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  لغة أكلوني البراغيث
  صحى ولهجات شبه الجزيرة العربيةالف بين العربية

  د. ميساء صائب رافع
  جامعة بغداد، العراق

  الملخص:
ية "لغة أكلوني البراغيث" على أنها عَيٌْب من  لقد نظر القدماء إلى هذه الظاهرة اللغو

د من الكلام العربي عيوب الاستعمال اللغوي، التي تنتاب اللهجات. وقد وجد النحاة شواه
ن الـكريم، والحديث آفق هذه المطابقة، من القرذي يُعتّدُ بصحة نقله، جاء على والفصيح، ال

ية، وقد  النبوي الشريف، والشعر العربي الفصيح، وكلام العرب المستعمل في بيئاتهم اللغو
اللهجة النبطية  يأطلق عليها القدماء لغة "أكلوني البراغيث". ووجدت آثار هذه الظاهرة أيضا ف

هذه الشواهد المستقاة من لهجات شبه الجزيرة العربية (أخوات العربية من وهي لهجة آرامية. 
فصيلتها) هي دلائل واضحة وصريحة على أصالة هذه الظاهرة في العربية الفصحى، وبذلك 

العربية  أمكن لنا باستعمال المنهج الموازن إثباَت أصالةِ هذه الظاهرة، لأنها مشتركة بين
وا هذه الظاهرة  الفُصحى وأخواتها، وتصحيح الخلل الذي وقع فيه علماؤنا القدامى، حين عّدُ

غة العربية. ُّ  عَيْباً من عيوب اللهجات العربية القديمة، التي رَغِبْت عنها الل
  الكلمات الدالة:

  اللغة، أكلوني البراغيث، اللهجات، الجزيرة العربية، الفصحى.
***  

طلق عليها أ لهجة من لهجات شبه الجزيرة العربية، أو ما أصلها ربيةاللغة الع
ية أدراسة و ،"اللغات السامية" ية ظاهرة من الظواهر الصوتية والصرفية والنحو

والدلالية في ضوء لهجات شبه الجزيرة العربية دراسة موازنة، تؤدي إلى نتائج مهمة 
العربية  اللغة تنا علىدراسٌ  تْ لو اقتصر ،ليهاإفي البحث اللغوي، لم نكن لنصل 

 فحسب.الفصحى 
الـكشف عن الـكثير من الظواهر في اللغة العربية  ىفضلا عن أنها تعين عل

ما أثارت الحـَيْرَة َّ ُب الدراسة  ، لو لم تُعنذاتها، وتمكن الباحثين من تفسير أمور ر
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لعربية، الموازنة على تفسيرها، وهذا هو سر تقدم المستشرقين في دراستهم اللغة ا
لهم إلى أحكام قيمة، ودراسات ذاعَ ِصيْتُها، لأنهم درسوا اللغة العربية  وتوّصَ

  ضمن منظومة شقيقاتها من فصيلتها (لهجات شبه الجزيرة العربية).
ر في قواعد اللغة العربية أيضا لمنهج الموازنا ومن ميزات ، إعادة النّظَ

للمتغيرات السريعة التي تعتري ومعاييرها، فلما كان النحو من الثوابت بالنسبة 
ية  الجوانب البلاغية ومعاني المفردات، كانت العناية بالدِّراسة الموازنة النحو
غةً في سبيل البحث عن القواسم المشتركة، التي تجمع هذه اللهجات في إطار  مُسوَّ

سيما أّنَ أوجه الشبه بين لهجات شبه الجزيرة  واحد من الأصل المشترك. ولا
ية في  العربية ية، وقليلا ما يقع الخلاف بصورة جوهر كثيرة في تراكيبها النحو

  .)1(تراكيب هذه اللهجات
ية، ولا ية،  من هنا تأتي فائدة المنهج المُوازن في الدراسات اللغو ما النحو ِسّيَ

ليعزِّز ما توصل إليه المنهج المعياري، أو يعيد تفسيره، أو يصلح بعض جوانب 
يين القدماء لم تكن لديهم معرفة كافية باللهجات الخلل فيه، ذلك أّن ا لمعيار

(شقيقات العربية من صيلتها)، إذ كان بعض لهجات شبه الجزيرة العربية 
مجهولا، أو غامضاً، مندثراً، لم يكشف بعد، فقد كان هدفهم الأول وَْضع قواعد 

ية للغة العربية، بقصد حفظها من الضياع وتيسير تعلمها   .)2(معيار
ية يحتاج إلى إعادة النظر؛ غير أ ّن الـكثير من تلك الأقيسة والقواعد المعيار

ذلك أن علماءنا القدماء عندما وضعوا القواعد والأقيسة التي اتفقوا عليها كانوا 
سق معها لون كُّلَ مايخضعون النصوص التي خرجت عنها إليها، ويتأوّ َّ . )3(لا ين

  عنها (لغة أكلوني البراغيث). ومما أخضعوه لقواعدهم وتأوّلوه، لأنه خرج
ية على أنها عَيٌْب من عيوب  لقد نظر القدماء إلى هذه الظاهرة اللغو

  الاستعمال اللغوي، التي تنتاب اللهجات.
ية في العربية أن اللغة تطابق بين الفعل  فالمعروف في القاعدة النحو

ان قاما" والفاعل، إذا تقدم الأخير، فنقول "الرجل قام" بالإفراد، و"الرجل
  .)4(بالتثنية، و"الرجال قاموا" بالجمع
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وأما إذا تقدم الفعل، فعندئذ يجب إفراده دائما، حتى وإن كان فاعله مثنى 
 الفاعل ٺثنية على للدلالة جمع، علامة ولا ٺثنية علامة به ٺتصل لا نهأ أي أو مجموع،

 الفعل بإفراد الرجال" و"قام الرجلان" و"قام الرجل" "قام مثلا: فيقال جمعه، أو
 أن أي الرجال" "قاموا ولا الرجلان" "قاما مثلا: الفصحى في يقال لا إذ دائما، "قام"
  .)5(الفاعل تقدم اذا بينهما وتطابق الفعل تقّدم إذا بينهما، تطابق لا اللغة

 نقله، بصحة يُعتدُّ  الذي الفصيح، العربي الكلام من شواهد النحاة وجد وقد
 والشعر الشريف، النبوي والحديث الـكريم، نآالقر من مطابقة،ال هذه ْوفق على جاء

ية، بيئاتهم في المستعمل العرب وكلام الفصيح، العربي  عليها أطلق وقد اللغو
 هذين أشبه وما الرِّجال" وجاء الرجلان، "جاء نحو: البراغيث"، "أكلوني لغة القدماء
  .)6(المثالين

 أكلوني قال: من قول "في ال:ق إذ كتابه، في لها مثل من أول وسيبوبه
 فكأنهم قومُك، ضربوني يقول: من العرب من أن واعلم وقال: ،)7(البراغيث"

  .)8(قليلة" وهي علامة، للمؤنث جعلوا كما علامة، للجمع يجعلوا أن أرادوا
 ولا العلامة "يلتزمون كانوا إذ ،)9(ءطيِّ  عن الظاهرة هذه وحُكيت

  .)11(شنوءة وأزد ،)10(يفارقونها"
ية الظاهرة هذه خرجت فلما  عليه، واتفقوا وضعوه، الذي الأصل عن اللغو

ً  علماؤنا عدها واحدة، جملة في واحد لفعل فاعلان يلتقي لا أنه من  عيوب من عَيْبا
 عليه ورد ،)12((اللحن) من هـ)516 (ت الحريري عدها بل اللغوي، الاستعمال

 العرب، من قوم لغة هذه فإنّ  ه،ذكر كما الأمر "وليس قال: إذ الخفاجي، الشهاب
 النحاة بين وتُعرف فاعلاً، الظاهر والاسم والجمع، للتثنية علامة والواو الألف يجعلون

 وقع وقد ،...ءطيِّ  لغة وهي به، اشتهرت الذي مثالُها لأنه البراغيث، أكلوني بلغة:
  .)13(ُيحصى" لا ما الفصحاء وكلام والأحاديث الآيات في منها

ً  الظاهرة، هذه اسم مبعضه وغير  "أكلوني مصطلح استعمال من هروبا
يّاه (ص) النبي لاستعمال احتراما البراغيث"؛  الشريف، النبوي الحديث في إ

 "يتعاقبون :(ص) الرسول قول إلى إشارة ،)14(فيكم" يتعاقبون "لغة اسم عليها فأطلق
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 ثم العصر، وصلاة الفجر صلاة في ويجتمعون بالنهار، وملائكة بالليل، ملائكة فيكم
 تركناهم فيكون: عبادي؟ تركتم كيف بهم: أعلم وهو فيسألهم فيكم، باتُوا الذين يُعرِّج
  .)15(يصلون" وهم وأتيناهم يصلون، وهم

وا" تعالى: قوله الـكريم نآالقر من الظاهرة هذه شواهد من ُّ َّ عَمُوا وََصم َكثِيرٌ  ثُم
ْ وََأسَرُّ " وجل: عز وقوله ،)16("مِّْنهُمْ  ْجوَى الَّذِيَن َظلَمُوا َّ   .)17("واْ الن

 :)18(مذاهب ثلاثة علامات من بالفعل اقترن فيما النحاة ذهب وقد
 والاسم وجمعه الفاعل ٺثنية على تدل علامات والنون والواو الألف أن ،أحدهما
 بالفعل، فواعل ضمائر أسماء والنون والواو الألف أن ،والثاني فاعل. بعدها الظاهر
 والاسم بالفعل، فواعل ضمائر أسماء أنهنّ  ،والثالث منهن. بدل بعدهن والاسم
  للمبتدأ. خبر موضع في المتقدمة والجملة مبتدأ، بعدهن

 نساء "كن :المؤمنين أم قول ،أيضا الشريف النبوي الحديث شواهد ومن
 ينقلبْن ثم بمروطهّن، متلّفِعات الفَْجر صلاة (ص) الله رسول مع يشهدن المؤمنات

  .)19(الغلس" من أحد يعرفُهن ولا الصلاة، يقضين حين بيوتهن لىإ
 طالب عن حديثه في البصري الحسن قول التابعين أقوال في شواهدها ومن

 اه،تأعمل بمعنى: يداه، أوكدتاه قد أي: رجلاهُ، وأعمدتاه يداهُ، أْوكَدَتاه قد" العلم:
 على يثبُتَ  أن يستطيع لا الذي المريض وهو عميداً، صيّرتاه أي: رجلاه، وأعمدته
 وكد يقال، ومنه عليهما، القيام في اعتمادهِ  لطول جوانبه، من يُعْمَدَ  حتى المكان
ً  فلان ً  يكدّ  أمرا ُ  إذا وَكْدا ُ  قََصدَه   .)20("وطلبه

لْت أبي بن ُأميّة قول العربي الشعر من الظاهرة هذه شواهد ومن   :)21(الّصَ
ْ   النخـاْشتِراءِفييلومونَني ُّهمأهْليلِ ـي ُفكل  ألْوَم

قيّات قيس بن الله عُبَيْد وقول ُّ   :)22(الإسلامي القُرَشي الر
ِالمارِقينَقِتَاَلتولّى ِنْفِسه ُ وقد  ب ٌ مُبْعَدٌأسلماه  وحَمِيْم

 ومعترٌف  سائرة معروفة الظاهرة هذه أن على واضحة دلالة تدل الشواهد هذه
  .)23(الفصحى العربية في بها

 العربية) الجزيرة شبه (لهجات وأخواتها العربية بين الموازن المنهج دلّ  وقد
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ية، هرة الظا هذه أصالة على  (أخوات العربية لجزيرةا شبه لهجات كانت إذ اللغو
 في شواهدها من ،)24(والمجموع للفاعل والجمع، التثنية علامة الفعل تلحق )،العربية
ية: اللهجة  ،)wayyamotu gam snehem mahlon w-kilyon( العبر

  .)25("وكليون محلون تاكلاهما "فما وترجمته:
 ،)loyakomu rsa -im bammispat( :)26(المزامير ِسْفر في وجاء

  .)27(وترجمته: لا يقومون الأشرارُ بالعَْدل
أي: سألنَا من ) se-elunu sobenu( :)28(أيضا وجاء في ِسْفر المزامير

  )29(َسبَانا
ومن . )31(رأوا بنو الأشراف بنات العامّة :)30(وجاء في سفر التكوين
وترجمته ) dalma ngurun hrane battak: ()32(شواهدها في الآرامية القديمة

ومن شواهد هذه الظاهرة في اللهجة  .)33(الحرفية "لئلا يفعلوا الأخرون بأهلك"
ية): وترجمته الحرفية: فعادوا الشعوب. من ) wahoru-ahzab( الحبشية (الجعز

 wabazhu( ، ومثل ذلك فيها:)34(ل (حَارَ) بمعنى: ذَهََب أو رَجعَ الفع
weludomu ("وترجمته الحرفية "وكثروا أطفالهم)35(.  

ية: ً آخر في اللهجة الصفو ومعناها الحرفي: ) ahzab-huro( ووجد مثالا
ية)36(رجعوا الشعوب   .)37(، وهو مثال مشترك بينها وبين الحبشية الجعز

ظاهرة في اللهجة النبطية وهي لهجة آرامية، إذ يرد ووجدت آثار هذه ال
م عليه  الفاعل في اللهجة النبطية جمعا، إذا كان الفعل بصيغة الجمع، سواء تقّدَ

دنه كفرا دي عبدو كمكم برت وإلت برت حرمو كليبت  الفاعل أم تأّخر نحو:
بة برته، أي: (هذه هي المقبرة التي أقاموها كمك بنت وائلة بنت حرمو وكلي

  .)38(ابنتها)
خوات العربية من أعربية (الهذه الشواهد المستقاة من لهجات شبه الجزيرة 

صالة هذه الظاهرة في العربية أواضحة وصريحة على  ئلفصيلتها) هي دلا
هذه  صالةِ أ ثباتَ إمكن لنا باستعمال المنهج الموازن أ(الفصحى)، وبذلك 

خواتها، وتصحيح الخلل الذي أوى) (الفُصحنها مشتركة بين العربية لأالظاهرة، 
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ْ وا هذه الظاهرة عَ حين عدُّ  ،القدماءعلماؤنا وقع فيه  ً ي من عيوب اللهجات العربية  با
ُّ  بتْ غِ القديمة، التي رَ    ة الفصحى.يغة العربعنها الل
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