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 الباب الرابع

 مناقشتهاو  تحليلها عرض البيانات،

 عرض البيانات   -أ

 التقاطعات بين اللهجة الحجازية والفصحى في األساليب النحوية -0

سبق وأن ذكرنا بأن األساليب النحوية تستخدم للتعبير عن مظاهر الحراك المجتمعي، 

متع بالمرونة ية أي ترتبط بالواقع اللغوي الطبيعي، وتتوتتعلق بالقواعد الوصف وآليات التواصل.

تعليمي، مستواه ال حال المخاطب، بيئة،والأنماط أدائها تبعا للعوامل المختلفة نح إذ تتعدد

ولكل أسلوب منها تركيب معين، وأدوات خاصة، كما نجد  الثقفي، كذلك العامل االجتماعي.

زية هي أقرب ولما كانت اللهجة الحجاوتي. تنغيم الصوال إمكانية التعبير عنها اعتماًدا على النبر

 .من سياقات أسلوبية اللهجات للفصحى فإنها أيًضا التخلو

لهجة فإن السياقات األسلوبية في ال وبناء على نتائج المقابلة التي أجرتها الباحثة

ًعا كبيرًا طالفصيح لها حيث تتقاطع مع الفصحى تقا االستخدامكثيرًا عن   ال تختلفالحجازية 

ين اللهجة فيما يلي نعرض البيانات عن أوجه التقاطع بفي نظامها اللغوي، تركيبا وصرفا وداللة. و 

ساليب في تيسير تعليم هذه األالحجازية والفصحى، لالستفادة من هذه التقاطعات في سبيل 

 .تطبيقي الفصحى وتعلمها على نحو وظيفي
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وقد تطرقنا إليها 000ي تحتوي على خبر مجردهي الت النحوية الخبرية: األساليب  أ(

 : والعربية تتخذ لنقل الكالم اخباًرا أساليب عدة منهافي الباب الثاني.  تفصياًل 

 الشرط:أسلوب ( 0

 ( 4-0الجدول )   
 أسلوب الشرطالتقاطعات في                  

 الفصحى الحجازية  اللهجة مثال
 )َلو  َذاَكرُت َلتَفو قُت َعَليِه( ه (ي)ُلو  َذاَكرت  كان اَتَفو قت  َعلَ  0
بِّرِني( )إَذا َوَصلت  َخبِّرِني( 0  )إَذا َوَصلَت فََأخ 
اِمععععععععة  الُحُكوِميعععععععة ، ) ا 9 ترت الجععععععَ خ 

ِلية (  َوأخِتي اختاَرت  الَجامعة  األه 
اِمععععععَة الُحُكوِميعععععةخترُت ال)ا ا ، أمعععععَّ جعععععَ

ِليِة(  أُخِتي فاختاَرِت الَجامعة األه 
مادرست  ُكل  َماتعلمت  ِعل م   )ُكل   4

)  َجِديد 
ُت ِعل ًما َجِديدً   ا()ُكلََّما َدَرَسُت تَعَعلَّم 

 

 : التوكيدأسلوب   (0

 ( 4-0الجدول )                 
 أسلوب التوكيد التقاطعات في                  

 الفصحى الحجازية اللهجة مثال
 (ا ال أحتاُج )شكرًا شكرً  ()شكرًا ، شكرًا ما يحتاج   0
 ()ال، ال شكَر عَلى الواجبِ  ()ال، ال ُشكَر على الواجب   0

                                                           

أيمن مصطفى طه سلطان, محمد عبد القادر الصديق علي, و هند مأمون إدريس, "األساليب اإلنشائية الطلبية 000 
 SUST Journal of Linguistic and Literay Studies , عدد01, 0ودالالتها النحوية والبالغية في غزل شواعر األندلس", 

(2019): 27. 
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 (ذُ جاَء األستاُذ ، جاَء األستا) ()جاَء األستاذ  جاَء األستاذ   9
َسُه() اشترِيت  اللُّون  نفُسه() 4  اشتَريُت اللَّوَن نَعف 
 ()َجاُءوا ُكلُُّهم ()َجاُءوا ُكلَُّهم   5
 ()َسِمع ُت أَنََّك ُمساِفر (ُمساِفر )َسِمع ت  ِإنَّك   1

 

  :النفي أسلوب  (9

 ( 4-9الجدول )                 
 أسلوب النفي التقاطعات في                  

 الفصحى الحجازية اللهجة مثال
ال َذاَكرت  واَل كتبت  الواجب ) 0

 اليوم(
 (كرُت واَل َكتب ُت الواجَب اليومَما ذا )

 ()ما أكلُت الَبارِح (لبارح)ما َأَكلت  ا 0
 )َلن  أَُذاِكر( )َمارَح  أََذاِكر( 9

 

 :االختصاصأسلوب   (4

 ( 4-4الجدول )                
 أسلوب االختصاص التقاطعات في                 

 الفصحى الحجازية اللهجة مثال
ر  أهَل الذكاء  المُ ) 0 ُر أهُل الذكاِء و المُ ) (رتفكيوالَفكِّ  (التفِكيرَفكِّ
 (ُب لُهم َدور  كِبير  في التطورِ الطال) (الب لُهم ُدور  كبير  في التطور  الط) 0
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 التفضيل: أسلوب   (5

 ( 4-5الجدول )                 
 أسلوب التفضيل التقاطعات في                   

 الفصحى اللهجة مثال
الجامعة  اإلسالمية  الحكومية  ) 0

لجامعات  إقبااًل أنتساري أكثر  ا
 في بنجرماسين(

)الجامعُة اإلسالميُة الحكوميُة 
أنتساري أكثُر الجامعاِت إقبااًل فِي 

 بنجرماسين(
 م  َمسِجد  السلطان سورينسة أقد) 0

 (مسجد  في كلمنتان  الجنوبية  
ُم )َمسِجُد السلطان سورينسة أقد

 (مسجٍد في كلمنتاِن الجنوبيةِ 
بَعر  مِ  9 بَعُر ِمَن الَقَمِر( َن الَقَمر()الشَّم س  َأك  ُس َأك   )الشَّم 

 

 :االستثناءأسلوب   (1

 ( 4-1الجدول  )                
 أسلوب االستثناء التقاطعات في                

 الفصحى اللهجة مثال
ة إالَّ  0  )ُكلُّ الطََّلَبة َقدُموا لِلُمَناَقشعععععععععععَ

 فَاِطَمة(
لُّ الطَّ  دُموا لِ )كععُ ة تَعقععَّ ِة لُمنععَ َلبععَ إالَّ اَقشعععععععععععععععَ

 فَاِطَمة(
ية ما َحضعععععععَ ) 0 َر الدرَاسعععععععة اإلفتراضعععععععِ

 (ِغي رِي
 ي رِي(غَ  اإلفتراِضيةِ  )ما َحَضَر الدرَاسةَ 

 )كلُُّهم َحَضُروا ماعدا أِبي( () كلَُّهم َحَضُروا ماعدا أبُوي 9
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 األساليب النحوية اإلنشائية: ب(

 ابًقا:وتنقسم هذه األساليب إلى قسمين كما ذكرنا س 

 :أساليب نحوية إنشائية طلبية (0

طالب ت ال يهأي  003وهي ماتستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت الطلب.

 .غير حاصل في وقت الكالم يئبحدوث ش

 :االستفهامأسلوب  (أ)

 ( 4-7الجدول )                     
 أسلوب االستفهام التقاطعات في                      

 الفصحى اللهجة مثال
َطر ِتي َأَخذ   )ِمين 0 َطَرِتي َأَخذَ )َمن   (؟ ِمس   (؟ ِمس 
 أَي َن َتسُكُن ؟() ()ِوي ن ِتسِكن  ؟ 0
 ()َكي َف َحاُلَك ؟ ()ِكيف  حاََلك  ؟ 9
 )َكم السَّاَعة؟( )َكِم السَّاَعة ؟( 0

 
 :ألمر والنهياأسلوب   ()ب

 ( 4-8الجدول )                      
 أسلوب األمر والنهي  التقاطعات في                        

                                                           

, ) مجلة كلية التربية األساسية 03العدد  شباطربية", جاسم عبد الزهرة مفتاح, "األساليب النحوية غيرالمتصرفة في الع 003 
 0101) للعلوم التربوية واإلنسانية



21 
 

 

 

 الفصحى اللهجة مثال
 ()افتِح الباب ()افتح الباب 0
 ار(اليسَ ال تأُكل بِ ) (اليَسارُكل  بِ ال تأ) 0
 (اكثيرً   بالجوالِ  )ال تَلَعب   ()ما تِل َعب  بالَجوال كثير 9
 )اقع رَأ رَِوايًَة أَو  ِقصًَّة( )اقع رَأ رَِواية  أَو  ِقصَّة( 0

 

 :لتمني والترجياأسلوب  ( )ج

 ( 4-3الجدول )                         
 ترجي والأسلوب التمني التقاطعات في                            

 الفصحى اللهجة مثال
ارِيت  عِندي الَمبلغ  )يَ  0

 (المطلوب  
)  )يَالَي ت عِندي الَمبلَغ المطلوب 

 (َلَعلَُّه َخيع ر  ) ()َلعلَّه  ِخير   0
 ()َعَساَك ِبَخيرٍ  ()َعَساك  ِبِخير   9

 

 :لتحذير واإلغراءاأسلوب   ()د

 ( 4-01الجدول )                  
 أسلوب التحذير واإلغراء التقاطعات في                   

 الفصحى اللهجة مثال
ين الزم الدفي الفصحى )تقديره  (الدين  واألخالق  أهم شيئ) 0

 (واألخالق
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 )إيَّاَك َأن  تَقَتِرَب ِمن النار( (اك  تِقرب ِمن النار)إيَّ  0
 )السيارَة، السيارَة( )السيارة ، السيارة ( 9
، الباص  ) 0  (َسَتصُدَمكَ  الباَص، الباصَ ) (لَِتصُدَمك   الَباص 

 

 : حرف الجوابأ( )ه

جدت بأن و  ،مع عينة البحث حسب نتائج المقابلة التي عقدتها الباحثة

عض مع ب فقط )بلى( )ال(، )نعم(، م من أحرف الجوابتخداللهجة تس

 الغييرات والتحويرات الصوتية.

 : لنداءاأسلوب   ()و

تصر تخ الحجازية اللهجةعلى أن أجمعوا  عينة البحث في أسلوب النداء

ستخدمها للقريب والبعيد. تو ( )يا األداة هيو في أداة واحدة أسلوب النداء 

 وهكذا. " "يا فَاِطمة   ، "يا فَاِضل  " :الً مثفي نداء األعالم فنقول 

 أساليب نحوية إنشائية غير طلبية:  (0

 وهي التي ال تستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت الطلب.

 :لتعجباأسلوب  (أ)

ي اللهجة والفصحى في أقدار مشتركة، فال تقتلحسب نتائج المقابلة 

: )ما ى نحوصحكات اإلعرابية في الفنقف على فرق بينهما إال في إثبات الحر 

يها لت علفأغلب األجوبة التي حصأما الصيغة السماعية . (أجمَل البنت  !
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لفصحى تشترك مع ا الحجازية للهجةأن ابذوي العالقة  الباحثة من قَبِل العينة

 غالًبا بالتنغيم الصوتي لتسهيل النطق. في معظمها، لكن تتضح

 : المدح والذمأسلوب  (ب)

ذم بطريقة مختلفة عن والوبي المدح تعبر عن أسلالحجازية اللهجة 

الحجازية تستخدم من أدوات  اللهجة، حيث أن الفصحى في أغلب األحيان

َم ونِع"، "ونِعَم األَدب: "ونِع َم البنت"،"مثال)نِع َم( فنقول  فقط المدح

ي سياق دح اكتفاءً بذكره ففتحذف منه المخصوص بالم يك"م فِ عِ ،"والنِّ "األخوة

 الحدث.

 : سملقاأسلوب  (ج)

على نفس الصورة في  الحجازية أسلوب القسم يأتي في اللهجةأما و 

دوات أ ( أو باستخدام: )يميَن اللهجملة اسمية نحو ًبا فيأتي فيالفصحى غال

والله إنك طيب(، )بالله عِليك( وال تستخدم اللهجة : )القسم الواو والباء نحو

 .أدوات القسم )تاء( القسم،)ِمن( و)ميم(

 تدريس األساليب النحوية الستفادة من اللهجة الحجازية فيكيفية ا  -0

من خالل نتائج المقابلة التي أجرتها الباحثة، وجدت بأن الطريقة األمثل لالستفادة من 

األساليب  بالبدء من صوراللهجة الحجازية في تدريس األساليب النحوية تكون بالتدرج. أي 

ي إثبات مطابقة تماًما والفرق سوى ف عنى أنهاة التي تتقاطع كثيرا مع الفصحى، بمالنحوي

ات ، ثم مايتقاطع مع بعض التغيير دون اللهجة الحجازية الحركات اإلعرابية في الفصحى
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رة في حركات، ثم يتبع ذلك مايُعَعلم للضرو أو الوالتحويرات الصوتية سواء إبدال في الحروف 

يان االستفادة تنحصر عند ب حدود هذهتكون و الحجازية.  الفصحى، وال تستخدمه اللهجة

 فقط. الوظيفة التي يؤديها األسلوب ضمن السياق الكالمي

بينما التغيرات والتحويرات التي غالبا ما تطرأ على صور األساليب النحوية في اللهجة 

 الحجازية تكون:

 الغييرات التي تطرأ على بعض األساليب النحويةالتبدالت و                

 اللهجة الفصحى  دلةاألصوات المتبا
 ياريت ياليت ل ر
 إزا إذا ز ذ

 ِفين –وين  أين أ ف -و 
 ُلوالك َلوالك َ   َ  
 ِمين -ِكيف  َمن -َكيف  َ   َ  

 تحليل البيانات -ب

 فصحى في األساليب النحويةوالالتقاطعات بين اللهجة الحجازية  -0

 األساليب النحوية الخبرية:  (أ

وهي: القرآن الكريم، والحديث  سلوب الخبرياستثناء عّدة أمور من األ تمو 

 به، الىتع الكذب البتة فكل ما يخبرنا االلهال تحتمل حيث .النبوّي، والحقائق العلمّية
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ها علق بقوانين الكون واألشهر والسنين كلتوأخبار الرسل والبديهيات المعروفة وما ت

 أهم األساليب النحوية الخبرية منها:و  .أخبار مقطوع بصحتها

 الشرط:أسلوب    (0

الشرط يأتي بمعنى العالمة والجمع شروط وشرائط، فالشرط إلزام أسلوب 

نقدا  طعاملبعتك هذا ا لنا في البيع مثال:كقو .الشيء والتزامه في البيع ونحوه

مارة فكأن وجود واإل معنى الشرط العالمة:قال ابن يعيش. بعشر آالف روبية

والشرط عند  001.الساعة أي عالماتهالوجود جوابه ومنه أشراط  الشرط عالمة

قُل ل ِل َِذيَن  نحو قوله تعالى:.أبي العباس المبرد وقوع الشيء لوقوع غيره

ا قَۡد َسلََف  فمعنى الشرط  ] 90األنفال:  [..َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم م َ

لعربية وأسلوب الشرط من أساليب اللغة ا .007ا وقع األول وقع الثانيعنده إذً 

فيما يعبر به الناس عن أغراضهم، وهو وحدة استخدامها كثرة لذات أهمية كبيرة 

 . لهالجواب معلق على الشرطجواب الشرط أي  لغوية لها طرفان الشرط و

 .أدوات خاصة تميزه عن غيره من األساليب النحوية

وتستخدم اللهجة الحجازية عدد من أدوات الشرط التي تستخدمها 

كما ف . يفةوظوالوافق أسلوبها في األغلب كما تؤدي نفس المعنى الفصحى، وت

                                                           

 .000(, 0110لبنان: دار الكتب العلمية, -, الطبعة األولى )بيروتشرح المفصلابن يعيش, 001 
(, 0003الفكر, )القاهرة: دار  0, م المقتضب: تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةعباس محمد بن يزيد, والالمبرد أب007 

01. 
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ب أن هناك تقارب في تركي نا سابًقا في عرض البيانات من خالل الجدولالحظ

والفصحى، إذ أن أجزاء جملة الشرط الحجازية جملة الشرط بين اللهجة 

ة ي اللهجف حويرات بسيطة جًداأو تمتحققة في كليهما غالًبا، مع تغييرات 

اإلختالفات بينهما التؤثر في أداء المعنى وال الوظيفة، بل ال لك وتالحجازية. 

ي أن ه :تخل كثيرًا في تركيب الجملة نفسها. حيث أن اإلختالف بينهما

التثبت الحركات اإلعرابية عند نهايات الكلمة، وتحل )كان(  الحجازية اللهجة

حركة الالم من  مع تغيير محل )الالم( عند جواب الشرط بأداة )لو( و)لوال(

تحل كلمة )ُكل ما( محل )ُكلَّما(، وتميل اللهجة إلى حذف فتحة إلى الضمة و 

الفاء الموجودة في جواب الشرط ألداة الشرط )إذا( كما في الفصحى، حيث 

 . تلجأ اللهجة إلى التسهيل والتخفيف غالًبا

 :التوكيدأسلوب  ( 0

 ا في ذهنهلترسيخ مضمونتؤكد الجمل  هو أسلوبسلوب التوكيد وأ

وفي هذا السياق نالحظ أن التوكيد يأتي لتأكيد .000 كالشّ  السامع لدفع

 المعنى وإزالة اللبس والوهم. وقسم العلماء التوكيد إلى:

                                                           

مجلة كلية التربية االساسية , 03, المجلد 010سمية ياسين زيد, "أسلوب التوكيد بالحروف في  يوسف", العدد 000 
(0103 :)0000. 
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كرار تو (  التوكيد اللفظي الذي عرفه عدد من العلماء بأن المقصود به هأ) 

و كلمات. نحذكر المؤكد مرتين متتاليين أو مايرادفه من بعض ال

ا قوله تعالى: ا َصف ّٗ  ]00الفجر:  [.وََجآَء َرب َُك َوٱلَۡملَُك َصف ّٗ

التوكيد المعنوي الذي ذكره علماء اللغة العربية بأنه مخالف عن (  ب)

 متبع فيه يتفق في المعنى فقط مخالًفاأو الاللفظي إذ أن المؤكد 

  003له في اللفظ وله أدوات تميزه.

الحجازية كما الحظنا من خالل جدول  اللهجة التوكيد اللفظي فيو 

ظ يأتي بتكرار اللفظ مرتين سواء كان اللف التقاطعات في عرض البيانات، قد

مع اثبات الحركات  كما هو في الفصحى تماًما  001أم جملة ااسًما، فعاًل أم حرفً 

أحيانا  وتختلف ،في الفصحى دون اللهجة الحجازية فهي ال تثبت الحركات

تنغيم الصوتي دون الكتابة نحو: )جاَء اأُلستاذ، جاَء اأُلستاذ( من حيث ال

بالتنغيم صوتًيا في اللهجة الحجازية تصبح الجملة )جا اأُلستاذ، جا اأُلستاذ( 

 لحجازيةا بينما في التوكيد المعنوي ال تستخدم اللهجة من غير اثبات الهمزة.

 الفصحى.ك  كدةم الالم المؤ كما التستخد  ، خفيفةأو النون التوكيد سواء الثقيلة 

وتستخدم أداة التوكيد )نفس(،)كل( مماثلة أيًضا لما في الفصحى مع ميل 

                                                           

سمية بومكيك و سوسن بودبزة, "أسلوب التوكيد في الخطاب القرآني )دراسة تطبيقية في جزء عم(" )الجزائر, جامعة 003 
 .00–00(, 0103جيجل, 

أحمد مبارك, "توكيد األفعال وأغراضه في  البقرة بحث تكميلي" )سورابايا, جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 001 
 .97(, 0100سورابايا, 
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اللهجة إلى عدم توافق حركة التوكيد لحركة المؤكد، وأداة )إنَّ( مع إلتزام اللهجة 

 َسِمع ت  ِإنَّك  ُمساِفر بكسر الهمزة في جميع المواقع نحو:

 :النفيأسلوب  ( 9

 000نفي.ت حكم ما لشيء ما، باستخدام أداة من أدوات النكار ثبو وأهو 

)ال(، )ما(، )لم(، )لما(، )لن(، )ليس(،  هي: وأشهر أدوات النفي عشرة

والفصحى تستخدم عدة أدوات )الت(، )إن(، )غير(، )ال النافية للجنس(. 

للتعبير عن النفي بإختالف زمن الفعل )الماضي، المضارع واألمر( وكذلك عند 

ي ف فالتستخدم سوى أداتين منهاالحجازية بينما اللهجة  ي األسماء.النفي ف

األغلب هما: )ما( و )ال( كما هو ظاهر في جدول تقاطع أسلوب النفي بين 

                  اللهجة الحجازية والفصحى.

الحجازية أتت الجمل كماهي في اللهجة  من خالله مثل ماالحظناف

ركات، حيث الح بعض ي الصوت نتيجة إبدالوالفصحى تقريًبا مع تحويرات ف

أن الفصحى كما علمنا تثبت الحركات اإلعرابية.كما أن في الفصحى تستخدم 

أداة النفي )لم( فنقول )لم أقابله اليوم( بينما اللهجة ال تستخدم )لم( في 

جملها. أما في نفي المستقبل نقول في الفصحى )َلن  أَُذاكَر غًدا( بينما في 

( وهذا الفرق بين اللهجة والفصحى في أداة نفي اللهجة نق ول )َمارح  أََذاِكر 

                                                           

 Wasit ,03, 00حيدر جاسم جابر الدنيناوي, "أسلوب النفي في دعاء أبي حمزة الثمالي دراسة نحوية داللية", 000 

Journal for Humanities (2019): 171. 
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المستقبل حيث تستخدم اللهجة )ما( النافية مع )رح( ذات األصل الفصيح إذ 

، 000أنها من أصل كلمة )راح( بمعنى ذهب التي تطورت لتدل على المستقبل

 الفصحى فتستخدم )لن( لنفي المستقبل.في العربية بينما 

 :االختصاصب أسلو (  4

سم اال ىُخّص، ويسمأو أأعني  بفعل محذوف تقديره: هو َنصُب اسمٍ و 

ليبّين  ،ضمير المتكلمين بعدإما  . ويُؤَتى بهااصطالحً ( المخصوص) المنصوب

رب : "نحن العمشهورة المتداولةِمن أمثلة االختصاص الكقول النحاة المراد منه  

، كما جاء في المثال (ألع)بع  يكون االسم المخصوص معرَّفاالضيوف". و نكرم 

إنّنا " : قول البحتري  ، نحوإلى معرفةا فً مضا ، أوأعالهالمذكور 

)أّي(  نحدى الكلمتيأو أ ا وأنضر الناِس عوًدا ".أفصُح الناس لسانً  يَعع ُرب أبناءَ 

مثل: )أنَت أيَها الشاب والنح ل(أ) يليها اسم مرفوع فيه للمذكر،)أيّة( للمؤنث

 مصنع الرجال(. درع الوطن(،)أنِت أيتها األم

أن يُمّيز كفعل،  أو الفراد ونفي االشتراك في الصفة اإل ا االختصاص أيإذً 

أسلوب و  009حقيرا له.أو تتكريما  مثاًل سوى كانشيء بمعنى دون غيره 

في الحجازية تستخدم لنفس غرض استخدامها  االختصاص في اللهجة

                                                           

(, 0330)القاهرة: دار المعارف,  تحريفات العامية للفصحى في القواعد والبنيات والحروف والحركاتشوقي ضيف, 000 
03–91. 

, عدد مجلة 00, المجلد 0دراسة تحليلية",  -وسياقات القراءة في  البالغة العربية  االختصاصفايز الذنيبات, "009 
 .091(: 0101المنارة للبحوث والدراسات )

https://sites.google.com/site/nouronkafaf/home/damir
https://sites.google.com/site/nouronkafaf/home/damir
https://sites.google.com/site/nouronkafaf/adapt/al
https://sites.google.com/site/nouronkafaf/adapt/al
https://sites.google.com/site/nouronkafaf/home/edafah
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أغراضه ب في اللهجة الحجازية الفصحى، وتأتي األمثلة ألسلوب االختصاص

ون د مع مراعاة الحركات اإلعرابية في الفصحى صحىفي الف المختلفة كما هي

 .اللهجة الحجازية كما هو ظاهر في جدول عرض البيانات مادة االختصاص

يرات تتمثل فقط في التغييرات والتحو بينهما في هذا األسلوب واإلختالفات 

و ظاهر هالصوتية التي التؤثر على نمط األسلوب أو وظيفته أو غرضه كما 

 .بين

 وب التفضيل:(  أسل5

سم مشتق من حروف الفعل الماضي الثالثي على وزن ا واسم التفضيل ه

)أفعل(، ليدل على أن شيئين اشتركا في صفة معينة ولكن أحدهما زاد على 

سلوب يتم استخدامه لتفضيل شيء على شيء آخر في صفة ما أ واآلخر.أو ه

 .000أشملأصغر و  ،نحوأكبر وُيشتق من الفعل الماضي الثالثي على وزن )أفعل(

ۡكَثُر ِمنَك : ونحو قوله تعالى
َ
نَا۠ أ
َ
ۥٓ أ َوََكَن لَُهۥ َثَمرّٞ َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ وَُهَو يَُحاوُِرهُ

ا ُ َنَفرّٗ َعز 
َ
ِ  وقوله تعالى: ] 90الكهف:  [ َمالّٗا َوأ َ ۡقَسُط ِعنَد ٱّلل 

َ
َٰلُِكۡم أ َذ

ل َا تَۡرتَا
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َهََٰدةِ َوأ َ ۡقوَُم لِلش 

َ
ْ َوأ ومن التعريفات السابقة   ]000البقرة:آية  [بُٓوا

 أعاله نالحظ أن ألسلوب التفضيل أركان البد من توافرها هي:

 ( صيغة )أفعل( وهي اسم مشتق.)أ 

                                                           

 Balqa Journal for Research , 3, 0الكريم واللغة", أبو سعيد محمد عبد المجيد, "ظاهرة التفضيل بين القرآن 000 
and Studies ( 0101البلقاء للبحوث والدراسات :)003. 
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 ( شيئان يشتركان في معنى خاص.)ب

 ( زيادة أحدهما على اآلخر في هذا المعنى الخاص.)ج

ة مع أجرتها الباحثحسب نتائج المقابالت التي  -التفضيل أسلوب و 

كما في الفصحى بصياغة اسم   الحجازية يأتي في اللهجة -عينة البحث

 لحجازيةا النقف على فرق بين اللهجةو  يل من الصفة على وزن )أفعل(.التفض

أسلوب التفضيل سوى إثبات الحركات اإلعرابية في الفصحى.   الفصحى فيو 

 ب)أل( التي تستخدمه كما أن اللهجة ال تستخدم صورة التفضيل المقترن

َدة (. الفصحى، بل تعوضه ب  )الكبيرة( أو )أكبر َوح 

 :االستثناء أسلوب(  1

بير طريقة في التع على أنهاالستثناء اصطالًحا  أسلوب يمكن تعريفو 

ا من حكم الكالم هحدى أخواتأو أضي بإخراج الكالم الواقع بعد "إاّل" تتق

 خراجإ و، واالستثناء هنا هفاضلإاّل  : جاء الطالبقولنا نحو 003الواقع قبلها،

فنون حد أ ووه، هومن حكم المجيء الذي قام به الطالب ما عدا  فاضل

 نحو قوله تعالى: 001.أساليب وأدوات خاصة به وله، العربية الكالم في اللغة

                                                           
125 Imroatus Sholihah, "Al Istitsna’wa Aqsamuhu Fi Surah Yusuf: Dirasah Nahwiyyah", 

(Surabaya, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9. 

, المجلد 0حسين جليل علوان, "االستثناء المحتمل لالتصال واإلنقطاع في القرآن الكريم )دراسة داللية(", العدد 001 
 .390(: 0101لقادسية للعلوم التربوية ), عدد مجلة ا01
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 َُهۡم َعَذاَب ٱۡلج ۖۡ َوَوقَىعَٰ
 :الدخان [  يمِ حِ اَل َيُذوُقوَن ِفيَها ٱۡلَمۡوَت ِإالَّ ٱۡلَمۡوتَةَ ٱأۡلُوَلىَٰ

ِبرِينَ  وقوله تعالى: ]31 ۡرنَآ ِإنعََّها َلِمَن ٱۡلغََٰ   ]11الحجر:  [ ِإالَّ ٱۡمرَأَتَُهۥ َقدَّ

بلغ إلى ثالثة أقسام، وي في العربية الفصحى االستثناء تنقسم أدواتو 

 وهي مقسمة على الشكل اآلتي: عدُدها ثماني أدوات،

خال، عدا، حاشا"، وهذا باتفاق النحاة حرفًا مثل: "إال،  ما كان  (  )أ

ومنهم من يجعلها أفعاال، ولكن األصح أنها  على الصحيح،

 حروف وليست أفعال.

 ما كان اسًما باالتفاق، وهما "غير، سوى".    ()ب

وهناك  007ما كان فعاًل عند أكثر النحاة وهما "ليس، ال يكون". (   )ج

بة من ال النافية للجنس، مركال"ال سيَّما"؛  وهي أيًضا أداة تاسعة

سمها، وخبرها محذوف وجوبًا تقديره ا ووسيَّ بمعنى مثال وه

 .موجود

لفصحى في االمستخدمة تستثني باألساليب نفسها الحجازية اللهجة و 

كما لحجازية  اغالًبا بإثبات الحركات اإلعرابية في الفصحى وإبدالها في اللهجة 

 لحجازيةا . غير أن اللهجةة االستثناءهو ظاهر في جدول التقاطعات بينهما ماد

تها وفي هذا تختلف عن )خال( في محادثاال تستخدم أداة )سوى(،)ليس(،

حيث أن الفصحى تستخدمها في محادثاتها. بينما الفصحى الفصحى، 

                                                           

 .0(, 0101خديجة كنار و عبلة هزة, "أسلوب االستثناء ودالالت توظيفه في  البقرة" )الجزائر, جامعة جيجل, 007 
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المضارع وتستعمل بدال منها )ال( كما تفعل  )ما( في نفي األداةالتستخدم 

 ا التي تحتوي على أسلوب االستثناء.ذلك اللهجة الحجازية في محادثاته

 األساليب النحوية اإلنشائية: ب(

 وتنقسم هذه األساليب إلى قسمين كما ذكرنا سابًقا تفصيلهما كالتالي: 

 أساليب نحوية إنشائية طلبية:  (0

أي طلب السائل معرفة شيء مجهول لم يكن معلوما عنده االستفهام:   ( )أ

000ام.باستخدام إحدى أدوات االستفه
في العربية  وأدوات االستفهام 

 تنقسم إلى أنواع منها:الفصحى 

مثل قولنا:  ال محل لهما من اإلعراب )الهمزة وهل( احرفً ماهي    ( 0)

 َهل  أنَت سِعيد؟، أَتَعَلُم الَخبَعر  ؟

 ،ستخدم للزمان المستقبل( ت)أيّان ماهي الدالة على الظرفية:ومنها  (0)

 تستخدم لالستفهام عن متى()، ؟لتَّخرجموعد اأيّان  :قولنانحو 

 ؟ِمَن السَفر :متى تعودُ نحو الزمن المطلق،

َهبأين  :مثل قولنا تستخدم لالستفهام عن المكان، :أينَ (   9)  ؟ نَذ 

اسم استفهام يستخدم للزمان، والمكان، وتعيين الحال،  :أنَّى(  0)

ؤال عن سلل ، وهي هنا تأتي بمعنى متى، أما أنَّى تذهبون؟ :مثال

                                                           

, مجلة آداب الرافدين 77", العدد –دراسة بالغية   –ذاكر عبد اللطيف عبوش, "أسلوب االستفهام في  مريم 000 
(0103 :)090. 
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الخبر أي من أين لك  - ؟الَخبَعر  هذا  كَ المكان فنقول: أّنى لَ 

نّى أ وتأتي لإلجابة عن تعيين الحال وكيفية حدوثه مثل قولنا: -؟

 هذا الهاتف أي كيف يكون له -؟ الهاِتف النقال يكون له هذا 

 - ؟النقال

يكون ، ف ؟ فَعَعَل َهَذان  مَ  اسم استفهام للعاقل، مثل السؤال:: َمن(   3)

 جوابها عن الشخص الذي فعل ذلك.

أيُّ نوع من الفاكهة  نحو قولنا:غيره،  استفهام للعاقل و :أيُّ (   1)

 وهي غير عاقل. ؟، فيكون الجواب هنا تحديد الفاكهة،ُتِحب  

َجَعَلَك : ما األمر الذي نحو قولناتستخدم لغير العاقل،  َما (  7)

 جعله خائًفايد األمر الذي ؟، فيكون الجواب هنا تحدَتَخاف  

 كيف: اسم استفهام هدفه تعيين الحال، أي السؤال عن الحال،(   0)

 ؟ها أختككيف و ،كيف حالك؟ :نحو قولنا

اسم استفهام يستعمل كناية عن عدد، كسؤالنا: كم كتابا  كم:(   3)

 عندك؟

االستفهعام  األول : هما نوعان الفصحى في االستفهامو 

 003ب،جوااليحتاج إلى  معرفة شيء مجهول و هو طلبو  ،الحقيقي

                                                           
129 Mardjoko Idris, "Gaya Bahasa Istifhâm", 2, 6, Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan 

dan Keagamaan Islam (2020): 60. 
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إنما و  اال يتطلب جوابً وهو  ستفهعام البالغيهو االأما النوع الثاني ف

، اإلنكار ،التشويق: يحمل من المشاعر أغراض بالغية عديدة منها

 وغيرها من التعجب، والسخرية لتهكما ،التقريري، التمن ي،النف

حيث من خالل السياق  يةالبالغ غراض األ. وتعرف هذه الدالالت

 سيةالقائل النففيه وحالة  قيل يمن خالل الموقف الذ نستطيع فهمها

 .الحدث في ذلك المسيطر يشعور والوالج

زيد ي وسر جمال االستفهام البالغي أنه يعطي للكالم حيوية و

شراًكا او جذبًا النتباهه  من من االقناع والتأثير كما أن فيه إثارة للسامع و

تفكير ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن يملي عليه أحد. نحو له في ال

نُ  قوله تعالى: ِن ِإالَّ ٱإۡلِۡحسََٰ ۡحسََٰ بغرض  ]11: الرحمن [   َهۡل َجزَآءُ ٱإۡلِ

َها ٱۡلإِنَسَُٰن َما َغر ََك بَِرب َِك ٱلَۡكرِيمِ  :وقوله تعالى .النفي ُ ي 
َ
أ  [ َيَٰٓ

طهرة نرى العديد من األمثلة بغرض النهي. ومن السنة الم ]1: اإلنفطار

، أال أخبرك : "أال أدلك على الخير؟....لهذا األسلوب منها قوله 

)رواه " برأس األمر، وعموده وذروة سنامه؟ بغرض التشويق منه

  . الترمذي( حديث صحيح حسن

هي  الحجازية وأكثر أسماء االستفهام استخداًما في اللهجة

( عن المكان، )متىبها ين( يستفهم عن العاقل، )أبها  )َمن( يستفهم

تفهم يس)كم(  عن الحال،يستفهم بها عن الزمن،) كيف( يستفهم بها 
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 مع القليل من التحريف عما في الفصحى حيث اللهجة عن العدد.بها 

( و)َكيف( بالكسرة وت الحجازية شبع حركة الكسرة مثاًل تحرف )َمن 

ربية.  قوانين األصوات العجائز في  لتولد ياء. ومثل هذا التبادل الصوتي

هام ب)لِيش( للسؤال عن االستف ،الحجازية كما نجد في اللهجة

َتاَرة ؟"  قابلم السبب مثل قول الحجازيين: "لِيش مستعِجل؟"، "لِيش ِمح 

 ا أن ِت ُمحَتارَة ؟( في الفصحى.لماذَ ) )ِلَم / ِلماَذا أَنَت ُمسَتعجل؟(،

بعض أدوات  تهملة الحجازياللهجة  جدت الباحثة بأنكما و  

تي مثل و االستفهام مثل )الهمزة( و)هل( لتعبر بداًل عنها بالتنغيم الص

َرُب الَقهَوة ؟"،  قولهم: "تشرب قهوة ؟"، "تَِذاِكر معاي؟" مقابل " أََتش 

في الفصحى. ومن خالل الحوار التي أجريناها أثناء  "َهل  تَُذاِكُر َمِعي ؟"

لعربية كلغة ثانية نجد أن موقع أداة المقابلة مع عدد من الناطقين با

ملة  تكون ثابتة فقد تأتي في أول الج ال الحجازية االستفهام في اللهجة

حال في الفصحى وقد تكون األداة في نهاية الجملة وهذا هو الكما 

. وال يختل ذلك قولهم: "السَّاعة كم ؟"،" أَكل ت َمَع ِمي ن  " جائز نحو

 ؤديها هذه األدوات االستفهامية، بل تؤديبالمعنى أو بالوظيفة التي ت

 نفس الوظيفة التي تؤديها في الفصحى.

 األمر والنهي:  ( ب
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الء اإلستعهو طلب الفعل على وجه المقصود باألمر أوالا األمر: 

 وهو نقيض النهي، غايته الحث واإللزام نحو قوله تعالى:091اإللزام،و 

 ِٱۡلَعَٰلَم ِ ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرب 
ُ
يقول الشريف  ]70األنعام: [ ينَ َوأ

: "األمر هو قول القائل لمن دونه: افعل األمر قسم من 090الجرجاني

أقسام الخاص. واألمر لغة مصدر بمعنى فعل من أحد. واصطالًحا: 

على  يكون بأربع صيغو 090اقتضاء فعل حتًما على وجه االستعالء".

  تالي:النحو ال

/ ملك: اجتهد  في عاستعمااًل نحوثر الصيغ وأوه صيغة فعل األمر   ( 0)

َها ٱلن َاُس إِن ِي  وقوله تعالى: اجتهدي في دراستِك. ُ ي 
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ِ إِلَۡيُكۡم َجِميًعا َ  وقوله تعالى: ]030األعراف: [ رَُسوُل ٱّلل 

 َٰكِعِيَن َ ْ َمَع ٱلر  ةَ َوٱۡرَكُعوا َكوَٰ ْ ٱلز َ ةَ وََءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلص َ قِيُموا
َ
 [ َوأ

 .]09البقرة:

واسم الفعل هو كلمة تدل على مايدل عليه مر األصيغة اسم فعل (  0)

: عليك باالجتهاد في نحو الفعل، غير أنها ال تقبل عالمته.

َها  / عليِك باالجتهاد في دراستِك. وقوله تعالى:عملك ُ ي 
َ
أ َيَٰٓ

                                                           
130 Uma Muhammad Luthfi, "Gaya Bahasa Perintah dan Larangan dalam Surah Al-Maidah: 

Kajian Retorika Bahasa" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015). 

 .30–39(, 0309لبنان: دار الكتب العلمية, -, الطبعة األولى )بيروتكتاب التعريفاتالشريف الجرجاني, 090 
 .090(, 0900, الطبعة األولى )بيروت: دار الجيل, هارون محمد السالم عبد قتحقي:  الكتابسيبويه, 090 
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َ إِذَ  نُفَسُكۡمۖۡ لَا يَُضر ُُكم م َن َضل 
َ
ْ َعلَۡيُكۡم أ ا ٱل َِذيَن َءاَمُنوا

 ]013المائدة:[ٱۡهَتَدۡيُتۡمۚۡ 

 /: لتجتهد في عملكنحو صيغة المضارع المقترن بالم األمر(  9)

ِن َسَعتِهِۖۦۡ  وقوله تعالى: دراستِك.في  يلتجتهد لُِينفِۡق ُذو َسَعةٖ م 

 ۡۚ ُ َ َُٰه ٱّلل  آ َءاتَى َ  ]7الطالق:[َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِمم 

 /في عملك ا: اجتهادً نحوالمصدر النائب عن فعل األمر صيغة (   0)

 دراستِك.في ا اجتهادً 

َ َولَا تُۡشرُِكواْ بِهِۦ َشيۡ   وقوله تعالى: َ َٰلَِديِۡن َوٱۡعُبُدواْ ٱّلل  ّٗاۖۡ َوبِٱۡلَو  ٔٔ

ا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبَٰ َوٱۡلَيَتََٰميَٰ   ]91النساء:[إِۡحَسَٰنّٗ

ة إلى دالالت أخرى من داللته الحرفيأسلوب األمر قد يخرج و 

 يستلزمها ويقتظيها من سياق الكالم والعالقة بين اآلمر بمعنىإستلزامية 

 هذه الدالالت : والمأمور ومن

  يتوجه األمر من اإلنسان إلى الله ذلك عندما الدعاء: (0)

يصدر األمر من آمر إلى مأمور  وذلك عندمااإللتماس والرجاء:  (0)

 ديقه مثاًل.كصديق لص  وهما متساويان في المرتبة

 نا.طاعة والديعندما يتعلق األمر ب: النصح واإلرشاد (9)
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ما يتم التخيير بين أمرين بآستعمال حرف دنع: وذلك التمني (0)

 .بتعد فإن القرب كالبعد عذابإأو التخيير، كقولنا مثال: إقترب 

ضد األمر وخالفه، ويمكننا القول بأن  هوالنهي  :النهيثانياا 

 جاء واإللزام. على وجه االستعالء ما لطلب الكف عن فعالنهي هو 

منع، ألنه ينهي صاحبه عن الوقوع فيما هو الفي الوجيز: أن النهي لغة 

نع، مهو الوفي كتاب التعريفات: النهي لغة 099يخالف الحق والصواب.

واصطالًحا هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء بالصيغة 

ومن خالل  090)ال تفعل كذا(.الدالة عليه. وبين صيغة النهي على نحو 

مضارع الفعل  معال الناهية  :له صيغة واحدة وهيذلك نستنتج أن 

(، )التؤخر صالتك(. ونحو قوله ال تُهمل دروسك) :نحو قولنامجزوم ال

ا تعالى: َِٰحَشةّٗ وََسآءَ َسبِيلّٗ ۥ َكاَن َف ۖۡ إِن َُه ٓ َِنَٰ  ]90اإلسراء: [ َولَا َتۡقَرُبواْ ٱلز 

ة امكانية دخول ال الناهية هذه على فعل المخاطب، وقد ذكر النحا

 تالي:النحو العلى   تأو وفعل المتكلم على تف وفعل الغائب،

َولَا أكثرها دخول ال الناهية على فعل المخاطب،كقوله تعالى:  (0)

 ۡۖ ۡنَيا ُ  ]00الكهف:[ َتۡعُد َعۡيَناَك َعۡنُهۡم تُرِيُد زِيَنَة ٱۡلَحَيوَٰةِ ٱلد 

                                                           

 .090(, 0113, الطبعة األولى )بيروت: مؤسسة الرسالة, الوجيز في أصول الفقهعبد الكريم زيدان, 099 
 .993, كتاب التعريفاتالشريف الجرجاني, 090 
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لَا يَۡسَخۡر قَۡومّٞ على فعل الغائب كقوله تعالى: ثم تليها دخولها  (0)

ِن قَۡومٍ   ]00الحجرات:[ م 
(  وأخيرًا دخولها على فعل المتكلم المبني للمعلوم نحو قوله تعالى: 9)

 ا ل َِمَن ٱٓأۡلثِِميَن َآ إِذّٗ ِ إِن  َ  ]011المائدة: [ َولَا  نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ ٱّلل 

ها األصلي إلى معان أخرى وقد تخرج صيغة النهي عن معنا

متعددة تناسب المقام والحال وتفهم من خالل سياق الحديث، ومن 

 أبرز هذه المعاني:

نَاُۚ َربعََّنا الدعاء كقوله تعالى:  (0)
ۡ
 َربعََّنا اَل تُعَؤاِخۡذنَٓا ِإن نَِّسيَنٓا أَۡو َأۡخطَأ

َنٓا ِإۡصر   َواَل  َربعََّنا قَعۡبِلَناُۚ  نمِ  ٱلَِّذينَ  َعَلى َحَمۡلَتُهۥ َكَما اَواَل َتۡحِمۡل َعَليعۡ

ۡلَنا ۖۦۡ  لََنا طَاَقةَ  اَل  َما ُتَحمِّ َوٱۡرَحۡمَناُۚٓ أَنَت  لََنا َوٱۡغِفرۡ  َعنَّا َوٱۡعفُ  بِِه

ِفرِينَ  َنا فَٱنُصۡرنَا َعَلى ٱۡلَقۡوِم ٱۡلكََٰ  ]001البقرة:[ َمۡولَىعَٰ

 :لمحبوبته ربيعة بن عمرنحو قول  الرجاء واإللتماس (0)

 يحل ال فإني إليك      صبابتي رأيت نإ تقتليني فال"

 "قتلي لكم

ۡرِض َبۡعَد  تعالى: كقوله  واإلرشاد النصح  (9)
َ
ْ فِي ٱلۡأ َولَا ُتۡفِسُدوا

 ۡۚ ا َوَطَمًعا  ]31األعراف:[ إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدُعوهُ َخۡوفّٗ

 .ِعَنادك عن تقِلع   الالتهديد كقول الوالد البنه مثال:    ( 0(
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 َد إِيَمَٰنُِكۡمۚۡ لَا َتۡعتَِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم َبعۡ   تعالى: كقوله التيئيس   ( 3)

 ]11التوبة:[

 ،ممنذ القدالنهي من المعاني التي يقصد إليها المتكلم واألمر و 

ثات ي والمحادالكالم السياق عنها ىاألساليب التي ال يستغن من ماألنه

 جدت بأنو احثة ومن خالل نتائج المقابالت التي أجرتها الب .العربية

فصحى أو ال الحجازية ألمر سواء كان في اللهجةاألساس في أسلوب ا

 هو باستخدام فعل األمر مباشرة، أما أسلوب النهي فتلتقي اللهجة

في استخدام )ال( الناهية مع الفعل المضارع  فقط والفصحى الحجازية

لك جلًيا من خالل جدول التقاطعات بينهما في ونستطيع أن نرى ذ

 دة األمر والنهي. ما

 ير()ما تِل َعب  بالَجوال كث ففي الجملة الثالثة من جدول التقاطع

 الحجازية جةأن اللهبنرى في الفصحى.  )ال تَلَعب  بالجواِل كثيرًا(مقابل 

قد تستخدم )ما( بدال من )ال( الناهية في أسلوب النهي وذلك أن 

 ال( تستخدم سوى ))الميم( و)الالم( يتبدالن صوتًيا، أما الفصحى فال

 الناهية. ومن خالل عرض البيانات أيًضا نرى أن التقارب ظاهر جلي

بين اللهجة والفصحى في األمر والنهي مع عدم مراعاة اللهجة للتغييرات 

في حكم جزم األفعال حيث أنها التراعي الجانب اإلعرابي في تركيب 

 جملها. 
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كما ر  بعض أسماء فعل األم الحجازية وتستخدم اللهجة

ك "ها ،"تعال لألمام" ،تستخدمها الفصحى نحو قولنا: " آمين يارب"

 عن الفصحىالحجازية . وتختلف اللهجة "هيَّا إلى الدراسة" ،الرجل"

 هما: في نقطتين

استخدام الفصحى لصيغة األمر المقترن بفعل المضارع المجزوم     (0)

 رس(،بالم األمر أي المضارع المسبوق بالم األمر نحو )لتد

 .)لتجتهد(

صيغة المصدر النائب لفعل األمر كما ذكرناه استخدام الفصحى ل ( 0)

فََضۡرَب ٱلر ِقَاِب  سابًقا نحو )اجتهاًدا(،)نهوًضا( وقوله تعالى: 

  ] :غيرها من األمثلة.و  ]0محمد 

 التمني والترجي:أسلوب  (  ج

شيء لطلب حصول شيئ على وجه المحبة. وا هو: التمنيأسلوب أوالا 

المطلوب في التمني عادة غير متوقع حصوله، ويدخل فيه ماال سبيل إلى 

أمر ال  طلب فإن كان الشيئ متوقع حصوله أصبحت ترجًيا. إذا هو تحقيقه.

وتنقسم أسلوب  ،093أو غير مطموع في نيله يرجى حصوله، إما لكونه محااًل 

 :هما قسمين أو نوعين التمني في العربية الفصحى إلى

                                                           
135 Dinna Elfira Rosa, "(األساليب اإلنشائية في قصيدة البردة لإلمام البوصيري )دراسة بالغية" (Banda Aceh, 

UIN Ar-Raniry, 2018), 18. 
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 ه:ومن صور أي التمني باستخدام أدوات التمني  بالحرفلتمني ا   (0)

 091.)لوال(،(ولو)،التمني ب)ليت(

 (: وأمثلته مشهور في عرضّود) بالفعلي تمنهو الي والنوع الثان(  0)

التمني من خالل آيات بني إسرائيل األسلوب القصصي 

 خصوًصا.
رف هو ح)ليت( و  -أي أداتها الرئيسية  -للتمني  ياللفظ الموضوعو 

فُوَز فَۡوًزا : كقوله تعالى)أتمنى(   بمعنىمشبه بالفعل 
َ
َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت َمَعُهۡم فَأ

ا ُ َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت نَۡسيّٗا وقوله تعالى: ]79النساء: [ َعِظيمّٗ قَالَۡت َيَٰلَۡيتَنِي مِت 

ا نِسي ّٗ  و قول الشاعر في أبياته: ]09مريم:  [م َ

 "دكاً فلم يبَق من أركانها حجرُ    صرعهليت الجبال تداعت عند م"

وهناك أدوات أخرى تقوم بعمل ليت وفًقا لما تطرق إليه أحمد مصطفى 

ۡو بقوله:)هل( نحو قوله تعالى: 097المراغي
َ
َفَهل ل ََنا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ لََنآ أ

ُ َفَنۡعَمَل َغۡيَر ٱل َِذي ُكن َا َنۡعَمُل  حيث يبرز بها المتمني في  ]39األعراف:[ نَُرد 

شكل المستفهم عنه الذي اليجزم بانتقائه، كما نبه المراغي إلى األداة )لو( 

َةّٗ َفنَُكوَن مَِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ نحو قوله تعالى:  َ لََنا َكر  ن 
َ
 ]010الشعراء: [  فَلَۡو أ

                                                           

, مجلة مرکز الخدمة لالستشارات البحثية 01, 90خالد أحمد شلبي الخياط, "أسلوب التمني في المعلقات العشر", 091 
 .09–0(: 0100واللغات )
 .73–70(, 0117كتب العلمية, لبنان: دار ال-)بيروت علوم البالغةأحمد مصطفى المراغي, 097 
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ويتمنى بها إذا كان المرجو بعيًدا ميئوًسا من حصوله، فصار شبيًها 

 حيالت التي الطماعية في حصولها. بالمست

ب مرغو و ممكن حصوله  هو طلب أمر محبوب: و الترجي أسلوب ثانياا

يكون  بعبارة أخرىأو مني شيء يمكن تحقيقه والحصول عليه، وتهأي  فيه،

ا كما تطرقنا إليه سابقً الترجي للشيء الذي يمكن أن يحدث، بينما التمني  

بمحاوالت كثيرة، وقد يكون مستحيل يكون للشيء الذي ال يمكن حدوثه إال 

 حددة في مجالالحصول على جائزة مما شخص  يأملعندما  فمثاًل  ه.تحقيق

هو ك بالفعل يفوز بها ذلثم عليها،  للحصول يبذل قصارى جهده هو، و معين

ويقوم بزراعتها  هفي زراعة أرضما مثال آخر عندما يرغب شخص . و ترجيال

لة . إذا من خالل التعريفات واألمثالترجيب فذلك مايسمى ،بها يعتنيو  فعاًل 

 يرغبيث ح، ببوقع أن يحصل أمر محوتهأعاله يمكننا االستنتاج بأن الترجي 

 .والوصول إليه ويكون ذلك األمر به خير في تحقيقه اإلنسان

 نحو 090التي تفيد الرجاء )لعّل( حرف واحد للترجي يواللفظ الموضوع 

وقوله تعالى:  ]011آل عمران: [ َه َلَعلَُّكۡم تُعۡفِلُحونَ َوٱتعَُّقوا  ٱللَّ  :قوله تعالى

 َِلَك يُعبَعيُِّن ٱللَُّه َءايََِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَُّهۡم يَعتعَُّقون  الشاعر: ولوق ]007البقرة: [َكذََٰ

 "وربما صحت األجسام بالعلل   ه  لعّل عتبك محمود  عواقب"

                                                           

 .901(, 0119,نان: المؤسسة الحديثة للكتاب)طرابلس لب علوم البالغة البديع والبيان والمعانيمحمد أحمد قاسم, 090 
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وله ق نحو (اخلولق،ى)عسى،حر  بأفعال الرجاء أيًضا ويحصل الترجي

تَِيِني ِبِهۡم َجِميًعاُۚ  :جل في عاله
ۡ
وقوله تعالى:  ]09يوسف: [ َعَسى ٱللَّهُ َأن يَأ

 َّر  لَُّكۡمۖۡ َوَعَسىَٰٓ َأن ُتِحبُّوا  َشۡيئ َوُهَو َشرٌّ ل
  ُكۡمُۚ َوَعَسىَٰٓ َأن َتۡكَرُهوا  َشۡيئ َوُهَو َخيعۡ

حرى الطقس أن يصبح خ(، )وقولنا: )لعل أختي في المطب  ]001البقرة: [

 يًبا(.قر  أن يعود من السفر خياخلولق أممطرًا(، )عسى الطالبة أن تتفوق(، )

ومن خالل مافصلنا عنه أعاله نجد أن التمني والترجي تختلفان عن 

في كتابه والتي 093بعضها البعض في نقاط وفًقا للمقارنة التي عقدها الدرويش

 تالي:النحو اليمكننا تلخيصها على 

 الفروق بين التمني والترجي( 4-00)الجدول                         

 الترجي التمني
لى ع الشيءهو طلب حصول  يالتمن
 .ل المحبة المجردة من الطمعيسب

 رقب حصولت وفه بينما الترجي
 الشيء ويدخل فيه الطمع واإلشفاق.

قريب الترجي يكون في األمر ال عمأو التمني يكون في األمر البعيد وه
 خصوأوه

 أصل حروف الترجي )لعل( أصل حروف التمني )ليت(
ن التمني يكو على اتفاق العلماء أن 

مع الكسل وال يحاول صاحبه بذل 
 أي مجهود في تحقيقه

الترجي هو طلب الحصول على بينما 
 الشيء وبذل المجهود حتى يحقق

 ما يتمناه المترجي

                                                           

(, 0001)القدس: مطبعة بيت المقدس,  البنية التأسيسية ألساليب البيان في اللغة العربيةحسين أحمد الدرويش, 093 
091. 
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ب النحوية تفرق بين الكتبأن إًذا من خالل الجدول أعاله نرى 

، ولكن شرح مثل هذا 001التمني والترجي في إمكانية تحقق مطلوبهما

ضي الوقوف عليه. ال يقتكلغة ثانية للتواصل ناطق بالعربية  الالفرق للمتعلم 

فيمكن تقديمهما ضمن أسلوب واحد. ويذكر هذان األسلوبان تحت 

التمني  أسلوب الحجازية تستخدمموضوع )إنَّ وأخواتها( واللهجة 

الفصحى مع بعض تغييرات وتحويرات  تستخدمه كماالترجي  أسلوب و 

التقاطعات بين اللهجة اتضح لنا من خالل جدول حيث  .صوتية

اللهجة  الفرق بين، أنه فصحى في أسلوب التمني والترجيوالالحجازية 

والفصحى في استخدامهما للتمني والترجي سوى التبادل الحجازية 

في  (يَارِيت  عِندي الَمبلغ  المطلوب  م( و)الراء(. نحو ))الالالصوتي بين 

 فصحى.( في اليَاَلي ت عِندي الَمبلَغ المطلوب  اللهجة الحجازية مقابل )

الصفة )حرف لثوي مجهور( وكل فئة في المخرج و  إذ أنهما متقاربان

صفة أو في أحدهما فهي قابلة للتبادل والصوتية مشتركة في المخرج 

بقوله: "مالم يتقارب مخرجاه  000ما اشترط به ابن سيدهالصوتي وهذا 

                                                           

مني في القرآن الكريم )دراسة أسلوبية(", العدد األول, المجلد الثامن, مجلة جامعة محمد باجس موسى فواقا, "الت001 
 .1–3(: 0100فلسطين لألبحاث والدراسات )

ط )مصر: دار الطباعة الكبرى األميرية,  09, المخصص )ط. األميرية(حسن ابن سيده, والعلي بن إسماعيل أب000 
0110 ,)070. 
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البتة، فقيل على حرفين غير متقاربين، فال يسمى بدال؛ أي أنه اشترط 

 لإلبدال التقارب بين الحرفين في المخرج".

وهذا أيًضا ماصرح به أبو علي الفارسي بقوله: "أصل البدل في 

والطاء والتاء  دالال والحروف إنما هو فيما تقارب منها، وذلك نح

والذال والثاء والهاء والهمزة والميم والنون، وغير ذلك مما تدانت 

ما فسره ابن جني بقوله: "من السهولة أن  أيًضا وهذا000مخارجه".

عكس للتقارب بينهما في المخرج والصفة لذا أو اليتحول الراء إلى الالم 

الالم  ييرها إلىنجد أن األطفال غالًبا عندما يفرون من الراء يقومون بتغ

 009بمعنى قد ذهب األب".  بقولهم )بابا الح( ويقصدون بها )بابا راح(

(( مقابل َلعلَّه  ِخير  نرى في )و  في اللهجة ي ه أتت كما )َلَعلَُّه َخيع ر 

مع إثبات الحركات اإلعرابية في الفصحى وإبدال الحجازية والفصحى 

 شباعوأبالكسرة أي إبدال الفتحة  -الحجازية  الحركات في اللهجة

لمة ك  ة من جدول التقاطعاتالثالث الكسرة لتولد ياء. بينما في الجملة

)عسى( الواردة في فصل النحو )أفعال الرجاء( أتت كماهي في اللهجة 

                                                           

, الطبعة الثانية )بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر ودار صادر لسان العرب مادة حثثمحمد بن مكرم بن منظور, 000 
 .(0970للطباعة والنشر, 

ار الطليعة د بيروت: وزارة الثقافة واإلعالم و-)العراق الصوتية عند ابن جنيالدراسات اللهجية و حسام سعيد النعيمي, 009 
 .000(, 0301للطباعة والنشر, 
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والفصحى مع إثبات وإبدال الحركات أيًضا من غير أن يؤثر الحجازية 

 وظيفة التي يؤديها األسلوب.أو الذلك في المعنى 

 التحذير واإلغراء:لوب أس(  د

من  حترزلي لتنبيه من تخاطبه هو أسلوب: و التحذيرأسلوب أوالا 

يه المخاطب تنبو أو بعبارة أخرى ه 000هذا األمر غير محبب.أمر ما و 

، مثال الكذب :ذلك األمر المكروه مثال. و إلى أمر غير محمود ليجتنبه

نبيه تو وقال الجوجري: ه كما علمنا.  فة الحديثو آهالكذب ألن 

وأسلوب التحذير أسلوب فاش  003.المخاطب على أمر مذموم ليجتنبه

في اإلستعمال اللغوي إال أنه من أقل األبواب النحوية في مسائل التعقيد 

وأمثلته تكاد محصورة جًدا، ولعل أشهر صور التحذير ماجاء ب )إيَّاك(. 

 :ثالث حاالت أو ثالث صيغ تفصيلها كالتالي لهو 

 -يّاكِ إلنصب المنفصل )إيّاك( وتصريفاته )التحذير بضمير ا (0)

. ومثال عليه قولنا: إيّاك الكسل، (إيّاكنّ  –إيّاكم  -إيّاكما

ويمكن التكرار للتأكيد كقولنا: إيّاك إيّاك الكسَل. وهذا ما أشار 

ه إلزام المخاطب االحتراز من مكرو في كتابه بقوله:  ابن مالك إليه

                                                           

عة دراسة بالغية لنماذج مختارة_" )الجزائر, جام -بن أعراب, بوقابول, و شقوفي, "أسلوب التحذير في القرأن الكريم000 
 .91,(0107جيجل, 

(, 0003, الطبعة الثانية )المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية, شرح جذور الذهبمحمد بن عبد المنعم الجوجري, 003 
001. 
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إياكم وثورة ": ل العربوقو  001جراه.بع )إياك(، أو ما جرى م

 ."تجلب المرض وسوء العاقبة نهاالغضب فإ

السَّيارة السَّيارة. لتحذير  بلفظ المحذَّر منه، نحو: التحذير (0)

قوله: ب سيبويهشخص ما من السيارة القادمة نحوه. وهذا ماوصفه 

 يَ بالجداَر الجداَر، الص ،كقولك: األسدَ  األسدَ  "فإنه التحذير:

ب ، أو يقر المائل ته أن يقرب الجدار المخوفينه، وإنما الصبيَ 

 007الصبي". األسد، أو يوطىء

 عطف الثاني على األول بالواو،فيالمحذَّر منه شعععيئين، قد يكون  (9)

دون  اإذ ال يكون العطف في هذا األسععععععععععععلوب إالّ بالواو حصععععععععععععرً 

ُكۡم نحو قولعععععه تععععععالى:  .أدوات العطف األخرى نُفسََََ
َ
ْ أ قُٓوا

ا ارّٗ ۡهلِيُكۡم نَََ
َ
ومن ذلعععععععك معععععععا جعععععععاء في   ]1التحريم:[َوأ

إلى لما بعث معاًذا  الرسععععععول أن  الحديث عن ابن عباس 

فإن هم أطاعوا لك ": من بينها قوله  اليمن أوصاه بعدة أمور،

بععذلععك، فععإيععاك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فععإنععه ليس بينععه 

                                                           

, الطبعة األولى )مكة المكرمة: جامعة أم القرى مركز شرح الكافية الشافيةجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك, 001 
 .0977(, 0010البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة, 

 .039(, 0113: مكتبة الخانجي, القاهرة,)الكتاب )كتاب سيبويه(أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه, 007 
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الفضععععععععععععععععل بن عبععد الرحمن نحو قول و  000".وبين االلععه حجععاب

 :في أبياته ّي البنهالقرش

 "إلى الشرِّ َدعاء ، ولِلشرِّ جالبُ   الِمراَء فإنّه إيّاكَ  فإيّاكَ  "

إذا من خالل ماتطرقنا إليه أعاله يمكننا أن نلخص بأن جملة 

 فراد مثل قولنا: )الضجيجَ أو اإلالتحذير إما أن يكون مفرًدا معرفًا ب)أل( 

لنا: )الضجيَج، الضجيَج يا يا طالب(.أو يكون مكررًا للتأكيد مثل قو 

)الكذَب والخيانَة فهما من عالمات  معطوفًا عليه نحو: أوطالب(.

 إياك إياك(، )الغش إياكَ ) :نحو قولنا ضمير نصب منفصلأو .(النفاق

 (.إياك والغش) (،الغش فإنه من المحرمات

محمود ليفعله أو  المخاطب إلى أمر تنبيه ووهثانياا اإلغراء: 

إلغراء هو حث المخاطب على أمر محمود اارة أخرى نقول يلزمه.أو بعب

ثل مدعوة المخاطب إلى األخذ بما يُرَغب فيه. .أو هو ليفعله أو ليلزمه

 (هاالصالة على وقت: )فنقول في أول الوقت على الصالةأبنائنا أن نحث 

 .لثوابا أكثر وقتها لكسبأول الصالة في أبنائنا أن يلزم  ونعني بذلك

يس للتعاون على البر والتقوى(، )التضحية في سبيل الوطن(. و قولهم: )او 

لإلغراء أحكام خاصة به، بل أحكامه هي أحكام التحذير نفسها المذكورة 

                                                           

ة المعلومات(, قني, الطبعة األولى )القاهرة: دار التأصيل)مركز البحوث وتصحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري, 000 
0099 ,)911. 
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ولذلك جلعت الباحثة التحذير واإلغراء مًعا في سياق التحليل إذ  أعاله

 :تماًما يمكننا تفصيلها كالتالي لإلغراء ثالث صيغ مثلما للتحذيرأن 

حو ن غير مكرر،أي المغرى به مفرًدا اإلفراد: وهي أن يأتي  صورة (0)

قولنا: )الطمأنينةَ في الصالة(، )اإلخالَص في العمل(، )اإلجتهاد 

 في الدراسة(.

نحو قولنا: )البر  ذكر المغرى به مكررًا،ين وأهصورة التكرار: و  (0)

 )اإلجتهاَد اإلجتهاَد ياطلبة(. البر بالوالدين(، )الصدَق الصدَق(،

ن يذكر المغرى به معطوفًا وأوهأي معطوفًا عليه : ورة العطفص (9)

اإلحسان من عالمة )البر و نحو قولنا:  عليه بمغرى آخر،

اإلنضباط وطاعتهما(، )اإلجتهاَد و  الرحمة(، )البر بالوالدين

 ياطلبة(.

أسلوب التحذير واإلغراء دائًما ماتكون في مواقف تقتضي و 

هذين  في الحجازية ير وتتقاطع اللهجةاإلختصار َغالًبا. السيما التحذ

 .كما هو ظاهر في عرض البيانات  ين مع الفصحى تقاطًعا جلًيااألسلوب

في  والفصحى الحجازية أنه الفرق بين اللهجةحيث أننا نرى من خالله 

أسلوب التحذير سوى إثبات الحركات اإلعرابية في الفصحى والتكرار في 

 . بينما اإلغراء في اللهجةثة من الجدولالجملة الثالاللهجة عادة كما في 
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فاستخدامه قليل نسبًيا مقارنة بأسلوب التحذير فال تستخدم  الحجازية

أسلوب التكرار في اإلغراء ويأتي اإلغراء بطرق مختلفة الحجازية اللهجة 

( أو نقول:  عن الفصحى فنقول مثاًل: )األخالق  أَهم مَن الجمال 

من و  ي الفصحى )الزم األخالق الحسنة(،)األخالق أهم شيء( تقديرها ف

(، )التزم  األساليب األخرى لإلغراء في اللهجة قولنا: )أهم شيء األخالق 

 دعاء الله حتى تنجح في الحياة(، )الزم تَجاِهد حتى تِنَجح(.

حيث . أي الحروف المستخدمة في الرد على سؤال ماأحرف الجواب:   (ه

عاني حروفًا سموها حروف جواب، ذكر النحويون أن من جملة حروف الم

أو حروف اإليجاب والتصديق، وظيفتها أنها تأتي رًدا لما قبلها من 

ذا لذلك اإلستفهام. وه -قبواًل أو رفًضا  -كالم المستفهم أو الالحديث 

ماوصفه األردبيلي في شرحه لنموذج المصطلحين بقوله: "سميت هذه 

ه دق المخبر فيما أخبر بألن المتكلم بها يص الحروف حروف التصديق،

 يهي حروف تأت. وبعبارة أخرى 003وتسمى حروف اإليجاب أيًضا..."

وحروف الجواب المتفق عليها  .في إجابة األسئلة، وقد يتم االكتفاء بها

                                                           

 .907(, 0109لبنان: دار الجيل, -)بيروت معجم علوم العربيةمحمد التونجي, 003 
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. 031في اللغة العربية هي: )نَعَعم (، )أجل(، )إي(، )ال(، )بلى( و )كال(

 ولكل منها دالالت يمكننا أن نلخصها كالتالي:

الى: نحو قوله تع. واإلعالم ،نَعَعم : حرف جواب للتَّصديق والَوعد  ( 0)

 ۡۚقَالُواْ َنَعۡم ۡۖ ا ا وََعَد َرب ُُكۡم َحق ّٗ  ]00األعراف: [ َفَهۡل وََجدت ُم م َ

و قوله ، نحوتختص بالنَّفي وتفيد إب طاَله ،بَلى: حرف جواب  ( 0)

ن ل َن يُ تعالى: 
َ
ْ أ ِ زََعَم ٱل َِذيَن َكَفُرٓوا ۚۡ قُۡل بَلَيَٰ َوَرب 

ْ ۡبَعُثوا

ۡم يَۡحَسُبوَن وبيًخا نحو قوله تعالى: أو ت ]7التغابن: [لَُتۡبَعُثن َ 
َ
أ

َُٰهمۚ بَلَيَٰ  ن َا لَا نَۡسَمُع ِسر َُهۡم َونَۡجَوى
َ
قريريًا نحو أو ت ]01الزخرف:[أ

ٓۚۡ قوله تعالى:  ْ بَلَيَٰ َشِهۡدنَا لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖۡ قَالُوا
َ
 [ أ

أتي )بلى( ال ت نأ وه والفرُق بين )بلى( و )نَعَعم ( ]070راف:األع

 .واإلثبات بعد النفي تي)نَعم( تأ ، بينماإال بعد نفي

ِبرِ  مثل )نَعع م( وهو َأَجل :(  9)  ،لمستخبروإعالًما ل، فيكون َتصديًقا للُمخ 

أَخاَك(  )أكرِم  ،)أزحف الجيش؟(،(؟)حضر الغائب:نحو 030ووعًدا

 .أو منفًيا بالخَبر مثبًتا ، و هو مختصفيكون الجواب أجل

                                                           

, مجلة العلوم 00حبيب أحمد علي العزاوي و خليل إبراهيم عالوي,"َحر فَا  الَجَواِب )إّن، وال( في القرآِن الكريِم" 031 
 .3(: 0109مية )اإلسال

نوفل علي مجيد و فراس عبد العزيز عبد القادر, "المتفق عليه والمختلف فيه من أحرف الجواب في العربية )دراسة 121 
 .0(: 0113, عدد آداب الرافدين )30وصفية(" العدد 
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إي: بكسر الهمزة وسكون الياء، حرف جواب يضارع )نعم( (  0)

باتفاق العلماء، وتأتي لتصديق الخبر، وإعالم المستخبر، وتحقيق 

كما تفيد كلمة )حًقا( في   030الطلب على جهة اإلثبات والتوكيد.

 الو  إي حرف.المعنى، ال في وقوع موقعها إذ أن حقا اسم بينما 

ۖۡ  كقوله تعالى: تستعمل إال قبل القسِم، ّٞ ٓ إِن َُهۥ لََحق  ِ قُۡل إِي َوَرب 

نُتم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
ٓ أ للقسم، والمعنى نعم  اتوكيدً   ]39يونس:[ َوَما

 .وربي

(3: مع النفي، َردع ( الَّ )كَ  حيث تفيد.لنفي الجواب (  ال و كالَّ

 يانه:بإتنا السوء ويغري نان لِلمن يزيَّ نحو قولنا  .المخاطب وزجرَهُ 

 .إلى ذلك، فارتدع  عن طلبك نجيبكال  ونقصد بذلك ،(َكالّ )

َ ٱۡلإِنَسََٰن : كقوله تعالى ،حقابمعنى: (َكالَّ )وقد تكوُن  ٓ إِن  َكل َا

ومثل قولنا: ال، لم أكتب الرسالة. وكقولنا  ]1العلق:[ لََيۡطَغيَٰٓ 

الف السؤال: أي لمن سألنا: أحضر الضيوف؟ وكان ماحدث خ

لم يحضروا. يقول الزركشي عن)ال(: "أن تكون جوابية، أي رد في 

، فإذا قال مقررا: ألم أحسن 039الجواب، مناقض ل)نعم( أو )بلى(

                                                           

المها )ط. ك  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فيحسين, والأحمد بن فارس بن زكريا الرازي أب030 
 .31(, 0000لبنان: دار الكتب العلمية, -, الطبعة األولى )بيروتالعلمية(

حبيب أحمد علي العزاوي و خليل إبراهيم عالوي, "حرفا الجواب )إّن و ال( في القرآن الكريم" العدد الحادي 039 
 .010(: 0093مجلة العلوم اإلسالمية ) والعشرون, عدد
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إليك؟ قلت: ال أو بلى، وإذا قال مستفهما: هل زيد عندك؟ قلت: 

 030ال أو نعم".

 ،عقدتها الباحثة مع عينة البحث حسب نتائج المقابلة التي

تستخدم من أحرف الجواب )نعم(، )ال(، الحجازية جدت بأن اللهجة و 

وتية. صمع بعض الغييرات والتحويرات ال كما عرضناه سابًقا  )بلى( فقط

)إي( )أَيع َوه( )إيه( محل )نعم(. وهي  وغالًِبا ما تستخدم اللهجة الحجازية

من الفصحى )إي( بكسر الهمزة وسكون الياء، كما في )ِإي والله( 

قسم. ومن هنا انتشرت في اللهجة  أو السم. حيث كانوا يصلون )إي( بو الق

 033كلمة )أَيع َوه(، )ِإيوه( بمعنى نعم.

عند جواب النداء أو في مجال التعامل مع  أيًضا )نعم(تستخدم و 

على مكانة )شكل من أشكال التهذب في الحديث( أو أكبر أ ومن ه

ل حضرت الدرس ؟ نعم مثال عند محادثة التلميذ مع أستاذه عند السؤا

حضرت أستاذ. أما اإلجابة بنفي عادة ماتقلب اللهجة األلف همزة فبدال 

نقول )أل(. أما )بلى( الحجازية من )ال( كما في الفصحى، في اللهجة 

: في اإلجابة عن السؤال المنفي نحوالحجازية تستخدمها اللهجة 

 . )ماتحبي الُلون األحَمر  ؟( اإلجابة: )إممم بلى بحبه(

                                                           

 .071(, 0110)القاهرة: دار التراث,  0, البرهان في علوم القرآن )ط. التراث(بدر الدين الزركشي, 122 

ة تسلسل )الكويت: المطبع, تم دمج المجلدين في ملف واحد للشرح المقدمة المحسبةطاهر بن أحمد بن بابشاذ, 122 
 .010(, 0107العصرية, 
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طلب إقبال المدعو على تعريف النداء بأنه  نايمكنو النداء: أسلوب   ( و

الداعي بأحد حروف مخصوصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل)أدعو( 

طلب اإلقبال  أو بعبارة أخرى نقول: أسلوب النداء هو 031أو )أنادي(.

 لينصتأو  ليقبلخطاب يوجه إلى منادى عليه أو هو  037.معين يءلش

ِن َا َوَبرََكٍَٰت َعلَۡيَك نحو قوله تعالى:  .ويع نَتبه قِيَل َيَُٰنوُح ٱۡهبِۡط بَِسَلَٰٖم م 

َعَكۚۡ  َ ِم َن م  َمٖم م 
ُ
إِبَۡرَٰهِيُم وقوله تعالى:  ]00هود:[ وََعلَيَٰٓ أ ن َيَٰٓ

َ
َوَنََٰديَۡنَُٰه أ

 ]:010الصافات[ 

( ويتم واتتمثل في )يا، أيا، الهمزة، أي، هيا، النداء  وأدوات 

 :كالتالي   -أي دالالت هذه األدوات  - امهماستخد

كما في قولنا:"أبني ال تتأخر عن  .تأتي للقريب :وأي الهمزة(   0)

 قول الشاعر: الموعد. أو

 ."سكَّانُ  قلبيَ  َرب عِ  في بأنكمُ  أسكان نعمان األراك، تيقنوا "      

 وقول الشاعر: 

غيرك لم أجد في الحياة   "أي صديقي إني قصدتك لما

 شهما"

                                                           

 .003, البالغة العربيةعبد العزيز عتيق, 122 

سلوبية عن أسلوب النداء في القرآن الكريم" )السودان, وأسماعيل عوض الكريم, "دراسة نحوية وأإبراهيم عوض الكريم 037 
 .0(, 0107تكنولوجيا كلية الدراسات العليا, والجامعة السودان 
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أيا " قولهم: يمكن أن تكون للمنادى رفيع الشأن كما في ا:أي   (0)

ستخدم للداللة على االنحطاط مثل )أيا هذا( إذا  أو ت، "موالي

 ما. كقول الشاعر في أبياته: كنت تتحدث مع أحد

لمن تجمع الدنيا وأنت   " أيا جامع الدنيا لغير بالغة         

 تموت؟"

لبعيد وقد تكون للقريب كأن تحاول أن تعلم تخدم لنداء اتس :يا(   9)

أحد أمر ما وهو ال يفهمه، فيتم استخدام )يا( للداللة على أن 

وهي أكثر أدوات النداء استعماال  .تجعله كأنه بعيًدا عدم فهمه

 030قريب.والألنها تستعمل للبعيد 

 يحبه أو تكون مع الندبة كأن يندب اإلنسان شخص ميت  ا:و (  0)

يشتكي ألما ما في أعضائه. نحو قولنا:"وا صديقاه"،"وا عيناه"، 

 نشتكي ألما في العيون"وا رأساه" عندما نشتكي فراق الصديق أو 

الندبة هي أسلوب من أساليب النداء و . أو نشتكي ألما في الرأس

و عر سلبية تجتاحنا نحنستخدمها للتعبير عن ألم أو حزن أو مشا

 .)وا(تعينين باألداة نكون فيه مسما نذكره و 

 كقول الشاعر:  .هيا: تستخدم في النداء على المنادي البعيد (  3)

                                                           

كنزة قرعيش, "قصيدة األرملة المرضعة لمعروف الرصافي) دراسة تركيبية داللية (" )الجزائر, جامعة العربي بن مهيدي 030 
 .030(, 0101أم الواقي, 
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أما آن أن يحظى بوجهك "هيا غائًبا عني وفي القلب عرسه        

 ناظري"

ۡعرِۡض نحو قول الله تعالى:  033وقد تحذف أداة النداء وهذا جائز
َ
يُوُسُف أ

داة ونعوض بع ميم مشددة و نحذف األأ ]03يوسف:[َعۡن َهََٰذاۚۡ 

 نحو قولنا: "اللَُّهّم".مع اسم الجاللة 
 ت أدواتكما نرى من التفصيل أعاله أن في الفصحى تتعدد

تختصر في أداة واحدة هي )يا( الحجازية اللهجة النداء. بينما 

نستخدمها للقريب والبعيد. وهذه األداة هي األكثر إستعماال في 

في نداء ف. فكالهما متفقان في هذا إذا الفصحى أيًضا كما ذكرنا

األعالم مثال نقول: "يا فَاِضل " وباإلمكان حذف األداة وتقد تقديرًا 

نحو "فاِضل " مع التنغيم عادة وهو مد صوت حرف ماقبل األخير في 

الغالب فنقول:"فاضيييييل". أو مع التكرار إذا لم يجيب المنادى نحو 

وارد أيًضا في الفصحى كما  "فاضل ،فاضل  يافاِضل " وهذا الحذف

تطرقنا. وهو خاص بأداة النداء )يا( السيما إذا كا المنادى علًما وذلك 

ى أحيانًا عن الفصح الحجازية لإلختصار والتخفيف. وتحرف اللهجة

ئل األسماء نحو "ياحمد" بداًل من أو أحيث تحذف همزة القطع في 

                                                           

, المجلد العاشر, مجلة القادسية للعلوم 0-0"أسلوب النداء في القرآن الكريم", العدد  حسن كريم حسين الشرع,033 
 .003(: 0117اإلنسانية )
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َحمَ  د" بدال من "يا "يا أحمد". وتسكن أول حرف أحيانًا نحو "يام 

." "، "يامَّ نَاِدر   ُمَحمد". كذلك في المكنى نحو "يابو نَاِدر 

 أساليب نحوية إنشائية غير طلبية:  (0

 : التعجبأسلوب )أ(    

ستعظم أمرًا نحين  يايجابأو أا يهو شعور تنفعل فيه النفس سلبالتعجب 

أضرابه،  الشيء علىفضيل ت و. وورد أيًضا بأن التعجب هنادرًا أو مجهول الحقيقة

أو بعبارة أخرى  011ستعظام صفة خرج بها المتعجب منه من نظائره".ا ووقيل:"ه

سلوب يلجأ إليه أ وهوأسلوب التعجب  يرد علينا لقلة اعتياده. نكار ماو انقول ه

أي عندما نرى الشيء الذي  .ما ألمرالمتكلم للتعبير عن دهشته واستعظامه 

َرب ََنآ له من قبل. ومن أمثلة التعجب قوله تعالى: يعجبنا، ونظن أننا لم نرى مث

ۡرِض َولَا 
َ
ِ ِمن َشۡيءٖ فِي ٱۡلأ َ إِن ََك َتۡعلَُم َما نُۡخفِي َوَما ُنۡعلُِنۗٞ َوَما يَۡخَفيَٰ َعلَي ٱّلل 

َمآءِ  َ ۖۡ وقوله تعالى:  ]90 إبراهيم:[فِي ٱلس  تُوَنَنا
ۡ
بِۡصۡر يَۡوَم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِِهۡم َوأ

َ
أ

بِينٖ  َلَِٰكنِ  َٰلُِموَن ٱۡلَيۡوَم فِي َضَلَٰٖل م ُ َ سود الدؤلي األ وذكر أبو  ]90مريم: [ ٱلظ 

في باب التعجب أن ابنته قالت له: يا أبت،"ما أحسُن السماِء!" ، فقال نجومها. 

قالت لم أرد أي شيء منها أحسن، وإنما تعجبت من حسنها. فقال: إذا قولي: 

                                                           

 .371(, 0103نان: مؤسسة الرسالة, لب-, م الطبعة السادسة )بيروتمحيط المحيطالفيروز آبادي, 011 
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 وما شعبنا، أعظم ماعرب: "لله درك" وقولنا: "" ما أحسَن السماَء!". ونحو قول ال

 وقول الشاعر في أبياته: عند الخطوِب" أروعهُ 

 األحدب البرغث ذي األنياب"     "ياعجًبا للدهر ذي األعجاب

 ولعل يمكننا أن نلخص ماسبق من خالل المخطط البياني التالي:

 ( مخطط المفهوم اللغوي للتعجب0-4)          

 

 

عن اب ن مسعود كما في الحديث   010التعجب على محبة الفعلوقد يدل 

 الرسول  عن َعِجَب َربعَُّنا َعزَّ َوَجلَّ من رجلي ن: رجل ثار عن وطائه " :قال

وِلحافه من بين أهله وحيه إِلى صالتِه فيقول ربُّنا : أيا مالئكِتي ان ظروا إِلى عبدي 

له  ِدي وشفَقًة إِلى صالتِه رغ َبًة ِفيَما ِعن  ثَار من فراشه ووطائِه ومن بَعي ن حّيه وأه 

 )رواه اإلمام أحمد( ِمّما عندي"

ماعية والصيغة الس الصيغة القياسيةصيغتان تسمى وألسلوب التعجب 

 تفصيلهما كالتالي:

                                                           

معنى الو "أسلوب التعجب في الدرس النحوي القديم بين المعنى النحوي  باسم يونس البديرات و حسين محمد البطانية,010 
 .03(: 0103, عدد مجلة جامعة الخليل للبحوث )01, المجلد 0الداللي", العدد 

يالتعجب يف مفهومه اللغو 

إنكار النظر لشيء غري معروف انفعال تفضيل استعظام زهو و كرب
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الصيغة القياسية: واستخدم العرب قياسين شهيران في صيغة التعجب  (0)

 :010هما
 ية القياسية( مخطط أنواع الصيغة التعجب0-4)        

 

ما أفعَل: وهي األساسية التي يكثر استعمالها في العربية نحو  -أ

َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ قوله تعالى: َ ْ ٱلض  ئَِك ٱل َِذيَن ٱۡشَتَرُوا ْوَلَٰٓ
ُ
أ

ۡصَبَرُهۡم َعلَي ٱلن َارِ 
َ
ٓ أ ِۚ َفَما البقرة: [َوٱۡلَعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرة

 إذا اجتمعا" دنياوالقولنا: "ما أجمَل الدين و  ]073
نها صدقت"، أ وأفعل به: نحو قولنا: "أكرم بها خلة ل  -ب

 "وأحسن بمحمد".
تعجب الذي ال يعتمد على أي وزن صرفي هو الالصيغة السماعية: و  (0)

وهو يعتمد على المتكلم ومدى  -أي ال يحكمه وزن وال قاعدة-

 نوعهو الإلمامه باللغة العربية حيث يفهم من سياق الكالم. أي 

                                                           

بندا أتشيه,  -دنا الفيرا روسا, "األساليب اإلنشائية في قصيدة البردة لإلمام البوصيري )دراسة بالغية(" )دار السالم 010 
 .00(, 0100نيري اإلسالمية الحكومية, جامعة الرا

أنواع صيغة التعجب القياسي

أفعل به ما أفَعلَ 
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ته منزلله، وإنما يترك لمقدرة الكالم و  ال تحديد و ال ضابط المطلق

والعربية مليئة بألفاظ التعجب السماعية التي لم  019البالغية.

يستخدمها النحاة في باب التعجب مثل: )ولله دره(، وهنا تعجب 

ِ َوُكنُتۡم بشكل االستفهام نحو قول الله تعالى:  َ َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱّلل 

َٰتّٗا ۡمَو
َ
َ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  أ َ يُِميُتُكۡم ُثم َ يُۡحيِيُكۡم ُثم  ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ُثم 

َ
  فَأ

 ]00البقرة: [

هو اإذا من خالل التفصيل أعاله نرى أن أسلوب التعجب منه م

ي والفصحى فالحجازية ي اللهجة سماعي ومنه ماهو قياسي، وتلتق

ات الحركأقدار مشتركة، فال نقف على فرق بينهما إال في إثبات 

اإلعرابية في الفصحى نحو : )ما أجمَل البنت  !( وهي األكثر 

والفصحى على حد سواء في الصيغة الحجازية استخداًما في اللهجة 

 القياسية.

ليها أما الصيغة السماعية فأغلب األجوبة التي حصلت ع

شترك مع ت الحجازية أن اللهجب المعنية الباحثة من قَبِل عينة البحث

و: )يالله يم الصوتي نحي معظمها، لكن تتضح غالًبا بالتنغالفصحى ف

َسنها(، )ماشاء الله ما أحلى ما أحسنها !( بالتنغيم في اللهجة )َمح 

                                                           

 .901(, 1170)القاهرة: دار المعارف,  وافيالنحو العباس حسن, 122 
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الَجو!( بالتنغيم في اللهجة على النحو )َمَشاالله( و )محلى الجو( 

 للتسهيل والتخفيف.

 المدح والذم: أسلوب )ب(  

 عندما نجديب تداوال بين الناس، فأسلوب المدح والذم من أكثر األسال

صفة جيدة في شخص ما نمدحه وعندما نرى ما ال يعجبنا فإننا ننتقده، وهذا 

ء في يتم اللجو . و من أساليب اللغة العربية األصيلة ذًما. والمدح والذمما يسمى 

، ما اللغة ألسلوب المدح، بغرص إظهار االستحسان لفعل ما، أو شخص

عتمد على أسلوب الذم إلظهار الرفض التام ألمر ما، وعلى العكس ن 010وغيره.

 كالتالي:  هاتفصيل013عنهماولكل منهما أدوات لُغوية يتم استخدامها للتعبير 

 أوالا المدح:

من وله ألفاظ معينة  011هو نقيض أو عكس الهجاء، وهو ُحسن الثناء.

ى لدح وتستعمل ع( من أصل )نَعم( وهي الكلمة األساسية في الم)نِعمها أبرز 

من أصل )حب( تعمل عمل )نعم(. نحو قولنا: "نِعَم  حبذا()سبيل المبالغة. و

ۡجُر ٱۡلَعَِٰملِينَ الطالبة فاطمة"، "حبذا اإلخالص" وقوله تعالى:
َ
آل [  َونِۡعَم أ

                                                           

, عدد مجلة العلوم 07, 0الذم في القرآن )دراسة نحوية إخصائية(", محمد عيسى صالح, "من أساليب المح و 010 
 .3(: 0101والبحوث اإلسالمية )

أحمد عمايرة حليمة, "القاعدة اللغوية في الكتاب المدرسي في ضوء اللسانسات الحديثة أأسلوبا المدح والذم 013 
 .10–93(: 0100, عدد مجلة التواصل فاللغات والثقافات )07 ,9أنموذًجا(", 

Jurnal Pengajian Islam , 00, 0عبد العظيم محمد عيسى, "أساليب المح والذم الصريح في القرآن الكريم", 011 

(2021): 20. 
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َم أَۡوَرثَعَنا ٱأۡلَۡرَض نَعتَعبَعوَّأُ ِمَن ٱۡلَجنَِّة َحۡيُث َنَشٓاُءۖۡ فَِنعۡ ووقوله تعالى:  ]091 عمران:

ِمِلينَ أَ    ]07الزمر: [ۡجُر ٱۡلعََٰ

             
 ( مخطط أفعال المدح9-4)                   

 

 

 

 ثانياا الذم: 

وله ألفاظ معينة أساسها )بئس(، )الحبذا(،  وهو نقيض أو عكس المدح،

و)ساء( وغيرها من األلفاظ التي على صيغة )فعل(. نحو قولنا: "بئس الرجل 

َُمۖۡ َولَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ أنت" وقوله تعالى:  وقوله  ]011البقرة: [  فََحۡسُبُهۥ َجَهن 

َٰلِِمينَ تعالى:  َ ۖۡ َوبِئَۡس َمۡثَوى ٱلظ  َُٰهُم ٱلن َاُر َوى
ۡ
  ]030آل عمران: [  َوَمأ

أفعال املدح

حبذا الصدق: مثال( حبذا( نعم السلوك الصدق: مثال( نِعم(
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 ( مخطط أفعال الذم4-4)                     

 

 

 الذم إلى نوعين تصيلهما كالتالي:وينقسم أسلوب المدح و 

ويتكون المدح الصريح من )نعم(، وأما الذم الصريح فيتكون  الصريح: (0)

"الصدق نِعم كأن نقول: "الكذب بئس مانقول" و  من )بئس(.

 مانقول"

غير الصريح: ويتكون المدح غير الصريح من )نعما( وفعل على صيغة  (0)

غير الصريح فيتكون من )بئسما(  )فَعُعَل( مثل: َحُسَن. أما الذم

كقوله تعالى:   017)فَعُعَل( مثل َكبُعَر مقًتا.)ساء( وفعل على صيغة و

 ََن ٱلنَِّسٓاِء ِإالَّ َما َقۡد َسَلَفُۚ ِإنَُّهۥ َكان  َواَل تَنِكُحوا  َما َنَكَح َءابَٓاؤُُكم مِّ

 ]00النساء:[  َسِبياًل  َوَسآءَ  َوَمۡقًتافََِٰحَشة 

                                                           

يل, قية في القرآن الكريم(" )فلسطين, جامعة الخلطبيوتذم )دراسة نظرية والطميزة سمين عبد الرحمن, "أسلوب المدح 017 
0109). 

أفعال الذم

ال حبذا الكذب: مثال( ال حبذا( بئس السلوك الكذب: مثال( بئس(
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ر عن تعبالحجازية من خالل معطيات المقابلة تجد الباحثة بأن اللهجة 

الذم بطريقة مختلفة عن الفصحى في أغلب األحيان إذ أن سلوبي المدح و أ

للفصحى أفعال خاصة لغرض المدح والذم كما فصلنا أعاله وهي: )نِع َم(، 

ويلحق بها أفعال على وزن )فَعُعل(. أما  010)بِئَس(، )حبَّذا(، )الحبَّذا( و )ساء(.

َم األَدب"، نِعع َم البنت"،"و فتستخدم منها )نِع َم( فنقول : "ونِ الحجازية اللهجة 

فتحذف منه المخصوص بالمدح اكتفاًء بذكره "ونِعَم األخالق"، " والنِّعم فيك" 

في سياق الحدث. وهذا جائز أيًضا في الفصحى بداللة ماقبله عليه، أو لفهم 

َُٰكۡمۚۡ المعنى نحو قوله تعالى:  َ َمۡولَى َ ن َ ٱّلل 
َ
نِۡعَم ٱلَۡمۡوََلَٰ َونِۡعَم ِإَون تََول َۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 تقديره لفظ الجاللة )الله(. ]01األنفال: [  ٱلن َِصيرُ 

 : )ج(  أسلوب القسم

و أيُراد به تأكيد المعنى باستخدام ألفاظ دالة على القسم  هو أسلوبو 

سلوب نحوي لتأكيد المقسم عليه من جهة وبيان عظمة أ وه نقول يمين، أوال

 مر ماأ يراد به تأكيد هو أسلوبو بعبارة أخرى نقول أ. المقسم به من جهة آخر

 في أفرط لن أقسم"كقولنا:   ي شك في ذهنهأ ومن أجل مح  لسامعل

اب حلف باتفاق أصحأو الوالقسم بمعنى اليمين  مهمال" لست ،"واللهالتفوق"

سحاق النجيرمي في كتابه: "وأصل اليمين أنهم كانوا إذا إ والمعاجم. قال أب

                                                           

زينب حيح, فاطمة عميري, و مبارك باللي, "أفعال المدح والذم في القرآن الكريم" )الجزائر, جامعة أحمد دراية/ادرار, 010 
0107 ,)01. 
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اقدوا تصافحوا بأيمانهم، ولذلك قيل: أعطاه صفقة يمينه على هذا تحالفوا وتع

األمر، ثم سموا الحلف يميًنا على هذا المعنى، وأنثوا اليمين على تأنيث اليد 

 013فقالوا: حلف يميًنا بارة ويميًنا فاجرة".

ومن التعريفات أعاله نستنتج بأن القسم يراد به تأكيد شيء واالقناع به من 

لمقسوم به واالستعانة بما له من جالل وقدر، للجزم بصدق خالل تعظيم ا

َمآءِ ذَاِت ٱلر َۡجِع المعنى. نحو قوله تعالى:  َ ۡدعِ  ٣٣َوٱلس  ۡرِض ذَاِت ٱلص َ
َ
 َوٱۡلأ

ۡيُتوِن وقوله تعالى:  ]00-00الطارق: [ َ َوَهََٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِيَن  ٣َوٱلت ِيِن َوٱلز 

ِميِن 
َ
ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ لََقۡد  ١ٱۡلَبلَِد ٱلۡأ

َ
وله أدوات  ]0-0 التين: [َخلَۡقَنا ٱۡلإِنَسََٰن فِٓي أ

عديدة سواء كان: حرفًا )الواو، الباء، التاء(، أو فعاًل )أقسم، قسَم، أحلف، 

سًما )عمر، أيمن، يمين، عهد، أيم الله، ذمة(. والمقسم به: هو أو إحلَف(، 

 بة(،)رب الكع لفظ اجاللة الله(،من له العظمة والمكانة في نظر الُمقِسم مثل )

 )عمر( وغيرها. )حياة(،

حى على نفس الصورة في الفص الحجازية أسلوب القسم يأتي في اللهجةو 

غالًبا فيأتي في جملة اسمية نحو : )يميَن الله( أو باستخدام أدوات القسم الواو 

 ازيةالحج والباء نحو: )والله إنك طيب(، )بالله عِليك( وال تستخدم اللهجة

                                                           

(, 0910, الطبعة الثانية )القاهرة: الدار السلفية, أيمان العرب في الجاهليةسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي, وأأب013 
90. 
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 الفصحى. وفي أدوات القسم )تاء( القسم،)ِمن( و)ميم( القسم المستخدمة في

 : )قَسم بالله...(، )أحلفك بالله...(.الجملة الفعلية نحو

 تدريس األساليب النحوية كيفية االستفادة من اللهجة الحجازية في -0

ة يمن خالل ماعرضناه سابًقا نجد أن هناك تقاطعات ظاهرة في األساليب النحو 

وهذا دليل على صحة القول الذي قيل في أن اللهجة  تجمع بين اللهجة الحجازية والفصحى

يقول تيمور:" هذا الذي نجده من ظواهر اللهجة،  .مبسطةأو الهي الفصحى المخففة 

ونسميه فوارق بينها وبين الفصحى ليس في الحق فوارق بينهما، وربما كان من اإلنصاف أن 

إذا سميناها فوارق فألننا نالحظ أنها تفرق بينها وبين لغة الكتابة  نسميها موفقات. ونحن

في معناها العام في شمولها لما جرى على ألسنة العرب  بين الفصحىالتدوين، ال بينها و و 

وى سفي األساليب النحوية ال نكاد نرى الفرق بينهما بدليل أننا  071من لغات ولهجات".

ها خاضعة لقوانين إذ أنى، والتحويرات الصوتية في اللهجة إثبات الحركات اإلعرابية في الفصح

يتناغم تناسب و بما يللتسهيل واإلقتصاد في الجهد التطور اللغوي المقررة في اللغات جميعها 

 أن ال تحول دون المعنى والوظيفة.على مع الموقف الكالمي 

اللغوي  ستخدامااليتيح لنا الوقوف على هذه التقاطعات لنقدم للمتعلم ماهو شائع في 

طًا عليم هذه األساليب النحوية في الفصحى ضبت وفي المواقف الحياتية المختلفة، ليغد

للتركيب ورقًِّيا في األسلوب فقط. واالستفادة من اللهجة الحجازية في تدريس هذه األساليب 

                                                           

 .030(, 0331)القاهرة: مكتبة اآلداب,  مشكالت اللغة العربيةمحمود تيمور, 123 
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 النحوية ماهي إال تيسيرًا لتعلم الفصحى إلكساب المتعلمين هذه األساليب على طريقة

 يمكنهم من توظيفها واستعمالها في السياق الكالمي وتتحقق بذلك غاية التواصل. 

يمكننا االستفادة من اللهجة الحجازية بالبدء من صور األساليب النحوية التي تتقاطع  

، فصحىبات الحركات اإلعرابية في الا والفرق سوى في إثكثيرا مع الفصحى أي مطابقة تمامً 

حركات، و الألتغييرات والتحويرات الصوتية سواء إبدال في الحروف ثم مايتقاطع مع بعض ا

)لن( )لم( و مه اللهجة مثل أداة النفية في الفصحى، وال تستخدثم يتبع ذلك مايُعَعلم للضرور 

نفي سواء )ال( في التعبير عن الا اللهجة  بل تستبدلهما ب )ما( وفي الفصحى ال تستخدمه

ُتب( فلنفي الماضي أو نفي المستقبل ك ي ما تطرأقنا إليها سابًقا. فنقول مثاًل: )َما رَح َأك 

ُتب(.  اللهجة يقابلها في الفصحى ) َلن َأك 

أو كأدوات الشرط المستخدمة في الفصحى دون اللهجة نحو قول المثل: "َمن يَدرس 

ينجح" في حين أن اللهجة تعبر عنها باستخدام )اللي( من أصل فصيح )الذي( فنقول في 

في أسلوب الشرط مثاًل نبدأ بتعليم األدوات فمثاًل  : )اللي يدرس ينجح( وهكذا.اللهجة

)مهما( ثم ننتقل إلى األدوات التي ، )أّما( )لما(، المتقاطعة بين الفصحى واللهجة )لو(،

تصيبها بعض التحويرات الصوتية سواء كان من حيث تغير الحركات أو بعض الحروف نحو: 

نختم  ، ثمقنا إلى تفصيلها سابًقا في مادة الشرطكلما( كما قد تطر ) )أي(، )لوال(، )إذا(،

النحوية  وكذا في بقية األساليبالمستخدمة في الفصحى دون اللهجة. بتعليم تلك األدوات 

نبدأ بالتدرج من األساليب المتطابقة تماًما من حيث التركيب بين الفصحى واللهجة، ثم إلى 
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غير في بعض أو تالتحويرات الصوتية من حيث الحركات تلك األساليب التي تصيبها بعض 

 الحروف، ثم تلك األساليب المستعملة في الفصحى دون اللهجة.

وحدود هذه االستفادة تنحصر عند بيان الوظيفة التي يؤديها األسلوب ضمن السياق 

 الكالمي. واستخدامنا للهجة في تدريس هذه األساليب تنحصر عند الوقوف على التقاطعات

غرب إذا هو دارج بين أبناء العربية فال يست ، وليلم المتعلم بمافقط لإلنتقال إلى الفصحى

ومن  عبادة أو لغرض آخر.أو السنحت له فرصة التواصل معهم واإلختالط بهم سواء للدراسة 

ي الفصحى ف والتدريبات المتنوعة على تلك األساليب النحوية ثم يقدم له العديد من التمرينات

على  مكانية الخلط بين اللهجة والفصحى وزيادة قدرتهامن تقليل التساعد المتعلم على حيث 

 التمييز بينهما.

ويمثل هذا اإلتجاه اتجاها وظيفيا في تعليم العربية الفصحى، إلعتماده على الوظيفة 

بطًا لهذه وفيه ر التي يؤديها األسلوب في السياق الكالمي ال على ضبط الشكل اإلعرابي، 

ما يستخدمها أي على أرض الواقع ك، ساليب النحوية بالمواقف الحياتية التواصلية الطبيعيةاأل

وذلك عبر  - إذ أننا نتكلم عنها من ناحية القواعد الوصفية - في حياتهم اليومية أبناء لغتها

تقديمها في سياقات االستعمال اللغوي الفعلي اعتمادا على المواقف الكالمي، إذ عرف 

Greenbaum & Quirk  القواعد الوصفية: " هي دراسة للغة وهيكلها وقواعدها كما يتم

تدرس هذه ف 070استخدامها في الحياة اليومية من قبل متحدثيها من جميع مناحي الحياة"

                                                           
171 Zhuang Xin, "Grammar Learning and Teaching: Time, Tense and Verb", 

12, 7, US-China Education Review (2010). 
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ي دروس القسم يكتفى فو  ر اللجوء إلى التفاصيل اإلعرابية وفروعها،األساليب النحوية من غي

 ووظيفته من غير الخوض في المسائل اإلعرابية.بتدريس تركيب األسلوب  مثال

كما يعد أيًضا جانًبا وظيفًيا تطبيقًيا حيث يقف على وظيفة هذا األسلوب وتركيبه 

المؤدي لمعناه، بعيًدا عن التفصيالت النحوية التي الحاجة لها في أداء الوظيفة التي هي 

ساليب لم قواعد النحو عموًما واألأسلوبًا طبيعًيا في تع أيًضا غاية استخدام األسلوب. ويعد

وء اإلتجاهات عربي في ضالنحو التدريس  النحوية خصوًصا. تقول ظبية السليطي في كتابها

" الشك أن أفضل أسلوب في تعليم النحو بشكل عام هو ما استخلص منهجه من  :الحديثة

ة باإلستعمال جالطبيعة، فالقواعد التأتي منفصلة أو في جمل، بل تأتي في ظل اللغة وممزو 

ولعل هذا األسلوب سيشعر المتعلم بفائدة مايتعلمه وقيمته في حياته التواصلية  070اللغوي".

 التعبيرية.

رأ على ضبط التغيرات التي تطقائمة بسيطة بالتبدالت الصوتية و ولعل يمكننا أن نقدم 

 :تاليالنحو المع األمثلة على  بعض األساليب النحوية

 

 ( 4-00) الجدول                                    

 الغييرات التي تطرأ على بعض األساليب النحويةالتبدالت و               

                                                           

)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية,  0, طعربي في ضوء اإلتجاهات الحديثةالنحو التدريس ظبية سعيد السليطي, 070 
0110). 
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 اللهجة الفصحى  األصوات المتبادلة
 ياريت ياليت ل ر
 إزا إذا ز ذ

 ِفين –وين  أين أ ف -و 
 ُلوالك َلوالك َ   َ  
 ِمين -ِكيف  َمن -َكيف  َ   َ  

 

قيس التحويرات الصوتية أعاله حتى ال يتعميم في مسألة التبدالت و جوز الولكن ال ي

الطلبة ذلك في المواطن كلها فيقلب الراء الًما دائًما أو يقلب الفتحة ضمًتا. وإنما البد 

اإلشارة إليها في كل موضع بحسب األسلوب نفسه. أما من ناحية تركيب األساليب النحوية 

 ًقا.الفصحى كبير بَعيِّن كما قد فصلناه سابلحجازية و والتقاطع بين اللهجة ا فالتطابق

هجة الحجازية في تعليم الفصحى تشكل وجًها من وجوه خدمتها، االستفادة من اللو 

لطبيعي ، بوصفها نموذج الحديث اإذ أننا نرجو منها تقريب الفصحى للدارسين وتسهيال لهم

ى في د: "أن الطريقة المثليقول سليمان محم .بين الفصحىبينها و وء التقاطعات وفي ض

إدراك كنه العربية، وإقبال الطالب عليها، وفهم الجمهور إياها أن تربط كل قواعدها ما أمكن 

ل حكمها بعد تصحيحها لكتتخذ أمثلة تمهيدية من أمثالها و ذلك باللهجة العامية، وأن 

ا بعض ت بهققاعدة حتى يقوم في الهن أننا نتلكم لغة فصحى دخلها بعض التحريف، أو عل

ى، وذلك بإلباس الفصحذلك وسيلة للتقريب بين اللهجة و  ورأى فياللهجات العربية البائدة". 
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فواصل حديثه بقوله: " واألمثلة إذا كان معينها مما اعتاد الطلبة سماعه  اللهجة ثوب الفصحى

  079".وامشتقة مما عليه طبعمستمدة مما ألفو و في محادثات الناس رسخت في نفوسهم ألنها 

ترك مش وفًقا لنهاد الموسى الذي يرى أن دروس اللهجات طريقة من طرق استثمارو 

الفصحى في تأليف القلوب، وديل على وجوه االتفاق بين أي لهجة من اللهجات و 

واالختالف بينهما فيقول: "فإذا كنا نعلم ماذا نريد فإننا نستطيع أن نوجه درس اللهجات 

جوه التقارب و عرفتنا بها معرفة لشطر الواقع اللغوي، ودليال على توجيها مفيدا نافعا؛ فتصبح م

 070.وطريقة الستثمار المشترك بينهما في تأليف القلوب" بين الفصحى،واالختالف بينها و 

ومن هنا فإن السير في طريق االستفادة من اللهجة الحجازية في تدريس األساليب 

لتي ال جرد من قيود األساليب التقليدية االفصيحة سيكون خطوة مهمة في سبيل التالنحوية 

سهيل تطوة مهمة في سبيل تقريب الفصحى و نحتاج إليها في األداء اللغوي الفعلي، وخ

 تعلمها للناطقين بغير العربية والناطقين بها على السواء على نحو وظيفي.

                                                           

 .00–00(, 0330)القاهرة: العربي للنشر,  العامية في ثياب الفصحىسليمان محمد سليمان, 122 
, الطبعة األولى )عمان األردن: دار الفكر, قضية التحول إلى الفصخى في العالم العربي الحديثنهاد الموسى, 070 

0307 ,)31. 


