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 الملخص:
 ل القـبدن منهـا هلجـات متـيم  قـبرش  رييعـة  هـوازن  قـيس  ضـّبة كايت هناك هلجات خمتلفة يف اللةة العبيية قبل يـز 

هجـة ) الل٢) اللهجـة التميميّـة أ  الکتلـة الشـبقية ١ ميكن تقسيم تلك اللهجـات يشـكل عـام إلـی قسـمني:  . بباء
مــن إّن اللهجــة العباقيــة تشــارك يف كثــري    لكــل منهمــا خصــائص متّيزهــا عــن األخــبی.  احلجازرــة أ  الکتلــة الةبييــة،
تأثّبث يف القب ن األخرية ياللةات الرتكية   الفارسية   اإلجنليزرة. لذلك  هذه اللهجة قد صفاتا هلجة متيم، غري أنّ 

ثالثــة  احلاليــة يلمــح يف العاميــة العباقيــة   فهــي تشــمل العدرــد مــن املفــبدات الــيت أصــلها تبكــي أ  فارســي أ  إجنليــزي.
 إىل، حيـث تعّبضـت  النمط امنوّيب الـذي تنا لتـه هـذه املقالـة يالبحـث  النمط األ سط النمط الشمايل :أمناط هي

أهم خصائصه الصوتية (األصوات الـيت تتـألف منهـا األلفـاظ  مـا طـبأ علـى يعضـها مـن تةـريات)  الصـبفية (األلفـاظ 
حبفـــاً)  املفـــبدة أ  الكلمـــات  مـــا حـــدث يف يعضـــها مـــن تبـــّدل يف البنـــاء أ  الشـــكل، ســـواء كايـــت فعـــالً أ  امســـاً أ 

يف العباق متّنوعة   اللةة العبيية .)يعضها البعض اآلخب النحورة (الرتاكي   العبارات  اممل  عالقات مفبداتا مع 
  .يالتّنوع املكاين للبلد اللهجات فی العامليف طبرقة هلجها علی لسان العباقيني لذلك تّنوعت كةريها من 

 
 .، النمط امنويبجات العبييةهالل، هلجة متيم، جة العباقيةالله ، اللهجة، اللةة الكلمات الدلّيلية:

 
 

 المقّدمة

                                                                                                                   
 جبامعة مسنان استاذ مساعد -١
 ماجستري يف اللةة العبيّية   ددابا من جامعة طهبان -٢



 مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية و آدابها   ٤٢

تتبــّوأ منهــا أعظــم منزلــة  ،لهــاكهــي ســيدة اللةــات   اللهجــات الســامية  اللةــة الفصــحی «يف أّن ي جــدال 
 هـي أّن  تقـف إلـی جايـ  هـذا األمـب، حقيقـة أخـبی هنـاك نّ كـل )٣ص  م،١٩٨٩، عايـدرن( .»انكـ أرفع م

ل منهــا جــدرب يالبحــث   كــيا�ــا   تارخيهــا    كشــّتی هلــا  متثّــل منــاذج  ،قــدميها  حــدرثها ؛بييــةاللهجــات الع
لمهـا العـبب كما رتومهـه يعـض النـاس ِمـن أّن اللهجـات احلدرثـة أ  الدارجـة الـيت رت اً الدراسة   ليس صحيح

 . ي أصل عبرق تيقها ماٍض عءالم، ليس  راكيف شّتی أقطارهم صور ممسوخة من ال
الــيت تتكــون مــن  اللهجــة العباقيــة منــط مــن أمنــاط نــا يف هــذا البحــث أن يــوّفب يضــاعة مزجــاة حــولحا ل

أخــبى  دراســات إىل هــو الــنمط امنــويب  حنيــل البحــث حــول النمطــني البــاقيني  ، علــى األقــل،ثالثــة أمنــاط
بيــا العالقــة كذ فبــادئ ذي يــدء قمنــا يتعبرــف اللةــة  اللهجــة لةــًة  اصــطالحاً مثّ  رقــوم بــا أهــل ايختصــاص.
؛ احـدة مث اللهجـات العبييـة القدميـةايختالفـات اللةورـة يـني هلجـات اللةـة الو  كيني اللةة  اللهجـة  يعـد ذلـ

 يعــض بيــاكذ ة متـيم قمنــا يدراسـة هــذه اللهجـة   ثـري مــن خصائصـها هلجــكيف   ك مبـا أّن اللهجــة العباقيـة تشــار 
الـذي توسـعنا فيـه إلـی عصـبيا هـذا   صـويً  العصـور اللهجـة العباقيـة علـی مـبّ  يظـبة علـى ناألقيخصائصها ّمث 

 يـوّد  .الـنمط امنـويب الـذي مل يتحـّدث عـن تارخيـه أليّـه جـزء مـن تـاررخ اللهجـة العباقيـةأمناطهـا  مـن بياكفـذ 
الــنمط امنــويب د ن غــريه مــن  هــو عــيناملأيّــه كّلمــا ذُكــبت اللهجــة العباقيــة  مل ُحيــدد الــنمط فــإّن  إىلاإلشــارة 
 لباقيني.النمطني ا

أ يً  دخـباً علـى مـا أيعـم  هللاحـدٍّ مـا يف إرصـال مـا يورنـاه.  احلمـد  إىليبجو أن يكون قـد ُ ّفقنـا   ختاماً 
مـــن حيـــث مل  فهـــو فضـــل اهللا ايـــه علينـــا مـــن التوفيـــق يف مجـــع هـــذا البطـــ   اليـــايس  إخباجـــه، فـــإن أحســـنّ 

 .ه اإليسان ألّن الكمال له  حدهفيحنتس   إن أسأيا فهو من عنديا عاملني أيّه ليس أ ل خطأ  قع 
 

 :تعريف اللغة
اللةـــة   اللةـــات   اللةـــون « : اضـــع أ ل معجـــم يف العبييـــة ،مـــا يعـــبفك ،رقـــول اخلليـــل يـــن أمحـــد   هـــو

 يقـل ايـن منظـور عـن  »لةـا / رلةـو« ك)   الفعل من ذلـ٤٩٩: ٤، العني( »الم يف معنًی  احدكاختالف ال
ا فـالن عـن الصـواب  عـن الطبرـق إذا مـال عنـه  اللةـة أخـذت مـن لةـ«صاح  التهذر  قول ايـن األعـبايب 

)  يإلقــاء يظــبة لةــا :(لســان العــبب.. » .نرخــب الم مــالوا فيــه عــن لةــة هــؤيء اآلكــّلمــوا يكهــذا ألّن هــؤيء ت
 كون معنـــی اللةـــة يـــذلكـــامليـــل فيهـــو العـــد ل   » لةـــا«باد مـــن فعـــل دقيقـــة علـــی هـــذه األقـــوال يفهـــم أّن املـــ

النطــق أ  امليــل ينــوع الصــياغة الــيت تصــا  بــا املفــبدات أ  يطبرقــة الضــبط حنــو  جــه مــن العــد ل يطبرقــة «
 ق،.ه ١٤٢١عبـد الواحـد، ( »الوجه األ ل األصـلي مـع اإليقـاء علـی املعنـی يفسـه عليهان كالوجوه خيالف ما  

يت تقـوم الـ كرـدّل علـی جمموعـة اخلصـائص الصـوتية   اإلعباييـة  هـي تلـ«مـا  ياللةة اصطالحاً ه   )١٣ص 



 ٤٣   المنط الجنوبي في اللهجة العراقية: تاريخ و تطّور

 .)١٤يفس املصدر ص ( »العبيية يلهجاتا املختلفةا عليه
 

 جة: تعريف الله
ا اإليســـان فاعتادهـــا  يشـــأ عليهـــَل هـــي اللةـــة الـــيت ُجِبـــ م أ الكـــجـــبس ال طبفـــه أ  اللســـان أ «اللهجـــة لةـــًة 

نتمـي ةورـة ذات يظـام صـويت خـاص تطائفـة مـن املميّـزات الل«)  اصـطالحاً ٢٤١: ١٣ لسان العـبب،( »اعليه
 هـذه البيئـة  .)٣٠صق، ه.١٣٩٨ ،املطليب(» رشرتك يف هذه املميزات مجيع أفباد تلك البيئةييئة خاصة    إلی

يظواهبهـا  مـن تلـك اللهجـات متميّـزة عـن األخـبیكـل هلجـة ظم هلجات عـّدة   تقسٌم من ييئة أعّم  أمشل تن
بعض   يــ هــذه البيئـات يعضـهم أفـباد تيسـب اتصـال أخــبیاللةورـة،  لكّنهـا تـأتلف فيمــا يينهـا يظـواهب لةورـة 
 قدر البايطة اليت تبيط يني هذه اللهجات. علیفـَْهم ما قد رد ر يينهم من حدرث فهماً رتوّقف 

اعيــة يف رقعــة محية اجت  شــب ي الــذي رلهــج يــه فبرــق أاليــوملكــالم فاللجهــة،  كمــا رظهــب مماســبق، هــي ا
ان: اجتماعيــة  جةبافيــة.  ي تــييئ ذي حتــّددهة الــ، جــزء اللةــأخــبیيعبــارة  ،  تكــرب أ  هــيأ بجةبافيــة تصــة

 ضمن اللةة الواحدة. ورة  اختلفتةلدت اخلصائص الد اللهجات إّي إذا تعدّ تتعدّ 
 

 العالقة بين اللغة و اللهجة
لةــة مصــطلحاً للهجــة لرعــود ا رقتنعــون يارن جــاؤ ا يعــد اخلليــل يــن أمحــد مل إّن دارســي اللةــة   علماءهــا الــذ

ده ايــن قتيبــة  ايــن دررــد  ايــن فــارس  ايــن ســي مــن العلمــاء األفــذاذ مــن أمثــالبــرياً كأّن عــدداً  علــی الــبغم مــن 
يف مصــّنفاتم. » هلجــة«مبعنــی » لةــة«لمــة كالســيوطي  الزييــدي مل رتخّلــوا عــن   الفري زديــادي  ايــن منظــور   

عنـــدهم مصـــطلٌح رـــدّل علـــی  بـــرياً يـــني اللةـــة   اللهجـــة. فاللةـــةكأّمـــا اللةورـــون املعاصـــب ن فقـــد فّبقـــوا تفبرقـــاً  
ـــا اللهجـــة فهـــي يلهجاتـــا املختلفـــة م العبييـــةجمموعـــة اخلصـــائص الصـــوتية  اإلعباييـــة الـــيت تقـــوّ  جمموعـــة «. أّم
 م،١٩٥٢إيـباهيم، ( »يف هـذه الصـفات مجيـع أفـباد البيئـة كالصفات اللةورة اليت تنتمي إلی ييئة خاّصة  رشرت 

عـــدة هلجـــات لكـــل منهـــا  علـــیمل تالعـــام ألّن اللةـــة تشـــصـــلة اللهجـــة ياللةـــة هـــي صـــلة اخلـــاص ي   .)١٦ص
مجيـــع هـــذه اللهجـــات تشـــرتك يف جمموعـــة مـــن الصـــفات «غـــري أنَّ  ،ات البيئـــةتـــأثري خصائصـــها النايعـــة مـــن 
هــا مــن اللةــات  تيّســب التفــاهم يــني أينــاء هــذه يــة الــيت تؤلــف لةــة مســتقّلة عــن غري اللةورــة  العــادات الكالم

  ختتلــــف اللهجــــات يف اللةــــة الواحــــدة تبعــــاً يخــــتالف البيئــــة  .)٣٠ص، قه.١٣٩٨ ،املطلــــيب( »اللهجــــات
  اإلقليم  ما حييط با من ظب ف  ما ميتازان يه من خصائص اقتصادرة  اجتماعية.

 االختالفات اللغوية بين لهجات اللغة الواحدة:
 رلي: ص يف ماخّ أما ايختالفات اللةورة يني هلجات اللةة الواحدة فتتل



 مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية و آدابها   ٤٤

باقني   يم  القـــاف عنـــد العـــخمـــارج يعـــض األصـــوات كمـــا يف يطـــق امـــوتية: يف اختالفـــات صـــ -۱
   كذلك يف  ضع أعضاء النطق عند يطق يعض األصوات.السوررّني   املصبرّني   

 ،مــثالً  ،: فــبعض اللهجــات العبييـة متيــليّ النظــام املقطعـاختالفـات يف النــربة  النةمـة املوســيقية    -۲
 .»َكْبد«وهلم املقاطع املةلقة كق إلی يعضها مييل  ،»دَكبِ «املقاطع املفتوحة كقوهلم  إلی

 أ يً كمـــا يف اإلمالــــة  الفـــتح  التفخــــيم أ  احلبكـــات يف يطقهــــاأصـــوات اللــــني    اختالفـــات يف -۳
يكســـب الكـــاف   يف هلجـــة يةـــداد » تكِ اســـ«رُقـــال يف هلجـــة جنـــويب العـــباق  يخـــتالف يف احلبكـــات كمـــاا

 يضّم الكاف.» اسُكت«
 إلــیيني التفاعــل يــني األصــوات املتجــا رة حيــث رتــأثّب يعُضــها يــبعٍض فيميــل اختالفــات يف قــوا -٤
تســكينها كمــا يف قــول يعــد  ، فقــد تلفــظ احلــاء هــاءً جفاحلــاء   اهلــاء رتقاريــان يف املخــب  املخالفــة. لــة أ ثاملما

 .َد عشبيف أحَ  شْ عَ  دَ العباقني إهْ 
، علــی »هلجــبسا«فـــ  ،اتاختالفــات يســيطة   قليلــة يف ديلــة يعــض الكلمــات أ  املصــطلح -٥

» ةالبوظــ«  ،)٢٦: ١٥ لســان العــببالقـبد ( زرّني هــويف هلجــة متــيم هـو الثعلــ   يف هلجــة احلجــا سـبيل املثــال،
يوعــاً مـن املشــب يات املســكبة.   حـني أّ�ــا يف هلجـة القــاهبة تعنـیّلجــات يفثيف هلجـة يــري ت هـي يــوع مـن امل

 )٣١ص  ق،ه.١٣٩٨، املطليب(
يــبی أّن  هجـة حــد دها  صـفاتا اخلاصـة ضـمن حـد د اللةـة  هلـذاالـيت تعطـي للّ هـذه ايختالفـات هـي 

ث هـو أّن هلجـة ف قواعـد اللةـة، غـري أّن مـا حيـدطار القوايني اليت تؤلّ اختالفاً يف إ ة ما رظلّ جيف هل اختالفاً 
الُه يف هلجــة رّقــل اســتعم أ  أخــبیعــدداً حمــّدداً مــن هــذه القــوايني   ي تســتعمله هلجــة  مل يوعــاً أ مــا تســتع

ـــاً  يف أكثـــب األحيـــان جـــوهب اللةـــة فتبقـــیأنَّ اخـــتالف اللهجـــات ي ميـــّس  هـــذا رعنـــیثـــة   ثال اللهجـــات غالب
 متكّلمي اللةة الواحدة. لدیمفهومة 

 
 أهمية دراسة اللهجات:

تعــّد دراســة اللهجــات املختلفــة يف اللةــة الواحــدة مــن  جهــة يظــب علــم اللةــة احلــدرث مســاعداً حســناً لفهــم 
أّن «البيئة يف ذلك كلّـه. ذلـك  تأثريوئها  تطّورها  ييان تارخيها  الكشف عن مباحل يشيعة تلك اللةة   طب
التطــّور النحــوّي  الصــبيف  الفقهــّي  قــّل أن رعتــرب ا الشــكل الكتــايب  لمــاء اللةــة رــب ن يف اللهجــات مبــادئع

كـــام ي خيلـــوان أحيايـــاً مـــن التعّســـف تقييـــدها يقواعـــد  أح، إذ مـــن الثايـــت أّن تـــد رن اللةـــة   التـــارخيي للةـــة
 )٣٢ص ،يفس املصدر( .» التّكلف فضًال عن احلّد من يشاط اللةة
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 اللهجات العربية القديمة:
رييعــة  هـــوازن كايــت هنــاك هلجـــات خمتلفــة يف اللةــة العبييـــة قبــل يــز ل القـــبدن منهــا هلجــات متـــيم  قــبرش   

قسـمني:  إلـیكـن تقسـيم تلـك اللهجـات يشـكل عـام )   مي٣٤ص ،يفـس املصـدرايظـب: ( . قيس  ضّبة  بباء
.   لكــل منهمــا خصــائص أ  الکتلــة الةبييــة ) اللهجــة احلجازرــة٢ .أ  الکتلــة الشــبقية ) اللهجــة التميمّيــة١

القـبدن الكـبمي يلهجـة قـبرش أ  اللهجـة احلجازرـة يشـكل عـام غلبـت  أُيـزل لكن عندما  ،خبیمتّيزها عن األ
 ت.يقية اللهجا علیهذه اللهجة 

 
 :اللهجة الحجازية

مــن خصــائص فــإّن  .يف أکثــب األحيــان اللهجــة احلجازرــة كتشــار  أّ�ــا إّن مــا يــبی اليــوم يف العبييــة الفصــحی
أّن املـألوف يف الفصـحی « ، حيـثُ کمـا يعلـم  ،فـتح احلـب ف املضـارعة ، علـی سـبيل املثـال،اللهجة احلجازرة

حـــبف املضـــارعة مـــن خصـــائص لةـــات املنطقـــة    أّن کســـبأن رفـــتح حـــبف املضـــارعة حنـــو تَعلـــم   َتضـــبب 
يتخلّـی عـن   ) ٧٤ص م،١٩٨٣امنـدي، .» (نطقـة الةبييـة فتفـتح حـبف املضـارعةالشبقية (هلجة متيم)   أّما امل

 مبـــا أّن اللهجـــة العباقيـــة  ملـــا فيهـــا مـــن املشـــرتکات مـــع الفصـــحی.التوضـــيح األکثـــب حـــول اللهجـــة احلجازرـــة 
يم قّبريــا أن يــدرس هلجــة متــيم  يــذكب يعــض خصائصــها قبــل أن يبــدأ تشــارك يف كثــري مــن صــفاتا هلجــة متــ

 يدراسة اللهجة العباقية.
 

 لهجة تميم:
يـأرض جنـد  ي يعـبف عنهـا شـيئاً قبـل القـبن  نطقـة الشـبقية مـن امزرـبة العبييـةكايت قبيلة متـيم تسـكن يف امل

ــة الــيت  صــلت  ،الســادس املــيالديّ   ايظــب:ايــت ايتــداء مــن هــذا القــبن (ا عنهــا كإلينــفأقــدم النصــوص التارخيّي
زمـن أذهـ  يف  إلـیأّن تـاررخ هـذه القبيلـة ربجـع  أيّـه مـن املـبّجح غـري ،)٤٧٣ :٥ دائبة املعارف اإلسالمية،

 القدم.
للهجبة  يعد  فاة البسول األعظم (ص) اشرتك التميمّيون كسائب  ٩أسلمت متيم يعد فتح مكة عام 
(ع)  منهم َمن كان مع  علين كان مع اإلمام ظهبت فمنهم مَ  املسلمني يف األحزاب اإلسالمية اليت

 )٢٣١: ٣، ق .ه ١٤٢٢اين األثري، خصومه األموّرني. (
 

 خصائص لهجة تميم:
 علیأّن هلجة متيم كايت أكثب مباعاة للقياس  علماء اللةة القدماء مثل سيبوره ذكب يعض -۱
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 )٤٠: ٢   ٢٨ :١الكتاب، ( .ن هلجة أهل احلجازورة مِ احلايت النح العبيية يف يعض
 زن  علیحتقيق اهلمزة يف كثري من األلفاظ اليت كايت  إلیون حتقيق اهلمزة: مال التميمي -۲

رأس « :مضموم حنو مكسور أ  إذا كان يف موضع العني من الفعل مهزة ساكنة ما قبلها مفتوح أ  »فـَْعل«
 )١٢٧ق، ص ه.١٣٩٨املطليب، ( .»س  ذر   شومرا« واقالحيث  ،» ِذئ    ُشؤم

ّن أهّم ظواهب املبالةة يف حتقيق اهلمزة يف هلجة متيم كايت ظاهبة العنعنة  هي إيدال إالعنعنة:  -۳
 املصدر)يفس ( ».أنْ «مكان » َعنْ « :العني من اهلمزة حنو

 إلیاييسجام يني األصوات املتجا رة، فإّ�ا متيل  املماثلة أ  إلیاإلدغام: إّن متيمًا متيل  -٤
(يفس  قلبوا العني  اهلاء حاءرن. ثحي ،»َمَعُهم«يف » َحمُّم« من ذلك قوهلم  ، املتماثَلْني إدغام الصوتـَْني 

 )املصدر
فقد  ظاهبة ايتباع هي  احدة من اخلصائص اللةورة اليت اتصفت با هلجة متيم. ايتباع: -٥

خاصة  ،احملدثونا عليهلقد اصطلح «  ،اً يف يعضتأثري بعض احلبكات لعبف اللةورون العبب القدماء أّن 
 هي ظاهبة من ظواهب  "vowel Harmony"مبصطلح التوافق احلبكي أ  اييسجام احلبكّي  ،األ ر ييني

اييسجام يني  إلیحبكات متبايية متيل يف تّطورها  علیيف حبكات الكلمة. فالكلمة اليت تشمل  التطّور
فتح يف احلبكات  إلیكسب   لیإي رنتقل اللسان من ضم  حتی) ٨٦ص م،١٩٥٢إيباهيم، » (احلبكات

 هذا األساس فإّن هذه الظاهبة تدخل يف ياب املماثلة. علی.   تواليةامل
، كما هي احلال يف ن يعضها اآلخبكان ميّيز يعض اللهجات مِ   أّن ايتباع أ  التوافق احلبّكي ربد   

مية اليت كايت يف البادرة أّن اللهجات العبيية القد فلقد لوحظ«) ١٢٨ق، ص ه.١٣٩٨املطليب، (. هلجة متيم
هذا التوافق ييد أنَّ هذا  إلیالتوافق يني احلبكات يف حني كايت هلجات احلضب غري مّيالة  إلیمتيل عموماً 

 .»ركون يف هلجات احلضب أرضاً  هلجات البادرة يل قد علیأّن التوافق يني احلبكات كان رقتصب  ي رعنی
 (يفس املصدر)

 هي  ،)(يفس املصدر ظاهبة اإلمالة هي متيم إلیتية اليت ُيسبت اإلمالة: من الظواهب الصو  -٦
أن «كما  صفها القدماء يأ�ا   ء أ اليايطق األلف يف حايت لةّورة حمّددة يطقًا خاصًا قبربًا من يطق 

قد حّدد سيبورة    )٤٠٦ص  ق، .ه ١٣٧٧يباري، األ(. »ءاليايالفتحة حنو الكسبة   ياأللف حنو  رُنحی
 الكلمة يف احلايت اآلتية:  اإلمالة يف

 .»عاِيد   مساِجد   مفاتيح   هاييل«كان يعدها حبف مكسور  ذلك قولك ا  أ: ُمتال األلف إذ
 ».ِعماد   ِبا   يِنا   مضبِبا«ب: إذا كان يني احلبف املكسور  يني األلف حبف متّحبك حنو 

 ».ِسْبيال«هلما ساكن حنو أ ّ يني األلف حبفان ن يني أ ل حبف مكسور من الكلمة   ج: إذا كا
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حنو:  ،د:  إذا كان يني احلبف املكسور  يني األلف حبفان األ ل منهما مفتوح   الثاين هاء خفيفة
 .»ربرد أن رنزَعها   ربرد أن رضبَبا«

: ٢الكتاب ( .»لهايَ ربرد أن رك«حنو:  ،مفتوح قبله راءحبف    متال األلف إذا كان قبلها هاء  :هـ

 ،املطليب(. »إلمالة ضبٌب من املماثلة يني األصوات عمومًا   ضبٌب من ايتباع خصوصاً ا«إذن ) ٢٦٢

 )١٢٨ص  ق،ه.١٣٩٨
 ،إّي هلجة احلجاز ،كسب حب ف املضارعة: مالت هلجة متيم  كل اللهجات العبييه القدمية -۷

العني حنو قوهلم فعل ركسب  علیء يف الثالثي اّلبد إذا كان املاضي اليا كسب حب ف املضارعة سوی  إلی
» َفِعلَ « زن  علیكذلك يف املثال  األجوف  الناقص إذا كان   » .   ُحنن يِعلم  أيت تِعلمأيا إعلم«

 صل   كذلك فيما أّ له مهزة» إعضَّ «و املضاعف حن  » إجيل  إخال  إشقی«ب العني حنو: يكس
 .»ِتكّلم   تِةافل   ِتدحبج«حنو:   يف ما أ له تاء من ذ ات الز ائد،» بجنمِتستةفب   ِحت «حنو:  ،مكسورة

سرتديادي (شبح اإل الدرن )  رضيّ ٢٥٦ :٢سيبوره (الكتاب  عليههذا ما يّص  )١٣١ص ،يفس املصدر(
ء ركون اليا سویيف ما  رد من يصوص أّن كسب حب ف املضارعة  غري أيّه لوحظ )١٤١: ١الشافية 

ين  یحيي«) يكسب التاء  قبأ ١٩  األعباف  ٣٥البقبة » ( ي تِقبيا«حنو:  ،خبیأرضًا يف أينية األفعال األ
2F ثاب

 أرضاً. يكسب التاء )١١٣(هود »  ي ِتبكنوا« »١
الكسب كما هو  إلیأّن هلجة متيم متيل يوجه عام  إلیخنلص ممّا سبق  الكسب: إلیامليل  -۸

 فق شب ط  -بؤثّ ت حتیفما أْن توجد يف الكلمة كسبة  ،ب ف املضارعةهب يف ايتباع  اإلمالة  كسب حظا
طورلة كما  سواء كايت هذه احلبكات قصرية كما ِيف ايتباع أ  ،مةل الكيف خبیيف احلبكات األ -حمددة

أّن الكسبة يف الكلمة التميمّية ِهي احلبكة القورة املؤثبة اليت تؤثّب ِيف احلبكات « هذا رعين  .ِيف اإلمالة
 )١٣٩ص  ق،ه.١٣٩٨ ،طليبامل( .»الكسب أ  تقببا منه إلیفتقلبها  خبیاأل
 

 اللهجة العراقية:
 .ع هذه األطياف تتنوّع اللةة فيه يتنوّ  ايجتماعية، ميتلك العباق العدرد من األطياف  األقليات

 اللةة العبيية هناك اللةة الكبدرة   اللةة الرتكمايية   السبرايية  غريها. إلیافة فباإلض
لسان العباقيني لذلك تّنوعت كةريها من هلجات  علیرقة هلجها يف العباق متّنوعة يف طب  ة اللةة العبيي

  ،يف عدد من صفاتا اخلاصة  للبلد.  إّن اللهجة العباقية تشارك هلجة متيمتّنوعة يالتّنوع املكاين املالعامل

                                                                                                                   
 :٢. (اُيظب: غارة النهارة يف طبقات القباء للهجبة ٢٠٣  األعمش تويفِّ عام  كان ُمقبئ أهل الكوفه يف زمايه أخذ عنه عاصم  -١

٣٨٠( 
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 ،يف القب ن األخرية تأثّبث، هذه اللهجةغري أّن   حتقيق اهلمزة  غريها. كاإلمالة  كسب حبف املضارعة
ى مدى عّدة قب ن للحكم العثماين حىت لفقد خضع العباق ع اللةات الرتكية  الفارسية  اإلجنليزرة.ي

 إّن جما رة العباق إلربان  احلبب العاملية األ ىل، حيث خلف الربرطاييون العثماييني يف حكم العباق.
مي حىت العصب احلدرث،   التاررخ املشرتك  العالقات الثقافية املشرتكة منذ خضوع إربان للحكم اإلسال

 أصلها العدرد من املفبدات اليت إنّ لذلك ف كّل ذلك أ جد يوعًا من التبادل اللةوي يني العباق  إربان.
فنحن يبى أّن التةّري الذي طبأ على طبرقة لفظ يعض  .دخلت اللهجة العباقية يتبكي أ  فارسي أ  إجنليز 

 أ اخب الكلمات كان كذلك.  لكّن الدكتور علي احلب ف كان يسب  تأثريات خارجية، يل إّن تسكني
) أ  جيماً معّطشة  گجيماً غري معّطشة (اميم  فظلكعبد الواحد  ايف رعترب كّل تةّري يف لفظ األصوات،  

) گ) أ  الذال داًي أ  الثاء تاءًا أ  زارًا أ  سينًا أ  القاف مهزة أ  جيمًا غري معّطشة (ژكّل التعطيش (
صبحت هذه األصوات ثقيلة على أعضاء أ فقد«يتيجة لتطّور أعضاء النطق، فيقول:   غريها، رعتربه

النطق يف كثري من البالد العبيية  أصبح لفظها على الوجه الصحيح رتطّل  تلقينًا خاصًا  جمهودًا إرادراً 
هذه البالد   قيادة حاصة حلبكات املخارج.  لعدم مالءمتها مع احلالة اليت ايتهت إليها أعضاء النطق يف

 )٢٦٥م، ص١٩٥٠ ايف، ( .»أصوات أخبى قبربة منها إىلأخذت تتحّول منذ أمد يعيد 
 

 مّر العصور: علیاللهجة العراقية 
أّن العصور العباسية قد شهدت «  من غري شك  .خمتلفة طوال عصور عّدةٍ  هلجات يف العباق لقد كايت

أّن  علی شاهد   دليل خلري   إّن كت  اماحظ ،)٣٥٣ص ق،ه. ١٤١٣السمبائي، ( »هذه األمناط العامية
 قبب   تبعد عن العبيية الفصيحة.كايت تصّبف أمورها ِيف عاميات ت  أخبیالبصبة  الكوفة  أمصارًا 

قدم األزمنة   ملا كايت جزربة العبب متصلة يإربان عن طبرق العباق منذ أ )٧٧ :١(البيان   التبيني 
عبب يف كالم أهل فارس كما أّن كالمًا كثريًا من لةة الفبس دخل يف دخل كثري من كالم ال«، يةالتارخي

الباحث يف يعض األحيان يسبة الكلمة  علیيث رصع  حب ،)٦٢ص  يد ن تاررخ،، الكبملي( »لسان العبب
 ًا كبريًا ِيف لةة البصبةتأثري أن يعبف أّن للفارسية  فارسية.   حسبنا ا من عبيية أ إليهاللةة اليت تبجع  إلی
النحو الفارسّي   هي األعالم املختومة  علیشاع يف أعالمها البلدايية طبرقة يف التسمية جبت « ،فقد

 ١٤١٣، السمبائي( .» منه عثمايان  قتيبان  ... ،الزيري إلی هو موضع منسوب  ،يألف  يون مثل زُيريان

 يف أعالمهم، فنحن جند)  مازال شيء من هذا يف أرامنا هذه حيمل هذه السمة الفارسية ٣٥٤ص ق، ه.
، فمن رسافب حبافلة صةرية من العّشار (مبكز قضاء البصبة) ياجتاه كتيبان  غريها اليوم روسفان  چتيبان أ 

كلم) تواجهه كثري من أمساء املناطق  احملالت الصةرية اليت تنتهي ياأللف   ١٨قضاء أيب اخلصي  (ربعد 
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البيان   «ض اماحظ يف  قد عبّ  .ذلك إىلتان،  ما ميسيان، روسفان، ر النون، حنو عبد اليان، عو 
 إّ�م رسّمون السوقَ «فقال:  ،عامّيتها  شيوع الكمات الفارسية فيها إلیيلةة أهل الكوفة  أشار » التبيني
 ).٧٧: ١البيان   التبيني ( »  غري هذا جداً كثري» خيار«اء   القث» چهارسو«بيَّعة   امل  ازار

 إلــیل العصــور العباســية   هكــذا كــان األمــب ايف العــباق طــو  فصــحیجــوار ال لــیإ  لقــد يقيــت العاميــة 
دخلـت كثـري مـن املصـطلحات  ذإ ،تأثّبت العاميُة يف هذا العصب ياللةـة الرتكيـة حيث ،�ارة العصب العثماين

»  چ«ل   الكـاف يشـك» گ«يشـكل  تلفـظ القـاف أنّ  اليـوم فنـبی .الرتكية يف اللهجـة العباقيـة   احلب ف
 لفــــظ القــــاف  .(حتكــــي)» يچــــِحت «(كــــان)   » چــــان«(قلــــيب)   » لــــيبگ«(أقــــول)   » أگــــول «و: حنــــ

  الكاف كما مب هو من خصوصيات اللةة الرتكية د ن غريها.
للفصيحة من القدر ما كان هلا طوال العصور  مل ربقَ « يف هذه احلقبة املتأخبة من العصب العثماين 

د ر العلم ائفة قليلة فعفت ط علیالذي اقتصب  عليمتضاؤل التاملتالحقة يسب  شيوع األمية  امهل   
 )٣٥٧ص  ق،ه. ١٤١٣، بائيمالس( .»أّمية شاملة إلیالناس   قّلت املدارس  ايتهی

أن تواجه العصب احلدرث   كيف هلا هل العلم يف حال العبيية الفصحیّمث جاء العصب احلدرث  يظب أ
 لقد ايصبف  با كما شقي أسالف هلم من قبلُ  ة  شقوالقد  اجهوا مشكلة العامييعلومه  فنويه   

 تارخيها معتقدرن أّن ذلك شيء أن رنظب ا يف العامية  ركتبوا يف مواّدها  إلیاهتمامهم بذه املشكلة 
  ُهم جلة  ،زها ي   الشبييب   البصايفل. فقد تنا ل علماء مثل افصحیعنارتهم يال عليهملهم حت

 ألفاظ  لقد يلغ من  الي ث  الدرس من شعب  مثل  أسألوان العامية يالبح ا، تنا لو اء  الشعباءالعلم
طيف تّنيان، أن  ضع معجمًا لأللفاظ العامية البةدادرة، ُمثّ خلف من يعد لعنارة أحدهم،  هو عبد ال

   غريمها. (يفسالل احلنّفي  عبدالبمحن التكبريتمنهم الشيخ ج، هؤيء العلماء أشخاص استأيفوا العملَ 
 املصدر)

 
 :اليةأنماط اللهجة العراقية الح

.   مايلط الشالنممط األ سط   نمط امنوّيب  النهي: ال ،يلمح يف العامية العباقية ثالثة أمناط يستطيع أن
 منط  ،احلواضب هو ما رعبف يه أهل  ،بيّ لون حض علیبّني أيّه رشمل د من هذه األمناط رتيف كل  اح

امنويية اليت لصقت مبشارف  ط امنوّيب لون يد ّي رتبّني يف البادرةمنيف ال ررفي قب ّي.  ي يةفل أنّ 
 لّعل من  .مايلط الشمن مثل هذا  اضح كل الوضوح يف النمط األ سط  ال ، األرراف امنويية القبی

ة يف األطلس اللةوّي الذي رربز هذا التوزرع امةباّيف  ذلك خبائط  اضح إلیا أن يصل علينالصع  
أنَّ لةة يةداد  إلی تًا  دييت  من املفيد أن ُيشريةورة أصوالخل هذه املواّد من حيث اخلصائص اللتدا
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من حضبّرني  لواسعة قد اجتمعت فيها عناصب شّتیصفه  ضبطه ألّن هذه املدرنة االعاّمية شيء ي ميكن   
 غري عبيية. أخبیمن احلواضب العباقية املختلفة   قب ّرني   يد   عناصب 

التقـارب  ذلـك يفعـل ايتصـال  إلـیأّن مجيع هذه األمناط متيل يف العصب الـباهن  إلیما جتدر اإلشارة ك
يسب  شيوع  سائل النقل املختلفة  يسب  تبادل أمناط احلياة امدرـدة الـيت تقتضـي  اليميني أهل هذه األق

أن  إلـیيـل بـذه األمنـاط لةـوي مي عـالم  مـا تفبضـه مـن منـطيـدعوه يوسـائل اإل  التنّقل ّمث إّن هناك ما السفب
درســة قــد قبّيــت يــني هــذه اللهجــات فامل ،علــيمهنــاك عامــل الت أنّ  ن يعــض. كمــاتكــون متقاريــة يعضــها ِمــ

 .حیالفص إلیجنحت با   
خصوصــيات مــن هلجــة رئيســة جتمــع يــني العاميــة    ّن يف العــباقميكننــا أن يقــول إ، مــبّ علــی مــا اً ســ تأسي

طبــاء ث بــا اخلرتحــد standard languageأ   يلهجــة الوســط املثّقــفيســتطيع أن يســميها  فصــحیال
إضـافة  ،  الشـعباء   األديـاء مـع يعضـهم يشـكل غـري رمسـي دارسمون يف املـسون   املعلّ املنايب   املدرّ علی 
قـون ما رلتّن العـباقيني،  النـاس عامـة، عنـدلقـول: إسطح العـباق.  جيـدر ا علیوزّع هلجات ييئية كثرية تت إلی
فلـو التقـی  احـد مـن العمـارة  دخـب مـن املوصـل  .هـا املقايـلهمث يلهجـة رف مكـان  احـد حيـا لون التحـدّ يف

 إلـیدان ملكنهما رع،   يشكل كامل خبهم أحدمها ما رقول اآليلهجته، فمن احملتمل أن ي رف  حتّدث كلٌ 
 .املشرتكات علیظا حذف يعض اخلصوصيات من هلجة كل منهما ليحاف

 
 ت الحاضر:اللهجة العراقية في الوق لجنوبي فيالنمط ا خصائص

عندما يتحّدث عن خصائص النمط امنوّيب فال رعين ذلك عدم  جودها يف غريه من األمناط، أ  يتحـّدث 
مـا عن اللهجـة العباقيـة فـإّن ذلـك ي رعـين عـدم  جـود أيٍّ مـن تلـك اخلصـائص يف غريهـا مـن اللهجـات، فه

قـــة الشـــبقية مـــن الســـعودرة  غريهـــا، الكورـــت  البحـــبرن  املنطكعبييـــة،  مـــع هلجـــات شـــبق امزرـــبة ال انشـــرتكر
 معها يف كثري من اخلصائص. انشرتكر

إّن من رتمّعن يف النمط امنويب يف اللهجة العباقيـة جيـد أيّـه رتمتـع خبصـائص صـوتية  حنورـة  صـبفية قـد 
فــــالنمط امنــــويب رشــــرتك مــــع  ا،ختتلــــف قلــــيالً أ  كثــــرياً عّمــــا يف غــــريه مــــن النمطــــني البــــاقيني أ  تتفــــق معهــــ

الفصــحى يف كثــري مــن اخلصــائص الصــبفية  ربتعــد عنهــا يف كثــري مــن اخلصــائص النحورــة  رتميّــز ياســتيعايه 
 لكثري من املفبدات األعجمية  هضمها كما فعلت الفصحى.

لكــي يكــون أكثــب موضــوعية يف دراســتنا ســنكتفي يدراســة الــنمط امنــويب يف اللهجــة العباقيــة  يضــبب   
 لةـــة متـــيم النمط امنـــويب حيمـــل كثـــرياً مـــن خصـــائصخـــبرن صـــفحاً ليتنا هلمـــا دخـــب ن، فـــاآل عـــن النمطـــني

تةــــّريات يف  إىل.  قــــد مــــّب يتطــــّورات كثــــرية اختلفــــت عواملهــــا  تعــــّددت  تعــــّبض سنوّضــــحها يف مــــا رلــــي
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 ، فنقول: األصوات  األلفاظ  الرتاكي 
) ٢( .الـيت تتـأّلف منهـا األلفـاظ ) األصـوات١مـن: (، احلـدرث علم اللةـة ما قبره تتأّلف اللةة، حس 

 )٢١م، ص١٩٦٤ايظب: املبارك، ( ) الرتاكي .٣األلفاظ املفبدة أ  الكلمات. (
 

 ):phoneticsاألصوات (
إّن التطّور الصويت ليس إرادراً، يل عفوّي  يطـيء غـري حمسـوس إيّ يعـد مضـّي فـرتات متباعـدة،  هـو حمـد د 

ايظـب:  ايف، ( يالزمان  املكـان، فقـد خيتلـف التطـور الصـويت يف مصـب عنـه يف العـباق،  هكـذا مـن زمـن آلخـب.

يف اللهجـة العباقيـة كمـا  لـنمط امنـويب ميكننا تسجيل يعض اخلصـائص الصـوتية ل )٢٦٣ -٢٦٠م، ص١٩٥٠
 رلي:
تُلفـــظ حـــب ف املـــد يشـــكل خـــاص يعـــض األحيـــان، فقـــد تُلفـــظ األلـــف املتطّبفـــة يـــني الفتحـــة  -۱

)،  تُلفــظ اليــاء املتوّســطة يــني الفتحــة  الكســبة، حنــو:  رــن، تُلفــظ كمــا رُلفــظ hathe األلــف، حنــو: هــذا (
).  يف اللةـــة LO الفتحـــة، حنـــو: لـــو ()،  تُلفـــظ الـــوا  املتوّســـطة يـــني الضـــمة bird) يف كلمـــة (iحـــبف (

) فــوق تلــك احلــب ف.  قــد ميكننــا تســمية تلــك احلــب ف يــاحلب ف الفبعيــة، كمــا ٧الكبدرــة توضــع عالمــة (
 )٤٩م، ص١٩٦٤ايظب: املبارك، ّمسى حممد املبارك ألف التفخيم  ألف اإلمالة   النون  اهلمزة اخلفيفتني. (

ثل عدم يطق الـباء يف العـدد املبّكـ ، فيقولـون: عدم يطق يعض احلب ف إن سكن ما قبلها، م -۲
 .. اخل، يف: أحَد عشب،  إثنا عشب،  ثالثة عشب، على التوايل..ِاْهَدَعْش، اِثـْنَـَعْش، اِتْـَلطََّعْش،

إيـــــدال يعـــــض احلـــــب ف (األصـــــوات) يةريهـــــا تقاربـــــا يف املخـــــبج، فيقولـــــون اِْتالثـــــه يف ثالثـــــة،  -۳
 مـن العـباقيني مـن رلفظهـا تـاًء:  ،يـدلوا الثـاء الثاييـة يف (ثالثـة) تـاًء مثّ طـاءً  اِتْـَلطََّعْش يف ثالثَة عشب، حيث أ

ــْس تـََعــْش مــن  اِتْـلَــتـََّعْش.  رقولــون: َمخُــْص طََعــْش يف مخســة عشــب،  ذلــك يســب  الطــاء، حيــث رقــول: مخَِ
 رلفظ الطاء تاءاً.

ى، على األغل ، هو كما الفصح النمط امنويب يف اللهجة العباقيةتفخيم  تبقيق الالم يف  -٤
 لكنَّ هناك يعض الكلمات اليت تُفخَّم يمها إن كايت متحبّكة رسبقها حبف جمهور، حنو: رـَلَّه (أسبع)،  

ُلْ  (قل )،  غريها.  من العباقيني من رفّخمها على كّل حال إن توّسطت أ  تطّبفت،  هذا ما گَ 
 إىلأّن هذه املسألة قد تسللت  تملمن احمليالحظه يف هلجة سكان مناطق األهوار يف جنوب العباق.   

 .اليت كثرياً ما تفّخم الالم اللهجة العباقية من اللةة الرتكية
اِلگاع (القاع، ، (تَقدر)» ِتگدر«حنو » گ«لفظ القاف غالبًا يشكل حبف القاف: تُ  -٥

(أيَّ  قت؛ مىت)، كما تلفظ » إْشوَِكت؟«األرض)   تلفظ القاف يعض األ قاف يشكل كاف حنو: 
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 .شكلها العادي أرضاً،  حنو: قصب، مقهور، العباق،  ما إلی ذلكي
تأثّبًا ياللةة الرتكية حنو: إشُلوِيْچ (= كيف » چ «حبف الكاف: تلفظ الكاف يشكل  -٦

اِهللا ْرساْعِدچ (ساعدِك اُهللا) للمخاطبة املفبدة، أما كاف  ،حاُلِك) للمؤيثة املفبدة، اِلچِّذب (الكذب)
 رتةّري لفظها.املخاط  املذّكب فال 

،  خاصة يف الناصبرة  مناطق األهوار،  كذلك جنوب يم راءاً من امنوييني من ربدل ام -۷
 ،  هكذا.مدرنة البصبة، فيقولون (ِردرد) يف َجدرد،  (إرَْه) يف جاء،  (رِيْ ) يف (ِجيْ ) مبعىن هات

ن علة أ  احلذف األلوان يف اللهجة العباقية ختتلف ِيف طبرقة تلّفظ يعض احلب ف أ  اإلما -۸
 ،أييض / ييضه ،أزرگ/ زرگهَصفبه،  /َمحبه، أصفب /أمحب ،سوَده / أهّم األلوان هي: أسود ،الفصحی

هـ. ١٣٨٦عامبي، (ايظب:  .يـُّينّ  ،يبتقايل ، رديّ  ،ينفسجيّ  ،أمسب/ مسبه ،أشگب/ شگبه ،أخضب/ خضبه
 )٧ص ش،

لضمري مزة اهلضافة حبف مد إتبدرل النون يف يدارة ضمري املتكلمني (حنن) مهزة  صل    -۹
 :توضيحات أكثب يف امد ل أدياه   . تبدرل يعض احلبكات يةريها يف الطبف  هاء َسكت (أيا)

 
  جدول يبّين الضمائر المنفصلة في النمط الجنوبي من اللهجة العراقية

 المتكّلم
 إضافة حبف مّد يعد اهلمزة  حذف األلف  إضافة هاء سكت ديَهْ  أيَا
 مهزة  صل  إيدال ضمة النون فتحة  إضافة هاء سكت يدال النونإ َنهْ ِاحْ  َحنْنُ 

 
 المخاطب

 إيدال مهزة القطع مهزة  صل  إضافة هاء سكت اِيـَْتهْ  أْيتَ 
 إيدال مهزة القطع مهزة  صل  إشباع الكسبة اِْيِيت  أْيتِ 
 إشباع الضمة   ( األلف) إيدال مهزة القطع مهزة  صل  حذف امليم اِيـُْتو أيُتم -أيُتما 

  حذف النون املفتوحةإيدال مهزة القطع مهزة  صل  إيدال الضمة يفتحة  اِيـَْنتْ  أيُنتَّ 

 
 الغائب

  –ُهوَّْه  ُهوَ 

 ِاْهَوهْ 

  إضافة هاء سكتتشدرد الوا  

 إضافة مهزة  صل  تسكني اهلاء  إضافة هاء سكت
 تشدرد الياء  إضافة هاء سكت –ِهيَّْه  ِهيَ 
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 مهزة  صل  تسكني اهلاء  إضافة هاء سكت إضافة ِاْهَيهْ 
 تشدرد امليم  إضافة هاء سكت مهَُّهْ  ُهمْ  –ُمهَا 

 إيدال ضمة اهلاء كسبة  إضافة هاء سكت ِهنَّهْ  ُهنَّ 

 ) هاء السكت ُحتذف عند الوصل.۱( مالحظة: 

 
مماثلة  هو  جدا ل ىلإ) لقد أ رديا هذا امد ل منوذجاً،  الواقع أّن كافة الظواهب  األيواب حتتاج ۲(

تلك الظواهب ي  إىلكتاب، إذ إّن هدف املقالة هو اإلشارة   إىلما ي رتسع له جمال هذه املقالة، يل حيتاج 
 ها  حصبها.ؤ استقصا

 
 الخصائص الصرفية:األلفاظ المفردة أو 

دمج الكلمات لتكورن مصطلحات جدردة، حنو: حمّـد (مـا مـن أحـد)، لـيش (ألّي شـيء؟)،  -۱
  غريها.
ـــْب عـــّين  -۲ اســـتنباط معـــاٍن جدرـــدة يعـــد إجـــباء تةيـــريات صـــوتية علـــى يعـــض الكلمـــات، حنـــو: َ خِّ

ـْب) هـو  (ايتِعْد عّين)، حيث اختلفت عن معناها األصلي: تَأخَّْب.  الذي يالحظه على الكلمة السـايقة (َ خِّ
 ردَك عّين).استعماهلا يزمة، كما رأرنا،  متعّدرة كذلك، مثل: َ خِّْب إرَدْك عّين (أيِعْد 

 ألكثب الصيغ اللةورة سهولة،  من ذلك: النمط امنويبّ  مييل -۳
اممع املذكب السامل  املثىن رثبتان على صيةة  احدة،  هي صيةة النص   امب، أي الياء  . أ

  النون.
ضمري املتكلم املتصل يالفعل املاضي مفتوح يف الوصل  ليس مضموماً، كقوهلم: ِكتَـْلَتْه  . ب

ايه، أما يف الوقف فهي ساكنة  ُتكسب يلتقاء الساكنني، مثل: ِكَتِلْت،  (قتلُتُه)،  ما ش
.(  ِكتَـْلِت احلبامي (قتلُت، قتلُت اللصَّ

كسب حب ف املضارعة إيّ اهلمزة حيث تبقـی مفتوحـة حنـو: ِحتچـي، كسب حب ف املضارعة: تُ  -٤
للهجــة العباقيــة  ويتالــنمط امنــ تلــفخي،  يــذلك َحيكــي، أحكــي)، ِحنچــي، ِحيچــي، َأحچــي (حتكــي، حنكــي

 ، أ  رعترب تطّوراً صوتياً.عن هلجة متيم اليت تكسب مجيع حب ف املضارعة
ْف، ِ َصـــْل، ِ َعـــْد (َدَرَس، َأَكـــَل، َگـــَعـــْد، ِ  گِ كســـب فـــاء الفعـــل املاضـــي، كمـــا يف: ِدَرْس، ِإَكـــْل،   -٥

 الفعــل مفتوحـة أ  مكســورة، ذلـك.  الظــاهب أيّـه ي فــبق يـني كــون عـني إىلقـََعـَد، َ قَـَف، َ َصــَل، َ َعـَد)  مــا 
 قــد تُلفـظ فــاء الفعــل املاضــي مضــمومة،  .ْب، لَِعــ ، ِمَنــع، ِحَســ فكلهـا تُلفــظ مفتوحــة، حنــو: ِكَســْب، ِضـبَ 

 لالستعالء املوجود يف الصاد، حيث تكون الكسبة ثقيلة.حنو: (ُصَرب= َصَرب)،  ذلك 



 مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية و آدابها   ٥٤

لـی األلـف أ  الـوا  أ  اليـاء حنـو: قع  سط الكلمة أي تبـدل إتحتقيق اهلمزة: حتّقق اهلمزة اليت  -٦
مارـــل،  حـــىت يف األفعـــال الثالثيـــة الـــّبدة املضـــارعة املهمـــوزة  -راس، يُـــؤري (األيبـــوب) يُـــوري، مائـــل -رأس

 ذلك. إىلراِمْب = رَْأُمُب،  ما ، الفاء: راِكْل= رَْأُكُل، راِخْذ = رَْأُخذُ 
.. .اب (البــاب)، إلنــاس (النــاس)التعبرــف مكســورة حنــو: إلبــ» أل«حــبف التعبرــف: تلفــظ مهــزة  -۷

 اخل.
ماْر ِ  الـدار، حبف العطف (الوا ) رلفظ مكسوراً أ  ساكناً،  ذلك إذا حتّبك ما قبله، حنو: اِ  -۸

 داَرِك ْ  داري.
 عــني الفعــل: كــل مصــدر ثالثِــي ســاكن العــني يف الفصــحی تكســب عينــه يف اللهجــة العباقيــة، -۹

هــي يســاكنني يتحبرــك الســاكن األ ل، كقــوهلم يف َرْجــْم= َرِجــْم،   ذلــك للفــبار مــن املقــاطع املنةلقــة الــيت تنت
 /= َصـــِع ْ َصـــْع ْ  ،/ َضـــُببْ = َضـــِببْ ، مثـــل َضـــْببْ قـــد رلفـــظ يشـــكلني: الكســـب أ  الضـــمّ َكْســـْب= َكِســـْب.   

 .= قـَْولْ لْ ، َگوْ عْ يْ ، إّي األجوف، حيث تبقی عينه ساكنة،  حنو: يَـ َصُع ْ 
ــــون مَ ا إثبــــات  ا  اســــم املفعــــول يف األجــــوف -۱۰ ــــائي، فيقول ــــبْـ لي ــــون مَ ُي ــــون وع  ي رقول بيــــع،  رقول

 مگيول  ي رقولون مقيل.  من الواضح أ�م قلبوا حبف عني األجوف الوا ي راءاً.
..اخل.  املالحـظ .  ا  القسم تُلفط مفتوحة، حنـو: َ اْهللا،  مكسـورة، مثـل: ِ ْحياتَـك،  ِالقـبدن، -۱۱

ورة رـتم تســكينه، أمــا إذا تعـّذر ذلــك لوجـود حــبف ســاكن أ  هنـا أمــبان: األ ل هـو أّن مــا يعــد الـوا  املكســ
حبف مّد رلي احلبف األ ل أ  لوجود حبف متحّبك قبل  ا  القسم فإّن الوا  تُلفـظ سـاكنة  إن كايـت يف 
أ ل الكالم فتزاد قبلها مهزة،  إليك األمثلة على التوايل: أُ  ُعْمَبك، أُ  راَسك، جيِت ْ َحياتَـك.  الثـاين هـو 

 ا  القسم ي جتّب،  ذلـك لسـب  يسـيط هـو أّن احلبكـات اإلعباييـة الـيت تتةـري حسـ  موقـع الكلمـة مـن أّن 
القوايني الصـبفية أكثـب  إىل ي تتبع قايوياً حنوراً إيّ سهولة النطق أ  اللفظ الذي رعود  امملة ليس هلا  جود

 القوايني النحورة. إىلمنه 
غــــري أّن » ٢   ١« تأييـــث املعـــد د، إيّ يف عـــددي األعـــداد ثايتـــة  ي تتةّـــري حســـ  تــــذكري  -۱۲

 ».قلم  احد، َعِشْب ِدجاجات، َعِشْب أقالم، دجاجه ِ حَده«حنو:  .املعد د رتةّري كما رتّةري يف الفصحی
 إّن األعداد ساكنة دائماً. -۱۳
تعتـــرب األعـــداد يف الـــنمط امنـــويب يف اللهجـــة العباقيـــة خـــري مثـــال علـــى عـــدد مـــن اخلصـــائص  -۱٤
 دثبيا درجها يف اخلصائص الصبفية:  لكّنها تتمّتع مبزارا صبفية  لذلكالصوتية، 

ـــا ختتلـــف يف طبرقـــة الـــتلفظ . أ ُتســـتعمل حنـــو: الثايـْيَـــة، الثاْلثَـــة    ،األعـــداد الرتتيبـــة مثـــل الفصـــحی  إمنَّ
 :  إَخلُمْص طََعْش.، حنوالالملف   األصلية يدل الرتتيبية مع إضافة األ األعداد
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 -۳ـن) (يـــن/ ثِْنتَ يــإثْنِ  -۲ احــد/ ِ ْحــَده) ( -۱(لــف عــن الفصــحی،  هــي: األعــداد األصــلّية ختت . ب
ــس) ( -۵أريعــه/ أريــع) ( -۴إْتالثــه/ إتْـَلــث) ( ســبعه/ َســِبع)  -۷ِســتَّه/ ِســّت) ( -۶مخســه/ مخَِ

 -۱۲إْحــــــَدَعْش) ( -۱۱عشــــــبه/ َعِشــــــب) ( -۱۰تســــــعه/ ِتِســــــع) ( -۹إْمثاييــــــه/ ُمثُِ◌ن) ( -۸(
ـــَنَعش) (  -۱۷ِصـــطََّعش) ( -۱۶َمخُْصـــطََعش) ( -۱۵أْريـَْعطََعـــش) ( -۱۴ش) (إتْـَلطََّعـــ -۱۳إثـْ

 اِحـــــِد ْ ِعْشـــــبرن)  -۲۱ِعْشـــــبرن) ( -۲۰ِتِســـــْعطََعش) ( -۱۹ُمثـُــــْنطََعش) ( -۱۸َســـــِبْعطََعش) (
 اِحــــْد ِ ْتالثــــني)  -۳۱إْتالثــــني) ( -۳۰.. (.إْتالثَــــه ْ ِعشــــبرن) -۲۳إثـْنَـــِني ْ ِعشــــبرن) ( -۲۲(
.. .إثْنـــــْني َ ْريَعـــــني) -۴۲ اِحـــــْد َ ْريَعـــــني) ( -۴۱أريَعـــــني) ( -۴۰.. (.)إثْنـــــْني ِ ْتالثـــــني -۳۲(
 -۶۱ِســـــّتني) ( -۶۰.. (.إْثنـــــِني ْ َمخســـــني) -۵۲ اِحـــــِد ْ َمخســـــني) ( -۵۱َمخْســـــني) ( -۵۰(

إثْنـِني ْ   -۷۲ اِحـِد ْ َسـبعني) ( -۷۱َسـْبعني) ( -۷۰.. (.إْثنِني ْ ِسّتني) -۶۲ اِحِد ْ ِسّتني) (
ِتســـعني)  -۹۰.. (.إْثنـــْني ِ ْمثـــايني) -۸۲ اِحـــْد ِ ْمثـــايني) ( -۸۱إْمثـــايني) ( -۸۰(.. .َســـبعني)

ِميَّـــــه ْ   اِحـــــْد)  -۱۰۱ِميَّـــــه) ( -۱۰۰.. (.إثْنـــــِني ْ ِتســـــعني) -۹۲ اِحـــــِد ْ ِتســـــعني) ( -۹۱(
ــــــــميتَ  -۲۰۰.. (.ـن)يــــــــِميَّــــــــه ِ ثْن -۱۰۲( ــــــــميتَ  -۲۰۲ـِن ْ   اِحــــــــْد) (يــــــــميتَ  -۲۰۱ـن) (ي ـْن ِ  ي

ــْس ِميَّــه) ( -۵۰۰أْريَــْع ِميَّــه) ( -۴۰۰إتْـلَــْث ِميَّــه) ( -۳۰۰.. (.)اثْنــنيْ  ِســْت ِميَّــه)  -۶۰۰مخَِ
 -۲۰۰۰أَلِـــــْف) ( -۱۰۰۰ِتِســـــْع ِميَّـــــه) ( -۹۰۰ُمثُـــــْن ِميَّـــــه) ( -۸۰۰َســـــِبْع ِميَّـــــه) ( -۷۰۰(

إْحـــــــَدَعْش ألِـــــــف)  -۱۱۰۰۰.. (.أْريَـــــــْع تـــــــايف) -۴۰۰۰إتْـَلّتـــــــايف) ( -۳۰۰۰ـن) (يـــــــأْلفَ 
 -۱۰۰۰۰۰۰.. (.إتْـلَـْث ِميـْت ألِـف) -۳۰۰۰۰۰ِميَّْت أِلف ؛ ِميـْت ألِـف) ( -۱۰۰۰۰۰(

 )١٤ -١٣ص هـ. ش،١٣٨٦.. (ايظب: عامبي، .ِمْليون)
اعـد= قاعـد) تعـين جـالس،  لكنهـا يف هـذه گإضافة معاٍن جدردة لـبعض املفـبدات. فكلمـة ( -۱٥

لك الفعــل َمّشــى ُميّشــي متشــية (مــن يــاب اعــد مــا أشــتُـُةْل) تعــين أيــين عاطــل عــن العمــل. كــذگاحلملــة: (ديــه  
األمـور (ِمشِّـيين= اقـِض  فتعـين كـذلك قضـى حوائجـه  تصـبر ،تفعيل) إضافة ملعناها األصلي: جعله ميشـي

 متشية األمور= تصبرف األمور). -حاجيت
= ِاَجْه) فقد أضيفت مهـزة  صـل أ  قطـع مكسـورة  تةيري صيةة مهمموز الالم األجوف (جاءَ  -۱٦

 كأيّــه حــدث فيــه قلــ  مكــاين للهمــزة األخــرية   ُحــذف  اهلمــزة  َأضــيفت هــاء الســكت. حــذفت األلــف   
 اسم الفاعل (اماي) يدل (امائي)، حيث حذف اهلمزة. حبف املّد (األلف).

 تلحقهـــا  (يضـــّم اهلمـــزة) اخلمســـة (يـــالوا  فقـــط)،  ي ُرســـتعمل منهـــا ســـوى أب  أخاألمســـاء  -۱۷
يـوْك/ رُقـال: راْح أُ    قـوهلم: (اِيْـَت ُمـو أُيـو/ ُأخـو؟ = ألسـَت أيـاً/ أخـاً؟)،الوا  دائماً؛ يف اإلفـباد  اإلضـافة، ك

/ أخــاك، مــبرُت ك/ أخــوك، شــاهدُت أيــاأيــوكخــوْك (ذهــَ  يوْك/ أُ أُ ـخــوْك، مبّرــِت ْيــيــوْك/ أُ خــوْك، ِشــِفْت أُ أُ 



 مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية و آدابها   ٥٦

أُيـو  –ائع الفالفـل أُيو الفالفل = يـ –(أُيو أمحد  ، حنو:مبعىن الوالد  الصاح   البائع ). أُيويأييك/ أخيك
 -يــــويرــــاء املــــتكلم: (أُ  إىلالشــــعب الطورــــل = صــــاح  الشــــعب الطورــــل)  ي حتــــذف الــــوا  حــــال إضــــافتها 

ـــا = رـــا أيب). ، حنـــو:بـــدل اهلمـــزة رـــاًء يف النـــداء ت ،)يخـــو أُ  ـــو) حمـــّل كلمـــة (ذ )،  (رُب فقـــد حّلـــت كلمـــة (أُي
  سنبى، أدياه، أّن كلمة (أُم) حتّل حمّل كلمة (ذات) كذلك.

ــــ أُمِّ  –أمحــــد  (أُمْ  :أرضــــاً  الصــــاحبةمبعــــىن مبعــــىن الوالــــدة    (يضــــّم اهلمــــزة) مأُ  -۱۸ =  ورــــلْ الطِّ  بِ عْ الشَّ
 صاحبة الشعب الطورل). 

،  ذلـك تـأثّباً ي تستعمل صيةة املثنی يف اللهجـة العباقيـة  تسـتعمل صـيةة اممـع مكـان املثنـی -۱۹
الثالثـي  -١:مجهـول يف اللهجـة العباقيـة  تسـتبدل يـه.  ي رستفاد من صيةة الفعل املبين للياللةات الا رة

اسـم املفعـول،  هـذا رعـين التحـّول  -٢املزرد من ياب اييفعال حنو: ايِكْسـَبِت امامـه (ايكسـبت الزجاجـة) 
املختلفـــة يف اللهجـــة البيـــْت مبيـــوْگ.  صـــيغ الفعـــل ،  ِ إلبـــاب مفتـــوح :مـــن امملـــة الفعليـــة إلـــی ايمسيـــة حنـــو

 العباقية هي:
رَِجــع (للةائــ ) رِْجَعــْوا (مماعــة الةــائبني) رِْجَعــْن (مماعــة الةائبــات) رَِجِعــْت  الفعــل الماضــي:صــيغ 

رَِجْعتُـــوا (للمخـــاطبني) رَِجْعـــَنتْ (للمخاطبـــات) رَِجْعنـــه (للمتكلمـــني)  -(للمـــتكلم  املخاطـــ  املـــذكب)
 رَِجْعيت (للمخاطبة).

 -يِْبَجــعْ  -اِتْــبِْجَعنْ  -اِْتبِْجُعــونْ  -أَْرَجــعْ  -تِْبَجــعْ  -ْجَعنْ اِرــبِ  -اِربِْجُعــونْ  -ِرْبَجــعْ  صــيغ الفعــل المضــارع:
 اِْتبِْجعْني.

 ِارِْجعي. –ِارِْجَعْن  –ِارِْجُعوا  –ِاْرَجْع  صيغ فعل األمر:

 
 الخصائص النحوية:التراكيب أو 

گــــاِل :الوقـــف: رســـكن دخـــب كـــل الكلمـــات إيّ عنــــد التقـــاء ســـاكنني أ حـــايت شـــاذة. حنـــو -۱
 ،  اِلّبّجاْل گاْل= قال البجل ،/ ِگلِّي ِشسَمك ؟ = قل يل ما امسك ؟  البَّّجالْ 
) حببف جّب دخب هو الالم،  من ذلك قـوهلم: إىلاستعاضت اللهجة العباقية عن حبف امب ( -۲

 أن ذه ). إىلأن راْح ( إىلحنو قبل املصدر املؤّ ل: أر ْح للمدرسه، إيّ يف يعض املواضع، 
يف  فيقــال إضــافة يســتعماهلا متعّدرــة. ،ملتعدرــة يزمــًة، كالفعــل عــارنال ااســتعمال يعــض األفعــ -۳

 ، أ  عارْنَتْه.َلهْ  تْ إليه، أما العباقيون فيقولون: عارنِ  تُ ه  ي رقال: عارنتُ : عارنالفصحى
النــداء رــتم يالـــحبف (رـــا)، ســواء أكــان املنـــادى قــد حلقتــه (ال) أ  مل تلحقـــه، حنــو: رــا َ لـــد،  -٤

 غــري ذلــك كثــري.  املالحـظ هنــا أيّــه إن جــاءت يعــد حــبف النــداء مهــزة قطــع )، رــا املاشــي، رـبَّارح (رــا الــبارح
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 فإيّه رتم تسهيلها  حذفها يعد ذلك، را أهَل اخلري، تُلفظ: را اهِل اخلري (= رـَْهِل اخلري).
ن األّ ل، كمــا يف:  حبّكــو لفــظ ســاكنني يف كلمــة  احــدة، في إىلالظــاهب أّن العــباقيني ي مييلــون  -٥

 .متبي، ْلِيب (قليب)گَ  ن،و كساد الفإن أضافوا متحبّكاً عَمتُب (متب)،  ْ  (قل )،لُ گَ 
، خاصــة إن  ليــه اســم مشــتق، اســم املوصــول الوحيــد املســتخدم يف اللهجــة العباقيــة هــو (ال) -٦
 م،  قــد تلحقــه اليــاء يعــد تشــدرد الــال)دّمــه مــا ْرضــيع الــبارِح ْلعّمــه، إملكتــول اإملاشــي أهللا ْ رــاه، هــذ(حنــو: 
 قـد تـدخل  ، هـذا اللـي قِـبَا القـبدن.سـافب يـوهْ خاصة إن  ليـه فعـل أ  اسـم جامـد، حنـو: هـذا اللـي أُ ، (الّلي)

فـال أحـد  ( عـاءه) لـهاملثل: إملاْحيِطِّ ْزييَله َحمَِّد رـَْعبِّيلَـه (= مـن ي رضـع زيبي يف (ال) على األفعال املنفية، كما
 ).رعّبُئه (ميأله) له

هــذا (يإمالــة األلــف) للمفــبد املــذّكب، هــذي  للقبرــ : لهجــة العباقيــة هــي:أمســاء اإلشــارة يف ال -۷
،  للبعيـــد: ذاك  َهـــذاك ّين  هـــاي ممـــع املؤيـــثذَ ذ لـــه ممـــع املـــذكب،  َهـــ هـــاي للمفـــبد املؤيـــث،  ذ لـــه  هَ 

ؤيـث، ممـع امل چ  َهـَذيّيچذ يك ممـع املـذكب،  َذيّـيللمفبد املؤيث، ذ يك  هَ چ  َهذر چللمفبد املذّكب،  ذر
  تستخدم صيةة اممع للمثىن كذلك.

ان چـلومـا إيتـه مـا ((لوما) اليت هي حبف شبط غري جازم رتم اسخدامها يدل لـوي، كقـوهلم:  -۸
 .)، لوي أيَت ما كنُت قد درستُ ِدَرِستْ 
يـــدل (أ ، أم) العـــاطفتني، حنـــو: لــو أســـود لـــو أيـــيض (= أمـــا أســـود أ   )LO= تســتعمل (لـــو -۹

و يالقطـــار؟ (= أتـــذه  يالســـيارة أم يالقطـــار؟).  يعضـــهم مـــن رضـــع رـــاًء يـــدل أيـــيض)، إتـــب ح يالســـياره لـــ
 الالم، (رو).
مهــزة  بف األ ل مــن الكلمــة: عــادة رســكن احلــبف األ ل مــن الكلمــات مث تضــافإسـكان احلــ -۱۰

ــب ح   حــني جتتمــع الكلمــات   تشــّكل امملــة ميكــن  -تْــب ح -َتــب ح  صــل مكســورة قبــل الكلمــة حنــو: اِْت
أن يُوصـــل  -٢يـــاهلمزة  كـــل كلمـــة   يبـــدأ الكلمـــة اآلتيـــة  علـــیأن يقـــف  -١لـــة يشـــكلني: تلفـــظ هـــذه امم
 .َ ْرِن ْتب ح؟ (أرن تذه ؟)، ية. حنو: َ رْن إتب ح؟التذف مهزة الوصل من الكلمة الالكلمات   حن

= ٤/٤/٨٥تقـــبأ التـــواررخ يف اللهجـــة العباقيـــة ياألعـــداد األصـــلية غـــري أّ�ـــا مؤيّثـــة دائمـــاً، حنـــو:  -۱۱
 مخَسه ِ مثايني. ه إيشِهب اخلامس سنةْ مخسه، مخَسه ِ  مثايني. أ  أريعَ ، عةأري

ـاعه  ،»يِـصّ «يشـكل » ِيصـف«لفـظ كلمـة تقبأ الساعات ياألعداد األصلية أرضـاً  تُ  -۱۲ حنـو: إلسَّ
ـْس دقـارق) = (: َد َعِش ْ  مخسـه (أ هالساعه اِ  .يالِوحَده ْ ِيْص، السَّاَعه يالثنتِنيُ ْ  رُيُع الواحـدُة ُة السـاعمخَِ

 دقائق). احلادرَة عشبَة  مخسُ  الساعةُ  الثاييُة  البيع، الساعةُ    النصف،
من الناس من حيذف حب فاً أ  كلمات من يعض العبـارات املتدا لـة، كقـوهلم يف (مّسـاُكُم اهللا  -۱۳
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فيحـــذفون الكلمـــة (ســـاُكُم اهللا يــاخلري)، أ  (اهللا يـــاخلري)،  هكــذا يالنســـبة لـــ (صـــّبحُكُم اهللا يــاخلري)  يــاخلري)
 األ ىل اختصاراً.

 
 

 المفردات الفارسية واإلنجليزية التي دخلت النمط الجنوبي في اللهجة العراقية:بعض 
 المفردات الفارسية
، )روجد =، َهِسْت (هست)سبرب =چهار پارهورياره (چ، )قاعدة ثالثية =سه پاره سيباره (يإمالة الياء:

جزمه   يَوه (يإمالة الياء) گ،  )صةري لقدح الشاي(صحن  يعلبكيب) َختَْت (َختْْت= سبر، (أيبوب) لوله
اي (شاي)، إستكان (قدح شاي)، قوري ( عاء إعداد الشاي)، كتلي چ، يوعان من األحذرة، (چکمه)

 .. اخل..(كرتي=  عاء غلي املاء إلعداد الشاي)
 

 المفردات اإلنجليزية
(سّيارة حوضّية، خمزن  بْ كَ نْ ، تَـ bicycle (جبّاجة هوائّية) ، يارِسِكلْ motor (حمّبك، درّاجة ياررّة) ماطور
، تلفزرون telephoneتلفون  ،Motorcycle (درّاجة ياررّة) ، ماطورِسِكلTanker ماء)

television ْ(صامولة) ، َيت nut، .اخل .. 

  
الكلمات والمصطلحات الكثيرة االستعمال في اللهجة العراقية:

 (روجد) أكو
 ( يروجد) ماكو
 ( كثري) إهواره

 ه (قليل)رو شاِ 
 يف)كإْشلون (

 ن (أرن)ر َ 
 َهسَّه (اآلن)
 لِيش (ملاذا)
 ِشنو (ماذا)

 شوف (اُيظب)

 هاي (هذه)
 َفْد (فبد  احد)

 َلَعْد (إذن)
 َ رَّا (مع)

 علی ُمود (ِمن أجل)
 رروگ (فطور الصباح)

 / يعدئٍذ / يعداً) كن (يعد ذلريَعدَ 
 ) ، ي أحدَحمَّد ( ما أحد

 ّليين (دعين)خ
 للمذكب) - ؟كَ ؟ (ما امسُ  كمَ ِشسْ 
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 )للمؤيث - ؟كِ ِشْسِمچ (ما امسُ 
 ؟) كيف حالك( كِاشلويَ 

 ؟)كيف حالكِاشلويچ (
 ؟) ك(ماذا ي كِاْشبي

 ِاْشصار / ِشُنو صار (ماذا حدث؟)
 و (ماذا جيبي؟)كو ما كش

 ِاْمشدررين/ ما أدري (ي أدري)
 ِمشعبفين (ي أعبف شيئاً)

 )جّيد جداً (لِّش زرن ك
 ؟ (ماذا تفعل؟) / ِشْتَسّويِشُنو ْتسّوي

 )ماذا تقول؟ي/كِشُنو ِحتچي/ ِشْتگول؟ (ماذا حت
 ياخلري اهللا مُ كُ صبَّحْ 

 صباِح اخلري
 ياخلري اهللا مُ مّساكُ 
 اخلري مساءِ 

 
 )١٤ -١٣ص هـ. ش،١٣٨٦ايظب: عامبي، (

 
للقـارئ الكـبمي  -ي يـّدعي أّ�ـا كاملـة -ورةصـ  ختاماً، يأمل أن تكون هذه املقالة قـد ُ فِّقـت يف إعطـاء

،  مـا التوفيـق إيّ مـن  سـعحول النمط امنويب للهجة العباقية،  يأمل أن تكون فاحتة خـري لدراسـة أعمـق  أ
 عند اهللا،  احلمد له أّ ًي  دخباً. 

 
 الخالصة

ثـري مـن كيف   كتشـار  ،  خاصـة الـنمط امنـوّيب،يستخلص ِمن هذا البحث أّن اللهجة العباقيـة
يـــة كالرت  رة كالفارســـية   صـــفاتا هلجـــة متـــيم القدميـــة   تـــأثّبت علـــی مـــّب العصـــور ياللةـــات الـــا

فوجــديا يف العاميــة العباقيــة ثالثــة أمنــاط  لمــات  أســالي  أجنبيــة.كفيهــا   ت اإلجنليزرــة  دخلــ
 كل  احـد مـن هـذه األمنـاط رشـمل  ،هي: النمط امنوّيب   النمط األ سط  النمط الشمايل

جتــدر اإلشــارة إلــی أّن مجيــع هــذه األمنــاط متيــل يف    ررفــي قــب ّي. لــونعلــی لــون حضــبّي   
العصــب الــباهن إلـــی التقــارب   ذلــك يفعـــل ايتصــال يـــني أهــل هــذه األقـــاليم يســب  شـــيوع 
 سائل النقل املختلفة  يسب  تبادل أمنـاط احليـاة امدرـدة الـيت تقتضـي السـفب  التنّقـل مثّ إّن 

يـل بـذه األمنـاط إلـی أن تكـون عالم  ما تفبضـه مـن منـط لةـوي مييوسائل اإلهناك ما يدعوه 
هنــــاك عامــــل التعلــــيم فاملدرســــة قــــد قبّيــــت يــــني هــــذه  أنّ  متقاريــــة يعضــــها ِمــــن يعــــض. كمــــا

 قـــد رّكـــز البحـــث علـــى الـــنمط امنـــويب مـــن أمنـــاط  اللهجـــات  جنحـــت بـــا إلـــی الفصـــحی.
 اللهجة العباقية.
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ياعتبـاره لةـة أ  هلجـة حمكيّـة ملفوظـة  ،اللهجـة العباقيـة منـويب مـنالـنمط ا إّن أهّم ما ميّيز
عتمــد كــّل خصــائص اللفــظ د ن حتّفــظ أ  قيــد، مــن حنــو أ  غــريه، حيــث ر أيــه ،قّلمــا ُتكتــ 

تــربز ميــزة مهمــة مــن ميــزات اللةــة  هــي اختيــار أســهل أســالي  اللفــظ  النطــق،  العــد ل عــن  
اللهجــة العباقيــة مــن قواعــد النحــو  امنــويب مــنالــنمط  فقــد حتــبر كــل مــا خيــالف هــذا املبــدأ.

ت أسـهل صـيةة حنورّـة،  هـي حالـة النصـ  يف مـا ري ّكنت أ اخب الكلمات أ  اخت قيوده فسُ 
رتعلــق يــاممع املــذكب الســامل  مــا شــاكله،  حــذف املثــىن  اســتعاض عنــه يــاممع،  غــري ذلــك 

 من األسالي .
قواعــد الصــبف الــيت  لتــزم أكثــبرباقيــة اللهجــة الع الــنمط امنــويب مــن نّ أ خالصــة القــول 

تــال حيلتــزم بــا   رضــبب صــفحاً عــن أكثــب قواعــد النحــو  ي ر،  لكنّــه تؤّكــد ايتمــاءه للفصــحى
مـــن لةـــات أخـــبى علــى قســـم منهـــا. أمـــا الكلمــات فهـــي عبييـــة يف مجلتهـــا تتخللهــا كلمـــات 

 .،  قد تكون هناك كلمات تبكية، كالفارسية  اإلجنليزرةاحتّكت يه
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 تاريخچه و دگرگوني عراقي: روش جنوبي در لهجة

 

 شاكر عابري كترد

 علي ضيغمي

 چكيده
هـاي قـريش، ربيعـه، هـوازن،      متعددي از جمله لهجه  هاي لهجه ،قبل از نزول قرآن كريم ،در زبان عربي

توان تقسيم كـرد:   هاي پيشين را به دو دسته مي لهجه ،يطور كل هقيس، ضبه و بهراء وجود داشته است. ب

 خاصهاي  دسته غربي كه هر يك از آنها داراي ويژگي و لهجه حجازي يا ،لهجه تميمي يا دسته شرقي

هاي اخير تأثيرات زيـادي   . لهجه عراقي با لهجه تميم مشتركات زيادي دارد اما اين لهجه در قرنندخود

فارسـي و انگليسـي    ،هاي تركي هاي زيادي با ريشه و واژه پذيرفتهفارسي و انگليسي  ،هاي تركي از زبان

يم كـه ايـن   نتوانيم ببي سه روش شمالي و وسط و جنوبي را مي ،در لهجه عراقي ،شود. ما در آن ديده مي

ها و تغيراتـي   شناسي (آواهاي تشكيل دهنده واژه هاي صوتي يا زبان مقاله روش اخير را از لحاظ ويژگي

هـا   هاي صرفي (تغييرات ساختاري يا شكلي در برخـي از واژه  كه در اين زمينه رخ داده است) و ويژگي

هـا بـا    هـا و رابطـه واژه   ها وجملـه  عبارت ،ها هاي نحوي (تركيب از اسم يا فعل يا حرف) و ويژگي اعم

داراي تنـوع   ،ها در جهـان  همانند ديگر لهجه ،دهد. لهجه عراقي همديگر) مورد بحث و بررسي قرار مي

 .استبدين معني كه روش تلفّظ آن طبق جاهاي سكونت افراد متفاوت  است؛مكاني 

 

 لهجه تميم، روش جنوبي. ،لهجه عراقي ،لهجه ،زبان هاي كليدي: واژه

 


