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  المقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسـالم علـى خـاتم األنبيـاء والمرسـلين سـيدنا 

  :محمد الصادق األمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وبعد 

فــــإن لدراســــة اللهجــــات العربيــــة المعاصــــرة أهميــــة كبيــــرة إذ يمكــــن بوســــاطتها 

عـن معرفـة التطـور التعرف على الكثير مـن الظـواهر اللغويـة الشـائعة فيهـا وتكشـف 

  .اللغوي الحاصل فيها 

ويهـــتم علـــم اللغـــة الحـــديث بدراســـة الواقـــع الحـــي للغـــة فـــي صـــورتها المنطوقـــة 

بغــرض الكشــف عــن أســرارها ، ومــن هنــا نشــط االهتمــام بدراســة اللهجــات المحكيــة 

للتعــرف علــى خصائصــها ورصــد حركــة التغيــر اللغــوي مــن المســتوى الفصــيح الــى 

  .العامي وبالعكس 

ف الــى ذلــك أن تعبيــرات اللهجــات المحكيــة فــي العربيــة لــم تنــل االهتمــام يضــا

المناســب لهــا علــى نحــو مــا حــدث فــي لغــات أخــرى مثــل االنكليزيــة حيــث خصصــت 

  .معجمات كاملة لهذا الغرض 

ووفـــاء بكـــل المقاصـــد الســـابقة ، قامـــت هـــذه الدراســـة وأتمنـــى أن تكـــون خطـــوة 

  .جادة على الطريق 

ن تكون على تمهيد وخمسة فصول ، أمـا التمهيـد فقـد اقتضت خطة الدراسة أ

تحدث عن مدينة الحلة نشأة وتطورا وفصل القول في محالت الحلة القديمة وأسماء 

  .اُألَسر التي سكنت هذه المدينة 

ويتحدث الفصل األول عن اللغة واللهجة معرفا كل واحدة منهما مبينـا عالقـة 

للهجــات المعاصــرة والعالقــة بــين اللغــة العربيــة اللغــة بالبيئــة والثقافــة وأســباب نشــأة ا

  .ولهجة الحلة 

ويتحـدث الفصـل الثـاني عـن الخصـائص الصـوتية وقـد أسـهب القـول فـي تلــك 

  .الخصائص من إبدال وٕادغام وقلب وٕاتباع وتفخيم وتخفيف وما الى ذلك 

ويتحـــدث الفصـــل الثالـــث عـــن الخصـــائص الصـــرفية وقـــد أســـهب القـــول فـــي 

  .مباحثها الظواهر الصرفية و 



 

 

أما الفصل الرابع فقد خصص للحديث عـن الخصـائص النحويـة ، وقـد تنـاول 

  .األساليب النحوية من نفي ونهي ونداء وعطف ومدح وذم وما الى ذلك 

وخصص الفصـل الخـامس للحـديث عـن الخصـائص الدالليـة فتنـاول موضـوع 

داللـــة  التطـــور الـــداللي الـــذي يلحـــق المفـــردات عبـــر تعاقـــب األجيـــال وكيـــف تتـــأثر

المفــردات ، وتحــث عــن الظــواهر اللغويــة ودالالتهــا مــن المشــترك اللفظــي التــرداف 

  .واألضداد واالشتقاق والنحت 

وقد أرفقت مع الدراسـة خمسـة مالحـق فيهـا أسـماء األعـالم والكنـى فـي مدينـة 

الحلة ، واأللفاظ التي تداولتها السن أبنائها في مـدح النـاس أو فـي ذمهـم عـالوة عـن 

ـــة وضـــم ثانيهمـــا طائفـــة مـــن  ملحقـــين ضـــم أولهمـــا األمثـــال الشـــائعة فـــي لهجـــة الحل

  .األشعار الشعبية 

وختاما أحببت أن انوه الى أمرين مهمين أولهما أن هذه الدراسة ال تدعو الـى 

إحــــالل اللهجــــات المعاصــــرة بــــديال عــــن اللغــــة الفصــــحى ، بــــل تــــدعو الــــى تســــجيل 

تـراث األمـة وبيـان التطـور الحاصـل  الظواهر اللغويـة فـي هـذه اللهجـات للحفـاظ عـن

  .في اللغة المتداولة 

واألمر الثاني أن هذه الدراسة تعد رائدة ـ على ما وصل إليـه علمـي ـ فـي هـذا 

المضمار ، وهي وان حملت عنوان الحلة إال أنها تشمل مناطق الفرات األوسط مـن 

متداولـة فـي وسـط كربالء والنجف والديوانية وبعض المنـاطق الجنوبيـة الن اللهجـة ال

  .العراق وجنوبه تكاد تكون متماثلة إال في مواطن قليلة 

أرجو أن أكون موفقا في عـرض هـذه الدراسـة التـي اقتضـت منـي الرجـوع الـى 

مصــادر قديمــة ومراجــع حديثــة عنيــت بــأمور اللغــة واللهجــة وتعلقــت بمســائل النحــو 

  .والصرف والداللة 
 
 

  واهللا الموفق



 

 

  التمهيد 

لحلــة الفيحــاء مــن المــدن العربيــة اإلســالمية المهمــة التــي لهــا دور تعــد مدينــة ا

فاعل فـي نشـر العلـوم والمعـارف ، وشـان كبيـر فـي رفـد المكتبـة العربيـة بالعديـد مـن 

  .المصنفات وبمختلف المعارف 

  :والحلة بكسر الحاء المهملة وتضعيف الالم تدل على عدة أشياء منها

  )١(.قيض االرتحال القوم النزول وفيهم كثرة وهو ن. ١

  )٢( .شجر شائك اصغر من العوسج . ٢

   )٣(.بيوت الناس ، ومجلس القوم ومجتمعهم . ٣

علم لعدة أمـاكن ، منهـا بنـي دبـيس بـن عفيـف األسـدي قـرب الحـويزة بـين . ٤

واســـط والبصـــرة واالحـــواز ، وحلـــة بنـــي قيلـــة بشـــارع ميســـان بـــين واســـط 

  )٤(. والبصرة وحلة بني مزيد أو الحلة السيفية

واألخيـــرة هـــي المقصـــودة بالبحـــث وكانـــت تســـمى بالجـــامعين ، ويـــرى اغلـــب 

الباحثين والدارسين أن سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبـيس بـن علـي بـن مزيـد 

اخــــتط مدينــــة الحلــــة علــــى الضــــفة الغربيــــة لنهــــر الحلــــة عــــام ) هـــــ٥٠١ت(األســــدي 

وكانــت قبــل ذلــك التــاريخ . وانتقــل إليهــا مــن مدينــة النيــل فــي الســنة نفســها ) هـــ٤٩٥(

، وهـــذا األمـــر يخـــالف منطـــق الواقـــع  )٥(أجمـــة قصـــب تـــأوي إليهـــا الســـباع والوحـــوش

منبــرا صــغيرا حواليهــا " التــاريخي لهــذه المدينــة ، فالجــامعين قبــل نــزول صــدقة كانــت 

وهــذا الوصــف جــاء مــن االصــطخري المتــوفى قبــل  )٦(" رســتاق عــامر خصــب جــدا 

أن مســاحة ) هـــ٣٨٠ت(ف ، ويــرى ابــن حوقــل نــزول صــدقة بــأكثر مــن قــرن ونصــ

  )٧(.الجامعين تمتد حتى تحادد نواحي المدائن 

وكانــت الجــامعين فــي القــرن الرابــع الهجــري مدينــة عــامرة مزدهــرة فيهــا قضــاء 

مســـتقل بهـــا ، ومـــن أشـــهر قضـــاتها علـــي بـــن داود التنـــوخي ، وقـــد تعرضـــت لغـــزو 

اهــا القرامطــة ولمــا وجــدنا فيهــا القرامطــة فــي القــرن نفســه ـ ولــو كانــت أجمــة لمــا غز 

القضــاء المســتقل ، وهــذا يعنــي أن صــدقة قــد عبــر نهــر الحلــة الــى الجانــب اآلخــر 

فوجــد مدينــة عــامرة تقطنهــا القبائــل العربيــة التــي تمــارس الزراعــة وكانــت مهــددة مــن 



 

 

أقــوام أخــرى ، فــزاد فــي منعتهــا وأدخــل عليهــا وســائل الحضــارة التــي كانــت معروفــة 

  . آنذاك 

أن هــذه المدينــة ) وهــذا اســتنتاج شخصــي (عــدنا الــى الــوراء قلــيال لوجــدنا ولــو 

كانت نقطة بريـد بـين الحجـاز وفـارس والحجـاز والشـام فهـي عقـدة مواصـالت تـتحكم 

بطـــرق مهمـــة بريـــة ونهريـــة يغلـــب عليهـــا طـــابع األمـــان لـــذلك كانـــت قوافـــل الحجـــاج 

ب هذا األمر وجـود أنـاس القادمين من بالد فارس وبالد الشام تمر بها ، وقد استوج

يخدمون الحجاج وقوافل البريد ويقدمون لهم العون والمساعدة فظهرت الخانات التي 

يرتاح فيها المسافرون ويتناولون فيها طعامهم واالصطبالت التي هي لراحة الجمـال 

والخيول ، وهذا يعني وجود أناس لهم بيوتات ومـزارع يسـكنونها ، وعلـى األغلـب أن 

ة تقــع فـي حـي الشــاوي حاليـا ، وهـي المنطقــة التـي حـل بهــا اإلمـام علــي هـذه المنطقـ

أن يحــل بهــا لــو ) ع(فــي طريقــه مــن البصــرة الــى النهــروان ، ومــا كــان لإلمــام ) ع(

كانت غير آهلة بالسكان ، وهي المنطقة نفسها التي حل بها اإلمـام جعفـر الصـادق 

عباســــي الناصــــر لــــدين اهللا متوجهــــًا الــــى بغــــداد وهــــذا كلــــه دفــــع الخليفــــة ال)      ع(

  )٨(.الى إقامة جسر على نهر الحلة تيسيرًا المرور القوافل ) هـ٦٢٢ت(

وصفوة القول أن مدينة الحلة كانت مدينة عامرة قبل مجيء صـدقة إليهـا وان 

لم تكن تعـرف بهـذا االسـم ، فهـي وريثـة حضـارة بابـل إذ كانـت أرضـها مسـرحا لتنـزه 

خير دليل ) ع(حاول حكام بابل حرق النبي إبراهيم  ملوك بابل ووجود المحرقة التي

  .على ذلك 

في حي الشاوي وقبر عبد العزيـز بـن ) ع(عالوة على ذلك وجود مقام اإلمام 

فــي منطقــة ) ع(، ووجــود مقــام اإلمــام ) ع(ســرايا احــد قــادة جــيش اإلمــام المرتضــى 

الصـادق  باب المشهد وقصة مرد الشمس أشهر من أن تخفى ، ووجود جامع اإلمام

قــرب آثــار بابــل ، ووجــود قبــر ابــن ) عمــران (ووجــود قبــر ابــن أميــر المــؤمنين ) ع(

) بكــر(وقــد عــرف عنــد العامــة بـــ ) األوســط وكنيتــه أبــو بكــر (أميــر المــؤمنين محمــد 

فــي ) ع(وأمــه ليلــى بنــت مســعود النهشــلية ، وقــد استشــهد مــع أخيــه اإلمــام الحســين 



 

 

بنـو نهشـل جثمانـه الطـاهر حيـث يقطنـون وسـحب أخوالـه ) هــ٦١(واقعة الطف سـنة 

  )٩(.في هذه المنطقة 

حلـة وأي حلـة "بمدينـة الحلـة عنـد مـروره بهـا ،قـال ) ع(وقد أشـاد اإلمـام علـي 

  )١٠(" .سيسكنها أقوام لو اقسم احدهم على اهللا على جبل لزال من مقامه 

فســيف الدولــة صــدقة بــن المنصــور لــم يخــتط مدينــة الجــامعين مــن العــدم ولــم 

سسها بل كانت موجودة قبله بعدة قرون وٕانما مصرها وجعلها إمارة لها شان كبير يؤ 

  .ودور مهم 

وما دام بحثنا يعالج موضوع اللهجة الحلية فحـري بنـا أن نتعـرف عـن القبائـل 

التــي ســكنت هــذه المدينــة قبــل اإلســالم وبعــده لنعــرف امتــدادات هــذه اللهجــة وعمقهــا 

  .التاريخي 

ــ ل اإلســالم شــعوب تنتمــي الــى أصــول بابليــة وكلدانيــة ســكنت هــذه المدينــة قب

وذلــــك لمعــــرفتهم بأنبــــاط المــــاء أي ) النــــبط (وســــومرية أطلــــق عليهــــا العــــرب اســــم 

لكثـرة  وسـميت هـذه األرض بـأرض السـواد. استخراجه ألنهـم كـانوا يعملـون بالزراعـة 

  . )١١(واليها ينسب السريانيون) بسورستان ( زرعها ونخيلها وكانت تعرف

نت ارض الحلـــة أقـــوام مـــن النصـــارى ومـــن اليهـــود ومـــن الفـــرس وٕامـــارة وســـك

  . المناذرة ليست ببعيدة عن موقع الحلة 

ولما جاء اإلسـالم رحلـت القبائـل العربيـة مـع جيـوش الفـتح اإلسـالمي وأقامـت 

  : في الحلة ومن هؤالء 

بنــو أســد ولهــم الفضــل فــي تمصــير مدينــة الحلــة الســيفية وجــدهم هــو أســد بــن  .١

بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وقـد نزحـت خزيمة 

هــذه القبيلــة الــى العــراق أوائــل الفــتح اإلســالمي واســتوطنت الكوفــة ومــا جاورهــا 

وكانــت ديــارهم بــين دجلــة والفــرات وهــم أهــل القــوة والغلبــة . ومنطقــة عــين التمــر 

اليـــدها ولهجتهـــا ، وقـــد حافظـــت هـــذه القبيلـــة علـــى عاداتهـــا وتق )١٢(فـــي الحجـــاز 

 .التي لها تأثير واضح في اللهجة الحّلية 



 

 

بنو تميم وجدهم تميم بن مر بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار بـن  .٢

وقـــد اســـتوطنوا منـــاطق متعـــددة مـــن العـــراق وجـــاءت أغلـــب  )١٣(معـــد بـــن عـــدنان

واشــــتركت معــــه فــــي معــــارك الجمــــل وصــــفين ) ع(رجاالتهــــا مــــع اإلمــــام علــــي 

وأقامــت معــه فــي الكوفــة وســكنت المنــاطق التــي جاورتهــا ، قــال أبــو  والنهــروان

،  )١٤(.الـدجال    هم أشد أمتي على    يقول  )ص( سمعت رسول اهللا  : يرةهر 

ولهجـة بنـي تمــيم مـن أكثـر اللهجــات العربيـة أثــرًا فـي اللهجـة الحّليــة إذ مـا زالــت 

 .ظواهر لهجتهم قائمة الى يومنا هذا 
جلهمـــة بـــن أدد بـــن يشـــجب بـــن عريـــب بـــن زيـــد بـــن  وجـــدهم طـــيء: بنـــو طـــيء .٣

نزحــوا مــن الــيمن الــى الحجــاز واســتوطنوا منــاطق الفــرات  كســالن بــن ســبأ ، وقــد

،إليهم ينسب حـاتم الطـائي المشـهور بـالكرم  )١٥(من العراق مع الفتح اإلسالمي 

يرأسهم رجل اسمه زيد الخيـل بـن ) ص(وقد جاء وفد من قبيلة طيء الى النبي 

بزيــد الخيــر ) ص(رض النبــي اإلســالم علــيهم فاســلموا فســماه الرســول مهلهــل فعــ

.)١٦( 
جدهم ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهم شعب كبير العـدد فيـه : بنو ربيعة  .٤

قبائــل عظــام وبطــون وأفخــاذ ، كــانوا يقطنــون بــالد نجــد وتهامــة ثــم توزعــوا بــين 

 )١٧(.البحرين واليمامة والعراق
عمـرو بـن عقيـل بـن كعـب بـن ربيعـة بـن عـامر بـن  وجدهم خفاجة بن: خفاجة  .٥

صعصــعة اســتوطنوا الحجــاز وتهامــة وبعــد الفــتح اإلســالمي نزحــوا الــى منــاطق 

  )١٨(.متفرقة من العراق 

هــذه أهــم القبائــل العربيــة التــي ســكنت منطقــة الحلــة ومــا جاورهــا مــن منــاطق 

هر اللهجيـة الفرات ، ومنها تنحدر اغلب األسـر الحليـة ، وعنهـا عرفـت بعـض الظـوا

  .التي أثرت في لهجة الحلة 

وبذلك أكون قد تعرضت للحديث عن أهم القبائل العربية من اجـل الفصـول الالحقـة 

ثم تشظت هذه العشائر وانتشرت بطونها وتوزعت أفخاذها وأصبحت تلقب بألقـاب . 

جديدة أما نسبة الى مدينـة أو قريـة أو الـى مهنـة أو الـى جـد أعلـى ، مـن ذلـك قبيلـة 



 

 

مر فقــد اتخــذ أبناؤهــا ألقابــا عديــدة مــنهم أبــو زره واالگــرع وهــؤالء انقســموا الــى آل شــ

شــبانة وآل احمــد وآل زيــاد وآل مــرمض وغيــر ذلــك ، ومــن ذلــك عشــيرة خفاجــة فقــد 

انشــطرت الــى أســماء عديــدة منهــا آل اســطة جــابر ، وآل ربيعــي ، وآل عجــام ، وآل 

، ومـن ذلـك قبيلـة ربيعـة فقـد انقسـمت العكام ، وآل السعيد ، وآل البصام وغير ذلـك 

الــى األســماء التاليــة آل مرجــان ، آل ســماكة ، آل شــربة ، آل گمــاش ، آل حمــادي 

ومـــن ذلـــك قبيلـــة أســـد ومنهـــا آل الطريحـــي ، وآل بيـــرم ، وآل . الحســـن وغيـــر ذلـــك 

وقبيلــة تمــيم ومنهــا . المطيــري ، وآل محفــوظ ، وآل الطحــان ، وآل القــيم وغيــر ذلــك 

ة وآل بو سلمان ، وآل چابك والشريفات وغيـر ذلـك ويطـول بنـا المقـام لـو آل السماك

ــم  عــددنا أســماء القبائــل والعشــائر الحليــة التــي انقســمت ، وحتــى آل البيــت العلــوي ل

يسلموا من هذا التشظي فالسادة الموسوية عـن سـبيل المثـال انقسـموا الـى آل النجـار 

ل ســــيد ربيــــع ، وآل ســــيد ذهــــب ، ، وآل يحيــــى ، وآل الخطيــــب ، وآل الجــــوابر ، وآ

والسادة االعارجة انقسموا الى آل  بهية ، وآل شهادة ، وآل تـاج . والعواودة وغيرهم 

ومهما يكن من أمر فان هذه األسـر الحليـة سـكنت المنـاطق . الدين ، وآل العميدي 

  :الحلية القديمة وعلى النحو اآلتي 

  

  : محلة الجامعين : أوًال 

حلــة بــل كانــت تطلــق علــى المدينــة نفســها ، وهــي مركــز وهــي أقــدم محــالت ال

هــ ، وقـد سـميت بهـذا االسـم ألنهـا تقـع  ٤٩٥الحلة أقام فيها المزيديون إمارتهم سـنة 

فـي حـي الشـاوي حاليـا ويطلـق عليـه الحليـون مقـام أميـر ) ع(بين جامع اإلمام علـي 

الســـالم  المـــؤمنين ، وهـــو الموقـــع الـــذي حـــل فيـــه اإلمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه

وقــد جــرح احــد ) هـــ٣٦(عائــدا مــن معركــة الجمــل التــي حــدثت نهايــة عــام ) هـــ٤٠ت(

قادة جيشه هو عبد العزيز بن  سرايا فأقام في الحلة ولما تـوفي ابـن سـرايا دفنـه ومـا 

يـــزال قبـــره موجـــودا فـــي حـــي الشـــاوي حاليـــا ، أمـــا الجـــامع الثـــاني فهـــو جـــامع اإلمـــام 

حيــث أقــام فيــه قادمــا مــن الحجــاز وقــد بنيــت ) هـــ١٤٨(جعفــر الصــادق عليــه الســالم 



 

 

بيوتــات الجــامعين مــن حجــر بابــل بــالجص والبــورك والطــين المحمــر وكانــت ســقوف 

  بيوتهم من جذوع النخيل وعرض أزقتها اقل من مترين ،

  :واهم ازقة المحلة هي 

            عگد زر زور   .١

  عگد كمرة  .٢

               عگد دبان .٣

  عگد الدوري  .٤

              لعزةعگد ا .٥

  عگد الحالوية . ٦

           عگد الغيبية  . ٧

  عگد المعدان . ٨

           عگد بيت زيني . ٩

  عگد الشط .١٠

            عگد بيت المختار .١١

  عگد آل عوض .١٢

  عگد بيت علوش  .١٣

وتســمية األزقــة جــاءت مــن أســماء األســر التــي ســكنت المحلــة أو مــن المهنــة 

  .لك التي تزاولها تلك األسر أو غير ذ

وتضم المحلة عددًا من المساجد والحسينيات وقبـور مجموعـة مـن العلمـاء 

  :والشعراء ومن أشهر هذه المساجد 

        مسجد الشافيني . ١

  مسجد بنات الحسن. ٢

        مسجد أم البنين. ٣

  مسجد علوش. ٤

        مقام ابن الكاظم. ٥



 

 

  مسجد الغيبية. ٦

          مسجد الشبيبة. ٧

  مقام الخليعي. ٨

        بين غازي مسجد. ٩

  مقام ابن طاووس. ١٠

        )ع(مقام االمام علي . ١١

  )ع(مقام االمام الصادق . ١٢

ــرة ،  ــة فكثي ــذين ضــمتهم هــذه المحل ــد العلمــاء والشــعراء ال ــور ومراق ــا قب أم

   :منهم

) ع(وهو أحد أصحاب اإلمام علـي ) هـ٣٦ت(مرقد عبد العزيز بن سرايا  .١

.  

) تـوفي أوائـل القـرن السـادس الهجـري (مرقد العالمة أبي المعـالي الهيتـي  .٢

. 
، كـــان عالمـــًا جلـــيًال ) هــــ٦٦٤( مرقـــد رضـــي الـــدين علـــي بـــن طـــاووس  .٣

 .وشاعرًا مفلقًا 
) هـــ٦٩٣ت(بــن جمــال الــدين بــن طــاووس مرقــد غيــاث الــدين عبــد الكــريم  .٤

 .كان فقيها     شاعرا 
تــوفي أواخــر القــرن التاســع (مرقــد أبــي الحســن محمــد الملقــب بــابن حمــاد  .٥

  .كان شاعرا ) ي الهجر 

كـان شـاعرا ) هــ٨٥٠ت(مرقد جمال الدين علي بـن عبـد العزيـز الخليعـي  .٦

  .مجيدا 

  :أما أشهر بيوتات وُأسر محلة الجامعين فهي 

ويعــود لقــبهم الــى الحــاج علــي بــن بــاقر بــن صــادق بــن عبــد : آل علــوش  .١

الحســين بــن علــي حســن بنــي االگــرع ، وقــد انتقــل الــى مدينــة الحلــة ســنة 

ول مهنــة التجــارة ، لــه مكانــة اجتماعيــة مرموقــة ومنزلــة دينيــة م وزا١٨٢٠



 

 

عاليـــة ومـــن رجـــاالت هـــذه األســـرة الشـــيخ محمـــد حســـين علـــوش والشـــيخ 

جعفر علوش والشيخ باقر علوش والشـيخ حسـن علـوش ، والـدكتور جـواد 

ـــة ، وبنـــى الحـــاج محمـــد حســـين  احمـــد علـــوش ، ولهـــم مســـجد فـــي المحل

لنظــام الســابق ثــم أعــادت األســرة علــوش حســينية فــي حــي بابــل هــدمها ا

بناءها ومنهم الحـاج محمـود محمـد جـواد علـوش والحـاج صـاحب رزوقـي 

  .علوش والحاج عبد الحسين هادي علوش 

ويعـود نسـبهم الـى صــابر بـن محسـن ، وينتسـبون الـى قبيلــة : آل المـولى  .٢

قضاعة ومن رجاالت هذه األسرة جابر المولى وولداه عبد الهادي وجليل 

عبــاس المــولى ، ونــافع جليــل المــولى ، وقــد تولــت هــذه األســرة  ، والحــاج

  .اختيارية المحلة ردحا من الزمن 

ويعـــود نســـبهم الـــى ربيعـــة بـــن عـــامر بـــن صعصـــعة ، وجـــد : آل خفاجـــة  .٣

ـــة هـــو ســـيف بـــن بـــرهم الـــذي أنجـــب أربعـــة أبنـــاء هـــم خليـــل  خفاجـــة الحل

ت ومحمـــد وحمـــد وعبـــد اهللا والـــيهم ينســـب الخفـــاجيون ومـــن أشـــهر رجـــاال

األســـــرة فـــــي المحلـــــة حمـــــادي جاســـــم الخفـــــاجي ، وأوالده مهـــــدي وعزيـــــز 

  .ورزوقي ، وآل عبدان ، وشاكر ناجي ، وصالح ناجي 

ويعود نسبهم الى قبيلة سـنبس الطائيـة ، سـكنوا الجـامعين قبـل : آل الملي .٤

أكثـــر مـــن قـــرنين وجـــدهم األعلـــى هـــو محمـــد ومـــن رجـــاالت هـــذه األســـرة 

ـــ ـــود الملـــي وال ـــار الملـــي الحـــاج محمـــود عب ـــد الجب دكتور قـــيس الملـــي وعب

  .وشوكت كريم الملي 

  .ومن أشهر رجاالت هذه األسرة الحاج عبود الراضي :  آل الراضي  .٥

ومن أشهر رحاالت هذه األسرة الحـاج نـاجي الجمـل والحـاج : آل الجمل  .٦

  .عبد علي الجمل والدكتور حسام الجمل 

لحـاج عليـوي الحمـد ومن أشـهر رجـاالت هـذه األسـرة ا: آل حمد المختار  .٧

  .، والحاج جواد الحمد 



 

 

وهـــم مـــن قبيلـــة آل ســـلطان ومـــن أشـــهر رجـــاالتهم الحـــاج حمـــد : آل فـــنفخ .٨

  .فنفخ والحاج هاني الحاج محمد ، ومسلم الحاج محمد 

وهم من السادة االعارجة وقد سكن المرحوم نور الشـاله : آل نور الشاله  .٩

  ...  وأبنائها محلة الجامعين واحتل مكانة مرموقة بين أسرها 

ومــن أشــهر رجاالتهــا الحــاج عبــاس . وهــم مــن قبيلــة أســد : آل ياســين  .١٠

الياســــين ، والحــــاج عبــــد الخــــالق الياســــين والــــدكتور جعفــــر عبــــد األميــــر 

  .الياسين واألستاذ فؤاد الياسين 

وهــــم مــــن قبيلــــة بنــــي أســــد العربيــــة المحتــــد ومــــن أشــــهر : آل عــــوض  .١١

ر والحـاج أمـين عـوض والحـاج رجاالتها الحاج علي عوض الشاعر الكبي

هــادي عــوض والحــاج عبــود محمــد حســن عــوض والحــاج عليــوي عــوض 

 .وولده األديب الباحث عبد الرضا عوض
وقــد قــاوم رجــال هــذه المحلــة حملــة عــاكف القائــد التركــي الــذي اعتــدى علــى 

المدينة وكان نصيب بعضهم اإلعـدام ونصـيب الـبعض اآلخـر السـجن ، ومـن اعـدم 

محلـــة الحـــاج علـــي الشـــيخ حســـن ، وأخـــوه وهيـــب ، والحـــاج أمـــين مـــن رجـــال هـــذه ال

علوش وعبد الحسن وعلـوان ابنـا ظـاهر حبيـب النعمـة والمـال إبـراهيم الجبـوري وولـده 

وقـد أنجبـت المحلـة عبود والد الدكتور يوسف عبود وغيرهم من الرجال الشـجعان ، 

  :عددا من األدباء والشعراء والعلماء منهم 

مطلــــب بــــن علــــي بــــن األعــــرج المشــــتهر بالعميــــدي عميــــد الــــدين عبــــد ال ٠١

 ) .هـ٧٥٤ت(
 ) .هـ٥٥٠ت(محمد بن علي بن احمد بن حميدة النحوي الحلي  ٠٢
 .صاحب المؤلفات النحوية ) هـ  ٥٦٨(أبو سعيد بن حمدان الحلي  ٠٣
 .الشاعر المعروف ) هـ  ٦٠١ت(أبو الحسن شميم الحلي  ٠٤
 .النحوية صاحب المؤلفات) هـ ١٢٢٦ت(الشيخ محمد رضا النحوي  ٠٥



 

 

  :ومن أشهر المعاصرين 

  .صاحب كتاب تاريخ الحلة ) م١٩٩٠ت(الشيخ يوسف كركوش ٠١

  ).م١٩٩٨ت(الصحفي حميد سعيد الغاوي ٠٢

  ) .م١٩٧٥ت(الدكتور جواد احمد علوش ٠٣

  )م٢٠٠٤ت(الدكتور عبد الحسين بيرم ٠٤

  ).م ١٩٩٦ت(الدكتور هادي عوض ٠٥

ق بــدير ، والفنــان اســعد ر عبــد الخــالالشــاع أعمــارهمومــن األحيــاء أطــال اهللا 

  .والمسرحي فيصل مبارك والصحفي محمد بن ناصر وغيرهم  مبارك 

  

  : محلة الطاق : ثانيا 

وهــي مــن محــالت الحلــة القديمــة ، تقــع يســار محلــة الجــامعين يفصــل بينهمــا 

مــن آل الشــاله ، وفــي هــذا الزقــاق  االعارجــةنســبة الــى الســادة . زقــاق بيــت الشــاله 

يــوان علــى ارتفــاع ثالثــة أمتــار بطــول عشــرين متــرا معقــودا مــن األعلــى علــى يوجــد إ

طــاق يــربط بــين داري أســرتين تربطهمــا صــلة قرابــة فأصــبح الطــاق كــالمعبر بينهمــا 

  .ومنه جاءت تسمية المحلة 

  :ومن أشهر أزقة المحلة 

  .آل الشاله نسبة الى آل الشاله  عگد .١

  .الوتاوتة نسبة الى السادة آل وتوت  عگد .٢

  .البو وردية نسبة الى أسرة وردية  عگد .٣

  .القزاونة نسبة الى السادة آل قزوين  عگد .٤

الحمام نسبة الى وجود حمامين فيـه احـدهما للرجـال واآلخـر للنسـاء  عگد .٥

.  

وجــود مظلــة عملهــا آل أبــي خمــرة لالســتفادة مــن  الــىالســقيفة نســبة  عگــد .٦

  .الفضاء ولحماية الحراس من المطر والبرد 



 

 

الــى ُأســر تصــنع مــا ينــتج مــن الطــين األحمــر بعــد  نســبةين الكــواز  عگــد .٧

  .ر جمع كورة و تجفيفه بالنار في حفر تسخن الك

وقد عرفـت محلـة الطـاق بشـجاعة أبنائهـا شـأنها شـأن أبنـاء المحـالت األخـرى 

الـــذين تصـــدوا للجـــيش التركـــي الغـــازي بقيـــادة عـــاكف الـــذي أمـــر قطعانـــه المعتديـــة 

والدمار ، واعتقـل عـددا مـن رجاالتهـا  للخرابها بقصف مدينة الحلة مما عرض دور 

وزج بهم في السـجون ، مـنهم السـيد علـي عمـران الشـاله عضـو مجلـس مدينـة الحلـة 

آنــذاك ، وأعــدم عــددا آخــر ، مــنهم الشــهيد صــالح محمــد جاســم كمونــة مــن أســرة آل 

الجبان ، وصـالح المهـدي والـد الحـاج عبـد الـرزاق الشـريف وابـن عمـه سـعيد ومحمـد 

اج سعيد ومحيي نور الدين وولده سـيفي ومحمـد سـعيد الشـيخ حسـن وغيـرهم مـن الح

  .الرجال الشجعان 

ـــة  ـــة عـــدد مـــن المســـاجد منهـــا مســـجد آل وتـــوت ، ومســـجد القزاون وفـــي المحل

  ومسجد الشبيبة 

  :ومن أشهر األسر التي سكنت المحلة 

  .أسرة السادة آل قزوين وأشهر رجاالتهم السيد محمد علي القزوين  ٠١

  .رة آل الشاله ومن أشهر رجاالتهم السيد علي عمران الشاله أس ٠٢

أســرة آل بــو خمــرة ومــن أشــهر رجــاالتهم األســتاذ محمــود أبــو خمــرة والمرحــوم  ٠٣

  .مطر أبو خمرة  

أسرة السادة آل وتوت ومـن أشـهر رجـاالتهم السـيد هاشـم وتـوت والسـيد محمـد  ٠٤

  .حسن وتوت 

د علــوش والحــاج  محمــود أســرة آل علــوش  ومــن أشــهر رجــاالتهم الحــاج حمــو  ٠٥

  .علوش 

ومـــن أشـــهر مختـــاري هـــذه المحلـــة الحـــاج عبـــود حمـــد إبـــراهيم صـــالح والحـــاج 

لطيــف الملــي والســيد محمــد وتــوت ، وقــد ورد اســم الطــاق  فــي بيــت للشــاعر كــاظم 

  :يشكو فيها زمانه ، يقول فيه  نونيةمن قصيدة ) هـ ١٣٥٠ت(العجان 

  اقها يجدي وال جبران ال طبالدي ضحوة    ٕان جارتو علي       



 

 

  :وقد أنجبت هذه المحلة عددا كبيرا من األدباء والشعراء والعلماء ، منهم 

والســــــــيد بـــــــاقر القزوينــــــــي ) هــــــــ١٣٣٥ت(الســـــــيد محمـــــــد مهــــــــدي القزوينـــــــي 

ومــــــــال مبــــــــارك الزبيــــــــدي ) هـــــــــ١٣٨٥ت( القزوينــــــــيوالســــــــيد جــــــــواد ) هـــــــــ١٣٣٣ت(

والشـيخ حمـادي نـوح ) هــ١٣٥٦ت(والحاج مرزا عبـد الحسـين الخليلـي ) هـ١٢٦١ت(

  ).هـ١٣٣٢ت(والشيخ علي بن قاسم األسدي ) هـ١٣٢٥ت(

  :ومن األدباء المعاصرين 

ـــــي  ـــــي القزوين والشـــــاعر فرهـــــود المعـــــروف ) م١٩٥٧ت(الصـــــحفي الســـــيد عل

والشــــــــــاعر منيــــــــــر الحلــــــــــي ) م٢٠٠٩ت(والشــــــــــاعر فرهــــــــــود مكــــــــــي ) م ١٩٩٢ت(

  ) .م١٩٨٣ت(والمفكر حسن عباس عوض ) م٢٠٠١ت(

أطـال اهللا أعمـارهم الشـاعر حسـين آل حيـدر والشـاعر الـدكتور  ومن األحياء 

حــازم ســليمان الحلــي والفنــان حســام الشــاله واألديــب ضــياء طالــب حيــدر والشــاعر 

المبــدع موفــق محمــد ، والكاتــب محمــد شــاكر الشــاله والشــاعر معــد الحلــي والباحــث 

  .مضر سليمان الحلي 

  محلة جبران : ثالثا 

يمة ، واختلفت اآلراء في تسميتها وقد ترشـح لـدي وهي من محالت الحلة القد

الرأي القائل أن رجال نصرانيا سكن المحلة وكان اسـمه جبرانـًا فشـاعت المحلـة علـى 

  .اسمه واهللا اعلم 

  .من أشهر أزقتها  

نسبة الى أول رئيس لبلدية الحلة سكن هذا الزقاق هو : الريس  عگد .١

  .األستاذ عبد الرزاق شريف 

ســبة الــى القاضــي الــذي ســكنه وهــو المرحــوم قاضــي ن:المفتــي  عگــد .٢

  .جبران 

أكثـــــر ســـــاكنيه ممـــــن يمتهنـــــون مهنـــــة  نســـــبة الـــــى: الچياييـــــل عگـــــد  .٣

  ).الكيالة(

  بيت بازة عگد .٤



 

 

  الگصاصيب عگد .٥

  .السنية  عگد .٦

  :ومن أشهر األسر التي سكنت المحلة 

وهــو أول رئــيس لبلديــة الحلــة ، يعــود نســبهم الــى : آل عبــد الــرزاق شــريف ٠١

مزيد مؤسسـي األمـارة المزيديـة ، ولهـم مواقـف فـي موقعـة عـاكف وثـورة العشـرين آل 

من أبنائهم صالح مهدي الشريف ، وسعيد الشـريف ، والحـاج صـالح الشـريف وولـده 

  .لؤي والوجيه رؤوف حمزة الشريف وولده سعد والحاج حميد عباس سعيد الشريف 

سـليمان علـي سـعد وجدهم الحاج عبد الرضا حسين وهيـب : آل الماشطة ٠٢

الماشــطة ومنــه جــاء لقــبهم إذ انــه كــان يتــاجر فــي األصــواف ويمشــطها أي ينظفهــا 

علــى أحســن حالــة ، ومــن وجهــاء هــذه األســرة عبــد الوهــاب الماشــطة وعبــد الحكــيم 

الماشطة وصباح عبـد الغفـار الماشـطة وعبـد الجليـل الماشـطة ومـن أعالمهـم الشـيخ 

ا متضـــلعا بعلـــوم الفلســـفة القديمـــة واســـهم مـــع عبـــد الكـــريم الماشـــطة كـــان عالمـــا أدبيـــ

  .م ١٩٥٩توفي عام  دالمؤرخ عبد الرزاق الحسيني في إصدار جريدة االتحا

وهم من أسرة آل شمر نزحوا الى مدينة الحلـة أواسـط القـرن : آل معروف ٠٣

التاسع عشر، دخل أبناء هذه األسرة في وظائف الدولة ومن وجهائهـا الحـاج عبـاس 

م والشــاعر المرحــوم فرهــود محمــد جاســم الحســن المعــروف المتــوفي المعــروف وكــاظ

  .م ١٩٩٢سنة 

تنحــدر أصــول هــذه األســرة الــى قبيلــة خفاجــة العدنانيــة ومــن : آل عجــام ٠٤

عشـــيرة العجيمـــي اشـــتغل أبناؤهـــا بالتجـــارة والبضـــاعة وقـــد أســـهموا فـــي الثـــورة ضـــد 

اء األسـرة الـدكتور م  وجدهم األعلى هو الشـيخ درويـش ومـن أبنـ١٩١٦األتراك عام 

إسماعيل عجام والدكتور علي عجام واألديب قاسم عبد األمير والحـاج حسـن عجـام 

.  

ـــة بنـــي أســـد ، امـــتهن أجـــدادهم األعمـــال الحـــرة : آل الگـــيم ٠٥ وهـــم مـــن قبيل

المعـروف ) عـج(وجدهم األعلى الحاج عبد المهدي كان سادنا لمقام األمـام المهـدي 

مــن أبنــاء هــذه األســرة الشــاعر محمــد الگــيم والشــاعر بالغيبــة فجــاءهم هــذا اللقــب ، و 



 

 

حسن الگـيم والحـاج خليـل الگـيم والـدكتور باسـم الگـيم والـدكتور كامـل الگـيم ومحمـد 

  .رضا الگيم 

ـــة امـــتهن أبناؤهـــا صـــناعة : آل الكـــواز ٠٦ وهـــم فخـــذ مـــن قبيلـــة شـــمر الطائي

هــدي بــن حمــزة ومــن أشــهر أبنائهــا صــالح الم. األوانــي الفخاريــة فجــاءهم هــذا اللقــب 

  ).م١٨٧٩ت(والشاعر عبد الحسين الكواز ) . هـ١٨٧٣ت(الشمري 

وهم من قبيلة خفاجة العدنانية ومن عشيرة ألبو خليـل وجـاءهم : آل بيعي ٠٧

هــذا اللقــب مــن عمــل جــدهم الحــاج محمــد الــذي كــان يمــتهن بيــع الــدبس الــى أهــل 

بيعــي  أي مــن الباديــة ، وكــان البــدوي حــين يســأل عــن مصــدر الــدبس يقــول مــن ال

الــذي باعــه فشــاع هــذا اللقــب عليــه وعلــى أبنائــه ومــن أبنــائهم حســن بيعــي وعمــران 

  .بيعي وسعيد بيعي وحسين بيعي والدكتور حسن بيعي وغيرهم 

وقد أنجبت هذه المحلة عددا من الشعراء واألدباء ، منهم األديب نجـم العبـود 

عبـد الصـاحب عبيـد  والشاعر الشـعبي) م١٩٨٤ت(والدكتور طه باقر ) م١٩٦٢ت(

والـدكتور علـي ) م١٩٩٢ت(الجبار عباس عبد والناقد المبدع المرحوم ) م١٩٨٩ت(

واألديـــــب ) م١٩٩٤ت(والشـــــيخ حســـــن كـــــاظم علـــــوش ) م١٩٩٦ت(جـــــواد الطـــــاهر 

ــــــدس المرحــــــوم شــــــوقي جــــــابر  ــــــي حمــــــزة ) هـــــــ٢٠٠٣ت(المهن ــــــدكتور محمــــــد عل وال

  )هـ٢٠٠٧ت(

مهـــدي نـــاجي زكـــوم والـــدكتور ومـــن األحيـــاء أطـــال اهللا فـــي أعمـــارهم الـــدكتور 

الشــــاعر ر ســــعد الحــــداد والشــــاعر والء الصــــواف و و والشــــاعر الــــدكتمجيــــد الماشــــطة 

  .اللبان والشاعر يحيى الربيعي والدكتور صباح نوري المرزوق  حصال

  محلة المهدية : رابعا 

وهــي مــن محــالت الحلــة القديمــة وال يعــرف علــى وجــه الدقــة وقــت أنشــائها إال 

إنهـــا أنشـــئت فـــي منتصـــف القـــرن الثـــامن الهجـــري بعـــد أن ضـــاقت  انـــه يمكـــن القـــول

محـــالت الجـــامعين وجبـــران والطـــاق بســـاكنيها ، ففكـــر أهـــالي الحلـــة باالنتقـــال الـــى 

منطقــة ال تبعــد عــن منــاطق ســكناهم كثيــرا فاختــاروا بقعــة جميلــة عبــارة عــن بســاتين 

المـــة ومدرســـة الع) هــــ٦٨٠ت(تضـــم أشـــجارا غنـــاء وتضـــم مدرســـة ابـــن نمـــا الحلـــي 



 

 

، واغلب الظن أنها سميت بهذا االسم الن عامة النـاس كـانوا ) هـ٧٤١ت(الشفهيني 

يطلقون على قبر الشفهيني أم المهدي فغلب االسم علـى المحلـة كلهـا ، وحـدود هـذه 

المحلة من مرقد العالمة نجم الدين جعفـر بـن نمـا الـى منطقـة الجبـل ويفصـل شـارع 

وبـــين محلـــة الجبـــاويين كمـــا يفصـــل الســـوق بينهـــا ) هــــ٦٧٦ت(أبـــي القاســـم المحقـــق 

  .الكبير بينها وبين محلة جبران 

). عگـد (جمـع ) عگـود (تضم محلة المهدية عـدة أزقـة ويطلـق عليهـا العامـة 

نســبة الــى أســرة ) أبــو كبــة (نســبة الــى أســرة البــو ليلــة وعگــد ) عگــد ليلــة (وأشــهرها 

عـدد مـن ساسـة الخيـل ،  الذي كـان يسـكنه) عگد الساسة (المعروفة ، و) أبو كبة (

مــن دائــرة اإلطفــاء حاليــا الــى مرقـــد ) عگــد الطويــل (وكانــت لهــم لهجــة خاصــة ، و

) عگــد الجيــة (نســبة الــى آل شــبيب البغــدادي و) عگــد شــبيب (العالمــة ابــن نمــا ، و

نســبة الــى عمــل بعــض ســاكنيها ) عگــد الخراطــة (وقــد ســمي بهــذا االســم الرتفاعــه و

  .األخرى بالخراطة وغيرها من األزقة 

منها مرقد محمـد بـن نمـا الحلـي . وفي هذه المحلة عدد من المساجد والمراقد 

ومرقــد جعفــر بــن نمــا الحلــي ومرقــد الشــفهيني ومرقــد الســيد ظــاهر الحطــاب ومرقــد 

ـــد فـــي الزقـــاق  ـــراهيم الهـــدام ، وهنـــاك مرق ـــدين القطـــان ، ومرقـــد العالمـــة إب شـــجاع ال

مرقــد ابــن الحديــد ، وهــو لــيس ابــن المــؤدي الــى ســوق الخضــار عــرف بــين النــاس ب

بل هو قبر السيد حسين ) ع(الحديد المعتزلي شارح كتاب نهج البالغة لإلمام علي 

وكـان مـن ) منصب في سلك الشرطة (بن حديد من أهالي كربالء نزل الحلة شحنة 

كبار موظفي الدولة سكن مع أخيـه عبـد الحميـد بـن حديـد ودفنـا فـي دارهمـا أمـا قبـر 

وهو عالم جليل كان راوية لشرح ابـن أبـي الحديـد فقـد درس وكـان مرقـده  عبد الحميد

أمــا مســاجد المهديـة فهــي كثيــرة . خلـف قبــر أخيـه حســين مقابــل جـامع الحلــة الكبيـر 

 ١٩٩٠منها مسجد ابن نما الحلي الذي تعرض للهدم بعد االنتفاضة الشـعبانية عـام 

ـــم هدم ـــاءه ث ـــه عصـــابة اإلرهـــاب عـــام وأعـــاد المحســـنون مـــن أهـــل البـــر والتقـــوى بن ت

وســقط جــراء الحــادث مئــات الشــهداء مــن خيــرة أبنــاء مدينــة الحلــة ، ومســجد  ٢٠٠٥

العالمــة الشــفهيني ، ومســجد أبــي كبــة ، ومســجد القطانــة الكبيــر ، ومســجد القطانــة 



 

 

الصــغير الواقعــان فــي الســوق الكبيــر ، ومســجد الطريحيــة نســبة الــى آل الطريحــي ، 

وفـــي المهديـــة . المرحـــوم عبـــد األميـــر أمـــين الفلـــوجي  ومســـجد الفلـــوجي الـــذي شـــيده

بنــاءان جمــيالن أولهمــا يقــع فــي عگــد ليلــة هــو خــان شــبيب البغــدادي وكــان موقعــا 

ـــدم مستشـــفى ويســـمى  ـــة وكـــان أق لجمـــع الحبـــوب ، وثانيهمـــا يقـــع أمـــام حمـــام المهدي

ويــــديره أطبــــاء هنــــود جــــاءوا مــــع الجــــيش االنجليــــزي ، ثــــم تحــــول الــــى ) المجيديــــة (

راحة بعــد بنــاء المستشــفى الملكــي الحكــومي مقابــل حديقــة النســاء ، وقــد حــل بــه اســت

الرئيس التونسي الحبيب بو رقيبة يوم كان الجئا سياسـيا فـي العـراق وحـل بـه الـزعيم 

السياســـي كامـــل الجـــادرچي والسياســـي محمـــد جعفـــر أبـــو الـــتمن ، والـــدكتور صـــبري 

اري المهديــة حســين الصــگر ومــن أشــهر مختــ. القبــاني الطبيــب الســوري العســكري 

وٕابــراهيم عبــود العطيــة والحــاج عبــود الربيعــي وقــد أنجبــت المهديــة عــددا مــن كبــار 

والحـــاج مهـــدي الفلـــوجي ) هــــ١٢٩٨ت(شـــعراء الحلـــة مـــنهم الحـــاج حســـن الفلـــوجي 

) هـ١٢٨٣ت(والشيخ حمادي الكواز ) هـ١٣١٨ت(والحاج حسن القيم ) هـ١٣٣٥ت(

ومــن أشــهر شــعرائها الشــعبيين عبــد الحســين . ) هـــ١٢٩٠ت(والشــيخ صــالح الكــواز 

  .صبرة ، وتايه صبره ، وسلمان الرادود وعبود الفراتي 

أما أشهر أسر هذه المحلة فهم آل خواجة وأصـلهم مـن بنـي كعـب ، وقـد بنـوا 

أقــدم مستشــفى فــي الحلــة تلــك أشــرنا أليهــا آنفــا ، ومــن أبنــاء هــذه األســرة الحــاج كــريم 

الذي أشترك في واقعة عاكف وآل عجام وأصلهم مـن مهدي ، وجدهم الحاج حسين 

قبيلــة خفاجــة العدنانيــة اشــتغل أبناؤهــا بالصــناعة والتجــارة ومــن أبنائهــا الــدكتور علــي 

عجــام والــدكتور إســماعيل عجــام والحــاج عبــد الحســن محمــد علــي واألديــب المرحــوم 

التجــارة وآل الطريحــي وهــم مــن قبيلــة بنــي أســد اشــتغلوا ب. قاســم عبــد األميــر عجــام 

ومـــن أبنائهـــا الحـــاج حســـين الطريحـــي والحـــاج عبـــاس الطريحـــي ، والـــدكتور صـــفاء 

حســين الطريحــي والــدكتور فــاهم حســين الطريحــي واألديــب صــادق عبــاس الطريحــي 

والمحامي فاضل عباس الطريحي ، وآل مرجان وأصلهم من ربيعـة اشـتغلوا بالتجـارة 

ن أبنائهــا الحــاج عبــد الــرزاق مرجــان وأبناؤهــا مــن المحســنين العــارفين لحقــوق اهللا ومــ

والحاج حسان مرجان والسياسي عبـد الوهـاب مرجـان والحـاج محمـود حسـان مرجـان 



 

 

وآل علوش وآل الفلوجي ، وآل بعيريرة ، وآل شويليه . والحاج عماد مرجان وغيرهم 

وآل كرة ، وآل شفيع ، وآل حمـادي الحسـن ، وآل بهيـة ، وآل السـباك ، وآل هـداوي 

ين ، وآل يحيــى الســادة الموســوية ، وآل احمــد المهــدي ، وآل گمــاش وفــي وآل شــاه

المحلــــة أزقــــة ضــــيقة وصــــغيرة الحجــــم منهــــا عگــــد الگرعــــان ، وعگــــد نــــاحيم وعگــــد 

  .البعرور ، والتابية ، والدرعية والكروية 

ومــن علمــاء المهديــة الســيد مســلم الســيد حمــود الحســيني وشــقيقه الســيد هــادي 

  .لسيد تقي الموسوي خطيب المنبر الحسيني السيد حمود الحسيني وا

   ينيخامسا محلة الجباو 

وســـميت بهـــذا االســـم نســـبة الـــى ســـاكنيها مـــن منطقـــة جبـــة مـــن أعمـــال مدينـــة 

الرمادي ، حيث كـانوا يجلبـون مـادة النـورة مـن الرمـادي الـى الحلـة بواسـطة السـفن ، 

ة لتسـويق هـذه ولما كانت هذه المادة ال تبـاع بسـرعة فضـل بعضـهم السـكن فـي الحلـ

  .المادة ولما تكاثر عددهم صارت المنطقة باسمهم 

تقع الجباويين والنسبة لها الجباوي بين محلتي المهديـة والتعـيس تبـدأ حـدودها 

من عگد الطويـل يسـار مرقـد العالمـة ابـن نمـا الحلـي مـرورا بشـارع المحقـق ويفصـل 

ضــائل جمــال الــدين شــارع الــري بينهــا وبــين محلــة التعــيس وتمتــد مــن شــارع أبــي الف

  . الى الشارع المحاذي لشط الحلة ) هـ٦٧٣ت(احمد بن طاووس 

) الطمـة (وعگـد ) عگـد أبـي الفضـائل (في الجباويين عدد من األزقة ، منهـا 

نســبة ) عگــد شــندل (وفيــه حمــام الحســين للرجــال وأخــر يحمــل االســم نفســه للنســاء و

عگــد اليهــود نســبه الــى نســبه الــى آل حــنن ، و ) عگــد آل حــنن (الــى آل شــندل ، و

  . أسر يهودية كانت تسكنه 

مــــنهم الشــــيخ أبــــو القاســــم المحقــــق . وفــــي المحلــــة عــــدد مــــن مراقــــد العلمــــاء 

صــاحب كتــاب الشــرائع فــي اإلســالم ، ومرقــد العالمــة أبــي الفضــائل ، ) هـــ٦٧٦ت(

وقبرهمـا يتبــرك النــاس بزيارتـه خصوصــا كــل ) هـــ٦٦٤ت(ومرقـد شــقيقه رضـي الــدين 

هر حزيــــران ، وفــــي المحلــــة قبــــر الشــــاعر واألديــــب حســــن نعمــــة يــــوم ســــبت مــــن شــــ

  ).هـ١٢٩٩ت(الرمستاني البحراني 



 

 

ومن مسـاجد الجبـاويين مسـجد آل الطحـان فـي زقـاق أبـي الفضـائل وقـد شـيده 

ومســــجد المحقــــق ، ) ع(الحــــاج حســــان األحمــــد الطحــــان ومســــجد األمــــام الصــــادق 

  .وجامع السكوني ، وفي المحلة بناية توراة قديمة 

ومـن األسـر التـي سـكنت المحلـة ـ آل الجبـاوي ـ وآل المطيـري وأصـولهم مـن 

بنــي أســد وآل شــبر وهــم ســادة حســينيون وآل كمونــة وآل الطحــان وهــم مــن بنــي أســد 

وآل برين وآل جلعوط وآل الهندي ، وآل المؤذن وهم سادة حسـينيون ، وآل حبانـة ، 

  .وآل المعمار ، وآل الواعظ وغيرهم 

ان مـــن أحســـن خطـــاطي حلـــة الشـــيخ عبـــد اهللا الـــوزان وكـــومـــن شخصـــيات الم

بنســـخ الكتـــب الدينيـــة والـــدواوين الشـــعرية وكـــان محـــل عملـــه مقابـــل زمانـــه تخصـــص 

مسجد أبي القاسم والحاج حسان األحمد مـن تجـار الحلـة ومحسـنيها ، والسـيد حسـن 

  .المؤذن 

) هـــ١٣٢٩ت(ومــن شــعراء هــذه المحلــة الشــيخ البصــير المعــروف بــابن زگــوم 

والشـيخ ) هــ١٣٤٢ت(والحاج عبد المجيد العطـار ) هـ١٣٤٠ت(المال علي الخيري و 

  ) .هـ١٢٣٧ت(والشاعر مال حسين جاووش ) هـ١٣٥٢ت(محمد حسن الجباوي 

   محلة التعيس: سادسا 

ويفصــلها عــن محلــة الجبــاويين عگــد اليهــود ، أمــا عــن تســميتها بهــذا االســم 

االرتفــاع ولــم أجــد فــي كتــب اللغــة مــا فيــرى العامــة أنهــا مــأخوذة مــن الــتعس وتعنــي 

يدعم هذا الرأي فالتعس في المعاجم اللغوية تعني االنحطاط والهالك ويبـدو أن هـذه 

" طعــس بالطــاء " الكلمــة لحقهــا تطــور صــوتي رافقــه تطــور داللــي ، فأصــل الكلمــة 

والـذي " تعـس " وتعني االرتفاع ، ثم لحقها تطور صوتي بقلب الطاء تاء فأصبحت 

ن هــذا الــرأي بعيــد عــن الصــواب ، وقــد وجــدت ســببا أخــر لهــذه التســمية تســنده أراه أ

معاجم اللغة أوًال ويؤازره الواقع الذي عاشته المحلة سابقا ، إذ توجد فـي المحلـة أيـام 

زمــان خانــات تتجمــع دواب النقــل مــن خيــول وحميــر والــذي يحتــاج الــى واســطة لنقــل 

ـــق علـــى تلـــك بضـــاعته وســـلعته يعســـها أي يطلبهـــا والعـــس هـــو  المطلـــب وأخـــذ يطل



 

 

الخانــات أمــاكن تعــس الــدواب أي التــي يطلــب فيهــا الــدواب ومــن أطلــق علــى المحلــة 

  . واهللا اعلم . كلها أسم التعيس من باب إطالق الجزء على الكل 

ومدخله مـن شـارع الـري ) عگد الباشا (وفي هذه المحلة عدد من األزقة منها 

  ) . عگد الفرج (و) ارةعگد بيت بش(و) عگد بيت أبو چزمة (و

وتوجــد فــي المحلــة مســاجد كثيــرة بعضــها صــغير الحجــم ، ومنهــا مســجد بيــت 

فالح وكان يؤم المصلين فيه السيد حمود األعرجي خالل أربعينيات القرن الماضـي 

ومســجد الشــوك ، ومســجد حســاني العــزاوي ، ومســجد كــريم الفلــوجي ، ومســجد بيــت 

مصــلوخي ، وأشــهر مســجد فــي المحلــة هــو المصــلوخي الــذي شــيده الحــاج عبــاس ال

مسجد أبو الطين الذي شيده المرحـوم عبـاس مـن أسـرة أبـو الطـين وتقـام فيـه مواكـب 

  .العزاء الحسينية ومجالس الفاتحة 

وهـو أبـو يوسـف هاشـم ) هــ١١٦٠ت(وفي المحلة مرقد السـيد هاشـم الحطـاب 

جلــيال ولــد بــن محمــد بــن عويــد بــن محمــد بــن عــواد بــن علــي بــن حســن كــان عالمــا 

  .ونشأ في بيت علم وأدب 

ومـــن أســـر هـــذه المحلـــة آل القريشـــي ومـــنهم الحـــاج حســـن القريشـــي ، وأســـرة 

وآل العنيبــي . خفاجــة ومــنهم الحــاج جــواد حمــزة الخفــاجي الــذي كــان مختــارا للمحلــة 

ومنهم الحاج حسن األمين العلي وكان مختارا للمحلة ، وآل جبـار الحـاج سـعيد مـن 

را ، وعبـــود الحـــاج علـــوان وكـــان مختـــارا أيضـــا ، والحـــاج عبـــود خفاجـــة وكـــان مختـــا

الهـــادي الخفـــاجي وولـــده المرحـــوم الحـــاج نـــاجي الـــذي أعـــانني كثيـــرا بمعلومـــات عـــن 

المحلة ، وآل بهية وهم سادة علويون ومنهم سيد عبد الحسن بهيـة وسـيد جـواد بهيـة 

ت خصـباك و وبيت علي صـالح وشـقيقه خضـير الصـالح وولـده الـدكتور إبـراهيم وبيـ

بيت أبو خمرة وبيت ميرة ومنهم الحاج عبـد الرضـا ميـرة وولـده المحـامي أسـعد ،وآل 

غــويلي ومــنهم طالــب غــويلي وٕابــراهيم غــويلي وبيــت المــؤمن ، وبيــت مطلــب ومــنهم 

  .الحاج حسن مطلب ، وبيت القهوجي ومنهم الحاج عبد وبيت أبو هوسه 



 

 

السـيد حسـن األعرجـي وهمـا ومن شعراء هذه المحلـة السـيد نعمـان األعرجـي و 

والشـيخ ) هــ١٣١٧ت(من شعراء القرن الحادي عشر الهجري والشـيخ حسـن مصـبح 

  .وغيرهم ) هـ١٣٣١ت(حسن العزاوي 

   محلة الكراد :سابعا 

وتقــع يســار محلــة التعــيس ابتــداء مــن مســجد الكــراد الــى ضــفاف شــط الحلــة 

قبيلــة جــاوان الكرديــة  تعــزى تســميتها لســببين ، أولهمــا أن أول مــن ســكنها أفــراد مــن

وال ) هــ٥٠١ت(حيث اسـتعان بهـم األميـر سـيف الدولـة صـدقة بـن منصـور األسـدي 

يــزال الجــزء الجنــوبي مــن المحلــة يســمى الكــراد الجــاواني ومــن أعالمهــم الفقيــه محمــد 

بن علي الجاواني واألمير ورام بن أبـي فـراس الجـاواني وأبـو الـنجم الكـردي الجـاواني 

لة الجـاواني ، والسـبب الثـاني للتسـمية أن سـكان هـذه المحلـة كـانوا واألمير قسيم الدو 

يعملون بالزراعة ويسقون أراضيهم بواسطة آبار وهـي الكـرود ومفردهـا الكـرد ، وهـذا 

الســبب أقــرب الــى واقــع المحلــة ألنــه لــو كانــت التســمية بســبب ســكن األكــراد لســميت 

قــة الكــرادة ببغــداد ســميت بهــذا األكــراد فــي حــين أن تســميتها بــالكراد ، وثانيــا أن منط

  .االسم للسبب نفسه واهللا أعلم 

المطــل علــى الشــط الحلــة ) عگــد الشــط (فــي المحلــة عــدد مــن األزقــة أشــهرها 

ومـــن أشـــهر ســـكانه الســـيد طـــاهر الحطـــاب والســـيد حمـــد كمـــال الـــدين وآل الســـيالي 

د عبــد نســبة الــى ســاكنيه مــن أحفــاد الدوحــة المحمديــة ومــنهم الســي) عكــد الســادة (،و

نسبة الـى أسـر تسـكنه مـن ) وعگد الزبيدي (األمير شبر ونجله السيد مهدي شبر ، 

نســبة الــى الســيد ) عگــد آلبــو ســيد محمــد (الزبيــدات وبعضــهم يلقــب بــآل الكســبي و

محمــد الياســري وجيــه آل ياســر ومــنهم الســيد صــالح الياســري الــذي عــرف ببســاطته 

عگــد بيــت (لســيد الفــي شــبر ونســبة الــى ا) عگــد الفــي (و) هـــ١٣٥٩ت(وســماحته 

وأشـهر سـاكنيه آل سـيد ذهـب مـن ) عگـد الجـواني (نسـبة الـى آل غزالـة ، و) غزالة 

) عگـد الهتـاويين(و) ع(موسى الكاظم السادة العلويين الذين يعود نسبهم الى األمام 

يقع على شارع عام يفصل المحلة من شط الحلـة تسـكنه أسـر جـاءت مـن هيـت مـن 

النــورة لبيعهــا عــن شــط الحلــة تســكنه أســر جــاءت مــن ا يجلبــون عمــال األنبــار كــانو أ



 

 

هيــث مــن أعمــال األنبــار كــانوا يجلبــون القــار والنــورة لبيعهــا فــي الحلــة ثــم طــاب لهــم 

ومنهم آل بـارود وآل السـيالي وخطيـب جـامع الحلـة الكبيـر .العيش فيها فاستوطنوها 

  .الشيخ عبد السالم الهيتي 

ومســـجد الكـــراد ، ) ع(هـــا مقـــام الخضـــر وفـــي المحلـــة عـــدد مـــن المســـاجد من

ومســجد الســادة ، ومســجد أبــي عصــا ، ومســجد آل ســيد ذهــب ، ومســجد آل عجــام 

  . الذي شيده الحاج كاظم عجام وجامع الهيتاويين 

وفــي المحلــة مرقــد العالمــة الجليــل الشــيخ ورام وهــذا المرقــد هــو الحــد الفاصــل 

ويرجــع ) هـــ ٦٥٠ت(نخعــي الحلــي بــين محلتــي التعــيس والكــراد ، وهــو الشــيخ ورام ال

نســـبه الـــى مالـــك األشـــتر النخعـــي عـــالم الفقـــه واألصـــول والتفســـير ، وهـــو جـــد الســـيد 

رضي الدين علـي بـن طـاووس ألمـه ، لـه عـدد مـن المؤلفـات ، منهـا تنبيـه الخـواطر 

  .ونزهة النواظر ومجموعة الشيخ ورام 

ثقافيــــــة ومــــــن رجــــــاالت هــــــذه المحلــــــة الــــــذين لهــــــم دور مــــــؤثر فــــــي الحيــــــاة ال

واالجتماعية السيد محمد حسين الشاله ونجله السيد مهدي الشـاله ، وكانـت لألخيـر 

اختيارية المحلـة ردحـا مـن الـزمن ، لـه منزلـة رفيعـة ومكانـة مرموقـة فـي نفـوس أبنـاء 

الحلـــة عمومـــا ، والشـــيخ عبـــد الـــرزاق الســـعيد ونجلـــه صـــبري الســـعيد وهمـــا شـــاعران 

هــادي جبــارة الحلــي شــاعر الفصــحى والعاميــة كبيــران ومعلمــان فاضــالن ، والحــاج 

والســـيد أمـــين الســـيد الفـــي وهـــو مـــن أســـرة حســـينية لهـــا دور كبيـــر فـــي طـــرد األتـــراك 

واالنكليـــز مـــن الحلـــة ، والســـيد عطيـــة مـــن أســـرة خـــدمت المواكـــب الحســـينية ورفعـــت 

  .شعارات ثورته الخالدة 

ا مـــن وآل مهـــاوش الـــذين حملـــوا لـــواء المعركـــة ضـــد عـــاكف الـــذي أعـــدم عـــدد

  .   أبنائهم وهم محمد وسعيد وكاظم 
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  :اللغة . ١
لــم يتفــق علمــاء اللغــة علــى تعريــف واحــد محــدد للغــة ، بســبب ارتباطهــا بعلــوم 

فأخـذ .كثيرة منها علم النفس ، وعلـم االجتمـاع ، وعلـم المنطـق ، والفلسـفة ، وغيرهـا 

  .ينظرون إليها من زاوية تخصصاتهم ، ولكل حيز آراؤه الخاصة به العلماء 

واللغــة مــن أقــدم المصــطلحات ، وهــي أداة التعبيــر والتفــاهم اإلنســاني ، وقيــل 

عن أبي زيد األنصاري أنه كان أحفـظ النـاس للغـة ، ويعنـون بـذلك مجمـوع الكلمـات 

صـــبح اللغـــوي هـــو وفهـــم دالالتهـــا وظلـــت تســـتخدم بهـــذا المعنـــى ردحـــًا مـــن الـــزمن وأ

الباحــث فــي الكلمــات جمعــا وتصــنيفا وتأليفــا ، ومــن التعريفــات العربيــة القديمــة للغــة 

، وهـذا التعريـف  )١(" أنها أصوات يعبر بها كل قوم عـن أغراضـهم " قول أبن جني 

  :على إيجازه يضم الجوانب اآلتية 

  .الجانب الوظيفي للغة . ١

  .الجانب االجتماعي للغة . ٢

  الصوتي للغة  الجانب. ٣

ويــرى سوســور أن اللغــة فــي جوهرهــا نظــام مــن الرمــوز الصــوتية أو مجموعــة 

مــن الصــور اللفظيــة التــي تخزنهــا أفــراد الجماعــة فــي أذهــانهم وتســتخدم للتفــاهم بــين 

ظـاهرة بسـيكولوجية ، اجتماعيـة ، ثقافيـة "وعرفـت اللغـة بأنهـا  )٢(.أبناء مجتمع معين

الزمــــة للفــــرد ، تتــــألف مــــن رمــــوز صــــوتية لغويــــة ، مكتســــبة ، ال صــــفة بيولوجيــــة م

اكتســـبت عـــن طريـــق االختبـــار ، معـــاني مقـــررة فـــي الـــذهن ، وبهـــذا النظـــام الرمـــزي 

  )٣(" الصوتي تستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل 

  وللغة وظائف متعددة منها 

  :االتصال والتوصيل . أ

ألفكـــار عـــن يعـــد االتصـــال أو التوصـــيل مـــن أهـــم وظـــائف اللغـــة ألنهـــا نقـــل ل

طريق األصوات الكالمية وهذا النقل هـو تعبيـر عـن العواطـف واألفكـار واالنفعـاالت 

أن الوظيفـة األساسـية لهـذه اآللـة التـي هـي لغـة ، : " والمعاني يقول أردنيه مارتينيـه 



 

 

ويظهـــــر ذلـــــك واضـــــحا فـــــي لغـــــة األدبـــــاء والعلمـــــاء والفالســـــفة  )٤(" هـــــي االتصـــــال 

  .والمحامين وغيرهم 

  :الفكر  وعاء. ب

فالتفاعــل بــين اللغــة " تعمــل اللغــة علــى تســهيل الفكــر وتســاعد علــى نمــوه ، 

والفكر أمر واقع ، أن والدة فكرة ما يسبقها عادة نوع من التعبير اللغـوي الواضـح أو 

غير الواضح ولكن هذه الفكرة المولودة جديدا ال يصبح لها كيان ذاتي مـا لـم تتلـبس 

  . )٥("رموزا لغويا 

بعض أننا نفكر بجمل وأن اللغـة وعـاء الفكـر بـل ال وجـود للفكـر دون ويرى ال

  .اللغة 

  :رمز للوحدة . جـ 

تــدعو اللغــة بمــا لهــا مــن وحــدة الفكــر واللســان الــى ربــط الشــعب النــاطق بهــا 

فهي جزء مـن كيـان النـاطقين بهـا روحيـا ونفسـيا . بوحدة قوية تبعد التفكك واالنهيار 

سياســـية بـــين الـــدول ، فالـــدول االســـتعمارية تحـــاول ، ويظهــر ذلـــك فـــي الصـــراعات ال

فرض نفسها على الشعوب المحتلة أو تحاول القضاء على لغتهم كما حاولت فرنسا 

مع الجزائـر وايطاليـا مـع ليبيـا بـل وحتـى الفـرس واألتـراك واالنكليـز مـع بلـدان الشـرق 

  .األوسط ومنها العراق 

  :الترابط .د

أعم وسائل الترابط االجتماعي تدعو الـى اللغة نشاط اجتماعي ، بل هي من 

العــون والمســاعدة وٕاقامــة أواصــر المــودة واأللفــة بــين النــاطقتين بهــا ، لــذلك نــرى فــي 

كثيــر مــن األحيــان أن فــي الصــمت إشــارة الــى الــرفض ، ومــا لغــة التخاطــب والتحيــة 

  .والتأدب إال مظهر من مظاهر الترابط االجتماعي  

   :التنفيس عن األحاسيس . هـ 

تســــتخدم اللغــــة للتنفــــيس عــــن اآلالم واألحــــزان والتعبيــــر عــــن مشــــاعر الفــــرح 

والغبطـــة ، واألعمـــال األدبيـــة عمومـــا تحركهـــا تلـــك المشـــاعر فتســـبغ عليهـــا جماليـــة 

خاصـة ، وأروع تلـك األعمــال هـي التـي تنقــل المعانـاة التـي عاشــها أصـحابها وعــانوا 



 

 

بجمـال : ت الزمـان ، وذلـك من قسوتها واضطرمت جوا فـي تقلبـات األحـداث وتغيـرا

التفكير وروعة التعبير وصدق النقل مما يدفع المتلقين الـى المشـاركة فـي متعـة تلـك 

  .األعمال وما تحمله من إحساس جميل وفكر راق 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــان وظــائف اللغــة متعــددة وال يمكــن إجمالهــا ، إال أننــا 

ــا رســم المعــالم الرئيســة لهــذه الوظــائف الن ا لســمة العامــة هــي كونهــا مؤسســة حاولن

ـــه  ـــة والن اإلنســـان كـــائن اجتمـــاعي واللغـــة تعكـــس أفكـــاره ومشـــاعره وعواطف اجتماعي

وانفعاالتـــه فتكـــون فـــي المحصـــلة النهائيـــة عاكســـة لحيـــاة مجتمـــع كامـــل فـــي مظهـــره 

النفســي والمــادي ومــن ثــم صــورة صــادقة للعالقــات االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة 

مة بـين أفـراد ذلـك المجتمـع ، تجلـت هـذه الصـورة ووضـحت للعيـان واالقتصادية القائ

  .عن طريق لغة أبنائه وما تحمله من أفكار وتجليات 

  

  :اللهجة  .٢
اللهجــة فــي اللغــة هــي اللســان أو طرفــه أو جــرس الكــالم ، أو هــي اللغــة التــي 

  )٦(.جبل عليها اإلنسان فاعتادها ونشأ عليها 

عـــة مـــن الصـــفات اللغويـــة ذات نظـــام وفـــي االصـــطالح هـــي طائفـــة أو مجمو 

صــوتي خــاص تنتمــي الــى بيئــة خاصــة ويشــترك فــي هــذه الصــفات جميــع أفــراد تلــك 

  )٧(.البيئة 

بيئـة اللهجـة هـي " والعالقة بين اللغة واللهجة هي عالقـة العـام بالخـاص ألن 

جــزء مــن بيئــة أوســع وأشــمل ، تضــم عــدة لهجــات ، لكــل منهــا خصائصــها ولكنهــا 

مجموعـــة مـــن الظـــواهر اللغويـــة التـــي تيســـر اتصـــال أفـــراد هـــذه  تشـــترك جميعـــا فـــي

البيئات بعضهم ببعض ، وفهم ما قد يدور بينهم  من حديث فهمًا يتوقف علـى قـدر 

الرابطــة التــي تــربط بــين هــذه اللغــات ، وتلــك البيئــة الشــاملة ، التــي تتــألف مــن عــدة 

ى عــدة لهجــات لهجــات هــي التــي اصــطلح علــى تســميتها باللغــة ، فاللغــة تشــتمل علــ

لكن منها ما يميزها وجميع هذه اللهجـات تشـترك فـي مجموعـة مـن الصـفات اللغويـة 

  )٨(". ف لغة مستقلة عن غيرها من اللغاتوالعادات الكالمية التي تؤل



 

 

وتختلف لهجات اللغة الواحدة تبعا الختالف البيئة وما يحيط بها من ظـروف 

وثقافيـة ، فالبيئـة الزراعيـة تختلـف  ، وما تمتـاز بـه مـن صـفات اقتصـادية واجتماعيـة

فـــي لهجتهـــا عـــن البيئـــة الصـــناعية وهـــذا مـــا أطلـــق عليـــة اللهجـــات المحليـــة ، كـــذلك 

تختلـــف المســـاحات الجغرافيـــة التـــي يعيشـــها أبنـــاء كـــل لهجـــة فمنهـــا مـــا تعـــيش علـــى 

مســـاحة شاســـعة وكبيـــرة مـــن األرض ومنهـــا مســـاحة ضـــيقة ، ويمكـــن القـــول أن هـــذه 

  : لهجات يمكن رسمها باألتي االختالفات بين ال

  .اختالفات صوتية في مخارج بعض األصوات . ١

  .اختالفات في النبر والنظام المقطعي . ٢

  .اختالفات في داللة بعض المفردات . ٣

  .اختالفات في قوانين التفاعل بين األصوات المتجاورة . ٤

مـــس وهـــذه االختالفـــات مهمـــا تعـــددت صـــورها أو كثـــرت مظاهرهـــا فأنهـــا ال ت

جوهر اللغة ، وال تخترق قواعدها الرئيسة أي بنـاء الجملـة فيهـا لـذلك تبقـى اللهجـات 

واضــحة بــين ناطقيهــا مهمــا بعــدت المســافة ، كمــا الحــال اليــوم بــين اللهجــات العربيــة 

المعاصـــرة فأنهـــا يمكـــن أن تكـــون أداة للتواصـــل بـــين أبنائهـــا فالســـعودي حـــين يـــتكلم 

مــع العراقــي أو المصــري وكــل منهمــا يــتكلم بلهجتــه  بلهجتــه المحليــة ، يمكنــه التفــاهم

  .وذلك بسبب المشترك بينهم التي تفوق نقاط اختالفاتهم 

  

  : اللغة والثقافة والحضارة  .٣
ال يمكــن الفصــل بــين الحــديث عــن عالقــة اللغــة بالثقافــة وعالقتهــا بالحضــارة 

ن الثقافــة فالثقافــة مفهــوم خــاص والحــديث عنهــا يعنــي ثقافــة وطنيــة مثــل الحــديث عــ

العربيــة أو الفرنســية أو االنكليزيــة ، أمــا الحضــارة فهــي مفهــوم شــامل تعنــي اإلطــار 

العـام لتقــدم الشـعوب ورقيهــا ، فالحضــارة اإلسـالمية تضــم عناصـر فكريــة واجتماعيــة 

مختلفة وثقافات متباينـة امتـدت سـنين طـوال عبـر تـاريخ األمـة اإلسـالمية فثقافـة كـل 

لـك العصـر ، أمـا مجموعـة ثقافـات األمصـار التـي تقـع عصر إسالمي تمثـل ثقافـة ذ

ضـــمن الدولـــة اإلســـالمية الكبـــرى فتشـــكل حضـــارة تلـــك الدولـــة ، وهـــذه الثقافـــة علـــى 



 

 

قســمين ثقافــة رســمية وثقافــة شــعبية ، أمــا الثقافــة الرســمية فيأخــذ منهــا مصــر أو كــل 

شخصــية  مجموعــة مــا يتــواءم وظروفهــا وٕامكاناتهــا ، أمــا الثقافــة الشــعبية فهــي تمثــل

عامة الناس وما تكتنفه من مقومات وقيم وأفكار رئيسة مسـتمدة مـن الثقافـة الرسـمية 

، وتعـــد اللغـــة جـــزاءا أساســـيا مـــن هـــذه القـــيم والمقومـــات فحـــين انتشـــر اإلســـالم بـــين 

األصقاع ودخل مدنًا وأقطارًا خارج الجزيـرة العربيـة وجـدها ذات أفكـار وعقائـد ونحـل 

ين الجديــــد ولغتــــه ومقوماتــــه واألفكــــار واللهجــــات ولهجــــات فحــــدث صــــراع بــــين الــــد

المتواجدة في تلك األقطار ولم يحسم هذا الصراع لصـالح فئـة دون أخـرى بـل حـدث 

امتــزاج واخــتالط نتجــت عنــه أفكــار وأراء قــد تكــون معتدلــة فــي بعضــها ومتطرفــة فــي 

بعضها األخر ، أما الصراع اللغوي فانـه أنـتج لهجـات جديـدة أخـذت مـن كـل طـرف 

ـــه ظـــواهره ومظـــاهره ، وكانـــت الثقافـــة نصـــ يبا ، فكـــان اللســـان الجديـــد لكـــل مصـــر ل

الشعبية في كل مصر صورة واضحة للحالة الثقافيـة والفكريـة ألنـاس ذلـك المصـر ، 

أضف الى ذلك وجود ثنائية لغوية فهناك لغة رسمية نموذجية هي لغة القرآن الكريم 

بها خاصة الناس مـن المثقفـين وهنـاك  يكتب فيها الشعراء واألدباء والعلماء ويتحدث

لهجــة محليــة عاميــة يتحــدث بهــا النــاس ويكتــب فيهــا الشــعراء نقلــوا لنــا فنونــا شــعرية 

  .تختلف عن فنون الشعر الفصيح وزنًا وٕايقاعًا وصورة 

ومــا يخــص اللهجــة الحليــة خصوصــا واللهجــات العراقيــة علــى وجــه العمــوم ، 

ســـالمي وســـكان هـــذا البلـــد الـــذين هـــم مـــن نـــرى صـــراعا لغويـــا وفكريـــا بـــين الـــدين اإل

قوميـــات مختلفـــة واديـــان متباينـــة ، فلمـــا دخـــل اإلســـالم بـــالد الرافـــدين وجـــد عناصـــر 

عربيــة وعناصــر فارســية وأخــرى ســريانية كمــا وجــد فيــه الديانــة النصــرانية واليهوديــة 

  .والمجوسية ووجد بعض الموحدين وآخرين يشركون باهللا

د دخلــت فــي صــراع مــع عــدد غيــر قليــل مــن أمــا بخصــوص اللغــة العربيــة فقــ

اللغــات ورواســب اللغــات القديمــة ، وتــأثرت فــي أصــواتها ودالالتهــا بهــا فــالى جانــب 

اللغة العربية كانت هناك اللغة الفارسية والعبرية واللغة السريانية إضافة الـى اللغـات 

  .المندثرة كالبابلية واآلشورية بجانب لغات حضارية أخرى كاليونانية 



 

 

انت اليونانية لغة الدين المسيحي يتكلم بهـا أكثـر نصـارى العـراق ، وكانـت وك

العبريـــة لغـــة يهـــود العـــراق ، وكانـــت الفارســـية متغلغلـــة بـــين صـــفوف النـــاس وتنتشـــر 

مفرداتها في لغتهم الدارجة ، وللغة التركية أثر واضح في لغـة العـراق الدارجـة سـواء 

را مـن ألفـاظ التـداول اليـومي تشـير الـى كان في عادات النـاس أو تقاليـدهم ولعـل كثيـ

  .حجم ذلك التأثير 

والذي يسترعي النظر في مجال التكون اللغوي ذلك التمازج الـذي يحـدث بـين 

المفــردات العربيــة وغيرهــا ، وقــد يكــون الجــزء العربــي األصــل قــد اختفــى مــن اللغــة 

مــل بــه وتعنــي الوعــاء مــن الخــوص تح) زنبيــل (الدارجــة كلفــظ مســتقل ، مثــل كلمــة 

أي قفة إال أنها لم تعرف بهذه الصـورة ) زبيل (أشياء الدار ، وفي العربية الفصيحة 

ـــا طفـــش للشـــخص الـــذي يغيـــب دون موعـــد ســـابق ، وهـــي فـــي  فـــي الدارجـــة ، وقولن

  .إذا مات من غير داء ) طقس (الفصحى ذات مقطع آخر ، إذ فيها 

عبريــــة واالنكليزيــــة عــــالوة علــــى ذلــــك أن تــــأثير اللغــــات التركيــــة والفارســــية وال

واللغات القديمـة يكـون واضـحًا فـي مفـردات اللهجـة الحليـة التـي ضـمت مفـردات مـن 

ـــك اللغـــات بأصـــواتها ودالالتهـــا نحـــو زبـــون ولومـــان ويشـــماغ وشـــوربة مـــن اللغـــة  تل

التركيــة وترعــة وجملــون وطاولــة مــن اللغــة الســريانية وكــارتون وراديــو وتاكســي مــن 

يرة وبــردة مــن اللغــة الفارســية وســلة وخــس وكرســي مــن اللغــة االنكليزيــة ودربــين وشــ

  .اللغة األكدية 

ولكن اللغة الدارجة في الحلة من جهة أخرى تضرب في عمومها بسـهم وافـر 

فــي التــراث العربــي القــديم ولــو تأملنــا كثيــرا مــن مفــردات هــذه اللغــة لظهــر لنــا ذلــك 

  .نحو قولنا حوش وسوط وبدين وما الى ذلك . واضحًا بينًا 

ا قلناه يبين لنا مـدى التعقيـد فـي نسـيج الحلـة اللغـوي الـذي يشـف عمـا وراءه م

  .من تعقيد في الموروث الثقافي 

  

  

  



 

 

  اللغة والبيئة . ٤
تعد قدرة اإلنسـان علـى الـتالؤم مـع ظـروف البيئـة المتغيـرة مـن أعظـم نعـم اهللا 

ل هــي عــز وجــل ، واللغــة مــن أبــرز مظــاهر ســيطرته العقليــة والفكريــة علــى البيئــة بــ

تجســيد حــي لهــذه القــدرة علــى الــتالؤم ، ويمكــن القــول أن اللغــات الكثيــرة واللهجــات 

المختلفة تعد معايير دقيقة لقدرة اإلنسان على التكيف والـتالؤم ومصـداقية قولنـا هـذا 

تظهر في كثـرة عـدد اللغـات التـي يـتكلم بهـا اإلنسـان اليـوم والتـي تنيـف علـى الثالثـة 

ن التنـــوع واالخـــتالف فـــي لهجـــات اللغـــة الواحـــدة ، ممـــا أالف لغـــة رئيســـة ناهيـــك عـــ

يعطــي صــورة واضــحة عــن عالقــة اإلنســان باللغــة وعشــقه لمــا يــتكلم بــه لــذلك كــان 

الـــبعض يــــرى لهجتــــه أو لغتــــه مـــن أفصــــح اللهجــــات واللغــــات وهـــذا مــــا نــــراه تعليــــل 

اللغويون العرب القدامى حين عـدوا لهجـة قـريش مـن أفصـح لهجـات العـرب بـل هـي 

ذج الـــذي يحتـــذى بـــه ، وهـــذا مـــا نـــراه أيضـــا فـــي اللغـــة االنكليزيـــة حـــين أتخـــذ النمـــو 

علماؤهــا مــن شــرق انكلتــرا عمــدة للفصــاحة ، ومــن بوســطن األمريكيــة مثــاال لســالمة 

  .اللهجة األمريكية 

وقـــد تـــأثرت اللغـــة العربيـــة بأقـــاليم شـــبه جزيـــرة العـــرب واختلفـــت ألســـنة القبائـــل 

د زاد هــذا التــأثر بانتقالهــا الــى خــارج شــبه الجزيــرة بــاختالف مواقعهــا الجغرافيــة ، وقــ

العربيـــة واســـتيطانها بيئـــات مغـــايرة يـــتكلم ســـكانها األصـــليون لغـــات مختلفـــة ومـــن ثـــم 

تحور اللسان العربي في كـل هـذه البيئـات ليتكيـف بـالظروف المحيطـة ولهـذا السـبب 

ان مــن أســلوب اختلفــت ألســنة النــاطقين بالعربيــة فــي البلــدان العربيــة ويســتطيع اإلنســ

الكالم وطريقة التحدث أن يعرف أن هذا المتحدث سوداني أو عراقي أو مصـري أو 

  .تونسي أو غير ذلك 

والمــتمعن فــي اللهجــة العراقيــة يكشــف دون عنــاء كبيــر هــذه العالقــة الوطيــدة 

بـــين اللغـــة والبيئـــة ، فـــال توجـــد لهجـــة واحـــدة لكـــل أبنـــاء العـــراق وٕانمـــا هنـــاك لهجـــات 

المواقع الجغرافية والظروف الطبيعية فتجعل اللهجة الموصـلية تختلـف متعددة بتعدد 

عن اللهجة البصـرية ولهجـة أهـالي ديـالى تختلـف عـن لهجـة أهـالي العمـارة وهكـذا ، 

وهذه االختالفات وان كـان باإلمكـان إرجاعهـا الـى اختالفـات لهجـات العـرب القديمـة 



 

 

اقيــة وليــد البيئــة الجديــدة وهــو الــى أن كثيــرا مــن الظــواهر اللغويــة فــي اللهجــات العر 

صــــورة صــــادقة الســــتجابة اإلنســــان لظــــروف البيئــــة المتغيــــرة فــــي أراضــــي العــــراق 

   .الشاسعة

ـــه  ـــه واخـــتالف بيئات ـــبالد الرافـــدين وتباعـــد أطراف ـــة ل أن اتســـاع الرقعـــة الجغرافي

الجغرافيــــة واإلنســــانية يفــــتح المجــــال واســــعا لتنــــوع اللهجــــات وتبــــاين أســــاليب الكــــالم 

لــك واضــحًا حــين ننظــر الــى لهجــات المنــاطق الغربيــة مــن العــراق وخاصــة ويظهــر ذ

بــــالد األنبــــار ومــــا جاورهــــا نجــــد فيهــــا مظــــاهر البــــداوة المتمثلــــة بالصــــحراء الواســــعة 

والسـماء الصـافية ممــا يولـد مقـاطع صــوتية ذات تركيـب خـاص يتبــين أثـر البيئـة فــي 

  .تشكيل مفرداتها نطقا ومضمونا وشكال 

الى مناطق جنوب العراق نرى تأثير البيئة واضحا فـي مفـردات  وٕاذا ما انتقلنا

ـــى مســـاحات واســـعة وأثـــر لغـــة الســـكان  ـــة حيـــث األهـــوار الممتـــدة ال ـــاء تلـــك البيئ أبن

  .القدامى من سومريين وغيرهم في تلك اللهجة السائدة في تلك المنطقة 

مــة وبــرغم هــذا التبــاين والتنــوع فــي اللهجــات العراقيــة إال أن هنــاك ســمات عا

مشــتركة بهــا ممــا يــدل علــى عالقــة تقــارب واتصــال بــين مختلــف ســكان العــراق وأن 

كانت هذه اللهجات قد تأثرت بالسكان األصليين لتلك المناطق ، فقـد سـكنت العـراق 

أقوام من جنسيات متعددة فمن األشـوريين والبـابليين والفـرس واألتـراك وغيـرهم ، الـى 

ح اإلسالمي للعـراق كانـت مـن الكثـرة والقـوة بحيـث أن القبائل العربية التي رافقت الفت

كانــت الغلبــة لهــا علــى مــا ســواها مــن اللغــات القديمــة ، فقــد كانــت هــذه القبائــل تمثــل 

حضارة فتية قوية وثقافة أكثر حيوية مما وجدته ، بعد أن أصاب تلك اللغات الوهن 

  .والجمود وطرأ على ثقافتها القحط والجدب 

غوية لم تمنـع تـأثر العربيـة بألسـنة السـكان األصـليين ومـا إال أن هذه الغلبة الل

درجـــت عليـــه ألســـنتهم وتعودتـــه مـــن حركـــات وأســـاليب للنطـــق وبهـــذا التعـــايش وبهـــذا 

االحتكاك اختلطت العربيـة الفصـحى حـين دخلـت العـراق باللغـات التـي كانـت سـائدة 

مـا ولـد لهجـات في مناطقه المختلفة يضاف الى ذلك تـأثير البيئـة للمواقـع المختلفـة م

  .جديدة تأقلمت مع الواقع الجديد وظهرت فيها مميزات لغوية ميزتها عن غيرها 



 

 

  العربية واللهجات القديمة . ٥
نشأت العربية الفصحى من تالقح لهجات القبائـل العربيـة المنتشـرة فـي أرجـاء 

ار اختيـ((ى وٕانما هـي الجزيرة العربية فهي ليست لهجة قريش وال لغة قبيلة دون أخر 

ال شــعوري مــن لغــة هــؤالء وهــؤالء ، حــدث احتكــاك كثيــر مــن أفــراد هــذه القبائــل فــي 

مواســم الحــج والتجــارة واألســواق األدبيــة المختلفــة ، فنــتج عــن هــذا االحتكــاك الكبيــر 

بــــين القبائــــل ذلــــك الكيــــان اللغــــوي الــــذي عرفنــــاه باســــم اللغــــة الفصــــحى وهــــي اللغــــة 

  )٩()) المشتركة بين أدباء هذه القبائل جميعا

قد دعت تقاليـدها " وبرغم اشتراك القبائل العربية في بعض النظم االجتماعية 

الخاصة وبيئاتها الجغرافية الخاصة الى تطور مسـتقل فـي لهجاتهـا وكـان مـن نتيجـة 

  )١٠("تلك الصفات الخاصة التي نلحظها في لهجة كل قبيلة 

يــد حــاول توحيــد وقــد نشــأت هــذه اللهجــات قبــل اإلســالم ولمــا جــاء الــدين الجد

تلــك اللهجــات فــي لغــة واحــدة تشــترك فيهــا جميــع القبائــل فكانــت الفصــحى التــي نــزل 

بها القران الكريم ، لذلك يمكن القول أن لهجة قريش تضـرب فـي مميـزات هـذه اللغـة 

  :المشتركة بسهم وافر وذلك لعدة أسباب ، منها 

العـــرب تعظمـــه إذ يوجـــد فـــي مكـــة البيـــت الحـــرام وكانـــت : الجانـــب الـــديني . أ

وتحج إليه أيام الجاهلية وتزور أصنامها وتقـدم لهـا القـرابين والنـذور ، وكانـت قـريش 

  .هي المسيطرة على سدنة الكعبة وخدمة أصنام العرب 

كانـــــت مكـــــة مركـــــزا تجاريـــــا ، وكانـــــت العمليـــــات : الجانـــــب االقتصـــــادي . ب

أشـار إليهـا القـران التجارية بيد قريش ورحالتها في موسمي الصيف والشتاء معروفة 

  .الكريم ، وقد ازدهرت تجارة قريش مما جعل لها موقعا متميزا بين القبائل العربية 

كانــت القبائــل العربيــة تــدين بالســيادة لقــريش وألهلهــا : الجانــب السياســي . جـــ 

وذلــك بســبب ســيطرتها علــى البيــت الحــرام وقوتهــا االقتصــادية ، فحقــق لهــا امــتالك 

  .ن سلطانا سياسيا قويا المال واحتضان الدي



 

 

ومع سيطرة قريش السياسية واالجتماعية وسيطرة لهجتهـا لغويـا ظلـت لهجـات 

القبائـــل األخــــرى قائمــــة حتــــى بعــــد نــــزول القــــران الكــــريم ، بــــل أن القــــراءات القرآنيــــة 

  .المختلفة تعد صورة واضحة من صور وجود هذه اللهجات 

أة اللهجــات العربيـة ، فالرقعــة ويعـد انعـزال القبائــل العربيـة مـن أهــم أسـباب نشـ

الجغرافيـــة للجزيـــرة العربيـــة شاســـعة ومتراميـــة األطـــراف تفصـــل بـــين أجـــزاء أراضـــيها 

عوامــل جغرافيــة أو اجتماعيــة ، ويترتــب علــى هــذا االنفصــال قلــة احتكــاك أبنــاء هــذه 

القبائل فيما بينها أو انعزالهم بعضهم عن بعض مما ولـد بيئـات لغويـة صـغيرة ، إال 

البيئات اللغوية لم تأخذ شكال مستقال بسبب العالقات االجتماعيـة بـين أبنـاء  أن تلك

القبائل واتصال بعضهم ببعض تجاريا خفف من هذه العزلـة وأدى الـى وجـود ثوابـت 

مشــتركة بــين هــذه اللهجــات ، ولمــا جــاء اإلســالم كثــرت عوامــل االتصــال بــين هــذه 

موسـم الحـج واجتماعـات ثقافيـة  القبائل وعقـدت اجتماعـات دينيـة كمـا هـو الحـال فـي

  .سميت باألسواق ، فكانت حاجتهم ماسة للتفاهم فيما بينهم 

ومن أشهر لهجات العرب قديما وأكثر تـأثير فـي العربيـة الفصـحى هـي لهجـة 

قــريش ولهجــة تمــيم ولهجــة طــيء ولهجــة بنــي عقيــل ولهجــة بنــي غفيــل ولهجــة بنــي 

ـــار ولهجـــة الـــيمن ولهجـــة ســـعد بـــن بكـــر ولهجـــة غط فـــان وغيرهـــا مـــن اللهجـــات غف

   .العربية

  : ومن أشهر ظواهر تلك اللهجات هي 

هـــو عبـــارة عـــن جعـــل العـــين الســـاكنة نونـــا أذا جـــاورت الطـــاء ، : االســـتنطاء  .١

ورويت هذه الظـاهرة عـن االزد وهـذيل وقـيس وسـعد بـن بكـر واألنصـار وأهـل 

  )١١(. اليمن 

ن الجنوب الى الشمال والمالحظ على هذه القبائل أنها تسكن طريق القوافل م

  .يتم عن طريق رحلتي الشتاء والصيفوهذا يعني أن انتقال هذه الظاهرة 

وهـــذه الظـــاهرة عبـــارة عـــن كســـر حـــرف المضـــارعة ، ورويـــت هـــذه : التلتلـــة  .٢

  )١٢(.الظاهرة عن قبيلة بهراء وقيس وتميم وأسد وربيعة وعامة العرب 



 

 

مطلقـــا وقــد رويـــت  وهــذه الظـــاهرة عبــارة عــن جعـــل الكــاف شــينا: الشنشــنة  .٣

  .منسوبة الى اليمن وتغلب 

وهذه الظاهرة عبارة عن إبدال الم التعريف ميما ورويـت عـن : الطمطمانية  .٤

  .طيء واالزد وحمير 

   .وهذه الظاهرة عبارة عن إبدال الياء جيما ورويت عن قضاعة: العجعجة  .٥

يم عينــا ورويــت عــن تمــ)أن(وهــذه الظــاهرة عبــارة عــن إبــدال همــزة : العنعنــة  .٦

  .وقيس وأسد

  .وهذه الظاهرة عبارة عن قلب الحاء عينا ورويت عن هذيل : الفحفحة  .٧

وهــذه الظــاهرة عبــارة عــن قطــع اللفــظ قبــل تمامــه وقــد رويــت عــن : القطعــة  .٨

  .طيء 

وهذه الظـاهرة عبـارة عـن إبـدال كـاف المؤنثـة فـي الوقـف سـينا ، : الكسكسة  .٩

  .بكر وربيعة ومضررويت عن قوم من  أو إتباعها في الوقف سينا وقد

وهذه الظاهرة عبارة عـن إبـدال كـاف المؤنثـة فـي الوقـف شـينًا : الكشكشة  .١٠

  .أو إتباعها في الوقف شينًا وقد رويت عن ربيعة ومضر وتميم وبكر 

تلــك هــي أهــم الظــواهر اللغويــة فــي اللهجــات فــي العربيــة القديمــة التــي ذكرتهــا 

جــود تلــك الظــواهر فــي بعــض القبائــل كتــب اللغــة والنحــو والقــراءات القرآنيــة ، ومــع و 

الى أن أبناءها ظلوا متفـاهمين ضـمن اللغـة المشـتركة التـي تلبـي طموحـاتهم وتحقـق 

  .أمالهم فعدوها وسيلة االتصال الوحيدة فيما بينهم 
 
  

  : العربية واللهجات المعاصرة . ٦
مثلما ضمت العربية الفصحى قـديما مجموعـة مـن اللهجـات فإنهـا تضـم اليـوم 

كبيرا من اللهجات المعاصرة ، التي ينبغي دراستها دراسة وصفية علميـة ألنهـا  عددا

تعطينــــا صــــورة واضــــحة عــــن الحالــــة االجتماعيــــة والسياســــية والثقافيــــة واالقتصــــادية 

للنــاطقين بهــا ، وقــد أطلــق المحــدثون علــى هــذه اللهجــات مصــطلحات عديــدة منهــا 



 

 

أي التـي شـاعت  )١٤(اللهجة الشـائعة أي التي يتكلم بها عامة الناس ، و  )١٣(العامية 

أي اللغــة التــي ينطقهــا النــاس ، واللهجــة الدارجــة  )١٥(بــين النــاس ، واللغــة المحكيــة 
أي التي يتكلم بهـا عامـة  )١٧(أي التي درج الناس على النطق بها ولغة الشعب  )١٦(

  . الشعب 

ن هذا ونحن نرفض مصطلح ازدواجية اللغة الذي درج عليه علماء اللغة ، أل

المصطلح يطلق على الظواهر اللغوية الموجودة بين لغتين مختلفتين كما هو الحال 

بين العربيـة واالنكليزيـة أو بـين التركيـة والفارسـية ، ونؤيـد مصـطلح ثنائيـة اللغـة ألن 

اللهجــات المعاصــرة أو مــا يطلــق عليهــا اللهجــات العاميــة واللغــة الفصــحى فصــيلتان 

  .ها فروق فرعية ال جذريةمن لغة واحدة والفروق بين

ليســت ((ة العقــل والحــس فــي اإلنســان وهــي ازدواجيــوهــذه الثنائيــة هــي امتــداد 

  )١٨()) وقفا على العربية وحدها ، ففي كل لغة لسان عامي ولسان فصيح 

أننــا بــدعوتنا الــى ضــرورة دراســة اللهجــات العربيــة المعاصــرة ، دراســة وصــفية 

ل اللغـة الفصـحى ولكننـا نـؤمن بـأن ثنائيـة اللغـة ال يعني أننـا نـدعو الـى أحاللهـا محـ

أمر واقـع ال يمكـن التهـرب منـه وأن الفصـحى والعاميـة يسـيران جنبـا الـى جنـب دون 

خوف من غلبـة إحـداهما علـى األخـرى ، فالفصـحى لغـة األدب الراقـي ولغـة الحـوار 

زلنـا إّنـا نحـن ن(( األدبي وهي لغة القران الكريم قبل كـل شـيء ، وقـد قـال عـز وجـل 

والحفاظ على القران الكريم يعني الحفاظ على لغة العـرب )) الذكر وٕاّنا له لحافظون 

المشتركة ، ثم أننا إذا سلمنا جدال بإلغاء العامية وفرض الفصحى قسـرا علـى النـاس 

فــأن الفصــحى بمــرور الــزمن ستتشــظى الــى لهجــات شــئنا أم أبينــا وهــذا هــو منطــق 

 نؤيـــد الـــدعوات التـــي تـــرى إحـــالل العاميـــة علـــى الحيـــاة ، وفـــي الوقـــت نفســـه أننـــا ال

الفصـــحى ، وذلـــك لألضـــرار الكبيـــرة والخطيـــرة التـــي تحملهـــا أمثـــال هـــذه الـــدعوات ، 

ألنهــا تقضــي علــى القاســم المشــترك بــين أبنــاء العربيــة وتهــدم مــا قدمــه أســالفنا مــن 

الكـريم جهود لغوية ونحوية وأدبية ، زد على ذلك وهو المهم أننـا سـنبتعد عـن القـران 

  .وأحكامه وأهدافه بل سنحتاج الى ترجمته الى اللهجات العامية 



 

 

ومهمــا يكــن مــن أمــر ولكــي ال توجــه لنــا انتقــادات ، نقــول أننــا كثيــرا مــا لمنــا 

أســالفنا ألنهــم تركــوا البحــث فــي اللهجــات القديمــة ولــم يدرســوها دراســة وصــفية ، بــل 

حـــوال القبائـــل االجتماعيـــة تنـــاثرت آراؤهـــم هنـــا وهنـــاك فحرمونـــا مـــن التعـــرف علـــى أ

والثقافية ومستويات تفكيرهم ، ولكي ال توجه األجيال القادمة اللوم نفسه لنـا ، نـدعو 

الـــى دراســـة اللهجـــات المعاصـــرة دراســـة وصـــفية للتعـــرف علـــى أحـــوال النـــاطقين بهـــا 

  . وطرائق تفكيرهم ومستويات منجزاتهم 

ابيــة أكثــر مــن مســاوئها والــذي أراه أن محاســن اللغــة الفصــحى وميزاتهــا االيج

ومســاوئ اللهجــات العاميــة وميزاتهــا الســلبية أكثــر مــن محاســنها ، واألجــدر بــالعربي 

اليوم أن يتعلم لغة القران الكريم فهـي لغـة التـراث والحضـارة وأداة التفـاهم مـع أشـقائه 

، ولــيس ذلــك بــاألمر الصــعب فــي وقــت دعــت الحاجــة الــى تعلــم لغــات أخــرى تكــون 

األمور ، ومن يسـتطيع تعلـم لغـة أخـرى أال يسـتطيع تعلـم لغتـه األم  عونا له في فهم

؟ ثم أن الظـواهر المشـتركة بـين الفصـحى ولهجاتهـا كثيـرة بحيـث تولـد جسـرا يوصـل 

  . بين االثنين ، ويدعم الوشائج بينهما 

  

  :أسباب نشأة اللهجات المعاصرة . ٧
   :هناك جملة أسباب أدت الى نشوء اللهجات المعاصرة منها 

  : أسباب جغرافية . ا

كلما اتسـعت الرقعـة الجغرافيـة ألبنـاء اللغـة الواحـدة تعـددت لهجـات تلـك اللغـة 

واختلفــت بــاختالف البيئــة الجغرافيــة ، كــأن توجــد جبــال أو وديــان أو صــحراء تفصــل 

بقعة عن أخرى مما يؤدي الى انعزال مجموعة من الناس عن مجموعة فيـؤدي ذلـك 

وهـذا مـا نالحظـه . لهجة أخرى تنتمي الى اللغة نفسـها  الى وجود لهجة تختلف عن

اليـــوم فـــي اللهجـــات المعاصـــرة فأبنـــاء المنـــاطق الريفيـــة الـــذين تغلـــب علـــيهم الزراعـــة 

يتكلمــون بلهجــة تختلــف عــن أبنــاء المنــاطق الصــحراوية ، وهكــذا األمــر بالنســبة الــى 

  . أبناء المناطق الجبلية 

  



 

 

  : أسباب اجتماعية . ب

لنـــاس ويتبـــاين تفكيـــرهم بحســـب المســـتويات االجتماعيـــة التـــي تختلـــف طبـــاع ا

يحتويهـــا ، فأبنـــاء األثريـــاء يتخـــذون لهجـــة تختلـــف عـــن أبنـــاء الطبقـــات الوســـطى أو 

  .الطبقات الفقيرة ، فأولئك يتكلمون بألفاظ أكثر رقيا وأدق تعبيرا 

  :أسباب مهنية .  جـ

هجـات تجاريـة وأخـرى ثمة اختالفـات لهجيـة بـين الطبقـات المهنيـة ، إذ تنشـأ ل

فكل جماعة تنتمي الى مهنـة معينـة وكـل هيـأة مـن . صناعية وثالثة زراعية وغيرها 

أربــاب المهــن لهــا لهجتهــا التــي تضــم مفــردات يتــداولها أبنــاء تلــك المهنــة ممــا يجعــل 

  . منها لهجة خاصة بها 

  : احتكاك اللغات . د

م األســباب التـــي يعــد احتكــاك اللغــات أو مــا يســمى بالصـــراع اللغــوي مــن أهــ

تؤدي الى نشأة اللهجات ، وفي لهجات العرب القديمة والمعاصرة شواهد كثير علـى 

مــــا ذهبنــــا إليــــه ، فمنــــذ انتشــــار الــــدين اإلســــالمي فــــي بقــــاع خــــارج جزيــــرة العــــرب ، 

اصــطدمت العربيــة الفصــحى بلغــات األقــوام التــي تســكن المنــاطق التــي شــملها الفــتح 

  . اإلسالمي 

لعربيـــة الفصـــحى لغـــة الفـــاتحين واللغـــات األخـــرى مثلمـــا وحـــدث صـــراع بـــين ا

حــدث بــين العربيــة والفارســية حــين دخــل اإلســالم بــالد فــارس وبــالد الرافــدين وبــين 

اللغــة العربيــة واللغــة الرومانيــة حــين دخــل اإلســالم بــالد الشــام وبــين العربيــة واللغــات 

رة ففيهــا مظــاهر األوربيــة حــين دخــل اإلســالم بــالد األنــدلس ، أو اللهجــات المعاصــ

كثيــرة مــن أثــار االحتكــاك اللغــوي نتيجــة ســيطرة الــدول الكبــرى علــى الــبالد العربيــة 

فحــــدث الصــــراع بــــين العربيــــة واالنكليزيــــة وبــــين العربيــــة والفرنســــية وبــــين العربيــــة 

ففــي مصــر مــثال نجــد التــأثير التركــي والفرنســي واالنكليــزي . وااليطاليــة وغيــر ذلــك 

رية نتيجة سيطرة األتراك مدة مـن الـزمن علـى مصـر ممـا واضحا على اللهجة المص

ــــق األمــــر علــــى اللغــــة الفرنســــية  ــــى احتكــــاك العربيــــة مــــع لغــــة التــــرك وينطب أدى ال



 

 

ويصـدق القـول علـى الجزائـر  ، ربية أثناء حملة نابليون على مصـروصراعها مع الع

  . ة التي خضعت لسيطرة الدول الكبرىوالعراق وكثير من البلدان العربي

مة سبب أخر أدى الـى نشـوء هـذه اللهجـات هـو الهجـرة ونعنـي بـذلك هجـرة وث

أقوام غيـر العـرب الـى المنطقـة العربيـة لالسـتثمار والعمـل وهجـرة العـرب الـى أوروبـا 

  . لتلقي العلوم والمعارف ، مما أدى الى احتكاك هذه اللغات ونشوء لهجة جديدة 

  : أسباب فردية . هـ

ق يـؤدي مـع مـرور الـزمن الـى تطـوير اللهجـة أو أن اختالف األفـراد فـي النطـ

ويمكـــن أن يضـــاف الـــى ذلـــك مـــا يســـمى بخطـــأ األطفـــال فثمـــة  نشـــأة لهجـــات أخـــرى

أطفال يخطأون فيستعملون مقلوب الكلمة فإذا عاش هؤالء األطفال فـي معـزل عمـن 

يقوم لهم ألسنتهم أصبحت هذه األخطاء بعد مرور الزمن عادات لهجية بخاصـة إذا 

  .لكبار ذلك الخطأ لتشجيع الطفل على النطق ما شجع ا
 
  ة لالعربية ولهجة الح. ٨

اللغة تسجيل دقيق لحياة اإلنسان في كـل مجاالتهـا العقليـة والشـعورية ، وكمـا 

أن لكـــل إنســـان عقـــال يفكـــر بـــه ويختـــزن فيـــه تجاربـــه فاللغـــة للمجتمـــع بمثابـــة العقـــل 

لومهـــا ، وعلـــى هـــذا يمكـــن المشـــترك تختـــزن فيـــه المجموعـــة تجاربهـــا وحضـــاراتها وع

القـــول أن اللغـــة تـــاريخ أو هـــي وعـــاء للتـــاريخ ، ولـــو نظرنـــا الـــى مدينـــة الحلـــة نظـــرة 

تاريخيــة لوجــدنا عبــر الســنين المتراكمــة خيوطــا ملونــة تحكــي لنــا تــاريخ هــذه المدينــة 

الذي يضرب في أعماق الزمن وكأن هذه الخيـوط تحكـي لنـا مـا مـر بهـذه البلـدة مـن 

ات تيارات مختلفـة تعاقبـت علـى هـذه األرض فـي تاريخهـا الطويـل أقوام وحضارات ذ

، ولهجة الحلة تنبئك عن سير هذه الحضارات التـي رسـمت شـكلها علـى تـاريخ هـذه 

المدينة ، فمن الحضارة البابلية وما امتلكته من قـوة وعظمـة سـاعدها علـى االنتشـار 

تــي هــي امتــداد جغرافــي فــي بقــاع متعــددة ، الــى إمــارة المنــاذرة فــي منطقــة الحيــرة ال

لمنطقــة الحلــة الــى أثــار الفــتح اإلســالمي وجعــل الحلــة ممــرا للعبــور الــى بــالد فــارس 

فيهــا الــى نشــوء اإلمــارة المزيديــة العربيــة الناصــعة فــي ) ع(الــى حلــول األمــام علــي 



 

 

كـل هـذا ... وقت ضـعفت بـه الحكومـة المركزيـة وسـيطر عليهـا األعـاجم والـى والـى 

ى لهجـــة الحلـــة وصـــبغها بصـــبغة ميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن تـــرك بصـــمات واضـــحة علـــ

  .لهجات العراق األخرى 

وٕاذا ما أمعنـا النظـر فـي لهجـة الحلـة نسـتطيع أن نكتشـف أننـا مـا زلنـا نحـتفظ 

بكثير من رواسب اللغات الميتة كالبابلية واألشورية التي تخلفت عن الواقع األصلي 

  .اتنا اليومية ودخلت في القالب العربي ونستعملها اليوم في حي

وســـــر بقـــــاء هـــــذه الرواســـــب فـــــي صـــــلب لهجتنـــــا المعاصـــــرة أن للغـــــة وظيفـــــة 

اجتماعيـــة تؤديهـــا والكلمـــات تبقـــى وتنـــدثر بمقـــدار نجاحهـــا أو فشـــلها فـــي تأديـــة هـــذه 

  .الوظيفة 

الحلـــة وهــــي مدينــــة زراعيـــة والعــــرب يقطنــــون الصــــحراء  دخـــل العــــرب مدينــــة

بيئـــة الزراعيـــة فكـــان مـــن الطبيعـــي أن ولغـــتهم لـــم تســـعفهم بألفـــاظ تلبـــي متطلبـــات ال

تستمر الكثير من المفردات التي كانت متداولة لـدى البـابليين واألشـوريين مثـل تبليـة 

، وهرفي ، وبارية ، وتـبن ، وبلـوط ، ورطـب وغيـر ذلـك مـن المفـردات التـي مـا زلنـا 

  .نحتفظ بها الى يومنا هذا 

بـــــس وأســـــماء األدوات ومـــــن اللغـــــة الفارســـــية وصـــــلتنا ألفـــــاظ األطعمـــــة والمال

المختلفة فمن ذلك الباذنجان والكعك والجزر والتمباك والنشادر ومـن أسـماء األدوات 

الطشــت  واإلبريــق والبردعــة ومــن أســماء المالبــس القفطــان والســروال والجــوخ عــالوة 

على ذلك ألفاظ أخرى مثل البهلوان والبخت وكل ألفاظ الطاولة مثل يـك  ودو وسـي 

  . ودبش ودوش ودوسيه  وجهار وبيش وشيش

ويتمثـــل التيـــار اليونـــاني القـــديم بألفـــاظ كثيـــرة نســـتعمل منهـــا اليـــوم فـــي أســـماء 

األطعمــة مثــل الباميــة والبقــدونس ومــن األدوات الطــاجن والتــرمس عــالوة علــى ألفــاظ 

  .أخرى مثل البارود واالصطبل والقيراط والقانون وغيرهما 

ظـــم التيـــارات الحديثـــة ، فقـــد واتســـعت اللهجـــة الحليـــة وحملـــت فـــي جوفهـــا مع

خضعت بالد وادي الرافـدين فـي القـرن التاسـع عشـر للحكـم التركـي المباشـر فـدخلت 

إلينـــا كثيـــر مـــن المصـــطلحات التركيـــة ، وحضـــارة األتـــراك كانـــت حضـــارة عســـكرية 



 

 

وٕادارية فورثنا عنها كثيرا من المفردات العسكرية واإلدارية ، من ذلك أن كل األلفاظ 

باشـكاتب ، : نحـو ) كبيـر (فهـي تركيـة وتعنـي ) بـاش (تنتهي بالمقطع  التي تبدأ أو

ـــ يوزباشــي ، حكــيم باشــي ، ومث ) مكــان (ومعناهــا ) خانــة(لهــا األلفــاظ التــي تنتهــي ب

اكزخانـــه ، بـــانزين خانـــه ، مـــاي خانـــه ، جـــاي خانـــه ، وكـــذلك األلفـــاظ التـــي : نحـــو 

، بنــدرچي ، أوتچــي ،  عربنچــي ، باســكلچي: للنســبة نحــو ) چــي (تنتهــي بــالمقطع 

تنكچي ، جرخچي ، وقد تأثرنا في طعامنا باألتراك فعرفنا الكفته والطرشـي والـبقالوة 

واليخنـــي والبســـطرمة ، ومـــنهم دخلـــت إلينـــا ألفـــاظ كثيـــرة مثـــل عفـــارم وخـــردة وجنطـــة 

  .وغيرها 

وفي القرن العشرين خضعت بالد الرافـدين الـى السـيطرة االنكليزيـة وتعرضـت 

غربيــة التــي هبــت علــى الــبالد مــن كــل صــوب وتركــت أثارهــا واضــحة فــي للتيــارات ال

اللهجـــة الحليـــة ، وكثيـــر مـــن هـــذه اآلثـــار تـــأقلم أو تعـــرب حتـــى كـــدنا ال نصـــدق انـــه 

ـــة والبالـــة  ـــة وصـــلتنا الفاصـــولية والبطـــاطس ، والبطاري أجنبـــي ، فمـــن اللغـــة االيطالي

ارتون ، وغيــر ذلــك ، أمــا والطاولــة والكمبيالــة ، والفــاتورة ومــن الفرنســية جرســون وكــ

االنكليزيــة فقــد دخلــت ألفــاظ كثيــرة بحكــم االحــتالل المباشــر بــل يمكــن القــول أن مــن 

أكثــر اللغــات تــأثيرا فــي اللهجــة الحليــة ولهــا واقــع الســطوة علــى االســتعمال العــامي 

للمفــردات ، ومــن تلــك المفــردات التــي وصــلت إلينــا مــن اللغــة االنكليزيــة بايســكل ، 

ن ، أوتيــل ، بنــك ، كــراج ، وريــس ، بــاص ، فيتــامين ، تاكســي وغيرهــا راديــو ، تلفــو 

  .كثير جدا 

ومع كل هذه التأثيرات األجنبية فقد احتفظت اللهجة الحلية بكثير من األلفـاظ 

والعادات العربية ، وظلت هذه اللهجة تزخر بالكثير من المفـردات العربيـة الفصـيحة 

الحليــة ليشــعر بالعالقــة القويــة بينهــا وبــين ، بــل يمكــن القــول أن النــاظر فــي اللهجــة 

اللهجـــات العربيـــة القديمـــة فمـــن الظـــواهر اللغويـــة التـــي انمـــازت بهـــا القبائـــل العربيـــة 

  : القديمة ونجد لها صدى في لهجة الحلة 

تبـــدل بعـــض القبائـــل العربيـــة العـــين نونـــا إذا جـــاورت الطـــاء ، مـــن تلـــك القبائـــل  .١

إنـا أنطينـاك الكـوثر : ((بكـر ، فيقولـون  هذيل واألزد وقيس واألنصار وسعد بن



 

 

اللهم ال مانع لما انطيت وال منطي لما منعت " ووردت في الحديث الشريف )) 

وهـذه الظـاهرة تكثـر فـي لهجـة " اليد المنطية خيـر مـن اليـد السـفلى " ، وأيضًا " 

  .الحلة 

قولنـــا فـــي االســـتفهام منـــو ومنـــين ليســـتند الـــى بـــاب كبيـــر فـــي كتـــب النحـــو التـــي  .٢

ذكرت أن كثيـرا مـن القبائـل العربيـة تقـول منـو بـدًال ِمـْن َمـْن ، و منـين بـدًال مـن 

  .أين 

قولنـــا دســـيت بـــدل مـــن دسســـت وصـــبيت بـــدًال مـــن صـــببت وقصـــيت بـــدًال مـــن  .٣

قصصـــت فصـــيح يعـــود فـــي جـــذوره الـــى القبائـــل العربيـــة التـــي تميـــل الـــى إدغـــام 

  .الحروف المتماثلة 

شاعت في القبائل القديمة وتشيع اليوم الميل الى كسر حرف المضارعة ظاهرة  .٤

 .في لهجتنا 

اســتعمالنا للغــة أكلــوني البراغيــث التــي كانــت شــائعة فــي العديــد مــن اللهجــات   .٥

  .العربية القديمة وقد وردت في القران الكريم وفي الحديث الشريف 

الــــتخلص مــــن الهمــــزات مثــــل فــــاس وراس وبيــــر عربــــي الن كثيــــرا مــــن القبائــــل  .٦

  .همزة من حيث حركة ما قبلها  القديمة تقلب كل

الــتخلص مــن الحــروف الصــعبة وٕابــدالها بغيرهــا وهــي ظــاهرة لجــأت إليهــا الكثيــر  .٧

مــن القبائــل العربيــة القديمــة ، نحــو الــتخلص مــن الثــاء الــى التــاء مثــل تالثــة ، 

والتخلص من الذال الى الدال نحو جدع ، والتخلص من الهمزة الى العين نحو 

  .ذلك قراءة ، قرعان وغير 

االضطرار الى تغيير وضع الحـروف عـن طريـق القلـب لتسـهيل النطـق بالكلمـة  .٨

  .نحو أنفل في ألفل ، وكرهباء ، في كهرباء ومعلقة في ملعقة وغير ذلك 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــان كثيــرا مــن المفــردات القديمــة العربيــة مــا زالــت قائمــة 

، وهـذا يـدل علـى أصـالة هـذه  في اللهجة الحليـة يتـداولها النـاس بأصـواتها ودالالتهـا

حتــى أن الكثيــر ظنهــا مــن األلفــاظ العاميــة وهــي فصــيحة ، . اللهجـة وعمــق جــذورها 

  .من ذلك 



 

 

  )١٩(أذية أي ضرر ، قال عبد اهللا بن العباس بن الفضل . ١

  لو تستطيع وقف كل أذية          بالنفس واألموال واألوالد 

  )٢٠(صحوت أي التبكير ، قال عنترة بن شداد . ٢

  وكما علمت شمائلي وتكرمي ٕاذا صحوت فما أقصر عن ندى    و  

  )٢١(أي سار ، قال حسان بن ثابت : مشى . ٣

  في فحش مومسة وزرك عزاب عت أنك أنت أألم من مشى    أجم

  )٢٢("يرجون تجارة لن تبور " بار الشيء أي كسد ، قال تعالى . ٤

  )٢٣(ثابت ما يلبس في القدم ، قال حسان بن : النعال . ٥

  ترى فوق أثناء الزرابي ساقطا        نعاال وقسوبا وريطا معضدا 

  )٢٤(أي الغبار ، قال النابغة الذبياني : العجاج . ٦

  أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني        تحت العجاج فما شققت غباري 

  )٢٥(عركة وعراك ، أي قتال ، قال طرفة بن العبد . ٧

  حفاظا على عوراته والهتدد     ويوم حسبت النفس عند عراكه 

  )٢٦(جمع ذبابة ، قال امرؤ القيس : ذبان . ٨

  عصافير وذبان ودود             وأجرأ من مجلحة الذئاب 

  )٢٧(نمش بمعنى نمسح ، قال أمرؤ القيس . ٩

  نمش بأعراف الجياد أكفنا       اذا نحن قمنا عن شعراء مصهب

كبة ظلت محافظـة علـى أصـالتها العربيـة كما أن هناك كثيرا من التعابير المر 

  : صوتا وداللة ، من ذلك 

  )٢٨(.الشمس طالعة ، أو طلعت الشمس ، قال حسان بن ثابت . ١

  ما طلعت شمس النهار وال بدت           عليك بمجد يا أبن مقطوعة اليد 

  )٢٩(.عصافير البطن ، تقال عندما يشعر اإلنسان بالجوع ، قال المثقب العبدي . ٢

  فنخب القلب وما مرت به               صاحت عصافير بطون المرعد 

  )٣٠(ال هله وال مرحبه ، تقال في الضيف الثقيل ، قال النابغة الذبياني . ٣

  ال مرحبا بغد وال أهال به              إن كان تفريق األحبة في غد 



 

 

  )٣١(أي يفكر بأمر ما ، قال عنترة بن شداد : ساهم الوجه . ٤

  الخيل ساهمة الوجوه كأنما            تسقى فوارسها نقيع الحنضل  و 

وال نريــد اإلطالــة فــي هــذا المبحــث الن لــه موقعــه فــي هــذه الدراســة ، إال أننــا 

نقول أن أكثر القبائل العربية تأثير بلهجة الحلـة ، هـي قبيلـة تمـيم وهـم بنـو تمـيم بـن 

معد بن عدنان ، كان عـددهم  مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن

عظيمــا اســتوطنوا نجــد وامتــدوا نحــو البصــرة ، وكــان لهــم وجــود واضــح فــي الحلــة ، 

وظواهر نطقهم مـا تـزال سـائدة فـي لهجـة الحلـة ، وكـذلك قبيلـة أسـد بـن ربيعـة وبكـر 

بن وائل ، ويقـل تـأثير القبائـل األخـرى فـي لهجـة الحلـة ، التـي خرجـت مـن الظـواهر 

ـــع  ـــة لجمي ـــة وأخـــذت منهـــا مـــا يســـهل لهـــا التعبيـــر عـــن شـــؤونها اللغوي القبائـــل العربي

  .ومصالحها 

واللهجـــات العاميـــة لهـــا دور اســـتعمالي كبيـــر فـــي كـــل لغـــات العـــالم وقـــد يبـــدو 

التـزاوج بينهــا وبـين الفصــيحة قائمـا فــي بعــض اللغـات للتقــارب بينهـا فــي الخصــائص 

م لهــا كيــان قــائم ومــادة لغويــة الصــوتية والصــرفية والدالليــة ، واللهجــات العاميــة اليــو 

ذات قيمة تعبيرية وموقع مؤثر في الثقافة المعاصرة فهي أكثر انتشارًا من الفصـحى 

  .في التداول واالستعمال 

ولو أمعنـا النظـر فـي بعـض مفـردات اللهجـة الحليـة وقارنـا بينهـا بـين مفـردات 

بأصــواتها تحمــل الداللــة نفســها فــي لغــات أخــرى لصــعب علينــا بيــان أصــل المفــردة 

  :ودالالتها ولظهر لنا التأثير المتبادل بين اللغات بحكم االحتكاك ، من ذلك 

أداة عطــــف فــــي العربيــــة الفصــــحى وفــــي لهجتنــــا الدارجــــة ، ولــــو ) ثــــم(إن : ثــــم . ١

وهي تحمـل معنـى العطـف  Tumلوجدناها ) الرومية (ناظرناها في اللفظة الالتينية 

  .وتحمل العطف أيضا ) ُثّوب ( طق أيضا ، وفي اآلرامية نرى الكلمة تن

ويحمــل المعنــى نفســه ،  sereيقابــل هــذا الفعــل فــي اللغــة اليونانيــة ســرى : زرع . ٢

وقلب الزاي سينا يحدث كثيرا عند العرب أو عند غيرهم ، وهـذا التقـارب يحتـاج الـى 

  .تأمل 



 

 

عنــى وتحمــل الم Budوتعنــي فــي الفصــحى الــردى ويقابلهــا فــي االنكليزيــة : َبْيــد . ٣

  .نفسه 

 Zagelوفــي األلمانيــة  Tailوتعنــي فــي العربيــة الــذنب وفــي االنكليزيــة : الــذيل . ٤

  .وتعني الشعر

وفـــي   Paradeisosوتعنـــي الجنـــة أو البســـتان يقابلهـــا فـــي اليونانيـــة: فـــردوس. ٥

  .العربية فراديس 

در  وتعنــي البــاب ، وفــي اآلراميــة ترعــا وفــي العبريــة تــرع وفــي الفارســية: الترعــة . ٦

  .وفي اليونانية تورا 

تـاج (بهذا االسم ألنه عصا اهللا وفر  وهو الطائر الصغير قيل سمي: العصفور . ٧

والذي نراه أنه مشتق مـن الصـغير وصـيغ علـى فعلـول لصـغره كمـا نقـول ) العروس 

  .حتروش للجسم الصغير وزغلول للطفل وفي األلمانية واالنكليزية سبارو 

خبــر أي وضــح ، وجــال عــن فــالن األمــر بمعنــى كشــفه ، يقــال جــال لــي ال: جــال . ٨

  .أي وضح  Galو  Gleوفي اليونانية 

  .وتعني الصراخ  Garيقال جأر فالن أي رفع صوته ، وفي اليونانية : جأر . ٩

يقال جم الماء جموما اذا كثر واجتمع ، وجم العظم بمعنى كثـر لحمـه ، : جم . ١٠

  .لكثرة وتعني االمتالء وا Gemوفي اليونانية 

  

  : االختزال من قيم اللهجات . ٩
يعد االختزال اللغوي من أهم سمات اللهجات ، إذ تستبعد كمـًا مـن األصـوات 

محققــة مطالــب النــاس ، وحــين تضــفي علــى نفســها أداة معينــا وطريقــة نطــق تناســب 

البيئــة ، فأنهــا تســتغني عــن العالمــات وتميــل الــى الموقــف والســياق اللــذين يشــعران 

وهذا االسـتغناء ال يعنـي اسـتبدال حركـة بـأخرى وٕانمـا يعنـي بعـث . اللغوية  بالوظيفة

المقطــع الصــامت الفــارغ الــى مقطــع مزيــد ، ففــي قولنــا اللهجــة الحليــة مالــك ومــالي 

التـــي تحـــل محـــل تســـكينها فـــي ) بفـــتح الكـــاف (ويقابلهـــا فـــي الفصـــحى مالـــك ومـــالي 



 

 

الـى الجماعـة فتقـول مـا لكـم اللهجة ، ويبدو األمر أكثر وضوحا حين نسند الضمير 

  .يا جماعة ففي اللهجة تنطق على النحو األتي 

       جـَ         ما           ع     كم            يا    حال                       
  ص ح ص  ص ح     ص ح ح     ص ح         ص     ص ح   ص ح ص          

  مقطع متوسط    مقطع قصير    مقطع متوسط                             

  مفتوح              مغلق                  

وهذا يعني االختزال اللغـوي ، وفـي قولنـا ) ما(أي بزيادة مقطع متوسط مفتوح 

يقابلهــا فــي الفصــحى لبســت مــن هــذه ) لبســت هــواي مــن هــاي الهــدوم (فــي اللهجــة 

  الهدوم كثيرا 

  :نالحظ الفروق اآلتية 

  وفي الفصحى تكون مفتوحة ) ست لب( كسر فاء الفعل ٠١

  وفي الفصحى تكون مضمونة تسكين الفاعل ٠٢

  وفي الفصحى يتقدم ) هاي (تأخير اسم اإلشارة ٠٣

أن هــذه الخصــائص التــي ذكرناهــا تجعــل عــدد المقــاطع فــي اللهجــة أقــل منهــا 

  . في الفصحى

  :وفي قولنا في اللهجة الحلية 

لماذا أنتم قاعدين : ي الفصحى ونطقها ف"  ليش گاعدين متگومون ترحون " 

  .قوموا وارجعوا 

نالحــظ فرقــا فــي عــدد المقــاطع  بــين الجملتــين وذلــك مــن خــالل النطــق وهــذا 

ـــبس فـــي ـــه الســـياق دون حـــدوث ل ـــة وذلـــك مـــن  االختـــزال يشـــير إلي المعنـــى أو الدالل

  : خالل

ـــدال القـــاف مـــن ٠١ ـــزال حركـــة المـــد فتصـــبح ) قاعـــدين (اب الـــى كـــاف معجمـــة واخت

، واللهجـــة لـــم تـــألف لجمـــع المـــذكر الســـالم الحـــوار ) قاعـــدين (بـــدال مـــن )  گاعـــدين(

اإلعرابي القائم في الفصحى على الواو رفعا وعلى الياء نصبا وجرا ، فاللهجة تميـل 

  .نايمين ، واكفين ، رايحين ، شاربين : الى الياء في كل المواقع اإلعرابية 



 

 

ر عـــن صـــيغة األمـــر ، ألنـــه مـــن النافيـــة مـــع فعـــل مضـــارع للتعبيـــ) مـــا(اســـتخدام ٠٢

وهــي هنــا ال تعطــي معنــى النافيــة ، ألن ذلــك يتنــاقض ) تقومــون (األفعــال الخمســة 

  .وداللة الجملة 

  : وفي قولنا في اللهجة الحلية 

  يهل اهللا يهل الدار 

وهــــي جملــــة محكيــــة يســــتخدمها مــــن يــــدخل المنــــزل مســــتأذنا ، ويقابلهــــا فــــي اللغــــة 

  الفصحى 

  الدار  يا أهل اهللا يا أهل

  ونالحظ مقاطعها في الجملة المحكية 

  يه يللال يهه له دار 

  ويقابلها في اللغة الفصحى 

  يا أهل اهللا يا أهل الدار 

ثمانيــة عشــر مقطعــا يقابلهــا خمســة عشــر مقطعــا فــي اللغــة المحكيــة وهــو أمــر يؤكــد 

  : حق االختزال ، ونالحظ أيضا األتي 

ضــاع مــذاق الهــاء فــي لفــظ الجاللــة فــي اللغــة المحكيــة ، و ) أهــل (حــذف همــزة  .١

  .بين الهاء والمد

  .في اللغة المحكية بعد أن كانت مفتوحة في الفصحى ) أهل (كسر الالم من  .٢

  :ونرى االختزال اللغوي في المقاطع كيفا وكما في عبارات كثيرة منها 

  .اسملله عليك ، ويقابلها في الفصحى اسم اهللا عليك  .١

يقابلهــا فـي الفصـحى علـى مـن تعتـب أيهــا علمـين يـا گلـب تعتـب علمـين ، و  .٢

 .القلب 

  .يمصخم ، وفي الفصحى يا من سخم اهللا وجهه . ٣

  .يلولد ، وفي الفصحى يا أيها الولد . ٤

  .يلماشية بليل الهلچ ، وفي الفصحى يا أيتها الماشية في الليل الى أهلك . ٥

  .كلمن يتعب يلعب ، وفي الفصحى كل من يتعب يلعب . ٦



 

 

  .گة يمه ، وفي الفصحى روحي تبقى معاه روحي تب. ٧

  .شبيك ، وفي الفصحى ماذا بك . ٨

  .شصاير ، وفي الفصحى ماذا جرى . ٩

  .دحچ يلي ، وفي الفصحى تكلمي معي . ١٠

أن هذه التراكيب وغيرها تشير حين مقارنتها مع اللغـة الفصـحى الـى عـدة أمـور 

  :، منها 

دها الكثيـر مـن الحركـات التـي تشـكل فقد اإلعراب في اللغة المحكية مما يفقـ. ١

  .زيادة في المقاطع 

  .فقد التنوين الذي يمثل راحة داخلية في مسار الفصحى . ٢

  .موازية السم الموصول ) اللي (استخدام . ٣

  .قطع المد في كثير من المقاطع . ٤

  .التخفيف بإبدال الهمز أو إسقاطه . ٥

  .ثير من التراكيب تأخير اسم اإلشارة على المشار إليه في ك. ٦

  .الميل الى جعل جملة الحال أو الوصف جملة فعلية . ٨

أن هــــذه المالحظــــات وغيرهــــا ال تــــدع مجــــاال للشــــيء الــــى تحقيــــق االختــــزال 

اللغوي الذي هو عالمـة اللغـة المحكيـة وقـد حقـق هـذا طريـق االسـتعمال الـذي لكثـرة 

  .ارتباطه بالكالم بطلب الوفرة في المجهود اللغوي 
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  صل الثانيالف
  

  الخصائص الصوتية



 

 

  بعض مصطلحات األصوات
  : هي ، تتكون اللغة من ثالثة عناصر

  . وهي اللبنات األولى لتكوين اللغة:  األصوات المفردة .١

 . وتتألف من األصوات المفردة: الكلمة .٢

وهــي مجموعــة كلمــات رتبــت بطريقــة خاصــة بحســب نظــام اللغــة التــي : الجملــة .٣

 .تنتمي إليها

مــاء العربيــة القــدامى دراســة األصــوات المفــردة وقــدموا دراســات وقــد عــرف عل

تفصــــيلية يحتاجهــــا دارس اللغــــة ألنهــــا األســــاس الــــذي يمكــــن بمعرفتــــه إتقــــان نطــــق 

أصوات اللغة وٕاعطاؤها حقها من الجودة، وقد أصبحت هذه الدراسـة عنـد المحـدثين 

،   phoneticعلمــا مســتقال لــه قواعــده وأصــوله ويطلــق عليــه األوربيــون الفوناتيــك 

ويســميه علمــاء العربيــة الدراســة الوصــفية وقــد أطلــق األوربيــون علــى دراســة مواقــع 

ويســـــميها العـــــرب   phonologyالحـــــروف فـــــي الكلمـــــات والجمـــــل الفونولـــــوجي 

   )١(.المحدثون الدراسة التنظيمية 

  :واهم المصطلحات التي تفيدنا في دراسة اللهجات المعاصرة مايلي 

يسمع  الداخل والخارج من الرئتين تلقائيا بدافع الطبع ، دون أن هو الهواء:  النفس

  )٢(.هيق والزفيرفي عمليتي الش

ظــاهرة طبيعيــة نــدرك أثرهــا "وهــو  سهــو اثــر مســموع يصــاحبه هــواء الــنف:  الصــوت

انـه تمـوج "بقولـه ) هــ٤٢٨ت (وقد عرفه ابن سـينا  )٣(" دون أن ندرك كنهها

  . )٤(" بب كانالهواء ودفعه بقوة وسرعة من أي س

  . وهذا الصوت ال يختص باإلنسان فقط بل يصدر عن الحيوانات واآلالت

، أو هــو )٥(هــو المكــان الــذي يقطــع فيــه الصــوت وينتهــي عنــده : المقطــع الصــوتي

الجزء المنطوق من الكلمة نتيجة إخراج دفعة هوائية من الرئتين يستريح عنـد نطقهـا 

  : النفس ، وهو نوعان

/ َس / رَ (و الـذي ينتهـي بحركـة قصـيرة أو طويلـة ، نحـو وهـ: مقطع منفتح  - ١

  .، ويسمى المتحرك) في(و) مَ 



 

 

) مــن(وهــو الــذي ينتهــي بحــرف صــامت أو حــرفين ، نحــو : مقطــع منغلــق - ٢

  )٦(.ويسمى الساكن) باب(و

، وهـذا يعنـي أن الصـوت يقـف )٧(" صوت مقـروع فـي مخـرج معلـوم " هو :  الحرف

  .سب إرادة المتكلمعند مكان معين فيخرج الحرف على ح

  . ويشمل الصوت والحرف معًا، وهو أعم منهما: الرمز

هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف أي هو موضع ظهور الحرف وتميـزه :  المخرج

   )٨(.عن غيره

وهــي الكيفيــة التــي تعــرض لهــا حــال نطقهــا فــي المخــرج وتنقســم : صــفات الحــروف 

  :على قسمين

  :وهي عشر: الصفات المتضادة  -١

  :لهمس والجهرا - أ

هـو جريـان الـنفس عنـد : ، وفـي االصـطالح  )٩(الهمس في اللغـة هـو الخفـاء 

" وحروفـه عشـرة يجمعهـا قـولهم  )١٠(النطق بالحرف لضعف االعتمـاد علـى المخـرج 

  ". فحثه شخص سكت 

، وفـــي االصـــطالح انحبـــاس جـــري  )١١(اإلعـــالن: أمـــا الجهـــر فهـــو فـــي اللغـــة

، وحروفـه تسـعة عشـر  )١٢(االعتمـاد علـى المخـرجالنفس عنـد النطـق  بـالحرف لقـوة 

  .وهي ماسوى حروف الهمس 

  :الشدة والرخاوة  - ب

انحبــاس جــري الصــوت عنــد : ، وفــي االصــطالح )١٣(القــوة: الشــدة فــي اللغــة

، وحروفهــا ثمانيــة يجمعهــا  )١٤(النطــق بــالحرف، لكمــال قــوة االعتمــاد علــى المخــرج 

  ".أجد قط بكت" قولهم

، وفي االصطالح هـي جريـان الصـوت  )١٥(في اللغة اللينفهي : أما الرخاوة 

ويرى سيبويه أن الصـوت الشـديد هـو  )١٦(مع الحرف لضعف االعتماد على المخرج

، وحروفهـا  )١٧(مـا يجـري فيـه الصـوت: الذي يمنـع الصـوت أن يجـري فيـه ، والرخـو

  .ستة عشر



 

 

وت وهنــاك حــروف تتوســط بــين الشــدة والرخــاوة ، ووصــفت بالتوســط ألن الصــ

لم ينحبس معها انحباسة مع الشديدة ولم يجر معها جريانه مـع الرخـوة ، وعـدد هـذه 

  .)١٨(" ألن عمر " الحروف خمسة، يجمعها قولهم 

  االستعالء واالستفال -ج

ارتفــاع : ، وفــي االصــطالح  )١٩(هــو العلــو واالرتفــاع: االســتعالء فــي اللغــة 

وحــروف االســتعالء  )٢٠(ى، أقصــى اللســان عنــد النطــق بــالحرف إلــى الحنــك األعلــ

  .قظ خص ضغط ، وهي حروف التفخيم : سبعة يجمعها قولهم 

انخفــاض : ، وفــي االصــطالح)٢١(االنخفــاض : فهــو فــي اللغــة: أمــا االســتفال 

وعــددها اثنــان وعشــرون  )٢٢(أقصــى اللســان عــن الحنــك األعلــى عنــد النطــق بحروفــه

  .حرفا، وهي ماسوى حروف االستعالء المتقدمة

  : طباق واالنفتاحاال -د

، وفـي االصـطالح إلصـاق جـزء مـن اللسـان )٢٣(االلتصـاق: اإلطباق في اللغـة

ــــد النطــــق  ــــى وانحصــــار الصــــوت بينهمــــا عن ــــك األعل ــــه مــــن ســــقف الحن بمــــا يحاذي

  .، وحروف اإلطباق أربعة هي الصاد والضاد والطاء والظاء )٢٤(بحروفه

هـو افتـراق اللسـان عـن  ، وفـي االصـطالح )٢٥(أما االنفتـاح لغـة فهـو االفتـراق

وحـروف االفتــراق  )٢٦(الحنـك األعلــى بحيـث يخــرج الهـواء مــن بينهمـا عنــد النطـق بــه

  .خمسة وعشرون وهي ما عدا حروف اإلطباق

  :اإلذالق واإلصمات -ه

، وفـــي االصـــطالح  )٢٧(اإلذالق لغـــة مـــن الذالقـــة وهـــي حـــدة اللســـان وبالغتـــه

" ، وحروفهـا سـتة يجمعهـا قـولهم  )٢٨(اعتماد الحرف على ذلق اللسان أو ذلق الشـفة

  ".فر من لهب 

، وفـي االصـطالح ثقـل يعتـري الحـرف  )٢٩(أما اإلصمات فهو في اللغة المنع

، وحــروف اإلصــمات ثالثــة وعشــرون )٣٠(بخروجــه مــن غيــر ذلــق اللســان أو الشــفة

  .وهي ماعدا حروف اإلذالق

  الصفات التي ال ضد لها  - ٢



 

 

  : وهي سبع صفات

  : اللغةوهو في : الصفير - أ

   )٣١( .بصوت الطائر المصفر هصوت يصوت به للطائر شبي

، وحروفــه )٣٢(فهــو صــوت زائــد يخــرج مــن بــين الشــفتين: أمــا فــي االصــطالح

، وأصــوات الصــفير  )٣٣(ثالثــة هــي الصــاد والــزاي والســين،وقد رتبــت بحســب قوتهــا 

  )٣٤( .عالية جدا إذا قورنت ببقية األصوات الصامتة  تلها ترددا

  :ةالقلقل - ب

  )٣٥(التحرك واالضطراب : هي في اللغة

قــوة اضــطراب صــوت الحــرف عنــده النطــق بــه ســاكنا فــي : وفــي االصــطالح 

" قطـب جـد "وحروفها خمسة بجمعها قـولهم  )٣٦( .مخرجة بحيث يسمع له نبره قويه 

فإذا ما نطق بها ساكنه يجب اهتزازها وقلقلتها حتى يسمع لها نبره نحـو قولـه تعـالى 

   )٣٨("لهم عذاب شديد " وقوله تعالى  )٣٧(" عقاب فكيف كان "

أولهمـا قلقلـه كبـرى وذلـك إذا وقـف علـى احـد حـروف القلقلـة : والقلقلة قسمان 

بالسكون آخر الكلمة ، وثانيهما قلقله صغرى وذلك إذا وقعت حروف القلقلـة سـاكنه 

  )٣٩( .في وسط الكلمة أو الكالم 

صــوت صــفير مــن منــبس الحــرف فهــو  ويــرى علمــاء اللغــة القــدامى أن القلقلــة

دال صفيره مع الدال وباء صفيره مع الباء، أي أنها بهذا المفهوم تعد من السـواكن، 

أمـــا علمـــاء اللغـــة المحـــدثون فـــإنهم يــــرون أنهـــا مـــن الحركـــات وهـــي إطالـــة النطــــق 

  )٤٠( .بالصوت الشديد المجهور بإضافة صوت لين قصير يشبه الكسرة

  :الُغنة -ج

صـوت فـي الخيشـوم، وقيـل صـوت فيـه تـرخيم نحـو الخياشـيم : للغـةالغنة في ا

، )٤٢(صـــوت يجـــري فـــي الخيشـــوم: ، وفـــي اإلصـــطالح )٤١(تكـــون مـــن األنـــف نفســـه 

أولهمـا غنـة : فالغنة صويت يخرج من الخيشوم وهـو التجويـف األنفـي، وهـي قسـمان

ع خالصة وهي صوت النون الخفيفة، وثانيهما غنة غير خالصة وهي التي تكـون مـ

  )٤٣( .صوتي الميم والنون



 

 

  :التفشي -د

هو االنتشار واإلتساع، وهو عام في كل شيء ومنه إفشاء : التفشي في اللغة

انتشار الهـواء فـي الفـم عنـد النطـق بحـرف الشـين حتـى : وفي اإلصطالح )٤٤(السر،

: وصــوت التفشــي هــو صــوت الشــين، وللتفشــي ثــالث درجــات )٤٥(تصــل إلــى الظــاء،

هـي : هـي حالـة سـكون الشـين، وأدناهـا: تشـديد الشـين، وأوسـطها هـي حالـة: أعالها

  )٤٦( .حالة تحرك الشين

  : االستطالة -ه

امتــداد صــوت الضــاد فــي : ، وفــي االصــطالح )٤٧(االمتــداد : وهــي فــي اللغــة

، ولهـا حـرف واحـد  )٤٨(مخرجها من أول حافة اللسـان إلـى أن تتصـل بمخـرج الـالم 

  .هو الضاد

  : االنحراف -و

ميـل : وفـي االصـطالح )٤٩(الميـل عـن الشـيء والعـدول عنـه ،: ي اللغـةوهو ف

، ولــه حرفــان همــا الــالم والــراء،  )٥٠(الحــرف بعــد خروجــه حتــى يتصــل بمخــرج غيــره 

فــالالم تنحــرف إلــى مخــرج الضــاد ومخــرج النــون وتنحــرف مــن الرخــاوة إلــى الشــدة، 

قيــل إن كــًال مــن  والــراء تنحــرف إلــى ظهــر اللســان وفيهــا ميــل إلــى جهــة الــالم، وقــد

  )٥١( .الالم والراء ينحرف إلى صاحبه

  :التكرير -ز

 .إعادة الشيء مرة بعد أخرى، أو هو الرجوع على الشيء: التكرير في اللغة 

وله حرف واحد  )٥٣(، فارتداد رأس اللسان عند النطق بالحر : وفي االصطالح )٥٢(

  . هو الراء

  :اللين -ح

إخــراج : ، وفــي االصــطالح )٥٤(ي الســهولةضــد الخشــونة، أ: اللــين فــي اللغــة 

الـواو واليـاء : ولـه حرفـان )٥٥( .الحرف من مخرجه بسهولة وبدون كلفـة علـى اللسـان

  .الساكنان المفتوح ما قبلهما



 

 

  : الظواهر الصوتية
لدراسة التشكيل الصوتي للهجة الحلة البد مـن دراسـة أنظمـة التشـكيل ويمكـن 

  : األقسام التاليةالقول أن هذه األنظمة تنقسم على 

التي ليس لها مقابل في حروف الهجاء العربيـة ، :  نظام األصوات الساكنة - ١

  : وتتصف هذه األصوات بالصفات التالية 

  :، وهي  األصوات الشديدة -أ

، وهو صوت شفوي شـديد يظهـر غالبـًا فـي  p: يقابله في اإلنكليزية )  پ(  

 ، پايـــبوهـــي مســـتعارة مـــن الفارســـية بمعنـــى ســـتارة  پـــردة: الكلمـــات األجنبيـــة، مثـــل

  . بمعنى انبوب، مستعارة من اإلنكليزية

ـــه  ) گ(  ـــل الجـــيم  g: فـــي اإلنكليزيـــة يقابل ، وهـــو صـــوت طبقـــي شـــديد يقاب

ـــة فـــي كلمـــة  ـــل الصـــوت العربـــي) جمعـــة(القاهري ـــل: ويقاب دگ بمعنـــى دق ، : ق مث

  . وعرگ بمعنى عرق ، وگام بمعنى قام 

  : األصوات الرخوة-ب

إَيـه : مثـل  "oh"و صوت الجيم الـذي يقلـب يـاًء ويقابلـه فـي االنكليزيـةوه: ي

  .بمعنى جاء، ِنَيه بمعنى نجا

  : األصوات المزجية -ج

عنـــد مجـــاورة أصـــوات  ) ك( وهـــو صـــوت لثـــوي مزجـــي متحـــول عـــن )  چ( 

ويكثر هـذا الصـوت فـي . بمعنى كان ، ديچ بمعنى ديك ، مثل چان  اللين األمامية

  . ة واالنكليزيةالكلمات الفارسي

ابــنچ ـ ابنــك ، علمــتچ ـ : أيضــًا ، مثــل ) چ(المخاطبــة إلــى ) ك(وتتحــول 

  .علمتك 

  

  :نظام أصوات اللين - ٢
ونعنـــي بأصـــوات اللـــين الحركـــات العربيـــة وتســـمى أصـــوات اللـــين القصـــيرة،  

  .وحروف المد العربية وتسمى أصوات اللين الطويلة 



 

 

 a: الفتحة 

  .وَلد ، أْهل : العربية الفصحى مثل  وتنطق بصورة مماثلة لنطقها في

أما إذا جاورت أصواتًا مطبقة أو أصواتًا شفوية فيكون نطقها بصورة أخـرى ، 

واألصوات المطبقة هي الكـاف والغـين والخـاء، أمـا الكـاف فهـو صـوت طبقـي شـديد 

مهموس مرقق ، والغين هو صوت طبقـي رخـو مجهـور مرقـق ، والخـاء هـو صـوت 

هي الباء والميم والـواو ، أمـا البـاء : ق ، واألصوات الشفويةطبقي رخو مهموس مرق

فهـو صــوت شــديد انفجـاري مجهــور مرقــق والمـيم صــوت شــفوي أنفـي مجهــور مرقــق 

  .وأما الواو التي هي من األصوات الساكنة فهي صوت شفوي مجهور

َأغلْبهم : فإذا جاورت الفتحة تلك األصوات التي ذكرناها يكون نطقها كاآلتي 

  .بُل ـ قَْبل گَبهم ، َبَعد ـ بْعد ، ـ أغل

 aa: ألف المد 

وهــو صــوت لــين مفتــوح مــنكمش قلــيًال وفــي اللهجــة الُحليــة يصــعب تمييــزه    

  .ال ـ قال گطاح ـ سقط ، : عن صوت الفتحة ، مثل 

  j: الكسرة 

بِنـت ـ ِبْنـت ، قُـُرص ـ : يظهر في المقاطع الوسطية ، مثـل إن صوت الكسرة 

  .ُقْرص 

  u u: مد واو ال

: مثـل ) aw(وهو صوت وسط مضموم ينطق في اللهجـة الُحليـة علـى شـكل 

  .الولي ـ قالوا لي ، ُلُوم ـ َلْوم گ

  

  : بدالاإل .١
اإلبدال في اللغة هو قيام شيء مقام الشـيء الـذاهب ، يقـال بـدلت الشـيء إذا 

 قــل مــا يكــون لــي أن أبدلــه مــن تلقــاء(( غيرتــه وأن لــم تــأت لــه ببــدل ، قــال تعــالى 

 .التغييــر ، ومثلهــا المبادلــة :خلــق مــن الســيئ ، والتبــديل : ، والبــدل  )٥٦( ))نفســي 



 

 

جعـــل ((، أو هـــو  )٥٨( ))وضـــع الشـــيء مكـــان شـــيء ((هـــو:وفـــي االصـــطالح  )٥٧(

  )٥٩( ))الشيء مكان شيء أخر كإبدال من الواو تاء في تاهللا 

كلمـة ذات أما عند المحدثين فاإلبدال هـو اخـتالف بـين صـورتين أو نقطتـين ل

معـــن واحـــد ، وذلـــك االخـــتالف ال يجـــاوز حرفـــا واحـــد مـــن حروفهـــا بشـــرط أن توجـــد 

  )٦٠( .عالقة صوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه 

واشترط بعض اللغويين وجود عالقة صوتية بـين األصـوات التـي يحـدث فيهـا 

. )٦١( ))يبـدل الحـرف مـن أخيـه ويكـون معـه فـي قافيـة واحـده ((اإلبدال ، وذلك بـأن 

أما إذا حدث إبدال خالف ذلك فقـد انقسـم العلمـاء فيـه علـى قسـمين ، قسـم يـرى انـه 

لــيس مــن اإلبــدال ، وفســروا ذلــك علــى أن كــل صــورة تكــون مســتقلة عــن األخــرى ، 

وقســم آخــر يعــده مــن اإلبــدال إذا لــم يســتبعد هــذا القســم حــدوث إبــدال بــين الحــروف 

ن يكـون ذلـك نتيجـة تغييـرات طـرأت علـى المتباعدة في المخارج والصفات ورجحـوا أ

األصــوات علــى امتــداد الــزمن إلــى الدرجــة التــي تختفــي فيهــا العالقــة بــين الصــوتين 

  )٦٢(. المتبادلين 

ومهما يكن من أمـر فـإن ظـاهرة اإلبـدال واضـحة فـي اللهجـة الحليـة ، ويمكـن 

  : تسجيل هذه الظاهرة على النحو اآلتي 

  :السين والصاد 

ويحـــدث عنـــد .رج الســـين بـــين طـــرف اللســـان وفريـــق الثنايـــا حـــدد القـــدماء مخـــ

التقاء طرف اللسان بالثنايـا السـفلى أو العليـا ، وهـو صـوت مهمـوس مرقـق ، وينقـق 

مــع الصــاد فــي المخــرج وفــي صــفتي الهمــس والرخــاوة إال أن الصــاد مطبــق لتقعــر 

  ، وهو النظير     للسين ، )٦٣(اللسان عند نطقه 

اإلبدال الى بني تمـيم ، وقـالوا أن هـذا اإلبـدال يحـدث وقد نسب اللغويون هذا 

عنــد أربعــة أحــرف ، عنــد الطــاء والقــاف والغــين والخــاء إذا كــن ((فــي بعــض األلفــاظ 

  )٦٤( ))بعد السين ، وال يبالي أثانية كانت أم ثالثة أم رابعة بعد أن يكن بعدها 

قلة وتعليــــل ذلــــك أن هــــذه الحــــروف مجهــــورة مســــتعلية والســــين مهموســــة مســــت

فأبــدلوا الســين صــادا كراهــة الخــروج منهــا الــى المســتعلي الن ذلــك ثقيــل والن الصــاد 



 

 

تماثـــل الســـين فـــي الهمـــس وتماثـــل هـــذه الحـــروف فـــي االســـتعالء فيحـــدث التجـــانس 

  )٦٥( .الصوتي 

أما سيبويه وأبن السراج وقطرب فإنهم نسبوا هذا الظاهرة الى بنـي العنبـر مـن 

 )٦٧(يونس عن أن أبي اسحق الـى عمـرو بـن تمـيم  ، ونسب أبن سالم عن)٦٦(تميم 

وبـرى المحـدثون أن السـين لثـوي  )٦٨(ونسبها الليث واألزهري وأبن منظور الـى تمـيم 

  )٦٩( .احتكاكي مهموس ، والصاد لثوي احتكاكي مهموس

ســراط وصــراط ، وبســطة وبصــطة : ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن اإلبــدال قــولهم 

  .وسيقل وصيقل والسخب والصخب 

وقد جنحت لهجة الحلة الى إبدال السين صادا في طائفـة مـن األلفـاظ فحولـوا 

الســـين الـــى صـــوت مفخـــم حتـــى أصـــبح صـــادًا ، نظـــرًا لتـــأثر األصـــوات ببعضـــها ، 

وميلهـــا الـــى التقـــارب فيمـــا بينهـــا وقـــد عـــد المحـــدثون هـــذا اإلبـــدال مـــن المماثلـــة بـــين 

  )٧٠( .سير النطق األصوات سعيًا وراء االقتصاد في الجهد العضلي وتي

/ بصـاط فـي بسـاط : ومن أمثلة هذا النوع من اإلبدال في لهجة الحلـة قـولهم 

  .وصطر وسطر / وصخام في سخام / وصبخ في سبخ 

  

    :الذال والظاء 

فهـو النظيـر  ءمجهور مرقق أما الظـا لثوي رخوالذال عند القدماء هو صوت 

حــدثون فيعــدونها مــن األصــوات أمــا الم )٧١(لصــوت الــذال ، فهــو لثــوي أيضــاالمفخــم 

األسنانية فعند النطـق بهمـا يتصـل طـرف اللسـان بـأطراف الثنايـا العليـا بحيـث يكـون 

وعلــى الــرغم مــن اشــتراكهما  )٧٢(بينهمــا مجــرى ضــيق يصــدر عنــه نــوع مــن الحفيــف 

لـوال ((في المخـرج وفـي صـفتي الرخـاوة والجهـر فـان الظـاء مـن األصـوات المطبقـة و

ـــ )٧٣( ))اء ذاال اإلطبـــاق لصـــارت الظـــ أســـرع فـــي وخظـــرف إذا  ريقـــال خـــذرف البعي

  . مشيه 



 

 

جنحت لهجة الحلة الى أبـدال الـذال ظـاء فـي طائفـة مـن المفـردات علـى \وقد 

، وظــاك فــي ) ذرق(، وظــرك فــي ) ذخــر(ظخــر فــي : ســبيل التفخــيم ، نحــو قــولهم 

  )ذاق (

  :الجيم والياء 

ة مرقـــق وهـــو صـــوت الجـــيم صـــوت غـــاري مجهـــور يجمـــع بـــين الشـــدة والرخـــاو 

يـتم نطقـه ألن ترتفـع مقدمـة اللسـان تجـاه الغـار حتـى يلتصـق بـه " مركب أو مـزدوج 

فينحبس خلفه الهواء الخارج من الـرئتين ، ثـم ينفصـل ذلـك االتصـال انفصـاًال بطيئـًا 

، أمـــا  )٧٥( ، ويـــرى المحـــدثون أن الجـــيم صـــوت لثـــوي حنكـــي مركـــب مجهـــور )٧٤(" 

صـــامت الـــذي أطلـــق عليـــه العلمـــاء المحـــدثون نصـــف الصـــوت ال" اليـــاء وتعنـــي بـــه 

حركــة وهــو صــوت مجهــور يــتم نطقــه حــين يتجــه أوســط اللســان نحــو وســط الحنــك 

وتنفرج الشفتان ويرتفع الطبق ليسد المجـرى األنفـي فيمـر الهـواء الخـارج مـن الـرئتين 

وعلـى هـذا فهـو صـوت غـاري  )٧٦("من الفم مع اهتـزاز األوتـار الصـوتية عنـد نطقـه 

  .ر مرقق مجهو 

وظـــاهرة إبـــدال اليـــاء جيمـــا لهـــا أصـــل عنـــد كثيـــر مـــن قبائـــل العـــرب وتســـمى 

.  )٧٧( ونسبت هذه الظاهرة الى قضاعة والى دبير من بني أسـد خاصـة" العجعجة "

والذي يسهل إبدال الياء جيما هو اتحادهما في المخـرج وهـو الغـار أو سـقف الحنـك 

ــــذي يفــــرق بينهمــــا  هــــو أن الجــــيم تجمــــع االنفجــــار الصــــلب وكونهمــــا مجهــــورين وال

واالحتكـاك ، أمـا اليـاء فمـن األصـوات المتوسـطة ، ومثـال هـذا اإلبـدال ، قـولهم يــار 

  .في جار ، وعشج في عشي وعلج في علي 

وهنــاك عكــس هــذه الظــاهرة وهــو أبــدال الجــيم يــاء ، نحــو قــولهم صــهري فــي 

ة وهــذيل ، صــهريج وشــيرة فــي شــجرة ، وتنســب هــذه الظــاهرة الــى بنــي تمــيم وقضــاع

وتشيع هذه الظاهرة في اللهجة الحلية في طائفـة مـن األلفـاظ مثـل حيـر فـي حجـر ، 

ولایر فـــي رجـــال ، ويـــابر فـــي جـــابر ، وديايـــة فـــي دجاجـــة ومـــن خـــالل األمثلـــة التـــي 

أوردناها ، يتبين أن ذلك اإلبدال ال يرتبط بموقع معين للحـرف ، كـأن يجـاور الجـيم 



 

 

ل الكلمـة أو فـي وسـطها أو فـي أخرهـا ، وسـبب صوت لين معين ، أو تكـون فـي أو 

  )٧٨(.ذلك خفاء الياء وقرب الجيم منها في المخرج مع كونها أظهر من الياء 

  :القاف والكاف 

القــــاف صــــوت لهــــوي شــــديد مهمــــوس مرقــــق ، لــــه بعــــض القيمــــة التفخيميــــة 

أما الكـاف فهـو صـوت  )٧٩(ومخرجه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك األعلى 

يرتفــع مــؤخر اللســان عنــد نطقــه تجــاه الطبــق فيحــبس " شــديد مهمــوس مرقــق  طبقــي

ويـرى  )٨٠()) الهواء خلفه حبسـا تامـا التصـال أقصـى اللسـان بأقصـى الحنـك األعلـى

بعـــض العلمـــاء أن الكـــاف مـــن الحـــروف غيـــر المستحســـنة فـــي القـــران الكـــريم وفـــي 

الكـاف التـي بـين الجـيم وال تكاد توجد إال في لغة مرذولة غير متقبلـة وهـي ((الشعر 

وهــو صــوت معــروف فــي لغــات الــيمن مثــل قــولهم گمــل فــي جمــل ،  )٨١( ))والكــاف

ـــد اهللا بـــن معـــود  ـــيم فـــال تگهـــر )" هــــ٣٢ت(وقـــرأ عب ، وروي عـــن أبـــي )٨٢("فأمـــا اليت

   )٨٣( :األسود الدؤلي قوله 

  وال أگول لباب الدار مكفول  ج       وال أگول لگدر الگوم گد نض

ويســميها عبــد الــرحمن أيــوب بالقــاف . ه الظــاهرة فــي بنــي تمــيم وقــد بــرزت هــذ

ويـــرى غالـــب المطلبـــي أنهـــا كتبـــت بالكـــاف   )٨٤(المهموســـة فهـــي رخـــوة مـــع التفحـــيم 

العــدم وجــود رمــز خــاص بالقــاف التميميــة فــي الخــط العربــي وتســمى أحيانــا بالقــاف 

جـة الحلـة ، إذ ويكثر هذا اإلبدال فـي له )٨٥(المعقودة وهو صوت بين القاف والكاف

گــال فــي قــال : تحولــت الكــاف فيهــا الــى گــاف ثقيلــة تنطــق كــالجيم القاهريــة ، نحــو 

  .وصگر في صقر وگبر في قبر وغير ذلك 

  :القاف والجيم 

مــن الصــور النطقيــة للقــاف فــي لهجــة الحلــة أنهــا تنطــق جيمــا ، وهــي تختلــف 

إلبــدال حينمــا عــن الجــيم الفصــيحة ، إذ تكــون خاليــة مــن التعطــيش ، ويحــدث هــذا ا

تسبق القاف أو تلحق بصوت لين أمامي ، أي الكسرة وياء المد والفتحـة المرققـة أو 

ألــف المــد المرققــة ، فــان اللــين يجــذب صــوت القــاف الــى األمــام فيخــرج مــن وســط 

وقــد عاقــب العــرب قــديما بــين  )٨٦(الحنــك مــع المحافظــة علــى صــفتي الجهــد والشــدة 



 

 

نظـر : وحـدق فـالن الشـيء بعينـه يحدقـه حـدقا  "القاف والجـيم ، جـاء فـي الصـحاح 

:  وورد فـــي موضـــوع أخـــر  )٨٧("إليـــه وحـــدج مثـــل حـــدق والتحـــديج مثـــل التحـــديق 

: التـزلج ((و )٨٨( ))المزالق لغة في المزالج الذي يغلق به الباب ويفتح بال مفتـاح ((

بــين  وعــزج األرض بالمســحاة إذا قلبهــا كأنــه عاقــب" وجــاء فــي لســان   )٨٩( ))التزلــق 

وقد منجت لهجة الحلة الى إبـدال القـاف جيمـا أو كافـا ثقيلـة تنطـق   )٩٠("عزق وعزج

  :كالجيم القاهرية ، نحو 

گدر وجدر في قدر ، وطريـگ وطـريج فـي طريـق ، وگاعـد وجاعـد فـي قاعـد 

والعدول عن القاف نابع من أن القاف أحـد األصـوات المسـتعلية  والميـل الـى الجـيم 

  .لتخفيف من الجهد العضلي أو الكاف الثقيلة ل

  : الكاف والجيم الفارسية 

، أو هــو  )٩١(ونعنــي بــالجيم الفارســية الصــوت الــذي بــين الشــين والجــيم واليــاء

وهــو صــوت لثــوي مزجــي متحــول عــن الكــاف عنــد   )٩٢(صــوت بــين الجــيم والشــين 

فـــي " مجـــاورة أصـــوات اللـــين األماميـــة ، وأشـــار جونســـتون الـــى هـــذه الظـــاهرة بقولـــه 

" عند مجاورتها ألصوات اللـين األماميـة ) چ(كلمات العربية قد تتحول الكاف الى ال
، فصــوت اللــين األماميــة يجــذب صــوت الكــاف مــن أقصــى الحنــك الــى وســطه  )٩٣(

حيـث مخـرج الشــين ويصـحب ذلــك تغيـر صــفة الكـاف مــن الشـدة الــى الرخـاوة ويــرى 

  . ي االنكليزية ف) chair(كلمة ) ch(المحدثون أن هذا الصوت يوافق صوت 

، وٕابـدالها )چ(وقد جنحت لهجة الحلـة الـى إبـدال كـاف المخاطبـة الـى صـوت 

فــي غيــر المخاطبــة ، نحــو چــان فــي كــان ، وچلــب فــي كلــب ، وچتــف فــي كتــف ، 

  . ودفترچ في دفترك ، وكتابچ في كتابك 

فان هنـاك اتجاهـا نحـو االحتفـاظ بـه ) چ(وٕاذا ما ضمت الكلمة المفردة حرف 

ديـچ فـي ديـك ، ديـوچ فــي : حتـى عنـد مجـاورة صـوت لـين خلفـي ، نحـو  فـي الجمـع

ديوك ، علچ في علك وعلوچ في علوك وفي بعـض الكلمـات ال يحـدث هـذا اإلبـدال 

  . أكيد ، حكيم ، مسكين ، سكوت: عند مجاورة أصوات اللين األمامية ، نحو 

  



 

 

  : القاف والغين 

غين صوت مـن أقصـى القاف عند المحدثين صوت لهوي شديد مهموس ، وال

وفـــي العربيـــة الفصـــحى جـــاء تنـــاوب القـــاف والغـــين فـــي   )٩٤(.الحنـــك رخـــو مجهـــور 

محمولـة : تغلغل ، أسرع في السير ، ورسالة مغلغـة " طائفة من األلفاظ ، من ذلك 

: تغلــب فيهــا مســرعا ، والتغلغــل : مــن بلــد الــى بلــد فــي ســرعة ، وتغلغــل فــي الــبالد 

حيـث يتـأخر مخـرج القـاف قلـيال نحـو أدنـى "ل القـاف غينـا وتبـد )٩٥("الخفا واإلسراع 

الحلق الى الفم ويحافظ الصوت على صفتي الجهـر واالسـتعالء ويتحـول مـن الشـدة 

   )٩٦("الى الرخاوة 

وقــد ورد نطــق القــاف غينــا فــي لهجــة الحلــة وبخاصــة فــي المنــاطق الريفيــة ، 

  . نحو ، غرآن في قرآن ، وغصر في قصر ، وغرية في قرية 

  : العين والهمزة 

وهو بين الرخو والشديد مجهور . حدد القدماء مخرج العين من أواسط الحلق 

يــتم نطقــه بتقريــب جــذر اللســان مــن الجــرار الخلفــي للحلــق ، بحيــث يســمح للهــواء " 

بالمرور وحدوث احتكاك بموضع التضـييق مـع ارتفـاع الطبـق ليسـد المجـرى األنفـي 

أمـا مخـرج الهمـزة فمـن أقصـى الحلـق  )٩٧("لنطـق مع تذبـذب األوتـار الصـوتية عنـد ا

مجهور شديد عند القدماء مهمـوس عنـد بعـض المحـدثين وعنـد طائفـة أخـرى ال هـو 

ينطـــق بإقفـــال األوتـــار الصـــوتية أقفـــاال تامـــا فينحـــبس   )٩٨(مجهـــور وال هـــو مهمـــوس 

 أمــا عنــد المحــدثين فــالعين )٩٩(الهــواء خلفهمــا ثــم ينفجــر الهــواء عنــد فتحهمــا فجــأة 

صــوت حلقــي رخــو مجهــور ، والهمــزة صــوت حنجــري شــديد ال هــو بــالمهموس وال 

، ويحدث إبدال الهمزة عينا في كثير من اللهجات العربية وقد أطلق  )١٠٠(بالمجهور

أن (اللغويــون القــدماء علــى هــذه الظــاهرة بالعنعنــة وجعلــوا هــذا اإلبــدال خاصــا بهمــزة 

  : ، من قول جران العود   )١٠١(هم ونسبوها الى تميم وقيس وأسد ومن جاور ) وأن

  ْبَن حتى قلن يا ليت عننا  فما أُ 

     )١٠٢(تراب وعن األرض بالناس تخسف                          



 

 

بل شـمل طائفـة مـن ) أن(إال أن الثابت أن هذا اإلبدال لم يقتصر على همزة 

عــن فــالن مــا كعصــنا ( و ) الخبــع فــي الخبــئ ( األلفــاظ ، فقــد ورد عــن تمــيم قولهــا 

  .  )١٠٣( )شئنا 

ولعــل هــذا .   )١٠٤(وعــد المحــدثون هــذا اإلبــدال أقصــى مراحــل تخفيــف الهمــز 

  .تميل الى تفخيم الصوت والجهر به اإلبدال ينسجم مع طبيعة القبائل البدوية التي

وقـــد ســـارت لهجـــة الحلـــة علـــى خطـــى تمـــيم فأبـــدلت الهمـــزة عينـــا فـــي بعـــض 

قـران ، جرعـة فـي جـرأة ، سـعال فـي سـؤال ، قراعـة قرعـان فـي : ألفاظها ، من ذلك 

  .في قراءة وما الى ذلك 

  : العين والنون 

تجعل العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء ، ويسمى هذا اإلبدال باالستنطاء 

  )١٠٥(، وقد نسب الى قبائل هذيل واالزد وقيس واألنصار وقيـل انـه لغـة أهـل الـيمن 

،   )١٠٦( )إنــا أنطينــاك الكــوثر : ( الحســن البصــري  أنطــي بــدال مــن أعطــي ، وقــرأ،  

والحـديث الشـريف ) انع لما أنطيـت وال منطـي لمـا منعـتاللهم ال م( وحديث الدعاء 

  : نه قول األعشىوم  )١٠٧( )اليد المنطية خير من اليد السفلى ( 

    )١٠٨(تصان الجيالل وتنطي الشعيرا مة     جيادك في القيظ في نع

حتــى اليــوم فــي لهجــة الحلــة ، يقــال ) أعطــى ( شــائع فــي كلمــة  وهــذا اإلبــدال

  ) .أعطيته ( بدال من ) انطيته (



 

 

  : الجيم والشين 

لــم تتخــذ الجــيم فــي لهجــة الحلــة وضــعا مســتقرا فهــي تــارة جــيم عربيــة ، وتــارة 

تميل الى صوت الشين ، وثالثة تكون ياء ، وفي لهجة تمـيم نـرى صـور الجـيم هـذه 

  :بها الى شين قول زهير بن ذؤيب واضحة ، فمثال قل

        )١٠٩(إليه وكونوا كالمجربة البسل يال تميم صابروا قد أشئتم      ف

وفـي لهجـة الحلـة .  )١١٠( )شـر مـا يشـيئك الـى مخـة عرقـوب (وجاء في المثل 

  ).احتببى (في ) اشتبى (في مجتمع ، و" مشتمع " يقال 

  

ر مـن أقصـى الحلـق ، أو هــي الهمـزة عنـد القـدماء حـرف مجهـو :  الهمـز -٢

، وهــــي صــــوت صــــامت حنجــــري   )١١١(حــــرف شــــديد مســــتثقل مــــن أقصــــى الحلــــق 

انفجـــاري ، أمـــا عنـــد المحـــدثين فهـــي صـــوت ال مجهـــور وال مهمـــوس ، وقـــد أختلـــف 

العرب في نطقها والتمسك بها في كالمهم ، فمنهم مـن يحققهـا ، ومـنهم مـن يخففهـا 

، أو حــذفها ، ويــرى القــدماء والمحــدثون بابــدالها بحــرف مــن جــنس حركــة مــا قبلهــا 

  .أنها أبعد الحروف مخرجا 

وتميل لهجة الحلة الى تحقيق الهمزة في مفردات ، والى تخفيفها فـي مفـردات أخـرى 

  : وعلى النحو األتي 

  الهمزة الساكنة :أوال 

إذا كان الحرف الذي يسبقها مضموما ، فتأتي الهمزة محققة في مفردات ، نحـو . ١

  .مومن ، يواخذ ، بؤبؤ : وتخفف في مفردات أخرى ، نحو . ، شؤم ، يؤمن لؤم : 

: إذا كان الحرف الذي يسبقها مفتوحا ، فتأتي الهمزة محققة في مفـردات ، نحـو . ٢

  .كاس ، فاس ، ياكل : وتخفف في مفردات أخرى ، نحو . سأل ، يأمر ، نبأ 

زة محققـة فـي مفـردات ، نحـو إذا كان الحرف الذي يسـبقها مكسـورا ، فتـأتي الهمـ. ٣

بيـر ، قـاري ، ميـة ، : وتخفف في مفـردات أخـرى ، نحـو . مخطئ ، فئة ، شئت : 

  .ذيب 



 

 

  : ثانيا الهمزة المتحركة 

تميل لهجة الحلة الى تحقيق الهمـزة المتحركـة سـواء أكـان الحـرف الـذي قبلهـا 

  .ميكائيل ، صائبة ، يؤلف ، اسأل : ساكنا أم متحركا ، نحو 

يكــن مــن أمــر فــان تحقيــق الهمــزة أو تخفيفهــا غيــر مضــطرد فــي لهجــة  ومهمــا

الحلة ، إال أن األغلب فيها الميل الى التخفيف ، وقد أثرت هذه الظاهرة عـن قبائـل 

يقولــون عبايــة فــي ((الحجــاز وقــريش التــي شــاع فيهــا هــذا االســتعمال ، فبنــو تمــيم 

عمال في لهجة الحلة وأثر عـن ، وال تزال هذه الكلمة شائعة في االست)١١٢()) عباءة 

ومـن مظـاهر الـتخلص  )١١٣( )أرجيـت األمـر بـدال مـن أرجأتـه (قبيلة أسـد أنهـا تقـول 

من الهمزة ابدالها واوا ، نحو أكدت ووكدت وأخيت وواخيت وأرخت وورخت ووسادة 

واسادة واشاح ووشاح ، وينـب بعـض اللغـويين هـذا اإلبـدال الـى قبيلـة هـذيل ، فجـاء 

، أمــا فــي )١١٤("اقــاء فــي وقــاء ، واعــاء فــي وعــاء ، وأجــوه فــي وجــوه "  أنهــم يقولــون

ويـــن فـــي أيـــن ، تثـــاوب فـــي : لهجـــة الحلـــة فإننـــا نـــرى أن الهمـــزة تقلـــب واوا ، نحـــو 

  .تثاءب ، وورث في أرث 

  : التقاء همزتين : ثالثا 

إذا التقــت همزتــان فــي كلمــة واحــدة فالوجــه قلــب الثانيــة الــى حــرف لــين مثــل 

، وقد سارت لهجـة الحلـة علـى هـذا المـنهج ، فنـرى  )١١٥(ية في أأدم وأأنية قولهم وأن

  .أمال ، أمين ، في أأمال وأأمين : فيها 

  

   :اإلدغام . ٣

هــو نــوع مــن التــأثير الــذي يقــع بــين األصــوات المتجــاورة إذا كانــت متماثلــة أو 

لثـاني مشـددا متقاربة أو متجانسة ، واإلدغام عند القدماء هـو اللفـظ بحـرفين حرفـا كا
وهــو قــانون صــوتي ســار عليــه العــرب فــي كالمهــم ، وحقــتض هــذا القــانون هــو )١١٦(

إذا اجتمع حرفان متماثالن في المخرج الصوتي في كلمة واحـدة أو مـا يشـبه الكلمـة 

الواحــــدة ، خرجــــا مــــن النطــــق مخرجــــا خاصــــا ، إذ يــــدخلون أحــــدهما فــــي األخــــر ، 



 

 

ولــم يقتصــروا علــى المتمــاثلين ، بــل تعــدوا فيلفظــون األول ســاكنا والثــاني متحركــا ، 

  .ذلك الى حرفين المتقاربين ، فادغموا إيثارا للتجانس الصوت بينهما 

واإلدغـــام كبيـــر وصـــغير ، أمـــا الكبيـــر فيكـــون فيـــه أول المثلـــين متحركـــا فيســـكن فـــي 

  .شدد ثم رسم على صورة شد ، ومثله رد ومد : اللفظ 

ن ســاكنا فــي األصــل ، فــال يطــرأ علــى وأمــا الصــغير فيكــون فيــه أو المتمــاثلي

النطق شيء يذكر غيـر إخـراج الحـرفين بنبـرة واحـدة للسـان وٕازالـة الوقفـة التـي تكـون 

وفـي ضـوء هـذا . )١١٧(المـد : في الحرف األول لو لم يدعم فـي الثـاني ، نحـو قولنـا 

انــه ال حركــة بــين المثلــين تفصــل بينهمــا وٕانمــا يعتمــد "التقســيم يكــون معنــى اإلدغــام 

   )١١٨(بهما اللسان اعتمادة واحدة الن المخرج واحد وال فصل

الجــامع ((والــذين يــذهبون الــى اإلدغــام يــذهبون إليــه طلبــا للتخفيــف فــالمعنى 

لهــذا كلــه تقريــب الصــوت مــن الصــوت ، أال تــرى أنــك فــي قطــع ونحــوه قــد أختفــت 

قفــة التــي الســاكن األول فــي الثــاني حتــى نبــا اللســان عنهمــا نبــوة واحــدة ، وزالــت الو 

وتميل لهجة الحلة الـى اإلدغـام ،  )١١٩(كانت تكون في األول لو أدغمته في األخر 

وفيهـــا كثيـــرة لهـــذه الظـــاهرة الصـــوتية ، وتـــأثر األصـــوات المتجـــاورة بعضـــها بـــبعض 

تميم ، طي ، أسد ، تغلب ، عبد القيس ،ومع شـيوع هـذه الظـاهرة : اإلدغام ، وهي 

فـك وفـك ، : ى الظهـار وفـك اإلدغـام ، مـن ذلـك ، نرى في المفردات أخـرى ميـل الـ

  .يحل ويحلل ، ضرة وضررة ، شد وشدد 

   :القلب .٤

وتغنى به تقـديم بعـض أصـوات الكلمـة علـى بعـض ، مثـل حبـذ وجـذب وأيـس 

ويـــئس ، ويبـــدو أنـــه يحـــدث اعتباطـــا دون قـــانون أو قاعـــدة ، لغـــرض تخفيـــف اللفـــظ 

ا فـي اللغـة مـن اإلبـدال ، ففـي ركبـة والميل الى السهولة في النطق ، وهو أقل وقوعـ

أن الركبة اسم للموضع المعروف مـن الجسـد ، وبركـة معروفـة ، جـاء : وبركة قالوا 

وفـي لهجـة الحلـة هنـاك ) )١٢٠(كوا في الحـرب ، جثـوا علـى الركـب (    في المعجم 

أيـــس فـــي يـــئس ، ورايـــدو فـــي راديـــو ، : قلـــب فـــي بعـــض المفـــردات ، مثـــل قـــولهم 

  .رباء ، ومنعول في ملعون وكرهباء في كه



 

 

   :الميل الى الكسر .٥

مالت اللهجات العربيـة القديمـة الـى كسـر حـرف المضـارعة إال لهجـة الحجـاز 

، ويكـــاد كســـر حـــرف المضـــارعة يطـــرد فـــي معظـــم أبنيـــة الفعـــل المضـــارع فـــي هـــذه 

 )١٢٣("وال تركنـــوا "، وقـــرئ   )١٢٢(بكســـر القـــاء "  )١٢١(وال تقربـــا"اللهجـــات ، فقـــد قـــرئ 

هــذه الظــاهرة الــى قبيلــة تمــيم ، وقبيلــة بهــراء ،  توقــد نســب  )١٢٤(بكســر التــاء أيضــا 

 )تعلــم (وروي بيــت للمــرار بكســر التــاء مــن الفعــل  )١٢٥(وبعــض كلــب مــن قضــاعة 

)١٢٦(  

  من أي شنشنة أنت أبن منظور  ما تطاعنها       قد تعلم الخيل أيا 

ممــا يــدل  )١٢٧(الجذريــة وكســر حــرف المضــارعة يكــاد يطــرد فــي ســائر اللغــات

نــا فــي طــور متقــدم مــن يــة قديمــة ، وأنهــا موجــودة فــي عربيتعلــى كونــه ظــاهرة لغو 

  .كتب فقه اللغة العربية بالتلتلة أطوار نحوها وارتقائها ، وتسمى هذه الظاهرة في

وتميـــل لهجـــة الحلـــة الـــى كســـر حـــرف المضـــارعة ســـائرة علـــى خطـــى القبائـــل 

يبنـي ، وتمـتحن ، فـي حـين أن أوائلهـا مفتوحـة فـي :  العربية في هذا األمـر ، وفيهـا

بعضــها ، أمــا إذا كــان الفعــل مبــدوءا فتميــل لهجــة الحلــة الــى فتحهــا وهــو مــا مــأثور 

أدرس ، أبنـي وٕاذا كـان الفعـل قـد ضـم حـرف مـد ثانيـا : عن اللغـة الفصـحى ، نحـو 

صـل جاء أم ثالثـا ، فتميـل لهجـة الحلـة الـى تسـكين حـرف المضـارعة وجلـب همـزة و 

  : قباه ونقل الكسرة إليها ، نحو 

  .ايسافر في يسافر ، وانقاوم في نقاوم ، واندافع في ندافع 

ويبدو أن الكسرة في لهجة الحلة هي الحركـة الغويـة التـي تـؤثر فـي الحركـات 

ــأثير واضــحا فــي طائفــة مــن المفــردات ،منهــا  مصــحف فــي : األخــرى ، ويظهــر الت

  .شجرة  مصحف ، ومعدة في معدة ، وشجرة في

  :الميل الى الفتح .٦

اختلفت اللهجات العربية في الصوائت القصيرة ، إذ نلفـظ أن بعـض اللهجـات 

يســتعمل الفتحــة مــثال فــي حــين تســتعمل لهجــات أخــرى الكســرة أو الضــمة مــن ذلــك 

ينطقهــا الــبعض بفــتح الســين وينطقهــا الــبعض األخــر بكســر الســين ، ) الســلم (كلمــة 



 

 

عض بفــتح الحــاء وينطقهــا الــبعض األخــر بكســر الحــاء ، ينطقهــا الــب)الحــج (وكلمــة 

ينطقها البعض بفتح الحاء وينطقها أخرون بكسرها ، ويرى علمـاء ) حصاد (وكلمة 

اللغـــة أن أهـــل الحجـــاز يميلـــون الـــى الفـــتح وان قبائـــل قـــيس وتمـــيم وأســـد تميـــل الـــى 

  )١٢٨(الكسر 

ضـــم ، ومـــن ذلـــك أيضـــا اخـــتالفهم فـــي نطـــق بعـــض الصـــوائت بـــين الفـــتح وال

بفتح الضاد ونطقها آخرون بضمها ، ونطـق آخـرون ) صفف (فنطق بعضهم كلمة 

بفــتح الغــين ونطقهــا الــبعض األخــر بضــمها ، ونطــق بعضــهم كلمــة ) غرفــة (كلمــة 

  )١٢٩(بفتح السين ، ونطقها آخرون بضمها ،) سدا(

والـــذي تعـــارف عليـــه اللغويـــون أن الفتحـــة أخـــف الحركـــات وهـــي تالئـــم البيئـــة 

، أما الضـمة والكسـرة فهـي تناسـب أهـل الباديـة لثقلهـا ، ومـع كـل         الحضرية 

  .هذا فان نطق الصوائت ينتقل من لهجة الى أخرى 

وتميـــل لهجـــة الحلـــة الـــى فـــتح خـــاء الكلمـــة أو عينهـــا ، فـــي حـــين أنهـــا اللغـــة 

الفصــحى مضــمونة أو مكســورة ، وكانــت قبيلــة تمــيم تجــنح الــى الفــتح فــي كثيــر مــن 

بفـــتح ) وحوبـــة (بفـــتح الشـــين وغيـــرهم يضـــمها ، ) شـــهد (ة ، فيقولـــون مفـــردات اللغـــ

وميـــل أهـــل الحلـــة للفـــتح يتـــوادم مـــع ســـهولة النطـــق كـــون الفتحـــة  )١٣٠(الحـــاء وغيـــرهم

ــالفتح ، قــولهم  : أخــف الحركــات ، ومــن أمثلــة المفــردات التــي يميلــون الــى نطقهــا ب

الـــواو ، وغيـــرهم بفـــتح ) وتـــر(بفـــتح الســـين وفـــي الفصـــحى بضـــمها ، وقـــولهم ) ســـم(

بفــتح الــراء ، وغيــرهم بضــمها ، علــى أن هــذا الميــل لــيس ) ربــوة(وقــولهم ) لكيســرها(

مضطردا ، فقد يجنحون الى صائت أخر في مفردات أخرى يحقـق لهـم هـذا الجنـوح 

  :مبتغاهم مثأثرين للهجات أخرى غير لهجة تميم ، من ذلك 

بكســـر ) ســنين(بضـــم الشــين ، و) شــرب(بضـــم الضــاد ، و) ضــغف(قــولهم   

 .بضم الكاف) كسالى(السين ، و

  
 
  



 

 

   :اإلتباع .٧

اإلتبــاع ظــاهرة صــوتية مــن التطــور فــي نطــق الصــوائت القصــيرة وقــد عــرف 

اللغويون العرب القدماء أن لبعض الحركات تأثيرًا في بعض وبنوا على ذلـك ظـاهرة 

افـــق اإلتبـــاع ، ويطلـــق عليهـــا فـــي المصـــطلحات الحديثـــة االنســـجام الحركـــي أو التو 

ويمكــن أن تــدرج هــذه الظــاهرة فــي بــاب المماثلــة ، الن الكلمــة التــي  )١٣١(الحركــي ،

تضم حركات متباينة تميل الـى االنسـجام حتـى ال ينتقـل اللسـان مـن ضـم الـى كسـر 

الى فتح وكان اإلتباع يميز بعض اللهجات عن بعضها األخر ، ورأى اللغويون أن 

التوافـق بـين الحركـات ، أمـا لهجـات قبائــل  لهجـات القبائـل البدويـة تميـل عمومـا الــى

وكـان   )١٣٢(الحضر فهي ال تميل الى هذا التوافق ، وهـذه الظـاهرة غيـر مضـطردة  

                                          )١٣٣(  اإلتباع سمة من سمات لهجة تميم 

 وفي لهجة الحلة نجد اإلتباع واضـحا فـي مـن الكلمـات التـي تـأتي علـى أوزان

معينـــة ،مـــن ذلـــك الكلمـــات التـــي تـــأتي علـــى زنـــة بفـــتح المـــيم والعـــين فأهـــل الحجـــاز 

وتسـير لهجـة الحلـة علـى   )١٣٤(ينطقونها بضم العين ، وتميل تميم الى إتباع الفتحـة

خطاها ، ففيهـا ميسـرة بفـتح المـيم والسـين ، وحقبـرة بفـتح المـيم والبـاء ومشـرعة بفـتح 

  .الميم والراء 

بكســر الفــاء وٕاســكان ) فعــل (كلمــات التــي تــأتي علــى زنــة وكــذلك الحــال فــي ال

العين على لغة الحجاز ، أما تميم فتكسر الثاني إتباعا لألول ، وتسير لهجـة الحلـة 

  )١٣٥( .بكسر الثاني إتباعا لألول ) ضحك (و) لعب (على خطاها ، ففيها 

المـــأخوذتين مـــن ) عليـــه)  (بـــه (وتميـــل لهجـــة الحلـــة الـــى تســـكين الهـــاء مـــن 

بسـبب وجـود ) بيـه(مع وضع ياء ساكنة بين البـاء والهـاء ، فتصـبح ) عليو(و) بهو(

قبل الهاء ، وقـد سـارت لهجـة الحلـة فـي ) به(، ووجود الكسرة في ) عليه (الياء في 

هـذا علـى خطـى تمـيم أمــا أهـل الحجـاز فـإنهم ال يميلــون الـى هـذا اإلتبـاع ويضــعون 

 )١٣٦( )بهو(الهاء بعد الكسرة والياء فيقولون 

 

  



 

 

  :التفخيم .٨

هو ارتفاع الصوت وانخفاضه مراعاة للظرف الذي تؤدى فيه الكلمة ، أو هو 

وهــذا التنويــع يكــون علــى مســتوى الكلمــة ،  )١٣٧(تنويــع األداء للعبــارة بحســب المقــام 

فــإذا كــان علــى مســتوى الكلمــة ســمي   )١٣٨(ويكــون علــى مســتوى الجملــة أو العبــارة 

Tone لغـــات للتفريـــق بـــين المعـــاني مثـــل اللغـــة الســـويدية ، ويســـتعمل فـــي بعـــض ال

  .واللغة الصينية ، وبعض لغات شرق أسيا 

وفــي العربيــة الفصـــحى صــور مــن هـــذا التفخــيم الــذي يعطـــي معــاني مختلفـــة 

علــى ســبيل المثــال ، إذا نطقــت نطقــا خاصــا تــدل ) إنســان(للكلمــة الواحــدة ، فكلمــة 

قطــع الــذي قبــل األخيــر دلــت داللــة علــى هــذا المخلــوق ، وأن حــدث تفخــيم علــى الم

خاصــة علــى اإلنســان الــذي يمتلــك صــفات فاضــلة ، وأن نطــق بطريقــة أخــرى دلــت 

ســألنا فوجــدناه أنســانا ، وتمكــن الصــوت بإنســان وتفخمــه : وكــذلك تقــول (علــى ذمــه 

مســتغني بــذلك عــن وصــفه بقولــك أنســانا ســمحًا أو جــوادا أو نحــو ذلــك ، وكــذلك أن 

قلت سألناه وكان أنسـانا وتـزوي وجهـك وتقطبـه فيغنـي ذلـك ذممته ووصفته بالضيق 

  )١٣٩( )عن قولك أنسانا لئيما 

أنـــت (اإلثبـــات والنفـــي ، فقولـــك وتســـتخدم لهجـــة الحلـــة التفخـــيم للداللـــة علـــى 

بنطـــق خـــاص وبنفخـــة ذات نبـــرات صـــوتية واثقـــة تـــدل علـــى إثبـــات الــــذكاء ) ذكـــي

نفعـك (نه ، وكذلك مثل قولك للمخاطب ، وبنغمة أخرى ذات سخرية تنفي الذكاء ع

بنغمـــة خاصـــة ذات هـــدوء تـــدل علـــى إعـــالم المخاطـــب بانتفاعـــه بالكتـــاب ) الكتـــاب 

وبنغمـــة أخـــرى ذات الفقـــال تـــدل علـــى االســـتفهام مـــن المخاطـــب عـــن مـــدى انتفاعـــه 

  بالكتاب 

أن ظاهرة التفخيم تعود الى أسباب بينية ونفسية وليس ألسباب لغوية وبسبب 

هجــات العربيــة القديمــة الــى نســخ مقطعــي خــاص والــى موضــع مــن هــذا اختلفــت الل

بـــاختالف بيئاتهـــا ، والدراســـة المثلـــى لهـــذه الظـــاهرة تـــتم مـــن خـــالل دراســـة المقـــاطع 

والصــــيغ الخاصــــة باللهجــــات  الصــــوتية وأنواعهــــا وأنظمتهــــا عــــن طريــــق األســــاليب

  .العربية



 

 

ير مما يـدل وصفوة القول أن حالة المتكلم وعواطفه لها أثار واضحة في التعب

علــى اخــتالف المشــاعر وتغيــر الحــال مــن اســتفهام أو تعجــب أو تأكيــد أو نفــي أو 

غيــر ذلــك ، زد علــى ذلـــك مــا تضــيفه حركــة المـــتكلم أو إشــاراته أو انفعاالتــه علـــى 

  .المراد وتحقيق الغاية 

  :التخفيف .٩

التخفيف يعني حذف أحدى الحركات نتيجة تـوالى الحركـات سـواء كانـت هـذه 

ت في االسم أو الفعـل ، وسـواء كانـت كلمـة أو كلمتـين وسـواء كانـت متماثلـة الحركا

أو مختلفــة ، الســتثقال تواليهــا ، وقــد عــزي التخفيــف الــى لهجــة عثــيم ، غيــر أنــه ال 

أن الفـتح أخــف علـيهم مـن الضـم والكسـر ، وبسـبب مــنم " يطـرد فيهـا ، وسـبب ذلـك 

   )١٤٠("هذه الخفة فإنهم إذا توالت الفتحات ال يخففون

أمــا لهجــة الحلــة فإنهــا تميــل الــى التخفيــف فــي مفــردات وتتركــه فــي مفــردات 

ُعُنــق، وابــل ، كِتــف، هــذا فــي األســماء ، أمــا فــي : ، فمــن أمثلــة تركــه قــولهم أخــرى 

لعــب ، ضــحك ، حــزن ، ومــن أمثلــة المفــردات التــي حصــل فيهــا : األفعــال فيقولــون 

بفـــتح الفـــاء )فعلـــة (لعـــين ، أو بفـــتح الفـــاء وكســـر ا) فعلـــة (نـــرى صـــيغة :التخفيـــف 

بضــم )خطــوات (وٕاســكان العــين ، نحــو كلمــة ، ونظــرة ، وفــي صــيغ الجمــوع يقولــون 

بإسـكان الجـيم ) حجـرات (بفتح الطاء و)خطوات (الخاء وٕاسكان الطاء وفي األصل 

  .بضمها ) حجرات (وفي األصل 

   :اإلتباع والمزاوجة .١٠

وهـو موضـوع طريـف .غـة القـدامى لقد اهتم بهذا الموضوع عدد مـن علمـاء الل

يجمع بين اللغة واألدب ، ومن أشهر هؤالء العلماء ، العالم اللغوي احمد بن فـارس 

صاحب كتاب المجمل في اللغة ، فقـد صـنف كتابـا يعنـى بهـذا الموضـوع وسـمه ب 

ذكر فيه مـا ورد فـي العربيـة مـن هـذه التعـابير المتعلقـة باإلتبـاع )اإلتباع والمزاوجة (

  وجة ، وفي اللهجة الحلية هناك تعابير كثير تدخل ضمن هذا الباب من ذلك والمزا
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 )١٤١(واالتباع هو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنهـا أو رويهـا اشـباعا وتأكيـدا 

يء نتدبـه كالمنـا وذلـك قـولهم هـو شـ((وروي انه بعـض العـرب سـئل عـن ذلـك فقـال 

  )١٤٢( ))ساغب الغب وخراب يباب 



 

 

قــــول )) الشــــبرم انــــه حــــار يــــار ) ((ص(ونقــــل أبــــو عبيــــد فــــي قــــول الرســــول 

الكســاني حــار مــن الحــرارة ويــار اتبــاع كقــولهم عطشــان نطشــان وحســن بســن ومثلــه 

لـى علـى كثير في الكالم ، وٕانما سمي اتباعا ألن الكلمة الثانيـة إنمـا هـي تابعـة لألو 

  )١٤٣( .وجه التأكيد لها وليس يتكلم بالثانية منفردة فلهذا قيل اتباع 

سـألت أبـا حـاتم : ((وقيل أن التابع ال يفيد معنى أصال ، ولهـذا قـال أبـن دريـد

  )١٤٤( ))ال أدري ما هو : عن معنى قولهم بسن ، فقال 

ضــا مــن ويــرى الــبعض أن التوكيــد يفيــد مــن التقويــة نفــي احتمــال المجــاز ، وأي

  )١٤٥( .التابع من شرطه أن يكون على زنة المتبوع ، والتوكيد ال يكون كذلك 

قـــال أبـــن اإلعرابـــي ســـألت العـــرب أي شـــيء معنـــى شـــيطان ليطـــان ؟ ((وقـــال ثعلـــب 

  )١٤٦( ))نشده : فقالوا شيء نتدبه كالمنا 

  )١٤٧( :ومن أمثلة االتباع في العربية 

ا عطشـان نطشـان ، والنطشـان الـذي ال هذا جائع نائع والنائع المتمايل ، وهـذ

حركــة لــه ، وقبــيح شــقيح ، والشــقيح الــذي تغيــرت خضــرته ، وخبيــث نبيــث والنبيــث 

الــذي يســتخرج شــره وحقيــر نقيــر ، وكثيــر بثيــر ، وعفريــت نفريــت ، وواحــد قاحــد ، 

ومـــائق دائـــق ، وحـــائر بـــائر ، وســـميع لميـــع ، وخائـــب هائـــب ، وعـــريض أريـــض ، 

يبـــاك ، وضـــال تـــال ، وأســـوان ألـــوان ، وســـليخ ملـــيخ ،وحـــاذق ولقـــف ، وحيـــاك اهللا و 

باذق ، وسهد مهد ، ودعـب لعـب ، وعـوز لـوز ، وطـبن تـبن ، وهـش بـش ، وسـهوأ 

  .رهوا ، وخاش ماش ، وما الى ذلك من عبارات االتباع 
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 . ١/١٩٦: ، المقتضب ٤/٤٣٥: ، الكتاب ١٠٧: الرعاية : ينظر  .٥٠
 . ١٧٨: المصطلح الصوتي : ينظر  .٥١
 . ٥/١٣٥: لسان العرب : ينظر  .٥٢
 . ٨١: ، نهاية القول المفيد ١/٢١٩: النشر : ينظر  .٥٣



 

 

 . ٣/٣٩٤: لسان العرب : ينظر  .٥٤
 . ٢٦: ، األصوات اللغوية ٤/٤٣٥:الكتاب : ينظر  .٥٥
 . ١٥: يونس   .٥٦
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. 
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 .  ٦٦:، فقه اللغة وخصائص العربية ٦٠: الفلسفة اللغوية : ينظر  .٦٢
 .       ٤/٤٣٤:الكتاب : ينظر  .٦٣
 . ٨/٤٤:لسان العرب : ، وينظر ٤/١٣٢٣:الصحاح  .٦٤
 . ١٣٩١/ ١٠شرح الفصل : ينظر  .٦٥
 .  ٢/٩٦١: ، األصول٤/١٣٢٣/ ، الصحاح ٢/٤٢٨:الكتاب : ينظر  .٦٦
 .  ١١:طبقات الشعراء : ينظر  .٦٧
 .  ٣/٣٤،اللسان ٧/١٥٧الهتذيب : ينظر  .٦٨
 .  ١٢٠: األصوات : ينظر  .٦٩
 .  ١٧٩:األصوات اللغوية : ينظر  .٧٠
 .   ٤/٤٣٣:الكتاب : ينظر  .٧١
 .  ٤٨: األصوات اللغوية : ينظر  .٧٢
 . ٤/٤٣٦: الكتاب  .٧٣
 . ٦٥:علم األصوات اللغوية  .٧٤
 . ١٢٦: األصوات : ينظر  .٧٥
 . ٧٩األصوات اللغوية علم  .٧٦
 . ١/٢٦٠: اإلبدال ألبي الطيب : ينظر  .٧٧
 . ٢/٢٨:الكتاب  .٧٨
 . ٨٣، وعلم األصوات اللغوية ٤/٤٣٣الكتاب : ينظر  .٧٩
 . ٨٠:علم األصوات اللغوية  .٨٠



 

 

 . ٤/٤٣٢:، ينظر الكتاب ١/٥١:سر صناعة األعراب  .٨١
 . ٤:الضحى  .٨٢
 . ١/٥:، الجمهرة ٥٤:الصاحبي : ينظر  .٨٣
  .  ١٣٠:لغة محاضرات في ال: ينظر  .٨٤
 . ١٠٤: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة  .٨٥
 .  ١٠٥:دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية : ينظر  .٨٦
 . ١/٣٠٥:الصحاح  .٨٧
 . ٤/١٤٩:ن . م  .٨٨
 . ١/٣١٩:ن . م  .٨٩
 .  ٢/٣٢٣:لسان العرب  .٩٠
 . ٤٥:الصاحبي : ينظر  .٩١
 . ١/٥:الجهمرة : ينظر  .٩٢
 . ٨٥:دراسات في لهجة شرق الجزيرة  .٩٣
 . ١٠٩: األصوات اللغوية : ينظر  .٩٤
 . ٥٦٧، ١١/٥٠٥:لسان العرب  .٩٥
 . ٤٩:دراسات في لهجة البحرين  .٩٦
  . ٨٤:علم األصوات اللغوية  .٩٧
، األصوات اللغوية ١٢٥:، مناهج البحث في اللغة ٤/٤٣٤:الكتاب : ينظر  .٩٨

:١١٢ . 
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  الفصل الثالث
  

  الخصائص الصرفية
  



 

 

  :ين الصرف والصوت العالقة ب

تعد العالقة بين النظـام الصـرفي فـي أيـة لغـة وبـين نظامهـا الصـوتي عالقـة   

كثيــرًا مــن الموضــوعات التــي يــدور حولهــا الصــرف أنمــا تبنــى علــى (( وطيــدة ، ألن 

قـــوانين صـــوتية مرجعهـــا ذلـــك التـــأثير المتبـــادل بـــين الحـــروف حـــين تتـــألف ويتصـــل 

ألمــــر فــــأن أي تغييــــر يطــــرأ علــــى النظــــام ، وبموجــــب هــــذا ا )١()) بعضــــها بــــبعض 

الصــوتي قــد يــؤثر فــي النظــام الصــرفي ، وأن هــذه التغييــرات الصــوتية وأن سوّغـــت 

أسلوبًا معينًا وأهملت أساليب أخرى ، فأن كـل هـذا يحـدث ضـمن النظـام الصـوتي ، 

أي أنهــــا  –إن التغييــــرات الصــــرفية تنبعــــث دائمــــًا عــــن اســــتعمال قــــد وقــــع (( وذلــــك 

ومــن ثــم كانــت محــدودة االمتــداد ، فلــيس النظــام إذن هــو الــذي  –يــاس خاضــعة للق

يتغيــر كمــا هــي الحــال فــي بعــض التغييــرات الصــوتية وٕانمــا الــذي يتغيــر هــو عنصــر 

  . )٢()) النظام فحسب وفي استعمال واحد من االستعماالت 

وهــي لغــة  –ومــا أثبتنــاه يكــاد ينطبــق علــى لهجــة الحلــة ، ألن هــذه اللهجــة 

خضعت الـى النظـام الصـرفي الـذي يحكـم اللغـة العربيـة الموحـدة  –يومي الخطاب ال

ــًا الــى اســتعمال أســاليب وأبنيــة  وال يمكنهــا الخــروج عليــه ، غيــر أنهــا قــد تميــل أحيان

  .ضمن النظام وتهمل أبنية أخرى فيه أو يقل استعمالها ألسباب كثيرة 

يـة وعلـى وسنبين في هذا الفصـل أهـم الخصـائص الصـرفية فـي اللهجـة الحل

  :النحو التالي 

  

  :األفعال / أوال 

  :األفعال المجردة  -١

هي التي كانت أحرفها كلها أصوال ، ال يمكـن إسـقاط أي منهـا لغيـر علـة ،   

نحــو درس ، قــام ، بــاع ، أمــا الحــرف يســقط لعلــه فــال يعــد زائــدًا ، مثــل ســقوط الــواو 

  .في قمت ، والياء في بعت 

ثية وهـي األكثـر ، وقـد تكـون رباعيـة ، ولـيس واألفعال المجردة قد تكون ثال  

  .في اللغة العربية فعل مجرد يقل عن ثالثة أحرف أو يزيد على أربعة أحرف 



 

 

  :ويمكن عرض األفعال المجردة بحسب زمنها وعلى النحو اآلتي 

  :الفعل الصحيح ) ١

  .كتب ، درس ، علم : وهو الفعل الذي تكون جميع حروفه صحيحة ، نحو 

  :الماضي الزمن ) أ

بكسر الفـاء وفـتح ) فعل ( وصيغته األساسية في لهجة الحلة هي على زنة   

شـــرب ، وســـمع ، ودرس ، وفـــي حالـــة إســـناده إلـــى الضـــمائر يكـــون : العـــين ، مثـــل 

  :على النحو اآلتي 

  )بكسر األول وفتح الثاني ( شرب و كتب  : المفرد الغائب 

  ) ل وٕاسكان الثاني وفتح الثالث بكسر األو ( شربت و كتبت  : المفردة الغائبة 

إســـكان األول وجلــب همـــزة وصــل للتوصـــل ( أشـــربت و أكتبــت : المفــرد المخاطــب 

  ) إلى النطق بالساكن وفتح الثاني وكسر الثالث وٕاسكان التاء 

إســكان األول وجلــب همــزة وصــل للتوصــل ( أشــربت و أكتبــت  : المفــردة المخاطبــة 

  ) سكان الثالث وكسر التاء إلى النطق بالساكن وفتح الثاني وإ 

إســكان األول وجلــب همــزة وصــل للتوصــل إلــى النطــق ( أشــربت  : المفــرد المــتكلم 

  )بالساكن وفتح الثاني وكسر الثالث وٕاسكان التاء 

إســكان األول وجلــب همــزة وصــل للتوصــل إلــى النطــق (أكتبــت  : المفــردة المتكلمــة 

  ) بالساكن وفتح الثاني وكسر الثالث وٕاسكان التاء

  )بكسر األول وٕاسكان الثاني وفتح الثالث (   شربوا ، كتبوا    جمع الغائبين 

  )بكسر األول وٕاسكان الثاني وفتح الثالث (   شربن ، كتبن    جمع الغائبات 

  ) بكسر األول وفتح الثاني وٕاسكان الثالث (   شربتوا ، كتبتواجمع المخاطبين 

  )  وفتح الثاني وٕاسكان الثالث بكسر األول ( ت شربتن ، كتبتن جمع المخاطبا

  )بكسر األول وفتح الثاني وٕاسكان الثالث (   شربنه ، كتبنه   جمع المتكلمين 

  )بكسر األول وفتح الثاني وٕاسكان الثالث (   شربنه ، كتبنه   جمع المتكلمات 

  

  



 

 

  :الزمن المضارع ) ب

اء بكسـر اليـ) ( بفعـل ( األول علـى زنـة  –وله في لهجة الحلة ثالث صيغ   

بكسـر اليـاء ) ( يفعـل ( ، نحـو يلعـب ، يمـزح ، والثانيـة ) وٕاسكان الفاء وفتح العـين 

بكســر اليــاء ) ( يفعــل ( نحــو يــدرس ، يــدخل ، الثالثــة ) وٕاســكان الفــاء وضــم العــين 

ــــة إســــناده إلــــى : نحــــو ) وٕاســــكان الفــــاء وكســــر العــــين  يكتــــب ، يحلــــب ، وفــــي حال

  : الضمائر يكون على النحو اآلتي 

  ) بكسر الثالث ، أو ضمه ، أو فتحه (   يكتب ، يدرس ، يلعب : د الغائب المفر 

  )بكسر الثالث ، أو ضمه ، أو فتحه (   تكتب ، تدرس ، تلعب   :المفردة الغائبة 

  )بكسر الثالث ، أو ضمه ، أو فتحه ( ، تدرس ، تلعب تكتب :المفرد المخاطب 

  )األول والثاني وٕاسكان الثالث بكسر ( تكتبين ، تدرسين      :ردة المخاطبة المف

  )بكسر الثالث ، أو ضمه ، أو فتحه (   أكتب ، أدرس ، العب :المفرد المتكلم 

  )بكسر الثالث ، أو ضمه ، أو فتحه ( أكتب ، أدرس ، العب : المفردة المتكلمة 

  )بكسر األول والثاني وٕاسكان الثالث (   يكتبون ، يدرسون   :جمع الغائبين 

  )بكسر األول والثاني وٕاسكان الثالث (     يكتبن ، يدرسن   :جمع الغائبات 

ـــــــب همـــــــزة وصـــــــل (   أتكتبون ، أتدرسون :جمع المخاطبين  بإســـــــكان األول وجل

  )وٕاسكان الثالث    وكسر الثاني 

بإســـكان األول وجلـــب همـــزة وصـــل وكســـر ( أتكتـــبن ، أتدرســـن :جمـــع المخاطبـــات 

  )الثاني  وٕاسكان الثالث 

  )بكسر الثالث ، أو ضمه ، او فتحه (   ب ، ندرس ، نلعب نكت:جمع المتكلمين 

  والمتكلمات 

  :األمر ) ج

بكسـر العـين مثـل أكتـب ) ( افِعـل ( هـي : وله في لهجة الحلة ثالث صيغ   

بضـم العـين مثـل ) افعـل ( بفتح العين مثل العب وامزح ، و ) افعل ( ، اجلس ، و 

  .، أدرس ، واسكت 

  الضمائر    ويمثل الجدول اآلتي صيغه مع



 

 

  )بكسر العين وضمها وفتحها (   اكتب ، العب ، ادرس   : المخاطب المفرد 

بكسر األول وٕاسـكان الثـاني أو (   كتبي ، لعبي ، درسي   :المخاطبة المفردة 

  ضم األول وٕاسكان  الثاني 

  )بكسر األول وٕاسكان الثاني (   ا ، لعبوا ، درسوا كتبو : جمع المخاطبين 

  )بكسر األول أو ضمه وٕاسكان الثاني ( تبن ، لعبن ، درسن ك:لمخاطبات جمع ا

  

  :اسم الفاعل ) د

ال يختلف اسم الفاعل في لهجة الحلة عن صـيغته فـي اللغـة الفصـحى فهـو   

  :وعلى النحو اآلتي ) فاعل ( يأتي على زنة 

      العب ، كاتب ، خاتم     :المفرد المذكر 

  )بإسكان الثالث (   العبة ، كاتبة ، خاتمة     :ؤنثة المفردة الم

  )بإسكان الثالث (   العبين ، خاتمين ، دارسين     :جمع المذكر 

  )بإسكان الثالث (   العبات ، خاتمات ، دارسات     : جمع المؤنث 

  

  :اسم المفعول )هـ

ال يختلــف اســم المفعــول فــي لهجــة الحلــة عــن صــيغته فــي اللغــة الفصــحى   

  :تي وعلى النحو اآل) مفعول ( فهو يأتي على زنة 

  ملعوب ، مدروس ، مختوم     : المفرد المذكر 

  ملعوبه ، مدروسة ، مختومة     :المفردة المؤنثة 

  مدروسين ، مختومين ، مذبوحين     :جمع المذكر 

  مدروسات ، مختومات ، مذبوحات     :جمع المؤنثة 

  :المصدر القياسي) و

  :يكون المصدر في لهجة الحلة على عدة صيغ منها   

  .ِفهم ، علم ، شرب : مثل ) ألول والثاني بكسر ا(   فعل 

  .لمس ، منع ، فتح : مثل ) بفتح األول وكسر الثاني (   فعل 



 

 

  .قدرة ، صبغة ، قبلة : مثل ) بضم األول وٕاسكان الثاني (   فعلة 

  .مسكه ، لمسه ، ضربه : مثل ) بفتح األول وٕاسكان الثاني (   فعلة 

  .سبحة ، لعبة : ل مث) بكسر األول وٕاسكان الثاني (   فعلة 

  .شراب ، خراب : مثل ) بفتح األول (   فعال 

  .نباح ، سباق : مثل ) بكسر األول (   فعال 

  .دوار ، سعال : مثل ) بضم األول (   فعال 

  .نهيق ، زفير ، شهيق : مثل ) بفتح األول (   فعيل 

  .فصاحة ، كرامة ، صراحة : مثل ) بفتح أألول (   فعالة 

  .طفولة ، صعوبة ، بطولة : مثل ) ول بضم األ(   فعولة 

  .خشونة ، سهولة ، نعومة : مثل ) بكسر األول (   فعولة 

  

غيـر مطـردة ، وفــي   أقيسـةوأبـواب الفعـل الثالثـي المجـرد سـتة تعتمــد السـماع ، ولهـا 

  :لهجة الحلة يمكن رؤية هذه األبواب على النحو اآلتي 

ومثالـه ) اضـي وضـمها فـي المضـارع بفتح العين فـي الم( فعل يفعل  :الباب األول 

مسـك : نصر ينصر ، دخل يدخل ، وفي لهجة الحلـة مثالـه : في العربية الفصحى 

  .يمسك ، درس يدرس ، زار يزور ، صاغ يصوغ ، دعا يدعو ، رفض يرفض 

ومثالـه ) بفتح العين في الماضـي وكسـرها فـي المضـارع ( فعل يفعل  :الباب الثاني 

: رب يضــرب ، جلــس يجلــس ، وفــي لهجــة الحلــة مثالــه ضــ: فــي العربيــة الفصــحى 

  .غسل يغسل ، خدم يخدم ، رسم يرسم ، رّن يرن ، رمى يرمي ، خلق يخلق 

ومثاله فـي العربيـة : بفتح العين في الماضي والمضارع ( فعل يفعل  :الباب الثالث 

دفــع : ذهــب يــذهب ، فــتح يفــتح ، ســأل يســأل ، وفــي لهجــة الحلــة مثالــه : الفصــحى 

  .فع ، طبخ يطبخ ، قرأ يقرأ يد

ومثاله في العربيـة ) بكسر العين في الماضي والمضارع ( فعل يفعل  :الباب الرابع 

شــبع : فــرح يفــرح ، عــرج يعــرج ، عــور يعــور ، وفــي لهجــة الحلــة مثالــه : الفصــحى 

  .يشبع ، شرب يشرب ، عطش يعطش 



 

 

ومثالـــه فـــي ) بضـــم العـــين فـــي الماضـــي والمضـــارع ( فعـــل يفعـــل  :البـــاب الخـــامس 

بعـد يبعـد ، : كرم يكرم ، حسن يحسن ، وفي لهجـة الحلـة مثالـه : العربية الفصحى 

  .قرب يقرب 

ومثالــه فـــي ) بكســر العــين فــي الماضـــي والمضــارع ( فعــل يفعـــل : البــاب الســادس 

حسب يحسب ، نعم ينعم ، وثق يثق ، ومثاله في لهجة الحلـة ، : العربية الفصحى 

  .وثب يثب ، قفز يقفز 

  

دحـرج وقشـعر ، ومثالـه : فعلـل ، نحـو : أما الرباعي المجرد فلـه صـيغة واحـدة هـي 

  .قشمر ، دهور ، برهن : في لهجة الحلة 

  

  :األفعال المزيدة ) ٢

وهــي األفعــال التــي يــزاد فيهــا أحــرف لتــؤدي بهــا معــاني فرعيــة إلــى جانــب   

  . معناها العام ، ويبين الجدول اآلتي هذه األفعال في لهجة الحلة

 :ولها ثالث صيغ : المزيدة بحرف واحد  ) أ
أكرم ، أدخل ، أخلف ، وينطق في المضارع بكسـر أولـه : مثاله : صيغة أفعل 

يكـرم ، : وٕاسكان ثانيه ، أما ثالثه فمرة يكون مضمومًا ومرة يكـون مكسـورًا مثـل 

يخلف ، يدخل ، ويصـاغ فـل األمـر بكسـر الهمـزة وٕاسـكان الثـاني وكسـر الثالـث 

  .أكرم ، اخلف ، أدخل : حو أو ضمه ن

وفــي لهجــة الحلــة ) بتضــعيف عــين الفعــل ( عّلــم ، هــّذب : نحــو : صــيغة فّعــل 

يقــال خــرب ودمــر ، ويصــاغ مضــارعه بكســر حــرف المضــارعة وفــتح مــا بعــدها 

  .نحو يخرب ويدمر ، أما األمر فيكون خرب ودمر 

  

ارعة خــالف ، شــارك ، وينطــق مضــارعه بكســر حــرف المضــ: نحــو : صــيغة فاعــل 

  .خالف وشارك : يخالف ويشارك ، واألمر نحو : يقال 

  :وتكون على خمس صيغ هي : المزيدة بحرفين  ) ب



 

 

نحـو انكسـر وانـدفع ، وينطـق مضـارعه بكسـر حـرف المضـارعة : صيغة الفعـل 

  .انكسر اندفع : وٕاسكان ما بعدها نحو ينكسر ويندفع ، واألمر نحو 

مضـارعه بكسـر حـرف المضـارعة نحو اجتمع واشتغل ، وينطق : صيغة أفتعل 

  . اجتمع واشتغل : يجتمع ويشتغل ، واألمر نحو : وٕاسكان ما بعدها نحو 

احمّر واصفّر ، وينطق مضارعه بكسر حـرف المضـارعة : نحو : صيغة افعّل 

  .يحمر ويصفر : وٕاسكان ما بعدها وفتح ما قبل اآلخر ، نحو 

ه بكسـر حـرف المضـارعة تعّلـم وتـّدرب ، وينطـق مضـارع: نحـو : صيغة تفّعـل 

وٕاســكان مــا بعــدها وفــتح مــا قبــل اآلخــر ، نحــو يــتعلم ويتــدرب ، واألمــر بإســكان 

  .أتعلم وأتدرب : أوله وجلب همزة وصل ، نحو 

نحـو تباعـد وتقابـل ، وينطـق مضـارعه بكسـر حـرف المضـارعة : صيغة تفاعـل 

باعــد :  يتباعــد ويتقابــل ، واألمــر نحــو: مــا بعــدها وفــتح مــا قبــل اآلخــر ، نحــو 

  .وقابل 

  :وتكون على صيغتين هي : المزيدة بثالث أحرف ) ج

نحــو اسـتعجل ، اســتغفر ، وتنطـق فـي المضــارع بكسـر حــرف : صـيغة اسـتفعل 

يستعجل ويسـتغفر ، : المضارعة وٕاسكان ما بعدها وكسر ما قبل اآلخر ، نحو 

  .استعجل ، استغفر : واألمر نحو 

، وتنطق في المضارع بكسر حرف  نحو احدودب ، اخشوشن: صيغة افعوعل 

يخشوشــــن ، : المضــــارعة وٕاســــكان مــــا بعــــدها وكســــر مــــا قبــــل اآلخــــر ، نحــــو 

  .يحدودب 

  

: أفعـال ، نحـو : وهناك صيغتان في الفصحى ال وجود لهـا فـي لهجـة الحلـة ، همـا 

  .اجلوذ : أحمار ، وافعوّل ، نحو 

  :أما الرباعي المزيد بحرف واحد فيكون على خمس صيغ هي 

نحــو تجــورب وتقولــب ، ويكــون مضــارعه بكســر حــرف المضــارعة : غة تفوعــل صــي

  .يتجورب ، ويتقولب : وٕاسكان الثانية وفتح ما قبل اآلخر ، نحو 



 

 

تدهور ، تمحور ، ويكـون مضـارعه بكسـر حـرف المضـارعة : نحو : صيغة تفعول 

  .يتدهور ، يتمحور : وٕاسكان الثانية وفتح ما قبل اآلخر ، نحو 

تنشيطن ، ويكـون مضـارعه بكسـر حـرف المضـارعة وٕاسـكان  : نحو :  صيغة تفعيل

  .يتشيطن : ما بعدها وفتح ما قبل اآلخر ، نحو 

تمسـكن وتمنـدل ، ويكـون مضـارعه بكسـر حـرف المضـارعة : نحـو : صيغة تمفعـل 

  .يتمسكن ويتمندل : وٕاسكان ما بعدها ، نحو 

سـر حـرف المضـارعة تـدحرج وتكهـرب ، ويكـون مضـارعه بك: نحـو : صـيغة تفعلـل 

  .يتدحرج ويتكهرب : وٕاسكان ما بعدها ، نحو 

  

  :واألفعال الرباعية المجردة في لهجة الحلة تكون على خمسة اوزان هي 

حلحـل  –جعمـر  –تخـتخ  –بزبـز  –بـرطم  –بربـع  –بحلـق : نحو  –فعلل  - ١

  .ربرب  –خربط  –

 –صـوفر  –سـودن  –دومـن  –خوصـر  –جوعر  –بولش : نحو  –فوعل  - ٢

 .لولع  –حل طو 
 .ولول  –وشوش  –هرول  –لغوص  –شعوط  –حيون : نحو  –فعول  - ٣
 –طنكـــر  –شـــندخ  –دنـــدن  –خنـــزر  –حـــنفض  –تنبـــل : نحـــو  –فنعـــل  - ٤

 .جنكل 
 .شيطن  –نيشن  –شيرز  –سيطر : نحو  –فيعل  - ٥

 
  

 :الفعل المعتل  )٣
وهو الفعل الذي يكون فيه حرف عله أو أكثـر ، وهـو فـي العربيـة الفصـحى 

  :هي  أنواع أربعةى عل

وعــد ، وثــب ، ومثالــه فــي : ، نحــو حــرف علــه  أولــهوهــو مــا كــان : المثــال  - ١

ف ، وصــف ، ويكــون نطقـه بضــم األول وفــتح الثــاني أمــا گــو : لهجـة الحلــة 



 

 

نطق بإلحاق حرف المضارعة أول الفعل وفتح مـا قبـل اآلخـر ، يمضارعه ف

تق األمـــر يوصـــف ويشـــ: يوكـــف ، أو كســـر مـــا قبـــل اآلخـــر ، نحـــو : نحـــو 

  .أوكف ، أو صف : بجلب همزة وصل أو الفعل ، نحو 

قـام ، بـاع ، وفـي لهجـة : وهو ما كان وسطه حرف عله ، نحو  :األجوف  - ٢

كـــال ، جـــاع ، ويكـــون مضـــارعه بكســـر حـــرف المضـــارعة : الحلـــة ، نحـــو 

: يكــول ، يجــوع ، يبيــع ، واألمــر ، نحــو : وقلــب األلــف واوًا أو يــاًء ، نحــو 

يع ، أما أسم الفاعل فيكون بقلـب الهمـزة يـاًء ، نحـو كايـل ، كول ، جوع ، ب

 .جايع ، بايع ، وكذلك في اسم المفعول ، نحو ميكول ، مبيوع 
رمـى ، نمـا ، ومثالـه فـي : وهـو مـا كـان آخـره حـرف علـة ، نحـو  :الناقص  - ٣

وذلــك أن لهجــة الحلــة تــتخلص مــن األلــف ( ة ، مشــه ، چــب: لهجــة الحلــة 

نطـق فـي لهجـة الحلـة ي، و ) هـاء السـكن لتسـهيل النطـق بقلبهـا إلـى  ةاآلخري

بكسر أوله وفـتح ثانيـه أمـا المضـارع فيكـون بكسـر حـرف المضـارع وٕاسـكان 

ي ، ويمشــي ، واألمــر يكــون چــيب: مــا بعــدها وكســر مــا قبــل اآلخــر ، نحــو 

 .ي وٕامشي چإب: بإبقاء حرف العلة ، نحو 
 : ن على نوعين وهو الذي فيه حرفان من حروف الهلة ويكو  :اللفيف  - ٤
كـوى ، ولـوى : وهو ما كـان ثانيـه وثالثـه حـرف علـه ، نحـو  :ن و ر قلفيف م ) أ

وذلــك أن لهجــة الحلــة تــتخلص مــن ( ، ومثالــه فــي لهجــة الحلــة نــوه ، طــوه 

وينطـق بكسـر أولـه وفـتح ثانيـه ، ) األلف اآلخرية بتحويلها إلى هاء السكن 

بعـدها وقلـب األلـف أما المضارع فيكون بكسر حرف المضارعة وٕاسكان ما 

: ينوي ، يطوي ، واألمر يكون بإبقاء حـرف العلـة ، نحـو : إلى ياء ، نحو 

  .أنوي ، أطوي 

وقـى ، وعـى ، : ه وثالثه حرف عله ، نحـو لوهو ما كان أو  : وقلفيف مفر  ) ب

وذلـك أن لهجـة الحلـة تـتخلص مـن ( وشـه ، وعـه : ومثاله في لهجـة الحلـة 

وينطـق بكسـر أولـه وفـتح ثانيـه ، ) السكن األلف اآلخرية بتحويلها إلى هاء 

يشـي : والمضارع يكون بفتح حرف المضارعة وكسر مـا قـل اآلخـر ، نحـو 



 

 

: ، ويعـــي ، واألمـــر يكـــون بجلـــب همـــزة وصـــل وٕابقـــاء حـــرف العلـــة ، نحـــو 

 .أوشي ، أوعي 
  :األفعال المهموزة  -٤

  :وهي األفعال التي يوجد فيها همزة وتكون على ثالثة أنواع   

  :مهموزة األول  أفعال

نحـــو أكـــل ، ويبـــين الجـــدول اآلتـــي : وهـــي التـــي يكـــون أولهـــا حـــرف همـــزة   

  :إسناده إلى الضمائر 

  

  األمر  المضارع   الماضي   الضمائر

بكســـــــــــــر (يأكـــــــــــــل   أكل   المفرد الغائب 

  )الكاف

---------  

بكســـــــــــــر (تأكـــــــــــــل   أكلْت   المفردة الغائبة 

  )الكاف

---------  

بكســـــــــــــر (أكـــــــــــــل ت  أكلتْ   المفرد المخاطب 

  ) الكاف

  )بضم الكاف ( أكل 

بإسكان الكـاف (أكلي   تأكلين   )بكسر التاء ( أكلِت  المفردة المخاطبة 

(  

  المفرد المتكلم 

 المفرد ة المتكلمة 

  ---------  أكل  أكلتْ 

ـــــــــــــوا   جمع الغائبين بإســـــــــــــكان (أكل

  )الكاف 

  ---------  يأكلون

بإســـــــــــــكان (أكلـــــــــــــن   جمع الغائبات

  )الكاف 

  ---------  يأكلن 

  أكلوا  تأكلون  اكلتو  جمع المخاطبين 

  أكلن  تأكلن  أكلتن   جمع المخاطبات



 

 

  جمع المتكلمين 

  جمع المتكلمات 

  ---------  نأكل  أكلنه

  

  :أفعال مهموزة الوسط 

  وهي التي يكون وسطها همزة ، نحو سأل   

  األمر  المضارع   الماضي   الضمائر

  ---------   )بكسر الياء ( سألي  )بكسر السين (سأل   المفرد الغائب 

  ---------   تسأل   سألت   المفردة الغائبة 

  اسأل   تسأل   سألتْ   المفرد المخاطب 

  اسألي   تسألين  سألِت   المفردة المخاطبة 

  المفرد المتكلم 

  المفرد ة المتكلمة 

  ---------   أسأل   أسألت 

  ---------   يسألون  سألوا  جمع الغائبين

  ---------   يسألن  نسأل  جمع الغائبات

  اسألوا  يسألون  أسألوا   جمع المخاطبين 

  سألن  تسألن  أسألن  جمع المخاطبات

  جمع المتكلمين 

  جمع المتكلمات 

  ---------   نسأل   سألنه

  

  

  

  :أفعال مهموزة األخر 

وهــي األفعــال التــي يكــون آخرهــا همــزة مثــل بــدأ وهــدأ ، ويكــون نطقهــا فــي   

بـــده وهـــده ، أمـــا المضـــارع : ا بهـــاء الســـكن نحـــو الماضـــي بحـــذف الهمـــزة وتعويضـــه



 

 

يبـدي ويهـدي ، واألمـر : فيكون بكسر حرف المضـارعة وقلـب األلـف الـى يـاء نحـو 

  .يكون نحو ابدأ واهدأ ، أي أن الهمزة تثبت في فعل األمر فقط 

  

  األسماء  -: ثانيًا 

 :جنس األسماء  - ١
فاطمـة ، زهـره ، :  أكثر األسماء المؤنثة في لهجة الحلة تنتهـي بالهـاء نحـو

  بسمه ، سيارة ، طائره ،

  .ونحو ذلك 

  :واألسماء المؤنثة هي 

  .يد ، رجل ، عين : األعضاء الثنائية في الجسم  ) أ

 .مصر ، كويت ، دبلة ، مهدية ، ونحو ذلك : أسماء المدن والدول مثل  ) ب
 .عروس ، عجوز ، شابة ، ونحو ذلك : أسماء تدل على اإلناث مثل  ) ت
 .دنيه ، رحمه ، ونحو ذلك : منتهية بهاء مثل بعض األسماء ال ) ث
شــمس ، نــار ، : بعــض األســماء التــي تــدل فــي معناهــا علــى المؤنــث مثــل  ) ج

 .ريح ، ونحو ذلك 
 
  

  :تأنيث الصفات  -٢

شـاطرة ، زينـة : آخـر الكلمـة نحـو ) هـاء ( تؤنث الصفات في لهجة الحلة بزيـادة ) أ

  .، تعبانة ، سهرانة ، ونحو ذلك 

لخاصة باأللوان والعيوب التي هي على زنة أفعل ومؤنها فعـالء نحـو الصفات ا) ب

  .عرجه ، صفره ، بيضه ، سمره ، حوله ، ونحو ذلك : 

حامـل ، : وتدل على المؤنث مثل ) فاعل ( بعض الصفات التي هي على زنة ) ج

  .باكر ، ناهد ، ونحو ذلك 

  



 

 

  :أقسام االسم  -٣

  :أقسام هي ينقسم االسم من حيث العدد على ثالثة   

 : المفرد ) أ
رجل ، امـرأة ، طالـب ، طالبـة ، ونحـو : وهو ما دل على واحد أو واحدة نحو  

  .ذلك 

 :  المثنى ) ب
وهو ما دل على اثنين أو اثنتين ، ويكون بزيادة ياء ونون في جميع الحاالت ، 

أي لــيس كمــا هــو معــروف فــي اللغــة الفصــحى ، إذ تــتم فيهــا التثنيــة بزيــادة ألــف 

جـاء الطالبـان ، هاتـان طالبتـان مجتهـدتان : ة في حالـة الرفـع نحـو ونون مكسور 

رأيــت طــالبين ، : ، وبزيــادة يــاء ونــون مكســورة فــي حــالتي النصــب والجــر نحــو 

حضـــر طـــالبين ، أجـــت : ســـلمت علـــى طـــالبتين ، أمـــا فـــي لهجـــة الحلـــة فيقـــال 

  .طالبتين ، شفت عاملين ، سلمت على حارسين ، وقريت كتابين 

ل جعلــت المثنــى بــاأللف مطلقــًا رفعــًا ونصــبًا وجــرًا ، مثــل بنــي وهنــاك قبائــ  

  الحارث بن كعب ، وبين العنبر 

  :، وبعض ربيعة ، وبكر بن وائل وحمدان وعذرة ، قال هوبر الحارثي 

  )٣(دعه إلى هابي التراب عقيم     تزود منا بين إذناه ضربته 

ى اليــاء لــه أصــول ويــرى الــدكتور إبــراهيم الســامرائي ان ميــل لهجــة الحلــة إلــ  

هــي يــاء اإلمالــة الشــائعة فــي جهــات كثيــرة مــن الــوطن العربــي ، كمــا فــي (( قديمــة 

  )٤()) العراق وفي سوريا وفي مصر وفي جهات أخرى 

  

  

  

  :الجمع ) ج

عرفــت العربيــة ثالثــة أنــواع مــن الجمــع ، هــي جمــع المــذكر الســالم ويكــون   

ـــة الرفـــع ، ويـــاء ونـــون بإلحـــاق واو ونـــون مفتوحـــة إلـــى آخـــر االســـم المفـــرد فـــ ي حال



 

 

جـــاء المعلمـــون ، رأيـــت المهندســـين ، : مفتوحـــة فـــي حـــالتي النصـــب والجـــر ، نحـــو 

ســلمت علــى الفالحــين ، والنــوع الثــاني هــو جمــع المؤنــث الســالم ويــتم بإضــافة ألــف 

طالبـات ، معلمـات ، مهندسـات ، والنـوع : وتاء الى آخر االسم المؤنث المفرد مثـل 

ســير ويــتم بتغييــر بنيــة المفــرد بإضــافة حــروف أو إنقاصــها أو الثالــث هــو جمــع التك

  .رجال ، طالب ، مناضد ، ونحو ذلك : بتغيير الحركات ، نحو 

وقــد وافقــت لهجــة الحلــة العربيــة الفصــحى فــي جمــع المؤنــث الســالم وجمــع   

التكسير ، ففيها بنات ، مجالت ، دفـاتر ، كتـب ، ومـال إلـى ذلـك ، واختلفـت معهـا 

بالياء مطلقًا رفعًا ونصبًا وجـرًا ، كمـا هـو  جعلتهع المذكر السالم ، إذ في صيغة جم

الحـــال فـــي المثنـــى ، يقـــال حضـــر المعلمـــين ، ورأيـــت المهندســـين ، وســـلمت علـــى 

  .الفالحين 

أمــا جمــع التكســير فــي لهجــة الحلــة فلــه صــيغ متعــددة ، تشــترك فــي بعضــها   

   :دول بهذه الصيغ مع التمثيلوفيما يلي جزان هذا الجمع في اللغة الفصحى ،مع أو 

بفــتح الفــاء وٕاســكان العــين ، وهــي مــن الصــيغ النــادرة ، ) : َفْعــل ( صــيغة  - ١

  .جْمع  –ْبع ر  –صْحب : مثل 

 .خوص  –سود : بضم الفاء وٕاسكان العين مثل ) : ُفْعل ( صيغة  - ٢
جمــــع تنكــــة بمعنــــى ( تنــــك : بفــــتح الفــــاء والعــــين مثــــل ) : َفَعــــل ( صــــيغة  - ٣

 .حلق  ، نخل ،) صفيحة 
 .جنط  –سمج  –ِرحل : بكسر الفاء وفتح العين مثل ) : ِفَعل ( صيغة  - ٤
 .ركب  –ُجَول  -ُكبب :بضم الفاء وفت العين مثل ) : ُفعل ( صيغة  - ٥
 .غبر  –سفن  –صفر : بضم الفاء والعين مثل ) : ُفُعل ( صيغة  - ٦
 .حواش  –رمال  –جبال  –جالب : بكسر الفاء مثل ) : فعال ( صيغة  - ٧
 .نعل  –ولد  –زلم : بكسر الفاء والعين مثل ) : ِفِعل (  صيغة - ٨
 .حريم  –حمير : بفتح الفاء مثل ) : فِعل ( صيغة  - ٩
 .بيوت –بدور  –شيوخ  –ضيوف : بكسر الفاء مثل ) : فعول ( صيغة  -١٠



 

 

 –ُرّكـــع : بضـــم الفـــاء وتضـــعيف العـــين المفتوحـــة مثـــل ) : ُفّعـــل ( صـــيغة  -١١

 .ُنّوم  –ُطّهر 
 –شـّطار  –خّطـار : بضم الفـاء وتضـعيف العـين مثـل :  )ُفّعال ( صيغة  -١٢

 .تجار 
 .كتبه  –قتله  –سفله : بفتح الفاء والعين مثل ) : فعله ( صيغة  -١٣
جمــــع ( جهــــال  –خــــوال  –عمــــام : بفــــتح الفــــاء مثــــل ) : فعــــال ( صــــيغة  -١٤

 ) .جاهل بمعنى صغير 
 أذرع –أشـهر  –أنهـر : بفـتح الهمـزة وضـم العـين مثـل ) : أفعـل ( صيغة  -١٥

. 
 .أنهار  –أخبار  –أفالم : مثل ) : أفعال ( صيغة  -١٦
 .أقمشة  –أدوية  –أسمده : مثل ) : أفعلة ( صيغة  -١٧
 .حصران  –وديان  –نهران : بكسر الفاء مثل ) : فعالن ( صيغة  -١٨
 .خلكان  –سودان  –حمران : بضم الفاء مثل ) : فعالن ( صيغة  -١٩
 .ّباء أح –أنبياء  –أصدقاء : مثل ) : أفعالء ( صيغة  -٢٠
 .عطاشه  –تعابه  –سكارة : بكسر الفاء مثل ) : فعالة ( صيغة  -٢١
 .خالكين : بفتح الفاء مثل ) : فعالين ( صيغة  -٢٢
جمــــع زغيــــر بمعنــــى ( ازغــــار : بكســــر الهمــــزة مثــــل ) : أفعــــال ( صــــيغة  -٢٣

 ) .جمع سمين بمعنى بدين ( اسمان  –) صغير 
 –ناكيـــل چ –ير دنـــان –طراطيـــر : بفـــتح الفـــاء مثـــل ) : فعاليـــل ( صـــيغة  -٢٤

 .زنابير 
 .رياجيل  –زنابيل  –دشاديش : بكسر الفاء مثل ) : فعاليل ( صيغة  -٢٥
 .سوالف  -شوارب : بضم الفاء مثل ) : فواعل ( صيغة  -٢٦
 .حوادث  –قنادر  –أوادم : بفتح الفاء مثل ) : فواعل ( صيغة  -٢٧
 .هداية  –زواية : بفتح الفاء مثل ) : فعالة ( صيغة  -٢٨
 .دراهم  –براطم  –أرانب : بفتح الفاء مثل : ) فعلل ( صيغة  -٢٩



 

 

 .جنايز  –جكاير : بكسر الفاء مثل ) : فعالل ( صيغة  -٣٠
 .أهالي  –عالوي  –جالوي : بفتح الفاء مثل ) : فَعالي ( صيغة  -٣١
 .حاللي  –زوالي : بضم الفاء مثل ) : فعالي ( صيغة  -٣٢
 .طبولة  –نعولة : بضم الفاء مثل ) : فعولة ( صيغة  -٣٣
 –سـماجة  –حمالـة : بفتح الفاء وتضـعيف العـين مثـل ) : فعالة  (صيغة  -٣٤

 .دجالة 
 .جلساء  –عمالء  –شعراء : مثل ) : فعالء ( صيغة  -٣٥
 .بطون  –نمور  –جنود : بضم الفاء مثل ) : فعول ( صيغة  -٣٦
 .قردة  –دببة : بكسر الفاء مثل ) : فعلة ( صيغة  -٣٧
 .  جرحى –أسرى : بفتح الفاء مثل ) : فعلى ( صيغة  -٣٨
 .حقايب  –حرايق  –عجايز : بفتح الفاء مثل ) : فعايل ( صيغة  -٣٩
) جمـع وكـح بمعنـى شـقي ( وكحـين : بفتح الفـاء مثـل ) : فعلين ( صيغة  -٤٠

 ) .جمع برع بمعنى لبق ( برعين  –
 .مشاغل  –مصانع  –معامل : مثل ) : مفاعل ( صيغة  -٤١

  

  :قيس الرقيات في لهجة تميم وبني عامر ، قال عبيد اهللا بن هذا ويظهر 

  )٥(وقد أسلماه مبعد وحميم         تولى قتال المارقين بنفسه       

  :وقال الفرزدق 

  )٦(ن السليط أقاربهبحوران يعصر   ولكن ديافّي أبوه وأمه       

  :ومن صيغ الجموع المنتهية بتاء مربوطة في لهجة الحلة 

 –شــــنابلة  –تالمــــذة  –تكارتــــه  –بغــــادة  –بصــــاروة  –بحارنــــة  –أفارقــــة  –أســــاتذة 

 –فنــاهرة  –فراعنــة  –عبــاقرة  –صــعايدة  –ســوامرة  –دكــاترة  –حتابلــة  –حداحــدة 

  .موامنة  –مصالوة  –مشاهدة  –كواظمة  –قراصنة 

  : وهناك طائفة أسماء مجموعة من أوزان مختلفة منها   

 : ، نحو ) أفاعيل ( وزن  - ١



 

 

 –أالعيـــب  –كاذيـــب أ –أقـــاليم  –أعاجيـــب  –أضـــابير  –أســـاطير  –أصـــابيع 

  .أهازيج  –إناجيل  –أناشيد  –أنابيب 

 : ، نحو ) فعايل ( وقد تخفف الهمزة ) : فعائل ( وزن  - ٢
 –خمايـــل  –عوايـــل  –خرايـــب  –حرايـــق  –جنـــايز  –جرايـــد  –بهـــايم  –بشـــاير 

 –ودائـع  –قصـائد  –قسـايم  –غرايـب  –عجـايز  –شـرايط  –شـدايد  –دسايس 

 –خــزائن  –خــرائط  –حــوائج  –جــرائم  –بــدائع  –وظــايف  –وشــايع  –وســايل 

 –والئـــم  –فـــرائض  –فوائـــد  –عصـــائر  –ســـوائل  –رهـــائن  –رســـائل  –دالئـــل 

  .تيائم 

  : وهناك صيغ جموع أخرى ، نحو 

 –صـــبايا  –شـــظايا  –ســـبايا  –زوايـــا  –رزايـــا  –خفايـــا  –خطايـــا  –تحايـــا  –بقايـــا 

) علمـًا أن لهجـة الحلـة تبـدل ألـف المـد إلـى هـاء السـكت ( نوايا ،  –مرايا  –قضايا 

  .الخ .... قضاية  –تحايه  –فتصبح بقايه 

 :تقسم االسم من حيث البنية  - ٣
كمــا قســـم علمــاء الصـــرف إلــى صـــحيح ومعتــل ، فـــأنهم يقســمون االســـم أقســـاما 

  :أربعة هي 

  : الصحيح ) أ

صـًا ، وذلـك مثـل دودًا وال منقو مـهو االسم الذي ليس مقصـورًا وال م

  .رجل ، كتاب ، بنت ، ونحو ذلك : 

  : المقصور ) ب

ســـماعي وهـــو : هـــو االســـم الـــذي آخـــره ألـــف الزمـــة ، وهـــو نوعـــان 

الذي ال تضبطه قواعد معينة وٕانما نلتزم فيه بما ورد في االسـتعمال اللغـوي 

، ونــوع قياســي وهــو الــذي يمكننــا أن نصــوغه بحســب القواعــد التــي توصــل 

مصــطفى ، فتــى ، هــدى ، : رف ، ومــن أمثلــة المقصــور إليهــا علمــاء الصــ

  .هوى 



 

 

وفي لهجة الحلـة يكـون نطقـه مخالفـًا للغـة الفصـحى ، إذ يـتم إبـدال 

مصـــطفه ، فتـــه ، هـــده ، مرتضـــه ، : الفـــه اآلخريـــة بهـــاء الســـكت ، فيقـــال 

 .ونحو ذلك ، وهذا اإلبدال جاء للتسهيل في النطق 
  

  : دودمالم) ج

قياسي وسـماعي : زة قبلها ألف زائدة ، وهو نوعان هو االسم الذي آخره هم  

ه مجموعــة مــن القواعــد التــي توصــل إليهــا علمــاء الصــرف ، ط، أمــا القياســي فتضــب

وأما السماعي فهو الذي ال تضبطه تلك القواعد ويخضع لالسـتعمال اللغـوي ، ومـن 

  .بناء ، ونحو ذلك  –صحراء  –دعاء  –سناء : أمثلة المحدود بنوعيه 

هجــة الحلــة ينطــق بحــذف همزتــه وٕابــدال ألفــه الزائــدة إلــى هــاء الســكت وفــي ل  

حمــرة فــي حمــراء ، بيضــة فــي بيضــاء ، غيــر أن : ليكــون أســهل فــي النطــق ، نحــو 

هذا اإلبدال غير مضطر وفي جميع المفردات ، فأنهم ينطقونـه كمـا هـو حـال نطقـه 

 –بنــاء  –اء غيــد –صــحراء : فــي اللغــة الفصــحى فــي كثيــر مــن األلفــاظ ، فيقولــون 

 .كساء ، ونحو ذلك 
  

  : المنقوص) د

قاضـي : هو االسم الذي آخره ياء الزمة ، غير مشـددة قبلهـا كسـرة ن مثـل   

هادي ، ونحـو ذلـك ، وال يختلـف فـي لهجـة الحلـة نطقـًا عنـه فـي اللغـة  –محامي  –

  .الفصحى 

  تكوين األسماء والصفات : ثالثًا 

ــ   ة علــى أوزان متعــددة ، وفيمــا يلــي تكــون األســماء والصــفات فــي لهجــة الحل

  :جدول بتلك األوزان بصيغة المفرد 

  

  .أهل  –صيف  –صوت : مثل  -) بفتح الفاء وتسكين العين ( َفْعل  - ١

 .ِلّب  –ِحّب  –طين : مثل  –) بكسر الفاء وتسكين العين ( ِفْعل  - ٢



 

 

 .كوب  –خوص  –دب : مثل  –) بضم الفاء وتسكين العين ( ُفْعل  - ٣
 .زحمة  –صخلة  –مثل نخلة  –) ح الفاء وتسكين العين بفت( َفعله  - ٤
 .حشمة  –فكرة  –مثل سمجة  –) بكسر الفاء وتسكين العين ( ِفعله  - ٥
) بمعنـى حفـرة( نكـرة  –غرفـة : مثـل  –) بضم الفاء وتسـكين العـين ( ُفعله  - ٦

 .ُبرمة  –
 .قلم  –خدم  –ولد : مثل  –) بفتح الفاء والعين وتسكين الالم ( فعل  - ٧
 .علب  –عنب :مثل  –) بكسر الفاء وفتح والعين وتسكين الالم (  فعل - ٨
 .ُبرك  –ُحفر : مثل  –) بضم الفاء وفتح والعين وتسكين الالم ( فعل  - ٩
 .رابح  –ناجح  –فاشل : مثل  –فاعل  -١٠
 .صباح  –حرام  –حالل : مثل  –) بفتح الفاء ( فعال  -١١
 .عظاء  –شراء  –كتاب : مثل  –) بكسر الفاء ( فعال  -١٢
 .نحاس  –حوار  –سؤال : مثل  –) بضم الفاء ( فعال  -١٣
 .شرارة  –وكاحة  –صراحة : مثل  –) بفتح الفاء ( فعاله  -١٤
 .قيادة  –زيارة  –زبالة : مثل  –) بكسر الفاء ( فعاله  -١٥
 .كتوم  –رحوم  –خدوم : مثل  –) بفتح الفاء ( فعول  -١٦
 .عموم  –غروب  –شروق : مثل  –) بضم الفاء ( فعول  -١٧
 .صعوبة  –سهولة  –خشونة : مثل  –) بضم الفاء ( ة فعول -١٨
 .لعين  –صغير  –بدين : مثل  –) بفتح الفاء ( فعيل  -١٩
 ) .ضعيف ( رجيج  –سمين  –جبير : مثل  –) بكسر الفاء ( فعيل  -٢٠
 .حداد  –صياد  –نجار : مثل  –) بفتح الفاء وتضعيف العين ( فعال  -٢١
 . چشبا –نيام  –رجال : مثل  –) بكسر الفاء وتضعيف العين ( فعال  -٢٢
 .كّوام  –سكان  –تكان : مثل  –) بضم الفاء وتضعيف العين ( فعال  -٢٣
 .بوابة –سحّارة  –وّالدة : مثل  –) بفتح الفاء وتضعيف العين ( فعالة  -٢٤
 .خراطة  –سجادة : مثل  –) بكسر الفاء وتضعيف العين ( فعالة  -٢٥
 .دّبوس  –تنور : مثل  –) بفتح الفاء وتضعيف العين ( فعول  -٢٦



 

 

 .ماعون  –صاروخ  –ناطور : مثل  –فاعول  -٢٧
 .صابونة  –) ملعقة ( خاشوكة : مثل  -فاعولة  -٢٨
 .أكبر  –أبيض  –أعزب : مثل  –أفعل  -٢٩
 .معمل  –مسبح  –مركب : مثل  –) بفتح الميم والعين ( مفعل  -٣٠
 .مجزرة  –مقبرة  –مدرسة : مثل  –) بكسر الميم والعين ( مفعله  -٣١
 .مسحاة  –منشار  –مفتاح : مثل  –) ميم بكسر ال( مفعال  -٣٢
 .محرن  –مسجد : مثل  –) بكسر الميم والعين ( مفعل  -٣٣
مزبلـة  –مكنسة : مثل  –) بفتح الميم وكسر الفاء وتسكين العين ( مفعلة  -٣٤

. 
 .صائمة  –نائمة  –جامعة : مثل  –فاعلة  -٣٥
 .منذور  –مشكور  –معروف : مثل  –مفعول  -٣٦
 .مزيونة  –محرومة  –مسؤولة : مثل  –مفعولة  -٣٧
 .عّريس : مثل  –فّعيل  -٣٨
 .تنزيل  –تحريك  –تفتيش : مثل  –تفعيل  -٣٩
 .تعبان  –سكران  –زعالن : مثل  –) بفتح الفاء ( فعالن  -٤٠
 .نسوان  –جرذان  –ذبان : مثل  –) بكسر الفاء ( ِفعالن  -٤١
 .قربان  –مردان : مثل  –) بضم الفاء ( فعالن  -٤٢
 .حوراء  –سمراء : مثل  –فعالء  -٤٣
 .خنفس  –دنبك : مثل  –) بضم الفاء والالم ( فعلل  -٤٤
 .شلغم : مثل  -) بفتح الفاء والالم ( فعلل  -٤٥
 .انكسار  –انصراف  –أنتظار : مثل  –أنفعال  -٤٦
 .اشتراك  –اعتراف  –اختالف : مثل  –أفتعال  -٤٧
 .استخالص  –استحضار : مثل  –استفعال  -٤٨
 .غربال  –فنجان : مثل  –) بكسر الفاء ( فعالن  -٤٩

  



 

 

  الضمائر : رابعًا 

  : أنا  - ١

وهــــو ضــــمير المــــتكلم ، ينطــــق فــــي العربيــــة الفصــــحى بطــــريقتين ، أوالهمــــا 

، والطريقــة الثانيــة بحــذف )٧(الوصــل والوقــف وهــي لهجــة بنــي تمــيم بثبــات األلــف فــي

، وقـــد  )٨(األلـــف وصـــًال وٕاثباتهـــا وقفـــًا ، وال يكـــون إثباتهـــا وصـــًال إال فـــي الضـــرورة 

الكوفيــون أنهــا مــن الكلمــة وليســت زائــدة ،  فيــرىه األلــف ، أختلــف العلمــاء فــي هــذ

  .)٩(وذهب البصريون إلى أنها زائدة وليست من أصل الكلمة 

وجنحــت لهجــة الحلــة إلــى نطــق هــذا الضــمير بــثالث طــرق ، األول تســير   

علــى مــنهج القــدماء بحــذف األلــف وٕابــدالها إلــى هــاء الســكت فتصــبح أنــه ، والثانيــة 

د وٕابــدال األلــف الــى هــاء الســكت فتصــبح أنــه ، والطريقــة الثالثــة بجعــل الهمــزة همــزة 

وتــذكر كتــب اللغــة أن . بجعــل الهمــزة همــزة مــد وٕابــدال األلــف إلــى يــاء فتصــبح أنــي 

هذا الضمير فيه خمس لهجات ، األولى إثبات األلف وقفًا وحذفها وصـًال ، والثانيـة 

بمـد الهمـزة ) نآ(تـه يـاء ، والرابعـة بإبـدال همز ) هنـا ( إثباتها وصًال ووقفًا ، والثالثـة 

 . )١٠() أن ( ، والخامسة 
  

  :نحن  -٢

وهــو ضــمير جماعــة المتكلمــين ، ويتخــذ فــي لهجــة الحلــة صــورة مغــايرة لمــا 

هو عليه في اللغة الفصحى ، إذ تحذف النون األولـى ويـؤتى بهمـزة وصـل للتوصـل 

  .فتصبح أحنهسكت بعد النون اآلخرة إلى النطق بالساكن ، ويؤتى بهاء ال

  :هو  -٣

وهـــو ضـــمير المفـــرد الغائـــب ، وينطـــق فـــي العربيـــة الفصـــيحة بـــواو مفتوحـــة   

أنه يكون على ثالثة أحرف مثل أنـت ، فيقـال ُهـوَّ فعـل ذلـك ( خفيفة ويرى الكسائي 

، ومــن العــرب مــن يخففــه ، فيقــول هــو فعــل ذلــك ، وينطقــه الــبعض أآلخــر بإســكان 

  .الواو 

  :قال الشاعر 



 

 

  )١١(فأصبحت قد جاوزت قومًا أعاديا    هو لقيت الذي لقوا وركضك لوال

أنه يتكون من الهاء والواو فـي لهجـة الحجـاز سـواء أكـان مـا قبلهـا ( جني  ابنويرى 

، وهـذا الضـمير نفسـه يتكـون  ولـديهو مـالمفتوحًا أم مكسورًا ، يقولون مررت بهو ، 

  . )١٢() من الهاء الساكنة وحدها في لهجة أزد السراة 

أي بتضـــعيف الـــواو المفتوحـــة ( وتلتـــزم لهجـــة الحلـــة الصـــيغة التـــي ذكرهـــا الكســـائي 

  .فتنطق ُهوَّ 

  :هي  -٤

وهو ضمير المفردة الغائبة ، وينطق بلهجة الحلـة بتضـعيف اليـاء المفتوحـة   

 . فتصبح هيَّ 
  :هم  -٥

 .وهو ضمير جماعة الغائبين وينطق بفتح الميم وتضعيفها فيقال ُهمَّ   
 
  

  :هن  -٦

وهــو ضــمير جماعــة الغائبــات وينطــق بلهجــة الحلــة بكســر الهــاء لمــا عــرف   

  .ِهّن : عن هذه اللهجة الميل الى الكسر فيقال 

  

  )الضمائر المنفصلة : ( وفيما يلي جدول بكيفية نطق الضمائر وصيغها 

  هوَّ   المفرد الغائب

  هيَّ   المفردة الغائبة 

  ُهمَّ   جماعة الغائبين

  ِهنَّ   جماعة الغائبات 

  أنَت   المفرد المخاطب 

  أنتِ   المفردة المخاطبة 

  أنتم   جماعة المخاطبين



 

 

  إنتنْ   جماعة المخاطبات

  المفرد المتكلم

  المفردة المتكلمة 

  أني  –أنه  –أنه 

  جماعة المتكلمين 

  جماعة المتكلمات 

  أحنة 

    :الضمائر المتصلة 

  )كتابه ( ـــْه   المفرد الغائب

  )كتابها ( ــها    بة المفردة الغائ

  )كتباهم ( ُهْم    جماعة الغائبين

  )كتابهن ( ِهن    جماعة الغائبات 

  )كتابك ( ْك    المفرد المخاطب 

  ) چكتاب( ـْ چ  المفردة المخاطبة 

  )كتابكم ( ُكم   جماعة المخاطبين

  )ن چكتاب( ْن  چَ   جماعة المخاطبات

  

  :اسم التفضيل : خامسًا 

للمؤنـث يـدل علـى ) فعلـى ( للمـذكر و ) أفعـل ( لـى وزن مشـتق ع اسـمهو   

أن شــيئين اشــتركا فــي صــفة مــا ، وزاد أحــدهما علــى اآلخــر فيهــا ، نحــو قولــه تعــالى 

ذلكم اقسط عنـد اهللا " ، ونحو قوله تعالى  )١٣(" ولتجدنهم أحرص الناس على حياة "

  :، ونحو قول الشاعر  )١٤(" وأقوم للشهادة وأدنى أّال ترتابوا 

  )١٥(ليًال وأخبث بالنهار نهارا     لم ألق أخبث يا فرزدق منكم   

ويشتق اسم التفضيل من مصدر الفعل على أن يكون ثالثيًا ، تامـًا ، مثبتـًا متصـرفًا 

وٕاذا خــالف . ، قــابًال للتفــاوت ، مبنيــًا للمعلــوم ، لــيس الوصــف منــه علــى وزن أفعــل 

أشــد أو ( شــرة ولكــن يــؤتى بـــ بعــض هــذه الشــروط فــال يصــاغ منــه اســم التفضــيل مبا



 

 

أنت أكثر : ويجعل مصدره بعده منصوبًا عن التمييز ، نحو قولك ) أكثر أو أعظم 

  .)١٦(إنطالقًا من أخيك 

، ) فعلـى(وزن أفعـل وللمؤنـث علـى وزن ويكون اسم التفضيل للمـذكر علـى   

ف نحو كبـرى وصـغرى ، وأكبـر وأصـغر ، ويلزمـه األفـراد والتـذكير إن جـرّد أو ُأضـي

لنكــرة ، نحــو زيــد أفضــل مــن عمــرو ، وهــذه أفضــل مــن دعــد ، والزيــدان أفضــل مــن 

عمــرو ، والزيــدون أفضــل مــن عمــرو ، أمــا المعــرف بـــ أل فأنــه يطــابق فــي األفــراد 

ـــد  ـــدان األفضـــالن ، الزيـــدون األفضـــلون ، وهن ـــد األفضـــل ، الزي ـــذكير ، نحـــو زي والت

  . )١٧( الفضلى ، والهندان الفضليات ، والهندات الفضليات

: ، يقـال ) أفعـل ( أما في لهجة الحلة فأنه يأخـذ صـيغة واحـدة هـي صـيغة   

المدرسة أكبر من البيت ، زيد أطول من علي ، هند اسمن مـن زينـب ، وهـذا يعنـي 

الشـاطران أفضـل : أن التفضيل ال يخضع ألي تغيير في العـدد أو الجـنس ، فنقـول 

 .من الكسولين ، وهند أشطر من زينب 
 
  

  :صيغ المبالغة : ًا سادس

وتــؤدي هــذه الصــيغ معنــى المبالغــة فــي الداللــة علــى الحــدث ، وتشــتق مــن   

) تضــعيف العــين ( فعــال : مصــادر األفعــال الثالثيــة ، وللمبالغــة خمــس صــيغ هــي 

مثل جبار ، ومفعال مثل مذكار ، وفعول مثـل صـبور ، وفعيـل مثـل سـميع ، وفعـل 

بتضـعيف العـين ) فعيـل ( لقيـاس مثـل مثل حذر ، وهناك صيغ سـماعية ال يخضـع 

  .مثل همزة ، وفاعول مثل فاروق ، وغير ذلك ) فعله (نحو سكير ، و 

بتضـعيف ( فّعـال : وفي لهجة الحلة نجد بعـض صـيغ المبالغـة ، مـن ذلـك   

ذاب وفعول نحو أكول ، ومفعال نحو مهـذار ، وفعيـل نحـو رهيـب ، چنحو ) العين 

نحو سـكير ، وفـاعول نحـو سـاموط ، ) العين  بتضعيف( وفعل نحو فطن ، وفعيل 

  . )١٨(وغير ذلك 

  



 

 

  النسب : سابعًا 

تخصـــيص االســـم المنســـوب إلـــى أحـــد ســـتة أشـــياء ، وهـــي الجـــنس (( وهـــو   

فنقول في الجنس رجل عربـي ، وفـي  )١٩()) والقبيلة والبلد والمذهب والصفة والعادة 

هب رجــل شــيعي ، وفــي القبيلــة رجــل عــدناني ، وفــي البلــد رجــل مكــي ، وفــي المــذ

بـاب اإلضـافة وبـاب  هالصفة رجل نحوي ، وفي العادة رجل خمري ، ويسميه سـيبوي

  . )٢٠(النسبة 

  )٢١(: يرات هي يتغ ةوتلحق االسم المنسوب ثالث  

  .وهو كسر ما قبل الياء : لفظي  - ١

 .وهو صيرورته إسمًا لما لم يكن له : معنوي  - ٢
 . وهو رفعه لما بعده على الفاعلية: حكمي  - ٣

  

والنسب هو إلحاق ياء مشدودة في آخر االسم وكسر ما قبلهـا مثـل بغـدادي فـي 

  )٢٢( -:النسبة الى بغداد ، وهناك عدة طرائق للنسبة ، منها 

ـــاء مربوطـــة  - ١ ـــه ت ـــاء مـــن االســـم : النســـبة إلـــى مـــا في ـــتم النســـبة بحـــذف الت وت

وتضــاف إليــه يــاء النســبة ، نحــو شــجري فــي النســبة إلــى الشــجري ، وتشــير 

جـة الحلـة علـى هـذه الطريقـة فيقــال حلـي ف النسـبة إلـى الحلـة وفتلـي فــي له

  .النسبة إلى فتله ، وشاع خطأ قولهم حالوي وفتالوي 

 : دود مالنسبة إلى االسم الم - ٢
  :تتم النسبة كما يلي 

إذا كانت الهمزة زائدة للتأنيث قلبـت واوًا فـي النسـبة نحـو قـولهم حمـراوي فـي  ) أ

  . وهذا ما سارت عليه لهجة الحلة  حمراء وصحراوي في صحراء ،

واٍو أو ياء قلبت واوًا فـي النسـبة أو تركـت علـى  عنإذا كانت الهمزة منقلبة  ) ب

حالها ، نحو قولهم في كساء كساني وكساوي ، وهذا ما سـارت عليـه لهجـة 

 .الحلة 



 

 

إذا كانــت الهمــزة أصــلية ، بقيــت علــى مــا هــي عليــه ، نحــو قــولهم فــي قــراء  ) ت

 .سارت عليه لهجة الحلة وهذا ما . قراني 
  :النسبة إلى االسم الذي ينتهي بألف  - ٣

إذا كانــت األلــف مزيــدة للتأنيــث ففيهــا وجهــان ، أمــا أن تحــذف أو أن تبــق  ) أ

على حالهـا فيقـال فـي لهجـة الحلـة ، دنيـوي فـي دنيـا وسـلموي وسـلماوي فـي 

  .سلمى 

انــت إذا كانــت األلــف أصــلية فأنهــا تقلــب واوًا إن كانــت ثالثــة وتحــذف إن ك ) ب

 .أكثر ، فيقال عصوي في عصا ومرتضي في مرتضى موقع في 
  
 

  :النسبة إلى ما حذفت المه  - ٤

تــتم النســبة إلــى مــا حــذفت المــه بعــودة الــالم المحذوفــة فيقــال فــي أب أبــوي وفــي دم 

  .دموي وفي سنة سنوي 

: فيقــال ) فاعــل ( وقــد شــاعت النســبة إلــى المهنــة بصــفتين أوالهمــا صــيغة   

  .فيقال تّمار ، وفراء وزجاج ) فّعال ( انيهما صيغة حائك وتاجر ، وث

وفي مدينة الحلة شاعت هذه النسبة على كثيـر مـن األدبـاء والشـعراء أمثـال   

صــالح الكــواز وحمــادي الكــواز ، وعبــد المجيــد العطــار ، وكــاظم العجــان ، ومــن : 

 المعاصــرين الســيد محمــد علــي النجــار ، وصــالح اللبــان ، ووالء الصــواف ، وســعد

راخ ، وآل الصـفار ، وآل السـباك ومـا إلـى ذلـك چـالحداد وعبـاس الحـداد ، وعبـاس ال
)٢٣( .  

وقــــد شــــاع فــــي لهجــــة الحلــــة ، إقحــــام النــــون قبــــل بــــاء النســــب ، وهــــو أمــــر  - ٥

  :معروف في العربية الفصحى ، ومن ذلك 

  .بداني ، جسماني ، تحتاني ، نفساني ، فوقاني ، شهواني ، نوراني 

  :م قبل ياء النسب على الطريقة التركية ، من ذلك كما شاع إقحام الال - ٦

  .إستنبولي ، تركلي ، عصملي ، سامرلي ، عمارتلي 



 

 

  :النسبة الى الجمع  - ٧

يرى علماء النحو أنه إذا نسـبت الـى مثنـى أو مجمـوع وجـب رده إلـى مفـرده 

فالنســبة إلــى العــراقيين عراقــي ، والــى الكتــب كتــابي ، وٕالــى القبائــل قبلــي ، إلــى 

نجـــد طائفـــة مـــن األســـماء منســـوبة إلـــى الجمـــع ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي اللغـــة إننـــا 

  :الفصحى أم في لهجة الحلة من ذلك 

آثاري ، أحوازي ، أخباري ، أصولي ، أنباري ، أهوازي ، جبـوري ، جمـاتي 

  .، جواهري ، حقوقي ، ساعاتي ، صبياني ، وثائقي ، كتبي 

  :ألفاظ منسوبة ذات دالالت حديثة  - ٨

هجـــة الحليـــة طائفـــة مـــن األلفـــاظ المنســـوبة التـــي لهـــا دالالت تظهـــر فـــي الل

  حديثة لم تكن معروفة من قبل ، من 

  : ذلك 

اســتعماري ، انطــوائي ، برجــوازي ، جمهــوري ، ملكــي ، حزبــي ، دبلوماســي 

  ، دكتاتوري ، رأسمالي ، 

اشتراكي ، سياسـي ، سـينمائي ، صـناعي ، زراعـي ، عسـكري ، علمـاني ، قضـائي 

  .يساري ، يميني ، ميالدي ، نازي ، 

  

  التصغير : ثامنًا 

وهــو ســمة مــن ســمات التعبيــر فــي العربيــة ، يعبــر بــه عــن المعــاني النفســية   

  )٢٤(: بالصيغة التي تدخل فيها الحال الوجدانية ، وهذه المعاني هي 

نحو كتيب في تصـغير كتـاب ، غريفـة مـن تصـغير غرفـة : تصغير الحجم  - ١

.  

 .بيوتيات في بيوت ، كتيبات في كتب  نحو قولك: تقليل العدد  - ٢
معاني متضادة تحمل دالالت التحقير أو التعظيم أو الكراهيـة أو التحبـب ،  - ٣

بنيـــة فـــي بنـــت ، شـــعريعر فـــي شـــاعر ، ســـليمي فـــي ســـلمى ، : نحـــو قولـــك 

 .حليوة في حلوة 



 

 

  

والتصغير يختص باألسماء دون الحروف واألفعال ، ويشترط في التصغير 

  : ا جملة شروط ، منه

  .أن ال يكون االسم مصغرًا في األصل ، نحو دريد ، وكميت ، وزهير  - ١

أن يكـــــون قـــــابًال للتصـــــغير فـــــي المعنـــــى ، فأســـــماء اهللا الحســـــنى المالزمـــــة  - ٢

للتعظــيم واألســماء الدالــة علــى الشــمول ، واألســماء المخصوصــة فــي أزمنــة 

 . معينة ، ال يجوز تصغيرها 
  )٢٥(: أما أوزان التصغير فثالثة هي 

نحــو قلــيم فــي قلــم ، ورجيــل فــي رجــل ، ) بضــم األول وفــتح الثــاني ( فعيــل  - ١

  .وهذا الوزن يختص باالسم الثالثي 

دريهم ، وجعيفر ، ويخـتص هـذا : نحو ) بضم األول وفتح الثاني ( فعيعل  - ٢

 :الوزن باالسم الرباعي والخماسي بغير زيادة ، قال جرير 
  )٢٦(س أخالقًا القيت أطبع مجل  إذا لقيت مجيلسًا من بارق 

  عصيفير قنيديل : نحو ) بضم األول وفتح الثاني ( فعيعيل  - ٣

  

وقد شـاعت الصـيغة األولـى فـي لهجـة الحلـة ، وجـاءت لمعـان متعـددة منهـا 

كويتـب فـي كاتـب ، شـريطي فـي شـرطي ، وجنيـدي : التحقير ، نحو قولهم 

  .حبيب في حباب ، وريدة في وردة : في جندي ، والتحبب نحو قولهم 

  

ونطقــه فــي لهجــة : حــويش فــي حــوش ، وليــد فــي ولــد : وخــوف الحســد نحــو قــولهم 

الحلة ال يماثل نطقه فـي الفصـحى ، إذ يكـون هـذا الـوزن سـاكن األول ويـؤتي بهمـزة 

فيقـال أحمّيـد ) أفّعيـل ( وصل للتوصل إلى النطق به ، وتشدد ياء التصغير فتنطـق 

  .وأزغّير واكريب وهكذا 

  :ثالثية المصغرة ومن نماذج  األسماء ال

  .ُحسين ، ُرشيد ، ُسهيل ، ُقبيس ، ُزبير ، ُهبير 



 

 

  :وهناك أسماء مصغرة وردت منسوبة من ذلك 

ــــدي ، ُربيعــــي ، ُزبيــــري ،  ــــعيدي ، ُطريحــــي ، ُكبيســــي ، ُنعيمــــي ، ُحمي ُجميلــــي ، ُس

  .ُفهيدي 

ومــــن الكلمــــات الشــــائعة فــــي لهجــــة الحلــــة قــــد وردت مصــــغرة أو يميــــل النــــاس الــــى 

  :ها تصغير 

حـويش ، غريفـة ، خبيـزة ، مسـيكين ، وريـدة ، كريصـة ، نجيجيـر ، كتيـب ، ســويعة 

  .ليب ، حليوة چة ، حميرة ، جحيش ، چ، سويرة ، سليمة ، سمي

  

  :الصفة المشبه : تاسعًا 

، ولهـــا أوزان  )٢٧(وهـــي اســـم مشـــتق يـــدل علـــى صـــفة ثابتـــة فـــي صـــاحبها   

  )٢٨(: قياسية هي 

  :فعالن  –أفعل  -١

  أحمر حمراء سكران سكرى : قان من مصدر الفعل الثالثي نحو ويشت  

  همام : نحو ) بضم الفاء : ( ُفعال  -٢

  جبان : نحو ) بفتح الفاء : ( َفعال  -٣

  َحسن : نحو ) بفتح الفاء والعين : ( فعل  -٤

وهــذه األوزان موجــودة فــي لهجــة الحلــة ، فيقــال زيــد شــجاع ، وعمــرو جبــان ، وعلــي 

  .فراء حسن ، وهذه ص

  

  

  

  :اسم المكان : عاشرًا 

، قـال )٢٩(وهو اسم مشتق من مصدر الفعل ليـدل علـى مكـان وقـوع الحـدث   

  :الشنفري 

   )٣٠(وفيها لمن خاف القلى معتزل   في األرض منأى للكريم عن األذى و 



 

 

  )٣١( :ويشتق من الثالثي على وزنين 

معمـــل مـــن مكتـــب مـــن الفعـــل كتـــب ، : نحـــو ) بفـــتح المـــيم والعـــين ( مفعـــل  - ١

 .الفعل عمل ومدخل من الفعل دخل 
مجلــس مــن الفعــل جلــس ، موعــد : نحــو ) بفــتح المــيم وكســر العــين ( مفعــل  - ٢

مصـــرف ، : مـــن الفعـــل وعـــد وفـــي لهجـــة الحلـــة يشـــيع الـــوزن األول ، فيقـــال 

 .ومشغل ، ومأوى ، ومسعى ، ومجرى ، ومعرض ، وغير ذلك
، نحــــــو قــــــول مســــــتودع علــــــى زنــــــة اســــــم المفعــــــول : ويشــــــتق مــــــن غيــــــر الثالثــــــي 

وقـــد  )٣٣(وقـــد تلحـــق اســـم المكـــان تـــاء التأنيـــث فيقـــال محطـــة ومطبعـــة )٣٢(ومستشـــفى

فيقـال مضـغة ، مقبـرة ، ) مفعلـة ( شاعت فـي لهجـة الحلـة أسـماء المكـان علـى زنـة 

  .مدرسة ، مسبعه ، مزبلة ، محرقة ، وغير ذلك 

  اسم اآللة : حادي عشر 

، ولهــذا االســم  )٣٤(يقــع بهــا الحــدث وهــو اســم مشــتق يــدل علــى األداة التــي  

  )٣٥( :صيغ قياسية وأخرى شاذة ، فمن القياسية 

  .مبرد ، منجل :نحو  -ِمفعل  - ١

 .منشار ، محراث : نحو  –مفعال  - ٢
 .مكنسة ، مغرفة : نحو  –مفعلة  - ٣
 .غسالة ، شواية: نحو  –فّعالة  - ٤

  

مقـــالة ، مســـحاة ، ومفتـــاح ، و : وقـــد شـــاعت هـــذه الصـــيغ فـــي لهجـــة الحلـــة ، فيقـــال 

  :هجة صيغتان أخريان هماوثرامة ، ومصفاة ، ومقود ، غير إننا نجد في هذه الل

  .منجل : نحو ) ضم الميم والعين وٕاسكان الفاء ( مفعل  - ١

مبـــرد ، ومقـــود ، : نحـــو ) بضـــم المـــيم وفـــتح العـــين وٕاســـكان الفـــاء ( مفعـــل  - ٢

 .ومزرف 
 .ساطور ، جاكوج : فاعول ، نحو  - ٣
 .طباخ ، وسّخان : نحو ) بتضعيف العين ( فّعال  - ٤



 

 

  

وهـــذه الصـــيغ األخيـــرة كانـــت موجـــودة فـــي اللهجـــات العربيـــة القديمـــة إال أن العلمـــاء 

  )٣٦( .يعدونها من الصيغ الشاذة 

  

  النحت : ثاني عشر 

هـــو نـــوع مـــن االختصـــار عرفتـــه العربيـــة بشـــكل محـــدود ، العتمادهـــا علـــى   

  :ثة أنواع وهو على ثال. )٣٧(االشتقاق في توليد األلفاظ الجديدة

نحو قولك بسمل الرجـل أي قـال بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم ، : النحت الفعلي  - ١

  .وحوقل الرجل إذا قال ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

 .نحو قولك جلمود من جليد وجمد : النحت االسمي  - ٢
 .نحو قولك ضبطر من ضبط وخبر : النحت الوصفي  - ٣
 .من عبد الشمس  نحو قولك عبشمي: النحت النسبي  - ٤

  

أن تعمــــد إلــــى كلمتــــين أو جملــــة ، فتنــــزع مــــن مجمــــوع حــــروف " وطريقتــــه 

وسـبب نشـؤه .  )٣٨("كلماتها ، كلمة فذة تدل على ما كانت تـدل عليـه الجملـة نفسـها 

يفصـــل بـــين كلمتـــين وردتـــا الـــى ذهنـــه دفعـــة واحـــدة " أن المـــتكلم قـــد يعســـر عليـــه أن 

تــداخًال تامــًا والنتيجــة الطبيعيــة لمثــل هــذه الزلــة وربمــا تتــداخل الكلمتــان فيمــا بينهمــا 

  .)٣٩(" وجود كلمة هي خيط من عناصر مختلفة أو صيرورة للمتكلمين كلمة واحدة 

  اخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة ، واشتقوا فعًال ، قال " ويرى الخليل أنهم 
 

  قبلي أسيرا يمانيا ضحك مني شيخة عبشمية    كأن لم تروت     

مـــيم مـــن وأخـــذ الشـــين وال) عبـــد ( الـــى عبـــد شـــمس فأخـــذ العـــين والبـــاء مـــن  نســـبها

  . )٤٠("ن كلمة فهذا من النحت يمن الكلمت فبنىواسقط الدال والسين ) شمس(

، ومنها  )٤١(وذهبت اللهجات المعاصرة إلى توليد األلفاظ عن طريق النحت  

" ، فنجـد مـثًال  لهجة الحلة لسكونه يؤدي الغرض المطلوب بأقصر وقت وبأقل جهد



 

 

أي لمـاذا قـد نحتـت مـن ) عليش ( أو " بال شيء " أي مجانًا قد نحتت من " بالش 

منحوتـــه مـــن ) لـــيش ( و ) مـــن أيـــن  (منحوتـــه مـــن ) ومنـــين ) ( علـــى أي شـــيء ( 

  ) .ألي شيء (

  

  اإلتمام : ثالث عشر 

مــــن الظــــواهر الصــــرفية فــــي لهجــــة الحلــــة ظــــاهرة اإلتمــــام ، ذلــــك إن اســــم   

من الثالثي المعتل العين بائيًا أو واويـًا فقيـاس اللغـة الفصـحى أن يقـال فيـه  المفعول

مبيــع ومخــيط ومــدين ومعــين فــي المفعــول البــائي العــين مــن بــاع وخــاط ودان وكــان 

، ويــرى ابــن  )٤٢(ويقــال فــي اســم المفعــول مــن الــواو مقــود مــن قــاد ومعــود مــن عــاد

  :باء ، قال الشاعر يجوز اإلتمام في مفعول من ذوات ال" عصفور أنه 

  يوم رذاذ عليه الريح مغيوم      حتى تذكر بيضات وهيجه    

  . )٤٣("أفصح وال يجوز اإلتمام في ذوات الواو إال فيما سمع  اإلعاللو 

وظاهرة اإلتمام واضحة في لهجة تميم ، وكـذلك واضـحة فـي لهجـة الحلـة ، 

  .فيقال مبيوع ومديون ، ومعيوب في باع ودان وعاب 
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تتســـم اللهجـــات المعاصـــرة ومنهـــا لهجـــة الحلـــة بخلوهـــا مـــن العالمـــة اإلعرابيـــة 

ذه اللهجـــات إلـــى تســـكين أواخـــر الكلمـــات ، وظـــاهر القـــول إن ويميـــل النـــاطقون بهـــ

 ىالعامــة بــدأت تــتخلص مــن العالمــة اإلعرابيــة منــذ وقــت مبكــر ، وذلــك بعــد أن فشــ

اللحن وفسدت الطبيعة اللغوية ، فأخذ عامة النـاس يتخففـون مـن اإلعـراب علـى أنـه 

فيهــا هــذا  صــار ثقــيًال علــى ألســنتهم بحيــث صــار للنــاس لغــة فــي التخاطــب لــم يلتــزم

  .القيد الذي رأوه ثقيًال 

وهذا التخلص من الحركات سببه عدم وجود اإلعراب في اللهجات المعاصـرة 

لمــا كانــت تعتروهــا " ، والحركــات كمــا هــو معــروف تــدل علــى المعــاني ، فاألســماء 

ـــم يكـــن فـــي صـــورها  ـــة ومضـــافة ومضـــافًا إليهـــا ، ول ـــة ومفعول المعـــاني وتكـــون فاعل

هــذه المعــاني بــل كانــت مشــتركة ، جعلــت حركــة اإلعــراب فيهــا وأبنيتهــا أدلــة علــى 

وأصـل اإلعـراب لألسـماء ، وأصـل (( ويقول الزجاجي  )١(.."تنبئ عن هذه المعاني 

البنـاء لألفعـال والحـروف ، ألن إلعـراب إنمـا يـدخل فـي الكـالم ، ليفـرق بـين الفاعـل 

ذلــك ممــا يعتــور  والمفعــول ، والمالــك والمملــوك ، والمضــاف والمضــاْف إليــه وســائر

  )٢()) األسماء من المعاني وليس شيء من ذلك في األفعال وال في الحروف 

ــــــى أغــــــراض فيــــــه تميــــــز ال( ويــــــرى أبــــــن فــــــارس إن اإلعــــــراب  معــــــاني ويوقــــــف عل

   )٣()المتكلمين

 دومهما يكن من أمر فإن اللهجات المعاصـرة تخلصـت مـن هـذه الحركـات بعـ

ـــ ة بـــاإلعراب ، أمـــا بيـــان المعـــاني أو أن تخلصـــت مـــن اإلعـــراب والحركـــات المقرون

ــتم بطــرق أخــرى تكــون بديلــة عــن الحركــات ، أمــا متــى  مــن المــراد داللــة المــتكلم في

وٕان الوقف على ( فقدت هذه اللهجات اإلعراب ، فال يمكن أن نقطع في ذلك برأي 

الكلمــات العربيــة بالســكون فــي كثيــر مــن األحيــان ، كــان مــن األمــور التــي ســاعدت 

   )٤()اإلعراب من الكالم على فقدان 

ويبدو إن هذا األمر حصل بعد اختالط العرب باألعـاجم منـذ النصـف الثـاني 

للقـــرن األول الهجـــري ، واســـتمر هـــذا الـــتخلص مـــن الحركـــات بعـــد زيـــادة االخـــتالط 

باألعـــاجم فـــي العصـــور الالحقـــة حتـــى إذا مـــا وصـــلنا إلـــى نهايـــة العصـــر العباســـي 



 

 

اللهجـات المحكيـة قـد انتشـرت انتشـارًا واسـعًا وأخـذ  نأالثالث والعصر العثماني نرى 

الشــعراء يكتبــون أشــعارهم بهــا بعيــدًا عــن اإلعــراب والحركــات ، وســنتناول فــي هــذا 

الفصــل الظــواهر النحويــة البــارزة فــي لهجــة الحلــة بوصــفها أحــدى اللهجــات العربيــة 

لكــريم وتــدبر ذكــره هنــا إن ابتعــاد العامــة عــن قــراءة القــرآن ا رالمعاصــرة ، وممــا يجــد

معانيه وجفاءهم للشـعر العربـي القـديم أدى إلـى ضـعف فـي أسـاليبهم الكتابيـة ولحـن 

فــي نطقهــم لأللفــاظ ، فكــان الــتخلص مــن العالمــة اإلعرابيــة هــو الطريــق األســلم فــي 

  .أدائهم اللغوي ونطقهم أللفاظها وأيسر لهم في التعبير عن أغراضهم المختلفة 

ة ليســت جديـــدة فــي اللغـــة العربيــة ، بـــل هـــي وظــاهرة حـــذف الحركــة اإلعرابيـــ

واضــحة فــي عــدد مــن لهجــات العــرب القديمــة ، مــن ذلــك لهجــة بنــي  هاظــاهرة نجــد

وبعـولتهن (طلبًا للتخفيف ، نحو قراءاتهم  تميم الذين كانوا يحذفون الحركة اإلعرابية

 )٧() كمما يشـعر ( بسكون الهمزة و )٦() فتوبوا إلى بارئكم ( بسكون التاء و )٥() أحقْ 

  . )٨(بسكون الراء 

وقـــد أنتبـــه النحويـــون القـــدامى إلـــى هـــذه الظـــاهرة وقـــالوا إن ذلـــك كـــان لكثـــرة   

  : الحركات وقد علق القراء على قول الشاعر 

  إذا اعوججن قلت صاحب قّوم     

  . )٩(" يريد صاحب قّوم فجزم الباء لكثرة الحركات " بقوله 

ذهــب إلــى جــواز ذلــك مــن فمــنهم  غيــر إن النحــاة لــم يتفقــوا علــى هــذا الحــذف

فــي حــين ذهــب المبــرد إلــى .  )١٢(وأبــن مالــك  )١١(وأبــي علــي الفارســي  )١٠(كــالفراء 

المنع مطلقًا في الشعر وغيره ونقل السيوطي الجواز في الشعر والمنع فـي االختيـار 

ورأى إبراهيم أنـيس فـي هـذا الحـذف دلـيًال علـى إنكـار اإلعـراب  )١٣(وعليه الجمهور 

  . )١٤(لعربية في ا

إن . اه فــي جــواز حــذف الحركــات اإلعرابيــة فــي بعــض المواضــع نــر والــذي   

ذلك الحذف يتم لوظيفـة صـوتية أي ليحـدث االنسـجام الصـوتي بـين األصـوات التـي 

بفـتح الفـاء والعـين والـالم ) فعـل(تتكون من الكلمة ، فبعض الكلمات التي علـى زنـة 

بفــتح الفــاء وكســر العــين وفــتح ) فعــل( هــا يكــون نطقهــا صــعبًا لتــوالي الحركــات ومثل



 

 

الــالم ومثلهــا الفعــل ومــا إلــى ذلــك فكــان اللجــوء إلــى تســكين بعــض أصــوات الكلمــة 

ليســهل نطقهــا ويحــدث االنســجام الصــوتي فيمــا بينهــا نحــو قولــك كْتــف بســكون التــاء 

ـــف ونظـــرة بســـكون الظـــاء فـــي نِظـــرة ، وانطلـــق بســـكون الـــالم فـــي انطلـــق ،  فـــي كِت

والي الحركـــــات دفـــــع بعـــــض القبائـــــل إلـــــى التخفيـــــف بتســـــكين بعـــــض فاســـــتثقال متـــــ

   .األصوات

لـــذلك درســـنا فـــي هـــذا الفصـــل المواقـــع اإلعرابيـــة للكلمـــات حـــين تنـــتظم بجمـــل 

مفيـــدة دون النظـــر إلـــى الحركـــات فبينـــا مواقـــع العمـــد مثـــل المبتـــدأ والخبـــر والفاعـــل 

ات الجر ومـا إلـى ذلـك ومواقع الفضالت مثل المفاعيل بأنواعها والحال والتميز وأدو 

  .في تبيين معنى الجملة من خالل مواقع الكلمات اإلعرابية 

    األفعال  :أوًال 

  :الفعل الماضي  - ١

هو الفعل الذي دّل علـى حـدث فـي الـزمن الماضـي ، نحـو كتـب زيـد ، سـافر 

  .علي وهو يدل على الزمن نفسه في لهجة الحلة ، يقال ، نجح محمد ، قام زيد

 :  الفعل المضارع  - ٢
 

هو الفعل الذي يدل على حدث لم يكتمل في الحاضر أو المستقبل ، وبشكل 

يكتـب زيـد الـدرس ، يسـافر : أدق على حـدث لـم يكتمـل فـي الـزمن الماضـي ، يقـال 

بالفعــــل المضــــارع إلعطــــاء زمــــن االســــتقبال ) راح( محمــــد بكــــرة وقــــد تلصــــق األداة 

  ).سأتكلم( ي چ، راح أح)  سوف يسافر( نحو راح يسافر ، :وداللة القصد والعزم 

 –) انچـ( ويعبر عن الحدث الماضي غير التام بصيغة المضارع مـع األداة 

 ) .كان يغني ( ان يغني چ، ) كان يلعب ( ان يلعب چنحو  –كان 
  

  

  

  



 

 

  

 :األفعال المساعدة   - ٣
) : كـان –ان چـ( أكثر األفعال المساعدة ظهورًا في اللهجة الحلية هـو الفعـل 

ـــ ـــى حال ـــه أداة التأنيـــث مـــع المؤنـــث ، نحـــو ، جانـــت ويبقـــى عل ه مـــع المـــذكر وتلحق

، وتلحقه عالمة الجمـع إذا كـان ) كان يلعب( جان يلعب ) كانت ترقص ( تركص 

) كـن يلعـبن ( كانوا يدرسون ، جانن يلعبن ) جانوا يدرسون( الفاعل بصيغة الجمع 

أحـل ألعـب ) مـكأود أن أكل( أحب أحجيلـك : ، يقال ) أحب( ومن األفعال األخرى 

  ) .أود أن أراه ( ، أحب أشوفه ) أود أن ألعب( 

البد أن ( والزم أحجي ) البد أن نسافر( ، نحو الزم نسافر، ) الزم ( والفعل 

) دعنـا نـذهب( ، خلـي نـروح ) دعنـي أقـوم( ،نحو خلي أكـوم ) خّلي( والفعل ) أتكلم

) كـام( سـولف والفعـل ، نحو كاعد يكتب ، وكاعد يلعـب وكاعـد ي) كاعد( والفعل . 

أي إن األفعـــــال ) بـــــدأ يكتـــــب( ، كـــــام يكتـــــب ) بـــــدأ يـــــتكلم ( ، نحـــــو كـــــام يســـــولف 

  جان ، أحب ، الزم ، خّلي ، كاعد ، كام : المستخدمة في اللهجة هي 

  :فعل األمر  - ٤

وقـــد تكلمنـــا عنـــه فـــي الفصـــل الخـــاص بالخصـــائص الصـــرفية ، فهـــو هنـــاك 

  :أنسب 

  األسماء  :ثانيًا 

اء فـــي اللهجـــة الحليـــة بعـــض الصـــيغ واألبنيـــة االســـمية للداللـــة علـــى تســـتخدم األســـم

  بعض األفكار الجزئية أو بعض األفكار الكلية ، من ذلك ،

نحو قولك كل الناس ، كل الطـالب ، كـل العمـال ، كـل شـي ، كلهـم : كل  - ١

  .، كلهن ، كل مكان ، كل زمان 

، بعـــض النـــاس ، بعـــض الطـــالب ، بعـــض العمـــال : نحـــو قولـــك : بعـــض  - ٢

 .بعضهم ، بعضهن ، بعض األحيان 
معظــم النــاس ، معظــم الطــالب ، معظــم العمــال ، : نحــو قولــك  : معظــم  - ٣

 .معظمهم ، معظمهن  



 

 

 
  :الجملة الفعلية والجملة االسمية  :ثالثاً 

إذا كــان المســند فعــًال فإنــه قــد يتقــدم بعــض األحيــان فيســبق المســند إليــه ، نحــو  - ١

 صار كل شي تمام ، جان الطاب أحسن 
الحلــة جانــت أحلــه ، : الوجــه العــام فــي التركيــب هــو تقــدم المســند إليــه ، نحــو  - ٢

  .الفالحين يشتغلون كبل أفضل 

الســايق راح يمشــي : إذا كــان مكــان الفعــل اســمًا فــإن المســند إليــه يتقــدم ، نحــو  - ٣

  باجر ، محمد راح يجي باجر 

البارحة ، أحنـه  آنه سافرت: إذا كان المسند إليه ضميرًا فإنه يتقدم للتأكيد نحو  - ٤

  ) نحن لعبنا الكرة( العبنه طوبة 

  )١٥(أسلوب التوكيد  : رابعًا 

  :التوكيد في العربية قسمان هما   

  :وهو على نوعين : التوكيد المعنوي  - ١

جــاء زيــد نفســه ، حضــر محمــد نفســه ، والبــد : يقــال ) نفــس ( التوكيــد بكلمــة 

و جــاءت هنــد نفســها ، إلــى ضــمير يطــابق المؤكــد ، نحــ) نفــس( مــن إضــافة كلمــة 

  .جاء الطالبان أنفسهما وجاء الطالب أنفسهم ، ورأيت الطالبات أنفسهن 

علــى الطريقــة التــي ســارت عليهــا ) نفــس( وفــي لهجــة الحلــة يكــون التوكيــد ب

قــره القصــيدة نفســها ، كــام علــي نفســه ، شــفتهن نفســهن ، : اللغــة الفصــحى فيقــال 

  .لعبوا نفسهم 

  ) لتا ،وجميع كل وكال وك( التوكيد بـ  - أ

ـــ  يقــال : مــا كــان ذا أجــزاء يصــح وقــوع بعضــها موقعــه ) كــل وجميــع(فيؤكــد ب

جاء الركب كله ،وجاءت القبيلة كلها ، وجاء الرجال كلهم وجـاء الطالبـان كالهمـا ، 

  .)١٦(وجاءت الطالبتان كلتاهما ، والبد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد 



 

 

ــ د بكــل وجميــع أيضــًا ، يقــال حضــروا الطــالب وفــي لهجــة الحلــة يكــون التوكي

ال يكـون بكـال وكلتـا بـل يكـون بــ كلهم ، وغادر العمال جميعهم ، أمـا توكيـد المـتن فـ

  .، يقال حضروا اثنينهم ، وشفتهم اثنينهم ) اثنين (

  :التوكيد اللفظي  - ٢

ـــه تعـــالى  ـــه نحـــو قول ـــم كـــال (( وهـــو تكـــرار اللفـــظ األول بعين كـــال ســـيعلمون ث

ونحـــو قـــول  )١٨())أولـــى لـــك فـــأولى ثـــم أولـــى لـــك فـــأولى (( ونحـــو  )١٧())ســـيعلمون 

  :جميل بثينة 

  )١٩(أخذت علي مواثقًا وعهودا         ال ال أبوح بحب بثينة إنها 

وفــي لهجــة الحلــة يوجــد هــذا النــوع مــن التوكيــد ولكــن بصــورة أقــل مــن النــوع 

أو يشــعر المتلقــي إن األول ، ويلجــأ إليــه المــتكلم إذا كــان المتلقــي يشــك فــي كالمــه 

  .السامع لديه شك في خبره ، فيقول حضر حضر زيد ، سافر محمد محمد 

  أسلوب النفي  :خامسًا 

  : يكون النفي في العربية الفصحى بعدة أدوات منها 

وتنفــي الفعــل المضــارع وتجزمــه وتقلــب زمنــه إلــى المضــي وقــد يكــون : لــم  - ١

ت مـا ، ثـم انقطـع النفـي ، النفي بها متقطعًا أي انتفى حـدوث الفعـل فـي وقـ

نحــو قولــك بــم يحفــظ محمــد القصــيدة أمــس وٕانمــا حفظهــا اليــوم، وقــد يكــون 

لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن ( النفي متصًال إلى زمن المتكلم نحو قوله تعـالى 

 . )٢٠() له كفوًا أحد 
وتنفـــي الفعـــل المضــارع وتجزمـــه وتقلـــب زمنــه إلـــى المضـــي المتصـــل : لمــا  - ٢

إن النفـي بلـم (( مـا يحضـر زيـد ، والفـرق بينهـا وبـين لـم بالحال نحو قولك ل

يكــون متصــًال ومتقطعــًا فــي حــين إن النفــي بلمــا ال يكــون إال متصــًال بــزمن 

 . )٢١()) المتكلم ، وٕان المنفي بلما فيه معنى التوقع 
وتنفي الفعل المضـارع وتخلصـه لالسـتقبال ، غيـر إنهـا ال تفيـد التأبيـد : لن  - ٣

 )٢٢()) فلن أكلم اليوم إنسيا ( (، نحو قوله تعالى 



 

 

ـــيس  - ٤ وتنفـــي الجملـــة االســـمية وتكـــون لنفـــي الحـــال عنـــد اإلطـــالق ، وٕان : ل

لـيس (، فقد تكـون للمضـي ، نحـو قولـك  )٢٣(قيدت كانت بحسب ذلك القيد 

يـأتيهم إال يوم( سـتقبال نحـو قولـه تعـالى وقـد تكـون لال) أخي قد سافر أمس

  )٢٤() ليس مصروفًا عنهم 
فـي الجملــة االسـمية وتكــون لنفـي الحــال عنـد اإلطــالق ، نحـو قولــه وتن: مـا  - ٥

أي فــي االســتقبال وقــد تكــون  )٢٥()) ومــا هــم بخــارجين مــن النــار (( تعــالى 

 .للمضي 
وتنفي الجملة الفعلية ، فإذا دخلت على المضارع خلصته للحال علـى األكثـر 

وتنفــي الفعــل  )٢٧())اهللا ومــا يعلــم تأويلــه إال (( قــال تعــالى ..  )٢٦(وقــد تكــون لغيــره 

ــــه تعــــالى  الســــماء واألرض ومــــا بينهمــــا ومــــا خلقنــــا (( الماضــــي البعيــــد ، نحــــو قول

  .)٢٨()) العبين

وتكــون لغيــر الحــال  )٢٩(وتنفــي الجملــة االســمية وتكــون لنفــي الحــال :  إن  - ٦

، وقد تكون للحقيقـة  )٣٠())وٕان منكم إال واردها (( أيضًا ، نحو قوله تعالى 

 )٣١()) وٕان الكــافرين إال فــي غــرور (( بــزمن نحــو قولــه تعــالى غيــر مقيــدة 

وٕان مـــن أمـــة إال خـــال فيهـــا نـــذير (( وقـــد تكـــون للمضـــي نحـــو قولـــه تعـــالى 

(()٣٢( . 
وتنفــي الجملــة الفعليــة ، فــإن دخلــت علــى المضــارع كانــت فــي الغالــب لنفــي 

ال وقــد تكــون لغيــر الحــ )٣٣()) إن تتبعــون إال الظــن (( الحــال ، قــال تعــالى 

.  )٣٤()) بل إن يعد الظـالمون بعضـهم بعضـًا إال غـرورا(( نحو قوله تعالى 

إن (( وٕان دخلــت علــى الماضــي كانــت لنفــي الماضــي القريــب ، قــال تعــالى 

  . )٣٥())كانت إال صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 

  :ال  - ٧

  :وتنفي الجملة االسمية وهي على أنواع 

  . رجل في الدار ال: ال النافية للجنس ، نحو  - أ

 .ال رجل حاضرًا : ال المشبهة بليس ، نحو   - ب



 

 

  .ال رجل حاضر : ال غير العاملة ، نحو  - ت

ال التي تدخل على المعارف فتكون مهملة ويجـب تكرارهـا ، نحـو قولـه تعـالى  - ث

  . )٣٦()) ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار (( 

جـــاء محمـــد ال : لـــى األســـماء المفـــردة نحـــو ال العاطفـــة وهـــي التـــي تـــدخل ع - ج

   .علي

وتنفي الجملة الفعلية ، فإذا دخلت على المضـارع فإنهـا ال تقيـده بـزمن ، أو   

، أو تخلصــه  )٣٧()) مــا لكــم ال تنطقــون (( إنهــا تخلصــه للحــال ، نحــو قولــه تعــالى 

، أو  )٣٨())مهـــم اهللا يـــوم القيامـــة وال يـــزكيهموال يكل(( لالســـتقبال ، نحـــو قولـــه تعـــالى 

وٕان دخلـت علـى  )٣٩())ال تأخـذه سـنة وال نـوم(( ه تعـالى تكون لالستمرار ، نحو قول

  . )٤٠()) فال صدق وال صلى (( الماضي وجب تكرارها ،نحو قوله تعالى 

  :غير  - ٨

   )٤١()) ذلك وعد غير مكذوب (( وتفيد نفي المضاف إليه ، نحو قوله تعالى 

ات ال تسـتعمل جميعهـا ، بـل نجـد إن أكثـر أما في لهجة الحلة فإن هـذه األدو 

هذه األدوات استعماًال هي ما ، يقـال مـا سـافر ، مـا قبـل ، وتنطـق َمــ مـع المضـارع  

  .ميقبل ، ميسافر 

وتســــتعمل لنفــــي الصــــفات وأســــماء الفــــاعلين ) مــــو( وهنــــاك أداة أخــــرى هــــي 

ضـمائر ، موزين ، موقابل ، مومعروف ، وكذلك تستعمل لنفي ال: والمفعولين يقال 

) أحـد( مو أنـِت وتسـتعمل كلمـة ) / ليس أنت( ، مو أنت ) ليس أنا( يقال مو آني 

  . لتوكيد النفي ، يقال ، محد وصل ، محد درس  ) حـ َ (مع األداة 

  أسلوب النهي : سادسًا 

الداخلة على الفعـل المضـارع ، وهـي ) لَــ ( تستعمل في لهجة الحلة الم األمر 

بعــدها الفعــل فــي العربيــة الفصــحى ، وهــي تلــزم فعــل غيــر مــن األدوات التــي يجــزم 

اتبعـوا ((المخاطب للداللة على األمر ، وذلك أمر المـتكلم نفسـه ، نحـو قولـه تعـالى 

ولتــأت طائفــة (( ، وأمــر الغائــب نحــو قولــه تعــالى  )٤٢())ســبيلنا ولنحمــل خطايــاكم 

ة الحلـــة ال ، غيـــر إن عمـــل الجـــزم فـــي لهجـــ )٤٣())أخـــرى لـــم يصـــلوا فليصـــلوا معـــك 



 

 

لتكتــب ، لتســافر ، لتشــربون ، : يظهــر معهــا ألن اللهجــة تتجنــب اإلعــراب ، فيقــال 

  .لتأكلون وهكذا 

  أسلوب االستفهام  :سابعًا 

ألسلوب االستفهام في العربية الفصحى أدوات متعددة منها الهمـزة وهـل وأنـى 

فهام عــن وكيــف وأيــن وأيــان وكــم ومــا ومــاذا ومتــى ومــن ، وكــل أداة تســتعمل لالســت

شيء معين ففي الحال كيف وعن الزمان أيان وعن العدد كم وعن المكـان أيـن ومـا 

   )٤٤(.إلى ذلك 

  وفي لهجة الحلة تكون أداة االستفهام لها الصدارة في الكالم ، فيقال

  وتستعمل للمكان ) أين ذاهب( وين رايح ؟ 

  وتستعمل للمكان ) من أين بدأت ( منين بديت ؟ 

  وتستعمل للعاقل ) ن سافرم( منو سافر ؟ 

  :لالستفهام بصورة ، كثيرة ، يقال ) إشــ( ويستعمل   

  ) كيف أنت( ، اشلونك ) ما عندك( اشعندك ؟   

  ) ماذا قرأت( ، اشقريت ) متى أتيت( اشوكت جيت ؟  

  ) ما بك ( ، اشبيك ) كم رأيت( اشكد شفت ؟   

  :لالستفهام أيضًا ، يقال ) ليش( وتستعمل األداة     

، نحــو ) لــويش( ، وفــي بعــض المنــاطق يقــال ) لمــاذا ســافرت( ش ســافرت لــي

  ) .لماذا أنت صامت( ، لويش ساكت ) لماذا عدت( لويش أرجعت 

ويعتمد المعنى في جملـة االسـتفهام فـي اللهجـة الحليـة علـى النغمـة   

  العالية إذ يكون صوت المتكلم مرتفعًا ، نحو 

 ) رف أال تع( ، متعرف ) ألم تره( ما شفته   
 
  

  

  



 

 

  أسلوب النداء واالستغاثة : ثامنًا 

، وحروف النـداء )٤٥(المنادي هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدر 

يــا آدم ((قــال تعــالى ) ، أ ، أي ، الهمــزةيــا ، أيــا ، هيــا ( فــي العربيــة الفصــحى هــي 

  وقال الشاعر  )٤٦()) أنبئهم بأسمائهم 

  )٤٧(ي فأجملي مت صر عوٕان كنت قد أزم        أفاطم مهًال بعض هذا التدلل 

ولــم يــرد غيرهــا فــي القــرآن الكــريم ، ويجــوز حــذف ) يــا( وأشــهر هــذه األدوات 

، وهــــذا الحــــذف  )٤٨()) يوســــف أعــــرض عــــن هــــذا (( النــــداء ، نحــــو قولــــه تعــــالى 

مســوغاته بالغيتــه لغــرض اإليجــاز ولإلســراع بقصــد الفــراغ مــن الكــالم ، ولنــداء اهللا 

  .)٤٩()) قل اللهم مالك المالك (( ، قال تعالى  )) اللهم (( ، يقال  سبحانه وتعالى

بكثـــرة مـــع لفـــظ الجاللـــة ومـــع أســـماء ) يـــا( وفـــي لهجـــة الحلـــة تســـتعمل األداة 

، يــا حســين  يــا اهللا ، يــا محمــد ، يــا علــي ، يــا فاطمــة: األنبيــاء وأهــل البيــت يقــال 

ـــخ ، وتســـتعمل ... ـــ( ال ـــادين ، نحـــو ) َـ ي ـــة المن يمحمـــد ، يقاســـم ، يفـــالن ، : مـــع بقي

، وتســتعمل .........محســن ، زيــد  :وتحــذف األداة أيضــًا مــع رفــع الصــوت يقــال 

  .اللهم نسألك العافية ، اللهم اكفنا شر الدنيا : أيضًا ، يقال ) اللهم (

: فإنها تستعمل ولكن لـيس للنـداء بـل للتقريـع وللتعنيـف يقـال ) أيا( أما األداة 

  .ي أيا غب.... أيا نذل 

،  )٥٠(أمــا االســتغاثة فهــي نــداء مــن يخلــص مــن شــدة أو يعــين علــى مشــقة   

، ) يـا اهللا( المستغاث ويسمى المستغاث بـه ، نحـو : وعناصر االستغاثة ثالثة هي 

والمستغاث له ويجر بالء مكسرة والمستغاث منه وهو المستنصر عليه ، نحو قولك 

  .يا لزيد من خالد : 

ـــة يخـــتلط أ   ـــة فكالهمـــا فـــي وفـــي لهجـــة الحل ســـلوب االســـتغاثة بأســـلوب الندب

  . يا للمصيبة ، يا للعار ) وارأساه( و) واحسيناه( استعمال واحد ، يقال 

  :أسلوب القسم : تاسعًا 

الغــرض مــن القســم هــو توكيــد الكــالم وتقويتــه ، ويطلــق عليــه الحلــف واليمــين 
  :، وكالهما يفيدان معنى القوة ، والقسم ضربات  )٥١(



 

 

والسـماء ( وهـو الـذي يسـتدل عليـه بحـرف القسـم ، قـال تعـالى :  قسم ظاهر - ١

( أو يستدل عليه بالحرف ويفعل القسـم نحـو قولـه تعـالى  )٥٢() ذات الحبك 

  . )٥٣() وأقسموا باهللا جهد إيمانهم لئن حباءتهم آية ليؤمن بها 

ولقــد صــدقكم ( وهــو مــا دلــت عليــه الــالم ، نحــو قولــه تعــالى : ضــمر مقسـم  - ٢

 وللقســم عــدة أحــرف أشــهرها الــواو وهــي أكثــرهن اســتعماًالَ◌  )٥٤()  اهللا وعــده

 .، والباء والتاء والالم  )٥٥(
  : وفي لهجة الحلة تستعمل األحرف التالية للقسم 

واهللا مــا : وتســتعمل مــع لفــظ الجاللــة ، ومــع غيــره ، يقــال : الــواو  - ١

وحــق اإلمــام الحســين لــم ( والحســين مــا شــفته ) واهللا لــم أقــل( كلــت 

  .، وشرفي أنت رجال ) رهأ

وتســـتعمل مـــع لفـــظ الجاللـــة ومـــع غيـــره ، بـــاهللا مـــا نمـــت ، : البـــاء  - ٢

 .بشرفي ما كلت 
  : قبل القسم ) ال( وقوع 

فـال (نحـو قولـه تعـالى ) أقسم( الفعل  قبل فعل القسم وبخاصة قبل) ال(تقع   

) ال( ـبـ جـيء) أقسـم ( ، وفي القرآن الكريم كلمـا ذكـر فعـل القسـم  )٥٦()أقسم بالشفق

فـال وربـك ال (( قبل القسـم مـن غيـر فعـل القسـم ، قـال تعـالى ) ال( قبله ، وقد تأتي 

  . )٥٧()) يؤمنون 

  . )٥٨(قبل القسم زائدة تفيد التوكيد ) ال( ويرى النحاة أن 

قبـل القسـم ، وهـي زائـدة تفيـد التوكيـد ، نحـو قـولهم ) ال(وفي لهجة الحلـة تقـع 

وكذلك تفيد الرد على قول سـابق لغـرض تكذيبـه نحـو ال واهللا ما سمعت أي شيء ، 

  . ال والنبي ما كلت : قولك 

  

  :العبارات الزمنية : عاشرًا 

العبـارات الزمنيـة التـي فعلهـا ماضـي ، ) بعـد مـا( و ) كبـل مـا( يتقدم الظرف 

  :نحو 



 

 

  ) تناول الطعام قبل ذهابه(   أكل كبل ما راح

  ) استحم بعد عودته(   غسل بعد ما أجه

العبــارات الزمنيــة التــي فعلهــا مضــارع ) بعــد مَـــ (و ) كبــل مـــَ ( قــدم الظــرف ويت

  : نحو 

  ) رأى أمه قبل سفره(   شاف أمه كبل ميسافر 

  ) يقرأ بعد تناول الطعام(     يقره بعد مياكل 

  :وتتقدم بعدين العبارات التي فعلها مضارع ، نحو 

  ) بعد ذلك أشوفك(       بعدين أشوفك 

  ) عد ذلك أقرأ ب(       بعدين أقره 

  :أسلوب العطف : حادي عشر 

للعطف في العربية الفصحى حروف متعددة ، منها الواو وهي لمطلق الجمـع 

، والفــــاء للترتيــــب والتعقيــــب ، وثــــم للترتيــــب والتراخــــي ، وحتــــى للغايــــة ، وأو للشــــك 

  . )٥٩(واإلبهام والتخيير ، ولكن لالستدراك 

  :و التالي وفي لهجة الحلة يكون العطف على النح  

  .تفاحة وبرتقاله ، سافر علي وزيد أكلت: وتفيد لمطلق الجمع ، نحو : الواو  - ١

وتفيــد الغايــة ، وشــرط معطوفهــا أن يكــون بعضــًا مــن المعطــوف عليــه : حتــى  - ٢

وأن يكــون المعطــوف بهــا غايــة لمــا قبلهــا فــي زيــادة أو نقــص ، : أو كبعضــه 

   :نحو 
  أكلت كلشي عالميز حتى الفاكهة 

  )الفاكهة ل شيء على المنضدة حتى أكلت ك( 

 ســافر جميــع الجيــران حتــى بيــت(   أبــو علــي ســافروا الجيــران كلهــم حتــى بيــت

  ) أبي علي   

  :ولها معان كثيرة منها : لو  - ٣

تسافر معنـا أو ( تروح ويانه لو تبقه : وتقع بعد الطلب ، نحو : التخيير  - أ

 ).تبقى 



 

 

الكتـاب للعقـاد لــو : نحــو  أذا كـان المـتكلم شــاكًا فـي مسـألة مـا ،: الشـك   - ب

  . لطه حسين 

إذا كــــان المــــتكلم عارفــــًا بالموضــــوع ولكــــن أراد أن يبهمــــه علــــى : اإلبهــــام - ت

  )رأيت محمدًا أو علياً ( شفت محمد لو علي : السامع ، نحو 

أي جواز الجمع بين عدة أشياء بخـالف التخييـر الـذي ال يبـيح : اإلباحة  - ث

  . سافر لبغداد لو للبصرة تأكل السمك لو الدجاج ، ت: ذلك ، نحو 

أســافر الخمــيس : إذا قــرر المــتكلم شــيئًا ثــم أضــب عنــه نحــو : اإلضــراب  - ج

شــفت ســبع بنــات لــو عشــرة ) الجمعــة سأســافر الخمــيس أو ( لــو الجمعــة 

  ) رأيت سبع بنات أو عشرة (

  :النعت  :ثاني عشر 

ى ، نحـو قولـه تعـال )٦٠(هو التابع المكمل متبوعه ، ببيان صفة من صـفاته 

ويــــأتي للتخلــــيص ،  )٦١())ربنــــا أخرجنــــا مــــن هــــذه القريــــة الظــــالم أهلهــــا (( 

والتوضــــيح ، والمــــدح والــــذم ، والتــــرحم ، والتأكيــــد ، والتعمــــيم ، والتفصــــيل 

  .واإلبهام 

  :وفي لهجة الحلة يخرج النعت ألغراض متعددة منها   

  :ونعني به تقليل االشتراك الحاصل في النكرات ، نحو: التخصيص  - ١

على رجل سمين ، فكلمة سمين قللت االشـتراك بالرجـال بـإخراج  سلمت

  .النحيف 

  ) رأيت امرأة نحيفة عرجاء ( شفت مرة ضعيفة عرجه   

  :ونعني به تقليل االشتراك الحاصل في المعارف ، نحو : التوضيح  - ٢

  ) مررت بعلي الخياط(   مريت بعلي الخياط 

  سلمت على الخباز األعور 

الموصوف معلومًا عند المخاطب فال يحتاج إلـى  وذلك إذا كان: المدح - ٣

  : توضيح ، نحو 

  سلمت على الطالب الخلوق المجتهد 



 

 

  شفت علي الشاطر الطيب 

وذلــك إذا كــان الموصــوف معلومــًا عنــد المخاطــب ، فــال يحتــاج : الــذم  - ٤

  : إلى توضيح ، نحو 

  )ال تسافر مع زيد الكذاب اللئيم( لتسافر وّي زيد الجذاب اللئيم     

  ) ال تكلم سالمًا الخبيث المنافق ( لتحجي وّي سالم الخبيث المنافق  

  )مررت بعلي المسكين ( مريت بعلي المسكين    : نحو : ترحم ال -٥  

  ) رأيت رجًال بائسًا (   شفت رجال بائس        

  :والصفة في اللهجة الحلية تتبع الموصوف وكما يأتي   

  :نحو  إذا الموصوف معرفة كانت الصفة معرفة ، - ١

  )رأينا البيت الجديد (   شفنه البيت الجديد 

  ) مررنا بالمكتبة الكبيرة ( مرينه بالمكتبة الجبيرة  

  : إذا كان الموصوف نكرة ، كانت الصفة نكرة ، نحو  - ٢

  سلمت على رجال طويل   

  ) رأيت كتابًا جديدًا (     شفت كتاب جديد   

  :و إذا كان الموصوف مذكرًاً◌ كانت الصفة مذكرة ، نح - ٣

  )رأيت طالبًا نظيفاً (   شفت طالب نظيف 

  سلمت على العامل الشاطر 

  :إذا كان الموصوف مؤنثًا كانت الصفة مؤنثة ،نحو  - ٤

  )رأيت امرأة جميلة (   شفت مريه حلوه 

  )مررت بطالبة مجتهدة ( مريت بطالبة شاطرة   

  :إذا كان الموصوف مفردًا كانت الصفة مفردة ، نحو  - ٥

  )رأيت عامًال بائسًا (     شفت عامل بائس

  )سلمن على طالب كسالن (   سلمت على طالب كسالن 

  :نحو / إذا كان الموصوف جمعًا كانت الصفة بصيغة الجمع  - ٦

  )رأيت طلبة مجتهدين (         شفت طالب شطار 



 

 

  ) سلمت على نساء جميالت(   سلمت على نسوان حلوات 

  :توصف األشياء غير العاقلة بالمفرد المؤنث ، نحو  - ٧

  سيارات حلوة 

  بيوت جبيرة

  حيوانات وحشية

  أوراد جميلة 

  :أسلوب المدح والذم : ثالث عشر 

، قـال ) بـئس (و ) نعـم( تستعمل ألسلوب المـدح والـذم فـي العربيـة الفصـحى 

بـــــئس للظـــــالمين (( قـــــال تعـــــالى ، و  )٦٢())فـــــنعم المـــــولى ونعـــــم النصـــــير (( تعـــــالى 

، يقــال حبــذا محمــد ، وال حبــذا )  حبــذاال( و ) حبــذا( ، كــذلك تســتعمل  )٦٣())بــدالء

  :زيد ، وفي لهجة الحلة يكون المدح والذم على النحو اآلتي 

  يقال نعم الطالب ، أو يقال والنعم : نعم  - ١

 يقال بئس العامل: بئس  - ٢
 )أي عامل جيد( ياقل خوش عامل : خوش  - ٣
 ) أي الولد ليس جيداً ( ياقل موخوش ولد : موخوش  - ٤
 د حبذا لو جاء زي: حبذا  - ٥

  :أسلوب الشرط : رابع عشر 

معنــى الشــرط أن يقــع الشــيء لوقــوع غيــره أي إن األمــر الثــاني يتوقــف علــى 

وٕان كــان ذو عســرة (( ، نحــو قولــه تعــالى  )٦٤(األول ، فــإذا وقــع األول وقــع الثــاني 

وٕان (( وفعــل الشــرط قــد يكــون ماضــيًا ، نحــو قولــه تعــالى  )٦٥())فنظــرة إلــى ميســرة 

إن يشـــأ يــذهبكم ويـــأت (( وقـــد يكــون مضـــارعًا نحــو قولـــه تعــالى  )٦٦()) عــدتم عــدنا

  . )٦٧())بخلق جديد 

  : )٦٨(منها / وألسلوب الشرط أدوات تسمى أدوات الشرط 

وتســـتعمل لمعـــاني متعـــددة منهـــا المشـــكوك فـــي حصـــول : إن  - ١

  .األمر ، والموهومة والنادرة والمستحيلة وما شاكل ذلك 



 

 

 .للكثير الوقوع وتستعمل للمقطوع بحصوله و : إذا  - ٢
 .وهي ظرف مكان يعيد العموم : أنى   - ٣
 .ظرف زمان يستعمل في تفخيم األمر وتعظيمه : أيان  - ٤
 .ظرف مكان مبهم : أين  - ٥
 .وتكون بحسب ما تضاف إليه : أي  - ٦
 .أسم مكان مبهم : حيثما  - ٧
 .لبيان الحال: كيفما  - ٨
 وهي نوعان زمانية وغير زمانية : ما   - ٩
 وهي ظرف زمان : متى -١٠
 وتستعمل للعاقل : من  -١١
 .وتستعمل بمعنى ما : مهما  -١٢
 .وتكون امتناعية وغير امتناعية وللتمني : لو  -١٣

  :وفي لهجة الحلة تستعمل بعض هذه األدوات ، منها 

كتـــب ((وع بحصـــوله ، نحـــو قولـــه تعالـــــى وفـــي الفصـــحى تكـــون للمقطـــ: إذا  - ١

ولـــه كـــون للكثيـــر الوقـــوع ، نحـــو قوت )٦٩()) علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم المـــوت 

  . )٧٠())وٕاذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ((

 الفصـحى ـ يقـالوفي لهجة الحلة يكون استعمالها مماثًال لما جاءت عليه في 

:  

  )إذا وصلت أتصل بي (           إذا جيت أخبرني 

  ) إذا احتجت إلى شيء مّر بي(     إذا احتجت مر لي

ي ، وقــد تتقــدم فعــًال مضــارعًا ، وفــي األمثلــة الســابقة جــاء بعــدها فعــل ماضــ

  :نحو 

  )إذا سافرت إلى بغداد تراهم(   م إذا تسافر البغداد تشوفه

  ) إذا نجحت أعطيتك هدية (   إذا تنجح انطيك هدية 

  :وهي ظرف مكان مبهم ، نحو : وين  - ٢



 

 

  )أينما تذهب أذهب معك(        وين تروح أروح وياك 

  :، نحو ) مَـ ( وقد نلحقها 

  ) أينما تسافر أسافر معك(        روح وياك وين متسافر أ

  :وهي لبيان الحال ، نحو : شلون مـَ   - ٣

  )كيفما تصبح أصبح(           شلون متصير خلي تصير 

  )كيفما تقرأ أقرأ (           شلون متقره أقره 

  :وهي لبيان الحال أيضًا ، نحو : اشمَه  - ٤

  )كيفما تقول أقول (     اشمتكول أكول 

  ) كيفما تكون أكون معك (   ك اشمتكون آنه ويا

  :وتكون للتمني ، نحو : لو  - ٥

  )لو تقرأ لنجحت (     لو تقره تنجح 

  )لو سافرت لذهبت معك(   لو تسافر أروح وياك

  :وتستعمل لألمر المحتمل الوقوع ، نحو : إن جان - ٦

  )إن جئت سلمت عليك (   إن جان جيت أسلم عليك 

  :األسماء الموصولة : خامس عشر 

                  )٧١(: سماء الموصولة في العربية الفصحى على قسمينقسم األت     

قسم مختص وهو الذي يستعمل لشيء واحد ال يتجاوز إلـى  - ١

  .غيره وهو الذي والتي وما تفرع منهما 

احــد مــن ومــا قســم مشــترك وهــو مــا كــان لعــدة معــان بلفــظ و  - ٢

 .وأي 
الموصــولة فإنهــا تــدخل علــى الصــفة الصــريحة ، فــي ) أل( أمــا 

، نحـــو  )٧٢(علــى اســـم الفاعــل وأســـم المفعــول والصـــفة المشــبهة 

جــــاء الملــــدوغ ورأيــــت الغالــــب ، وفــــي بعــــض اللهجــــات العربيــــة 

   )٧٣(: على الفعل المضارع ، قال الفرزدق ) أل( تدخل 

  ال األصيل وال ذي الرأي والجدل        مته ما أنت بالحكم الترضي حكو       



 

 

هـــي األداة الوحيـــدة للصـــلة وتكـــون ) إل( وفـــي لهجـــة الحلـــة تكـــون 

  :بديلة عن األسماء الموصلة األخرى ، وتستعمل على النحو اآلتي 

الموظــــف الــــذي يمتلــــك شــــهادة (   الموظف اللي عنده شهادة يفتهم  -١

  )يفهم

  ) مي الذي هو طبيبوصل ع(   يب بصل عمي اللـِ هو طو  - ٢

ـــذين نجحـــوا(     الطالب الناجحين  يجي -٣ ـــالطالب ال ) يـــأتي ب

  .على اسم الفاعل ) أل(دخلت 

) أحـــــب الطالــــــب الــــــذي يــــــنجح(     أحب الطالب اللي ينجح  -٤

  على الفعل ) أل(دخلت 

) أنــــــــت الــــــــذي قتلــــــــت محمــــــــداً (     أنت اللي كتلت محمد -٥

  لتوكيد الضمير) إل(جاءت 

  :ء اإلشارة أسما:  سادس عشر 

اإلشــارة هــي اإليحــاء إلــى شــيء أو شــخص ، ولــدي النحــاة هــي كــل أســم دل 

ويعنــي هــذا إن بــاب اإلشــارة يتضــمن . )٧٤(علــى مســمى وٕاشــارة إلــى ذلــك المســمى 

  : الصفات اآلتية 

  .أن يكون كلمة منطوقة من نوع االسم  - ١

 .أن يكون لهذا االسم معنى يطلق عليه  - ٢
 .ة إلى هذا المعنى أن يدل هذا االسم على اإلشار 

، وقـال  )٧٥()) تلك الجنة التـي نـورت مـن عبادنـا مـن كـان تقيـا (( قال تعالى 

 )٧٦()) إن هـذا الـدين متـين فأوغـل فيـه برفـق ) (( صلى اهللا عليـه وسـلم( رسول اهللا 

  :وقال الفرزدق 

  )٧٧(عمإذا جمعتنا يا جرير المجا          أولئك أباني فجئني بمثلهم       

لنا جليًا من النصوص السابقة ثالثـة مـن أسـماء اإلشـارة وهـي ،هـذا ،  وتظهر

تلك ، أولئك وقد اجتمعت فيها الصفات التي ذكرناها سابقًا، ففي اآلية الكريمة نرى 

( وهــي أســم يقصــد بــه الجنــة ويشــير إليهــا ، ونــرى أســم اإلشــارة ) تلــك( أسـم اإلشــارة 



 

 

أســم ) أولئـك(فــي قـول الفـرزدق نــرى ير إليـه ، و وهـو أســم يقصـد بـه الــدين ويشـ) هـذا

  .إشارة يقصد به اآلباء ويشير إليهم 

  :وفيما يلي أسماء اإلشارة المشار إليه 

  

 المفرد المذكر  - ١
) هــذا ، ذاك ، ذلــك( ويســتعمل منــه ) ذا( وأشــهر مــا ورد لــه لفــظ واحــد وهــو 

ضـهم فقـال بع" بعد اتفاقهم على إنها منقلبة عن أصـل ) ذا(واختلف النحاة في ألف 

وقـــال الكوفيـــون هـــي زائـــدة ... وقـــال بعضـــهم عـــن واو " ... هـــي منقلبـــة عـــن يـــاء 

   )٧٨(".. لسقوطها في التثنية 

) هــاذ( وفــي لهجــة الحلــة تخلــص مــن هــذه األلــف المختلــف فيهــا ، وينطــق   

ــ والهــاء هــو حــرف تنبيــه ، ... ال ذبحــذف اللــف واإلبقــاء علــى الفتحــة التــي علــى ال

ـــال هـــاذ خـــوش ولـــد وهـــاذ ـــى األشـــياء وتكـــون ... طالـــب شـــاطر  فيق اإلشـــارة فيـــه إل

  .القريبة

  :المفردة المؤنثة  - ٢

ــــه  –ذي  –ذه ( وأهــــم مــــا ورد مــــن األلفــــاظ  ــــى ) ت ــــين األول ويبــــدو إن الكلمت

هـــذه ، ( فيســتعمل منهمــا ) هـــ ( والثانيــة ال تكــادان تســتعمالن بغيــر حــرف التنبيــه 

مرة ، وكانت تميم تنطقها بهـذه ، يقال هذي البنت جميلة ، وهذي الشجرة مث) وهذي

: ، نحــو ) هــاي ( مــع مــد صــوت الهــاء فتصــبح ) الــذال (وقــد تحــذف  )٧٩(الطريقــة 

هـاي الكتـب : هاي القصة حلـوه ، هـاي المحلـة جميلـة ، وتسـتعمل مـع الجمـع نحـو 

  . مفيدة ، هاي الحواش حلوة 

  

  :هؤالء  - ٣

مـــزة المـــد وتســـتعمل لجماعـــة الـــذكور العقـــالء ، وفـــي لهجـــة الحلـــة تحـــذف ه

واأللــف التــي تســبقها وجلــب ذال بــين الهــاء والــواو ، فتصــبح هذولــة ، يقــال هذولــة 

   )٨٠(عمال ، هذولة طالب ، ومن المعروف إن لهجة تميم تقول هؤلي بالقصر



 

 

 : ذلك  - ٤
وتســـتعمل للمفـــرد البعيـــد المـــذكر ، وفـــي لهجـــة تمـــيم يقـــال تيـــك ، وفـــي لهجـــة 

ذاك محمـد ، هـذاك : ل ذاك وهـذاك ، نحـو ، وفي لهجة الحلـة يقـا )٨١(الحجاز تلك 

  .علي 

  :تلك  - ٥

وتســـتعمل للمفـــرد البعيـــد المؤنـــث ، وفـــي لهجـــة تمـــيم يقـــال تيـــك ، وفـــي لهجـــة 

  .وفي لهجة الحلة يقال ذيج وهذيج ، ذيج زينب ، هذيج مريم  )٨٢(الحجاز تلك 

  :أولئك  - ٦

ال يقـــال أوليــك باليــاء ، ونجـــد وربيعــة يقـــ وتســتعمل للبعيــد وفـــي لجــة الحجــاز

أولئـك بـالهمز ، وبعـض تمـيم يقولـون االك بالتشـديد ، وفـي لهجـة الحلـة يقـال ذوالك 

  .ذوالك العمال ، هذوالك الطالب : وهذوالك نحو 

  :هناك  - ٧

وٕان لحقتــه الكــاف دل علــى المكــان البعيــد ، : هنــا أســم إشــارة للمكــان القريــب 

ــا هنــاك مدرســة ، ل: وفــي لهجــة الحلــة يقــال هنــاك بكســر الهــاء ، نحــو  لبعيــد ، وهن

  .للقريب هنا زيد 

وصفوة القول إن هناك اتفاقًا واضحًا في اسـتعمال أسـماء اإلشـارة فـي العربيـة 

الفصحى وفي استعمال أهالي الحلة ، فالكاف تدل على البعيـد ، والـذال تعـد صـوتًا 

رئيسًا في هذه األسماء ، أما الهاء فيجاء بها لتنبيه المخاطب على حضـور المشـار 

 . قربه وللمبالغة في إيضاحه إليه و 
  

  :العمـــــــد : سابع عشر 

  :الفاعل  - ١

هــو فــي اللغــة مــن أوجــد الفعــل ، وفــي االصــطالح مــا اســند إليــه عامــل مقــدم 

، ويشـترط تـأخره عـن عاملـه وال يصـح  )٨٣(عليه على جهة وقوعه منه أو قيامـه بـه 

  .تقديمه عليه 



 

 

اد الفعـــل المتصـــرف إلـــى واختلـــف النقـــل عـــن العـــرب فيمـــا يتصـــل بكيفيـــة إســـن

الفاعــل مفــردًا ومثنــى ومجموعــًا مــذكرًا ومؤنثــًا ومــع إن أثــر ذلــك فــي المفــرد ال يكــاد 

  .  يرى إال أنه يظهر في حاالت التشبه والجمع تذكيرًا وتأنيثًا ، وللعرب فيه سبيالن 

أن يجـــدوا الفعـــل مـــن عالمـــات الفاعـــل ، نحـــو قـــام الطالبـــان ، قـــام : أحـــدهما 

  .وقام الطالبات المعلمون ، 

أن يعمدوا إلى إلحاق الفعل عالمـات الفاعـل عنـد إسـناده إليـه مثنـى : ثانيهما 

أو مجموعــًا مــذكرًا أو مؤنثــًا ، فكــأنهم أرادوا أن يجعلــوا للجميــع عالمــة ال ضــمائر ، 

وقــد ورد   )٨٤(ويظهــر ذلــك واضــحًا فــي لهجــة طــي وأزد شــنوءة وبلجــارت بــن كعــب 

وقولـه  )٨٥())موا كثيـر مـنهمثـم عمـوا وصـ(( ، قـال تعـالى  من ذلك في القرآن الكـريم

وكــذلك وردت فـــي الشــعر العربـــي ،  )٨٦()) الــذين ظلمـــوا  ىواســروا النجـــو (( تعــالى 

  :قال أمية بن أبي الصلت 

                 )٨٧( لذم يعـــــــــــــي فكلهـــــــــــــــــــــــــــأهل     يلومونني فـــــــــــي اشتراء النخيل    

  :وقال عبد اهللا بن قيس الرقيات  

   )٨٨(فأعرضن عني بالخدود النواضر      رأين الغواني الشيب الح بعارضي   

ـــم يتقبـــل بعـــض النحـــاة هـــذه اللغـــة بقبـــول حســـن ، وعـــدوا هـــذه الحـــروف    ول

الالحقة لألفعال ضمائر ، ثم اختلفوا فقيل ما بعدها بدل منها ، وقيل مبتدأ والجملـة 

  . )٨٩(لسابقة خبر ا

وفــي لهجــة الحلــة تظهــر هــذه اللغــة واضــحة ، وقــد أطلــق عليهــا النحــاة لغــة  

أعلـم إن مـن العـرب مـن يقـول ( أكلوني البراغيث ، وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقولـه

ضــربوني قومــك ، وضــرباني أخـــواك فشــبهوا هــذه بالتــاء التـــي يظهرونهــا فــي قالـــت 

  . )٩٠()المة كما جعلوا للمؤنث وهي قليلةلجمع عفالنة فكأنهم أرادوا أن يجعلوا ل

(( و)) أخذوني األصـدقاء (( و)) ضربوني األوالد (( وفي لهجة الحلة ،يقال 

  .وما إلى ذلك )) شافوني الطالب 

  

  



 

 

  :نائب الفاعل  - ٢

قد يتـرك الفاعـل ويـؤتى بمـا ينـوب عنـه ألغـراض متعـددة ، منهـا الخـوف منـه 

، أو للتعظـــــيم ، والثابـــــت لـــــدى النحـــــويين إن أو الخـــــوف عليـــــه ، أو قصـــــد إبهامـــــه 

جمهــــور العــــرب إذا بنــــوا الفعــــل الماضــــي للمجهــــول فــــإنهم يكســــرون مــــا قبــــل آخــــره 

كتـــب ، درس ، إذا بنـــوا المضـــارع فـــإنهم يفتحـــون مـــا قبـــل : ويضـــمون أولـــه ، نحـــو 

  .آخره ويضمون أوله ، نحو يكتب ، يدرس 

واحــد ، ) انفعــل( ين وبضــم الفــاء وكســر العــ) فعــل( ويــرى الــبعض إن معنــى 

فقولنـــا كســـرت الزجاجـــة ، وانكســـرت الزجاجـــة ، تـــدالن علـــى حـــذف الفاعـــل وٕاقامـــة 

المفعــول مقامــه ، ويــرى فاضــل الســامرائي إن فــي فعــل دافــع خــارجي بخــالف الفعــل 

غتين يوالــذي أراه أنــه ال فــرق بــين الصــ )٩١()الذييبــدو فيــه الفعــل كأنــه حصــل ذاتيــًا 

ل ، والداللــة فيهــا واحــدة ، فقولنــا ضــرب الولــد وانضــرب فكالهمــا يحــذف معهــا الفاعــ

الولـــد ال نشـــعر بـــأي فـــرق بينهمـــا فالضـــرب قـــد وقـــع علـــى الولـــد مـــن مجهـــول ، وٕان 

زد على ذلـك إن يغة الفعل مشابهة لصيغة فعل ، التطور اللغوي وكثرة استعمال ص

أمـا حجـة  )٩٢(للمبني للمجهـول ) انفعل( قسمًا من اللغات الجزرية استعملت صيغة 

أال تــرى أنــه يمكــن أن يكتفــي ( الســامرائي فــي عــدم تماثلهمــا فــي االســتعمال لقولــه 

ــبالفعــل الــالزم المبنــي للمجهــول والجــار والمجــرور فيقــال  س فــي الحديقــة وذهــب جل

ممــا يــدل علــى ) أنفعــل(إلــى خالــد ، وال يمكــن أن يســتعمل نحــو هــذا االســتعمال فــي 

نـه يمكننـا أن نقـول ضـرب فـي الـدار وأنضـرب ، فحجة واهية أل)٩٣()اختالف بينهما 

فــي الــدار ، وكــذلك نقــول  قتــل فــي الحديقــة وأنقتــل فــي الحديقــة ، عــالوة علــى إن 

قطعــت الخــيط فــانقطع وكســرت : تعطــي معنــى المطاوعــة ، يقــال ) أنفعــل( صــيغة 

  .الزجاج فانكسر 

 إن كـان) أنفعـل( وفي لهجة الحلة تكون جملة المبني للمجهـول علـى صـيغة 

إن كـان الفعـل مضـارعًا ، نحـو ) ينفعـل( الفعل في الـزمن الماضـي ، وعلـى صـيغة 

، ) أنكتـــب الـــدرس( ، وأنكتـــب فـــي كتـــب ، ) أنهـــزم فـــي الحـــرب( أنهـــزم فـــي هـــزم ، 

  ) .ينبني الدار( ، وينبني في يبني ) تنحفظ القصيدة( وينحفظ في يحفظ 



 

 

 اللهجــة ، وٕانيــدل علــى أصــالة هــذه ووجــود هــذه الصــيغة فــي لهجــة الحلــة ، 

  .أكثر قوانينها الصوتية وقواعدها الصرفية متوارثة من لغات ولهجات قديمة 

  :المبتدأ والخبر  - ٣

ه بـأمـا الخبـر فهـو الجـزء الـذي حصـلت  –المبتدأ هو االسـم الـذي يخبـر عنـه 

الفائدة مع المبتـدأ ، وهـو علـى عـدة أنـواع ، أمـا أن يكـون مفـردًا نحـو زيـد أسـد ، أو 

زيــد أبــو قــائم ، أو جملــة فعليــة نحــو زيــد يضــحك ، أو : ية ، نحــو يكــون جملــة أســم

  .شبه جملة نحو زيد في الدار 

  :وفي لهجة الحلة يكون الخبر على ثالثة أنواع أيضًا ، وهي 

  الولد نائم ، الطالب مجتهد : مفرد ، نحو - ١

 الطالب يقره ، محمد يلعب : نحو : جملة فعلية   - ٢
 دها حلوة، الملعب ساحته نظيفة الحديقة أورا: جملة اسمية ، نحو - ٣
 زيد في الدار ، الكرة بين األشجار : شبه جملة ، نحو  - ٤
  :الفضالت : ثامن عشر 

  :المفعول به  - ١

هــو الــذي يقــع عليــه فعــل الفاعــل ، نحــو ضــربت زيــدًا وفــي لهجــة الحلــة هــو 

شـفت الطالـب ، ضـربت زيـد ، وهنـاك أفعـال تتعـدى إلـى أكثـر : كذلك أيضًا ، نحو 

: ونحـو) عليـًا ناجحـاً  اً أخبـرت زيـد( نحـو خبـرت زيـد علـي نـاجح : واحـد  من مفعـول

  ) .ألبست عليًا قميصًا ( لبست علي قميص 

  :المفعول المطلق  - ٢

هــو اســم يؤكــد عاملــه أو يبــين نوعــه وعــدده ، نحــو ضــربت ضــربًا ، وضــربت 

  .ضرب األمير ، وضربت ضربتين 

  :اع وهي وهو كذلك في لهجة الحلة ، إذ يأتي على ثالثة أنو 

  لعبت لعب ، قريت قرايه : مؤكد لعامله ، نحو  - أ

 قريت قراية شطار ، شفته شوفة األسد : مبين لنوعه ، نحو   - ب
  شفته شوفتين ، لعبت لعبتين : مبين لعدد مرات الفعل ، نحو  -ج          



 

 

  :المفعول فيه  - ٣

 بإطراء من أسم  وقت أو أسم ومكان أو غيـر) في( هو الذي يتضمن معنى 

  :  بإطراء ، نحو ) في( ذلك وهو كذلك في لهجة الحلة ، إذا يتضمن معنى 

  )ركضت ثالثين متراً (     ركضت ثالثين متر 

  )وقفت أمام الدار(     وكفت كدام الدار 

  )دعوت ليًال ونهارا(       دعيت الليل والنهار 

  :االستثناء  -٤

ًال منزلــة الــداخل هــو اإلخــراج بــاال أو أحــدى أخواتهــا كمــا كــان واضــحًا أو منــز 
. وألســلوب االســتثناء أدوات هــي إال وغيــر وســوى وخــال ، وعــدا وحاشــا وغيرهــا )٩٤(

  :وفي لهجة الحلة توجد عدة أدوات لالستثناء هي 

رأيــــت ( شــــفت الطــــالب يقــــرون إال محمــــد : إال ، نحــــو  - ١

اشـــترى مـــن كـــل : ونحـــو ) الطـــالب يدرســـون إال محمـــداً 

  )ناس إال عليأبتاع من جميع ال( الناس إال علي 

أنقـل ( ي علـى األصـدقاء عـدا محمـد لسـلم: عدا ، نحو  - ٢

 ) سالمي إلى األصدقاء عدا محمد
نجحــــت بكــــل الــــدروس عــــدا التــــاريخ : ونحــــو 

  ) نجحت بجميع المواد عدا التاريخ(

  :نحو ) حاشه( وتنطق : حاشا - ٣

كـــل األبنـــاء ( كـــل الولـــد منحـــرفين حاشـــه زيـــد 

  . حاشه هللا: ونحو ) منحرفون حاشا زيداً 

  :الحال  -٥  

أقبـل الرجـل حافظـًا ، جـاءني زيـد : هو وصف لبيان الهيئة أو للتوكيد ، نحو 

ماشــيًا وفــي لهجــة الحلــة تكــون الحــال علــى أربعــة أنــواع ، كمــا هــو الحــال فــي اللغــة 

  :الفصحى وهذه األنواع هي 

  ) جاء زيد ماشياً ( أجه زيد ماشي : الحال مفردة ، نحو  - ١



 

 

  )رأيت عليًا راكضًا (  شفت علي راكضاً : ونحو 

جاء زيد وهـو ( أجه زيد وهو يمشي : الحال جملة اسمية ،نحو - ٢

  )يمشي

  ) رأيت عليًا وهو يركض ( شفت علي وهو يركض : ونحو

جــــاء زيــــد ( أجــــه زيــــد يضــــحك  : الحــــال جملــــة فعليــــة ،نحــــو - ٣

 )يضحك
  ) رأيت عليًا يركض ( شفت علي يركض   : ونحو

رأيــت ( يــارة وســط الغــيم  شــفت الط: الحــال شــبه جملــة ، نحــو - ٤

جــاء ( أجــه علــي بــين أخوتــه : ونحــو ) لطــائرة بــين الســحاب ا

  ) .علي بين أخوته

  :المفعول معه  -٦

تــال لــواو بمعنــى مــع ، تاليــه بجملــة ذات فعــل أو اســم فيــه  وهــو أســم فضــلة

  .روفه ، نحو سرت والطريق وحمعناه 

ــ ه فــي الفصــحى إذ وفــي لهجــة الحلــة يكــون المفعــول معــه مغــايرًا لمــا هــو علي

  : أي مصاحبًا وهي داللة الواو نفسها ، نحو) ويّ ( تعوض الواو بكلمة 

  ) سرت والنهر(   مشيت وّي النهر 

  ) سهرت والنجوم ( سهرت وّي النجوم   

  :المفعول ألجله  -٧  

ويصح أن يقع جوابًا ) جئت رغبة فيك: ( وهو يبين سبب وقوع الفعل ، نحو 

  ا جئت ؟ لسؤال لماذا ؟ نحو لماذ

وفــي لهجــة الحلــة تكــون داللــة المفعــول ألجلــه مماثلــة لمــا هــو عليــه فــي اللغــة 

: ويـأتي بعـدها فعـل مضـارع ، نحـو ) حتـى( الفصحى إال أن اللهجة تستعمل كلمـة 

  )ضربته تأديباً (  ضربته حتى يتأدب 

  ) أتيت لرؤيتك( أجيت حتى أشوفك    

  



 

 

  :التمييز  -٨  

مـوض اسـم ـو نسـبته ، وال تختلـف داللتـه فـي هو أسم نكرة بمعنى من يبين غ

  : اللغة الفصحى عن داللته في لهجة الحلة التي تستعمل التمييز للتوضيح ، نحو 

  لبيان العدد) اعطيته عشرين ديناراً (   انطيته عشرين دينار 

  لبيان العدد ) رأيت احدى عشر طيارة(   شفت دعش طياره

  لبيان النوع) ارتديت قميصًا حريراً (   لبست قميص حرير

  لبيان النوع ) اشريت خاتمًا ذهبا (   اشريت محبس ذهب 

  لبيان المقدار ) أكلت منوين عسالً (   أكلت منين عسل 

  لبيان نسته ) اشتعل رأسي شيباً (   اشتعل رأسي شيب 

  

  :أدوات الجر : تاسع عشر 

  حروف الجر : اوًال     

لـــى األســـماء أي وتســـمى حـــروف اإلضـــافة ، ألنهـــا تضـــيف معـــاني األفعـــال إ

توصـــلها إليهـــا ، وقيـــل إنمـــا ســـميت بحـــروف الجـــر ألنهـــا تجـــر معـــاني األفعـــال إلـــى 

البـاء  –إلـى : وحرف الجـر فـي اللغـة الفصـحى هـي  )٩٥(األسماء أي توصلها إليها 

مـذ  –منـذ  –مـن  –الـالم  –الكاف  –في  –عن  –على  –رب  –حتى  –التاء  –

  .الواو  –

  :نذكرها على النحو اآلتي  –من حروف الجر وفي لهجة الحلة هناك عدد 

  : ، نحو ) إلى( وتكون النتهاء الغاية وتقابلها في الفصحى : إلــ  - ١

  ) . أتيت إلى المدرسة ( جيت للمدرسة 

  ) سافرت إلى بغداد( سافرت لبغداد  

  )والك ) الك( وٕاذا أضيفت إلى الضمير أصبحت 

  )جئت إليك( حبيت الك   

  ) وصلت إليكم (     وصلتكم       

  البيت العلي : وتكون للملك ، نحو 



 

 

  :ولها ثالث دالالت هي : ب  - ٢

  )مسكت بعلي( كمشت بعلي  : االلصاق ، نحو  - أ

  ة) مررت بهم ( مريت بيهم : ونحو 

قطعــت اللحــم بالســكين  قطيــت ( كطعــت اللحــم بالســكين : االســتعانة ، نحــو  - ب

  ) .بريت القلم بالمبراة( القلم بالمقطاطة 

كاعـد : ونحـو) رأيتـه فـي البيـت ( شفته بالبيت  : ، نحو ) معنى في: رفية الظ -ج

  ).جالس في المكتبة( بالمكتبة 

  أتبيع الزين بالشين : تشتري دنياك بآخرتك ونحو: نحو: المقابلة والعوض  -د

  : وتنطق حّته ، وحتى حرف غاية ، نحو: حتى  - ٣

  )سهرنا حتى الصباح( سهرنه حتى الصبح    

  ) .قرأت الكتاب حتى الخاتمة(   تاب حتى الخاتمة قريت الك 

  ومن دالالته ) على( علــَ ، َع ويقابله في الفصحى  - ٤

  ) رأيته على الجبل( شفته عالجبل : االستعالء ، نحو  - أ

  ترّضي علّي : ، نحو) عن( بمعنى  - ب

  اشكر المعلم على نجاحك : التعليل ، بمعنى ، الالم ، نحو -ج

  اجه على غفله : نحو الظرفيه ، بمعنى في ، -د

  ابتعد عن أصدقاء السوء : وتفيد المجاوزة أي االبتعاد نحو قولك : عن  -٥  

  : ولها عدة دالالت ، منه : من  -٦  

ســافرت مــن الحلــة ( ســافرت مــن الحلــة البغــداد : ابتــداء الغايــة المكانيــة ، نحــو  -أ

  )إلى بغداد

قـرأت مـن الصـباح إلـى ( لليـل قريت من الصبح : ابتداء الغاية الزمانية ، نحو -ب

  ) الليل

  ) ابتعت خاتمًا من ذهب ( اشتريت محبس من ذهب : بيان النوع ، نحو -ج

  واهللا أنجحت  وشرفي ما كلت : وتستعمل للقسم ، نحو :  الواو -٧

  وكفت بعد العمارة : وصلت بعد الظهر وللمكان نحو : بعد ، للزمان ، نحو  -٨



 

 

  هوية  سافرت بدون: بدون ، نحو  -٩

  صعدت فوك السطح : بمعنى على ، نحو : فوك  -١٠

  مشيت كدام علي : بمعنى أمام ، نحو : كدام  -١١

  . المجلة جوة القنفة : بمعنى تحت ، نحو : جوة  -١٢

  الكتاب مال زيد: بمعنى يخص ، نحو : مال -١٣

  زيد مثل األسد : بمعنى شبيه ، نحو: مثل  -١٤

  احزنت كعب الرسوب : بمعنى بعد ، نحو : عكب  -١٥

  وصل زيد وره علي : بمعنى خلف ، نحو : وره  -١٦

  وصل زيد وّيه علي : بمعنى مع ، نحو : وّيه  -١٧

  بيتنا يّم المدرسة : بمعنى بجانب ، نحو: يّم  -١٨

  القلم عند علي: عند ، بمعنى بحوزة ، نحو  -١٩

  هذا الدينار حك زيد : حّك ، بمعنى التملك ، نحو  -٢٠

  :ذه الحروف إذا اتصلت بها الضمائر تكون على الصورة اآلتية وه

  كدامه  —فوكاه –حكه  –عّده  ←يّمه  ←مثله  ←وراه : المفرد الغائب 

  كدامهه–فوكاهه  –حكهه  –عدهه —يمهه –مثلهه —وراهه: المفردة الغائبة

  عندك ــ حكك ــ فوكاك ــ كدامك –يمك  –مثلك  –وراك : المفرد المخاطب 

  وراج ــ مثلج ــ يمج ــ عندج ــ حكج ــ فوكاج ــ كدامج: فردة المخاطبةالم

  وراي ــ مثلي ــ يمي ــ عندي ــ حكي ــ فوكاي ــ كدامي : المفرد المتكلم

  وراهم ــ مثلهم ــ يمهم ــ عدهم ــ حكهم ــ فوكاهم ــ كدامهم: جماعة الغائبين 

  عدهن ــ حكهن ــ فوكاهن ـ كدامهنوراهن ــ مثلهن ــ يمهن ــ : جماعة الغائبات

  ـ كدامكم يمكم ـ عدكم ـ حككم ـ فوكاكم ـ وراكم ـ مثلكم : اعة المخاطبين جم

ـ وراجـن ـ مـثلجن ـ يمجـن ـ عـدجن ـ حكجـن ـ فوكـاجن : جماعـة المخاطبـات 

  كدامجن 

  ـ كدامنه ورانه ـ مثلنه ـ يمنه ـ عدنه ـ حكنه ـ فوكانه : جماعى المتكلمين 

  



 

 

  :الظروف : ثانيا  

أكثر الظروف الخاصة بالزمان والمكان والهيئة شيوعًا في لهجـة الحلـة هـي   

:  

  بمعنى ما زال    عاد  

  بمعنى ما زال    بعد   

  بمعنى خارج    برّ   

  بمعنى فقط    بس  

  بمعنى هكذا    هيج  

  بمعنى هنا    هنا  

  بمعنى هناك    هناك  

  بمعنى اآلن    تّوه  

  بمعنى الصباح    صبح   

  ساءبمعنى الم    مسه  

  بمعنى الضحى    الضحه  

  بمعنى قبل    كبل  

  بمعنى بعد     عكب   

  :اإلضافة : ثالثا

تحــــتفظ األســــماء المثنــــاة والمجموعــــة بعالمــــة التثنيــــة والجمــــع عنــــد 

إضــــافتها فــــي لهجــــة الحلــــة ، وال يحــــذف منهــــا أي شــــيء ومثلهــــا األســــماء 

  :المفردة واألسماء المؤنثة ، نحو 

  موظفين الدائرة

  سيارات البلدية

  ايدين الرجال

  مهندسين المعمل 

  



 

 

  :العدد : عشرون 

  :في لهجة الحلة تكون األعداد على النحو اآلتي     

  المؤنث                     المذكر            الرقم     

  واحدة          واحد      ١  

  ثنتين          اثنين      ٢  

  اثالثة          اثالث      ٣  

  أربعه          أربع       ٤  

  خمسه           خمس       ٥  

  سته          ست       ٦  

  سبعه          سبع       ٧  

                 ثمانيه          ثمان       ٨  

  تسعه          تسع      ٩  

  عشرة           عشر      ١٠  

  :صفة للشيء ، مثل ) واحد( وتلحق كلمة   

  دينار واحد  

  ةمرة وحد  

  :االسم لتبين أنه مثنى ، مثل ) اثنين( وتلحق   

  )رجالن(     رياجيل اثنين   

  )امرأتان(     نسوان ثنتين  

) ١٠ -٣٠( وتســــــتعمل الصــــــيغ المــــــذكرة لألســــــماء المــــــذكرة مــــــن   

  :ولألسماء المؤنثة ويكون المعدود جمعًا ، نحو 

  )سبع رجال(     سبع رياجيل 

  )خمسة نساء (     خمس نسوان 

  :أما األعداد المركبة فتكون كاآلتي 

  اهداعش ١١



 

 

 عشاثن ١٢
 اتلطعش ١٣
 اربوطعش ١٤
 خمسطعش ١٥
 عشطس ١٦
 سبوطعش ١٧
 ثمنطعش ١٨
 تسعطعش  ١٩

غة واحــدة مــع المــذكر ومــع المؤنــث ويكــون المعــدود مفــردًا ، وتســتعمل صــي

  مثل اثنعش طالب ، 

  خمسطعش طالبه 

  :أما ألفاظ العقود فتكون كاآلتي 

  عشرين ٢٠

  اثالثين ٣٠

  أربعين ٤٠

  خمسين ٥٠

  ستين ٦٠

  سبعين ٧٠

  ثمانين ٨٠

  تسعين ٩٠

  مّيه ١٠٠

  ميتين ٢٠٠

  ثلثميه ٣٠٠

  اربعميه ٤٠٠

  خمسميه ٥٠٠



 

 

  ستميه ٦٠٠

  سبعميه ٧٠٠

  ثمنميه ٨٠٠

  تسعميه ٩٠٠

  :ويكون معدودها مفردًا، مثل 

  تسعمية طالب

  سبعمية طالبة

مليــــون فيكــــون معــــدودها ١٠٠٠٠٠٠ألــــف  ١٠٠٠واألعــــداد األخــــرى هــــي 

  :مفردًا مثل 

  ألفين طالب

  اثلتاالف طالبة 

  سبعتاالف عامل

  تسعتاالف عاملة

  مليون  فالح

  أربع ماليين فالحة  

  

  

    



 

 

  هوامش الفصل الرابع
 ٦٩اإليضاح في علل النحو  .١

  ٢٦٠الجمل للزجاجي  .٢

   ١٩٠الصاحبي  .٣

 ٨٠/اللغات السامية  .٤

  ٢٢٨: البقرة  .٥

   ٥٤: البقرة  .٦

  ١٠٩: األنعام  .٧

  ١/٥٤  ؟؟؟؟؟؟: ينظر  .٨

 ٢/٢٧١: معاني القرآن  .٩

  ١٣ -٢/١٢: معاني القرآن  .١٠

 ٣١١ - ١/٣١٠: الحجة  .١١

 ١/٥٤هرع الهواوع  .١٢

  ١/٥٤/ ن . م  .١٣

  ٢٦٣ - ٢٣٧ينظر في أسرار اللغة  .١٤

 ٣/١٤٠هـ ع  االهواوع  – ٣/٢٠٧ينظر شرح ابن عقيل  .١٥

  ٣/٢٠، أوضح المسالك  ٣/٢٠٨ينظر شرح أبن عقيل  .١٦

 . ٥و٤النبأ  .١٧

 ٣٥و ٣٤القيامة  .١٨

 ١٠٤ديوانه  .١٩

  ٤و ٣اإلخالص   .٢٠

  ١٦٢/ ٤معاني النحو  .٢١

  ٢٦مريم  .٢٢

  ١/٢٢٧، وشرح األشموني  ١/١١١ينظر شرح ابن عقيل  .٢٣

  ٨/ هود  .٢٤



 

 

 ١٦٥/ البقرة  .٢٥

  ٢/١٩٩، المفصل  ١/٣٠٢، المغني  ١/٤٦ينظر الكتاب  .٢٦

 ٧/ آل عمران  .٢٧

  ١٦األنبياء  .٢٨

  ١/١٢٤ع الهوامع هم .٢٩

  ٧١مريم  .٣٠

 ٢٠الملك   .٣١

  ٢٤فاطر  .٣٢

  ١٤٨األنعام  .٣٣

 ٤٠فاطر  .٣٤

  ٥٣يس  .٣٥

  ٤٠يس  .٣٦

  ٩٣الصافات  .٣٧

 ١٧٤البقرة  .٣٨

   ٢٥٥البقرة  .٣٩

 ٣١: القيامة  .٤٠

  ٦٥هود  .٤١

  ١٢العنكبوت  .٤٢

   ١٠٢النساء  .٤٣

  ٢١٨ – ٢١٠/ ٤ينظر معاني النحو  .٤٤

، معاني  ١/١٤١ ، شرح الرضي على الكاظمية ٢/٧١ينظر شرح بن عقيل  .٤٥

  ٤/٢٧٥النحو 

  ٣٣البقرة  .٤٦

  ٢٤٠ديوان أمرئ  القيس  .٤٧

  ٢٩يوسف  .٤٨



 

 

   ٢٦آل عمران  .٤٩

  ٢/١٨٠ينظر التصريح  .٥٠

  ٩/٩٠، شرح ابن شعث  ٤٥٤/ ١ينظر كتاب سيبويه  .٥١

 ٧الذاريات  .٥٢

  ١٠٩األنعام   .٥٣

  ١٥٢آل عمران  .٥٤

 ٣٩ -٣٦ينظر أساليب القسم في العربية  .٥٥

  ١٦االنشقاق  .٥٦

 ٦٤النساء  .٥٧

/ ١٠، تفسير الرازي ١٩١، تأويل مشكل القرآن  ٣/٢٩١ينظر الكشاف  .٥٨

١٦٣  

   ١٩٧/ ٢، المفصل  ٣٥٧،  ٢٥٤/ ٢ينظر مغني اللبيب  .٥٩

 ٥١/ ٢ينظر شرح أبن عقيل  .٦٠

   ٧٥النساء  .٦١

 ٧٨:الجمع  .٦٢

  ٥٠: الكهف  .٦٣

 ٣٥٤/ ٢، البرهان  ٢/٤٦تضب قينظر الم .٦٤

 ٢٨٠البقرة  .٦٥

 ٨اإلسراء  .٦٦

 ١٩إبراهيم  .٦٧

  ١/١٤٩، اإلتقان ٩/٤ينظر شرح ابن شعث  .٦٨

 ١٨٠القرة  .٦٩

 ٨٦النساء  .٧٠

  ١/٣، حاشية العبان  ١٨٥/ ١همع الهوامع / ينظر  .٧١

  ١/٧٧، شرح ابن عقيل  ١/٤٩ينظر المغني  .٧٢



 

 

 ٢/٥٢١ليس في ديوانه ينظر االلفاف  .٧٣

 ١/٣٢ينظر أوضاع المسالك  .٧٤

   ٢٣مريم  .٧٥

  ٤٢٥م١الفتح الكبير  .٧٦

  ٤٢٥/ ١الفتح الكبير  .٧٧

 ٢٤٥/  ١ع مع الهواهم .٧٨

  ٧٦٦العربية الموحدة  ينظر لهجة تميم وأثرها في .٧٩

  ١٥/٥٣لسان العرب  -١/١٤١ينظر التبيان  .٨٠

 ١/١٠٩ينظر معاني القرآن للفراء  .٨١

  ٢٦٢ينظر شرح التسهيل للمرادي  .٨٢

  ١/١٥٩ع ينظر همع الهوام .٨٣

  ٢/٨٢ينظر شرح المفصل  .٨٤

  ٧١المائدة  .٨٥

 ٣األنبياء  .٨٦

 ١/١٣٣اآلمال الشجرية  .٨٧

 ١٩٦ديوانه  .٨٨

  ١/٢٤٠: ينظر إعراب مشكل القرآن  .٨٩

 ٢٣٦/ ١ الكتاب .٩٠

  ٢/٧٢معاني النحو  .٩١

  ١٣٢ - ٢٦ينظر فقه اللغات السارية  .٩٢

   ٧٣/ ٢معاني النحو  .٩٣

 ١/٢٢٢ع مع الهواوينظر هم ٢/١٤١شرح األشموني  .٩٤

 ٣٥٤/ ٢، شرح الرضي  ٨/٧ شينظر شرح ابن يعي .٩٥



 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  الخصائص الداللية



 

 

داًال والمعنـى يكـون مـدلوًال ، الداللة هي العالقـة بـين اللفـظ والمعنـى ن فـاللفظ يكـون 

  ) ١( .والداللة ماينصرف اليه اللفظ في الذهن من مدرك أو محسوس 

وبما أن الدال ثابت ومستقر فأن المدلول هو الـذي يكـون عرضـه للتغييـر ،   

فكلما كثر استعمال اللفظ أو زاد وروده فـي النصـوص المختلفـة ، او تباينـت بيئتـه ، 

كثــر ، ألن التطــور المســتمر للحيــاة يوجــب تطــورًا فــي كانــت فــرص تغييــر معانيــه أ

دالالت المزرات ، وخلق معنى جديـد يواكـب هـذا التطـور ، علـى أن هـذا المعنـى ال 

يبقــى ثابتــًا ، فالــدالالت الهامشــية او ظــالل المعــاني تبقــى محيطــة بــالمعنى الــرئيس 

عليـــه ممـــا يـــؤدي الـــى منافســـته وحلـــول معنـــى آخـــر مكانـــه ، وهـــذا هـــو الـــذي يطلـــق 

   )٢(علماء اللغة التطور الداللي ، وهذا التغيير يكون على عدة أقسام ، منها 

  :تغيير يؤدي الى رقي الداللة   -١

وذلــك بــأن تكتســب مفــردة مــا داللــة جديــدة ترقــى بــداللتها القديمــة وترفــع مــن 

أهلــه وأتعـبهم خبثــًا ، ثــم  اوأصـل معناهــا مــن أعيـ) شــاطر ( شـأنها ، نحــو كلمـة 

عصور الالحقة فأصبحت تطلق علـى الـذكاء والمثـابرة وشـتان بـين تطورت في ال

  .الداللتين 

ثـــم ) الحمـــار الوحشـــي ( ففـــي المعجـــم اللغـــوي تعنـــي ) فنـــان ( ومنهـــا كلمـــة 

  .تطورت فاصبحت تطلق على المبدع في أي فن من الفنون 

  :طاط الداللة نحتغيير يؤدي الى ا -٢

بداللتها القديمة ، من ذلك  تنحط: وذلك بأن تكتسب مفردة ما داللة جديدة 

 توكانت تطلق في األصل على الوزير أو المستشـار ثـم أنحطـ) حاجب ( كلمة 

وشــــتان بــــين . داللتهــــا فــــي العصــــور الالحقــــة فأصــــبحت تطلــــق علــــى الخــــادم 

  .الداللتين 

ع بالشـــيء ومنـــه لـــوتعنـــي فـــي أصـــل معناهـــا المو ) مســـتهتر ( ومنهـــا كلمـــة 

ر والتســبيح ، ثــم أنحطــت داللتهــا فــي العصــور المســتهترون وهــم المولعــون بالــذك

  .ع بالعادات السيئة لالالحقة فصارت تعني المو 

  



 

 

  :تغيير يؤدي الى تعميم المعنى  -٣

أطـالق (األلفـاظ المترادفـة ، وينحصـر فـي ويدخل في هـذا النـوع الكثيـر مـن 

ومن ذلك كلمة البأس .  )٣() أسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس كله 

ونحـو كلمـة . األصل بمعنـى الحـرب ، وأصـبحت تطلـق علـى كـل شـدة وهي في 

القافلة التي هـي فـي األصـل تطلـق علـى الرفقـة الراجعـة ، وأصـبحت تطلـق علـى 

وأصلها أألمـر ((ونحو كلمة تعال  )٤(جماعة الركب مطلقًا راحلة كانت أو قادمة 

  . )٥()) ء لمن كان في سفل أن يأتي محًال مرتفعًا ، ثم أستعملت لمطلق المجي

  :تغيير يؤدي الى تخصيص المعنى  -٤

ونعنـــي بهـــذا التغييـــر الحـــاالت التـــي يطلـــق فيهـــا األســـم العـــام علـــى طائفـــة 

ومــن ذلــك تخصــيص كلمــة . خاصــة تمثــل نوعهــا خيــر تمثيــل فــي نظــر المــتكلم 

الحــريم للداللــة علــى النســاء بعــد أن كانــت تطلــق علــى كــل عمــل محــرم ، ونحــو 

األصــل كــل مــا يلتحــف بــه ، ثــم خصصــت دالالتهــا كلمــة اللحــاف ومعناهــا فــي 

  .الغطاء الذي يوضع على األسرة خاصة فاستغرقت الجسم كله على 

مـة مقترنـة بـالخير عمومن ذلك داللـة المـأتم فقـد كانـت ذات صـبغة مناحـة م

  .والشر والنساء والرجال وهي اليوم مختصة بالمناحة 

وامل هذا التطـور فمتعـددة تلك هي مظاهر التطور الداللي أو اقسامه أما ع  

، منهـــا عوامـــل مقصـــودة متعمـــدة ، ومنهـــا عوامـــل ال شـــعورية تـــتم دون قصـــد ، أمـــا 

األولــى فتحــو قيــام الهيئــات العلميــة والمؤسســات اللغويــة حيــت تخلــع دالالت جديــدة 

  . على بعض المفردات للحاجة اليها أجتماعيًا أو اقتصاديًا او سياسيًا 

الكلمات التي يكـون اسـتعمالها محـدودًا وال تظهـر إال بصـحبة  أما الثانية فمثالها تلك

. فيحدث الخطأ بأستعمالها فتنتقل الكلمة الى معنى جديـد . بعض الكلمات األخرى 

نحــو قــول بعضــهم بخــل مــدقع فوصــف البخــل بصــفة ال تكــون لــه ألن هــذا الوصــف 

تقـال داللـة كلمـة ومـن ذلـك ان. الزم لكلمة الفقر فتغيـر الداللـة بموجـب هـذا األنتقـال 

ثم اسـتعيدت للقـاطرة . القطار التي كان يراد بها مجموعة األبل المنتظمة في سيرها 

  . الحديثة التي تجر طائفة من العربات 



 

 

وهناك عوامل أخرى للتطور الداللي ، منها سوء الفهـم وذلـك بسـبب القيـاس   

ط علــى الخــاطىء ألن األنســان يقــيس مــالم يعــرف علــى مــا عــرف مــن قبــل ويســتنب

اســــاس هــــذا القيــــاس فيصــــيب فــــي اســــتنباطه حينــــًا ويصــــل الــــى الداللــــة الصــــحيحة 

. ويخطــى دينــًا آخــر فيســتخرج داللــة جديــدة قــد تصــادف الشــيوع والــذيوع بــين النــاس 

نحـــو كلمـــة عتيـــدة التـــي تطـــورت داللتهـــا الـــى معنـــى عتيـــق أو عنيـــد بســـبب القيـــاس 

  .الخاطىء 

امل التطـور الـداللي ، فقـد تتطـور أصـوات ويعد تطور أصوات الكلمة عامًال من عو 

كلمــة مــا بحيــث تصــبح الكلمــة الجديــدة مماثلــة لكلمــة أخــرى لهــا معنــى آخــر ، نحــو 

كلمــة كمــاش وهــي تعنــي فــي اللغــة الفارســية كــل نســيج مــن قطــن خشــن ، تطــورت 

الكــاف فأصــبحت قافــًا فشــابهت الكلمــة العربيــة قمــاش التــي تعنــي فــي األصــل اراذل 

أصـبحت : لى األرض من فتـات األشـياء ، وبهـذا التطـور الصـوتي الناس وماوقع ع

  .تعني المنسوجات جميعًا 

ومن العوامل األخرى ، أختصار العبارة ، بحيث تصبح كلمة واحدة منهـا ،   

تــؤدي معنــى العبــارة محلهــا قبــل األختصــار ، وهنــا تتغيــر داللتهــا ، فقولنــا زيــد مــن 

ع ، فكلمة ذوات تعني في األصل مـن ذوات الذوات أي من الطبقة العليا في المجتم

  .االمتالك ، فاقتصرت العبارة وأصبحت كلمة ذوات تعطي المعنى أكمله 

وكثرة دوران الكلمة في الحديث يعد عامًال مـن عوامـل التطـور الـداللي ، إذ   

التـي ((نحـو كلمـة مكتـب . اد أسـتعمالها أن معنى الكلمة يزيد تعرضًا للتغيير كلمـا ز 

األصــل نوعــًا مــن نســج الصــوف الغلــيظ ، ثــم أطلقــت علــى قطعــة األثــاث تعنــي فــي 

التي تغطى بهـذا النسـيج ثـم علـى قطعـة األثـاث التـي تسـتعمل للكتابـة أيـًا كانـت، ثـم 

علــى الغرفــة التــي تحتــوي علــى هــذه القطعــة مــن األثــاث ، ثــم علــى األعمــال التــي 

  . )٦()) األعمال  تعمل في هذه الغرفة ، ثم على األشخاص الذين يقومون بهذه

وٕاذا ما تأملنا ظواهر التطور اللغوي فـي لهجـة الحلـة لوجـدنا جملـة مـن هـذه   

الظــواهر واضـــحة فـــي عـــدد مـــن الفاظهــا ، فقـــد تطـــورت دالالت كثيـــر مـــن اللفـــاظ ، 

  :وهذا التطور أمر شائع في جميع اللغات واللهجات ، ومن امثلة هذا التطور 



 

 

) كـــش ( ، يقـــال فـــي اللغـــة الفارســـية  للمـــتكلم بمعنـــى اســـكت) إش ( قولنـــا  - ١

وهـــي كلمـــة تخبـــر بقـــرب مجـــيء رجـــل عظـــيم ليلـــزم الشـــاهدون او الواقفـــون 

  .الصمت فتطور صوت الكاف الى همزة ، واخذت المعنى نفسه 

لكل نتن ، في حين كانـت تطلـق علـى جثـة الميـت اذا نتنـت ) جيفة ( قولنا  - ٢

 .وهو من باب تعميم الداللة 
أذا كــان ال يســتقيم وواقــع الحــال أو ال يتفــق مــع ) بــايخ ( نقــول هــذا الكــالم  - ٣

وفـــي األصـــل يقـــال فـــي الرجـــل اذا . ســـياق الحـــديث وهـــو أســـتعمال مجـــازي 

 .سكن غضبه ، وباخت النار اذا سكنت وفترت 
، وهــو فــي األصــل صــفة للفــرس الــذي ) حصــان ( نقــول للــذكر مــن الخيــل  - ٤

 .ة يمنع صاحبه من الهالك ، فحذفت الموصوف وظلت الصف
والـوكس فـي أصـل الوضـع الـنقص ، ) . وكسـة ( نقول لمن فشل في عمله  - ٥

 .واستعملت مجازًا لكن من خاب أو أندحر في عمل ما 
أذا حصــل شــك أو قلــق فــي مســألة أو خبــر ، واصــل ) أتوشوشــت ( ونقــول  - ٦

حدث فيها تغيير صوتي فأنقلبت السـين الـى شـين لكنهـا ) وسوسة ( الكلمة 

) لتشـوش( نقـول ) وشوشـة ( عـن كلمـة  تختلـف حافظت على معناهـا وهـي

 .حتى ال يكاد يفهمكالم مختلط ) : والوشوشة ( أي ال تتكلم كالمًا خافتًا 
وهـــــي مـــــن بـــــاب التطـــــور . عليـــــه أي هـــــّيج اآلخـــــرين عليـــــه ) وّز ( وقـــــول  - ٧

 .يؤزه أزًا بمعنى أغراه وهيجه ، وأزه حثه ) أّز ( الصوتي وأصلها 
تأججــت ، وهــو مــن بــاب التطــور الصــوتي  النــار بمعنــى) وجــت ( ونقــول  - ٨

، يقــال هجــت النــار تهــج هجــًا إذا أتقــدت وســمع ) هّجــت ( وأصــل الكلمــة 

 .صوت أستعارها 
ونقـــول أنـــت هـــم كســـالن وهـــم كـــذاب ، وهـــي مـــن بـــاب األقتـــراض اللغـــوي ،  - ٩

) بـــأم ( فأصـــل الكلمـــة فارســـي بمعنـــى فـــي آن واحـــد ، وأن فســـرها الـــبعض 

 .التي تستعمل للتخيير 



 

 

وكانـت ) مبطـوح ( تخصيص الداللة ، نقول للذي وقع علـى األرض  ومن -١٠

 .في األصل تطلق على من جرح في رأسه 
وهـــي فـــي ) حرامـــي ( ومـــن تخصـــيص الداللـــة أيضـــًا ، نقـــول لمـــن يســـرق  -١١

 .األصل منسوبة الى كل عمل حرام ومنه السرقة 
وهــــي مــــن التطــــور ) مفعــــوص ( ونقــــول للصــــبي القليــــل الجســــم الضــــئيل  -١٢

وتطلق على ضعف الجسم وصـغره ) بعصوص ( ذ أصل الكلمة الصوتي أ

. 
ومــــن بــــاب تعمــــيم الداللــــة ، نقــــول فــــالن معبعــــب أي ممتلــــىء بالمــــال أو  -١٣

 .باشياء أخرى وكانت في األصل تطلق على الشخص الممتلىء شبابًا 
ومن باب التطور الصوتي ، نقـول لطـش بمعنـى سـرق ، وهـو فـي األصـل  -١٤

 .لطس أي سرق ةخطف 
ر الصوتي ، نقول لضمت األبرة أي أدخلت الخيط في سـمها ، ومن التطو  -١٥

 .وفي األصل لدمت الثوب في رقعته 
علـــى طعـــام خـــاص يطـــبخ ) لبخـــة ( ومـــن بـــاب تخصـــيص الداللـــة نقـــول  -١٦

وهــي فــي األصــل ) . ع(بمناســبة عاشــوراء ذكــرى استشــهاد األمــام الحســين 

 .تطلق على المسك أو على الشيء المتغيب به 
وهـــي فـــي ) كـــخ ( وتي ، قولنـــا للطفـــل فـــي حالـــة زجـــره ومـــن التطـــور الصـــ -١٧

 .أي قذر ) أخ ( األصل 
وأصــل ) كحــه ( ولديــه ) يكــح ( ومــن التطــور الصــوتي قولنــا للــذي يســعل  -١٨

 .الكلمة أّح الرجل إحًا إذا سعل 
وفـي األصـل . لفرخ الـدجاج ) كتكوت ( ومن باب تخصيص الداللة قولنا  -١٩

ـــرة الكـــالم ، نقـــول  رجـــل كتكـــات إذا كثيـــر الكـــالم يتبـــع أن الكلمـــة تعنـــي كث

 .بعضه بعضًا ثم خصصت لفرخ الدجاج لكثرة صياحه 



 

 

ومن باب التطور الصوتي ، نطقنا للسين صادًا في كثيـر مـن المفـردات ،  -٢٠

فنقـــول صـــخام واألصـــل ســـخام ، ونقـــول قـــارص واألصـــل قـــارس ، ونقـــول 

 .صراط ، واألصل سراط 
داس ، وأصـــل الكلمـــة  بمعنـــى) فعـــص ( ومـــن بـــاب القلـــب اللغـــوي نقـــول  -٢١

عفـــس يقـــال عفـــس الشـــيء يعفســـه أذا جذبـــه الـــى األرض وضـــغطه ضـــغطًا 

 .شديدًا 
) فشـر(الـذي يـتكلم كالمـًا بـذيئًا  ومن باب تخصيص الداللة قولنا للشخص -٢٢

 .وأصلها تطلق على الذي يكذب ويغالي في الكالم 
، وهــي فــي ) فــّز ( ومــن تخصــيص الداللــة قولنــا للــذي يــنهض مــن نومــه  -٢٣

 .فالفوز هو النجاة والظفر . ها تطلق على من ينجو بنفسه أصل
بمعنـى سـرق كـل شـيء ، وهـي فـي ) فرهـد ( ومن باب أنتقل الداللـة قولنـا  -٢٤

األصــل فهــد ، نقــول فهــد الرجــل أذا تغافــل عمــا يجــب عليــه تعهــده ، فســرق 

 .ذلك الشيء 
 وأصــلها ) صــايع ( لعاطــل عــن العمــل ومــن بــاب التطــور الصــوتي قولنــا ل -٢٥

 .ع وتقال لألبل اذا ساعت سوعًا أي ضاعت سائ
  

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــان اللهجـــة الحليـــة تضـــم عـــددًا مـــن المفـــردات التـــي 

أكتســبت بعضــها مــن لغــات األمــم المجــاورة ، واكتســبت الــبعض اآلخــر مــن اللغــة 

العربيـة الفصــحى وهــو مايسـمى بــاألقتراض اللغــوي ، وعــدد آخـر مــن الفــردات التــي 

  .صواتها أو في دالالتها نجمت عن تطور في ا

وهذا األقتراض أثرى اللهجة الحلية بـالكثير مـن المفـردات ، إذ أسـتعارت مـن 

لغات األقوام المجاورة عددًا ال يستهان به من المفردات ، وهذه األسـتعارة تـتم بعـدة 

  :طرق منها 

تســــتعار األلفــــاظ مــــن اللغــــات األخــــرى بأصــــواتها ودالالتهــــا ، أذ تنتقــــل  -١

  :ا ينطقها أهل تلك اللغة وتمنح الداللة نفسها من ذلك وتنطق كم



 

 

لقطعة عملة صغيرة وهـي منقولـة عـن الفارسـية بأصـواتها وداللتهـا ) باره ( قولنا ) أ

.  

  .لة عن التركية بأصواتها وداللتهاوهي منقو . للحم المقدد ) بسطرمة ( قولنا ) ب

ي منقولــة عــن الفارســية للمنــديل الــذي تصــر فيــه المالبــس ، وهــ) بقجــة ( قولنــا ) ج

  .بأصواتها وداللتها 

لنـــوع مـــن انـــواع الحلـــوى وهـــي منقولـــة عـــن التركيـــة بأصـــواتها ) بقـــالوة ( قولنـــا ) د

  .وداللتها 

  .عن األنكليزية بأصواتها وداللتهابمعنى خدع وهي منقولة ) بلف ( قولنا ) هـ

  .أصواتها يمعنى يمكن أو ربما وهي منقولة عن التركية ب) بلكي ( قولنا ) و

ــا ) ز لنــوع مــن قــذائف المــدفع وهــي منقولــة عــن األيطاليــة بأصــواتها ) بمبــه ( قولن

  . وداللتها 

  .للتقبيل وهي منقولة عن الفارسية بأصواتها وداللتها ) بوس ( قولنا ) ح

  .ة عن الفارسية بأصواتها وداللتهاللقطع الصغيرة وهي منقول) خرده ( قولنا ) ط

ي نوع من أنواع الطعام المعمول باألرز وماء الزعفران وهـي وه) زرده ( قولنا ) ي

  .منقولة عن الفارسية 

  .أي خلع وهي منقولة عن السريانية ) شلح ( قولنا ) ك

  .للحنفية وهي منقولة عن األيطالية ) طرنبة ( قولنا ) ل

  .لقائمة الحساب وهي منقولة عن األيطالية ) فاتورة ( قولنا ) م 

  .بمعنى شتت وهي منقولة عن السريانية ) فركش ( قولنا ) ن

  .وهناك أمثلة كثيرة جمعناها ملحقة بالفصل 

وتوجـــد مفـــردات أخـــرى فـــي اللهجـــة الحليـــة حصـــل تطـــور فـــي أصـــواتها إال أنهـــا  -٢

  :حافظت على داللتها ، ومن ذلك 

لمــن يرتــدي الــزي األفرنجــي وهــي منقولــة عــن اليونانيــة بالداللــة ) أفنــدي ( قولنــا ) أ

  ) .Authentes(ا وتنطق نفسه

  ) Barque( للسفينة الحربية وهي منقولة عن الفرنسية ) بارجة ( قولنا ) ب



 

 

  )Birrus( لرداء يلبس في الحمام وهي منقولة عن الالتينية ) برنس ( قولنا ) ج

  ) . Barrena( آللة الثقب وهي منقولة عن األيطالية ) بريمة ( قولنا ) د

لــغ الــذي يــدفع علــى ســبيل األكراميــة ، وهــي منقولــة عــن للمب) بخشــيش ( قولنــا ) هـــ

  ) .باغشش ( أو ) باغشيش ( الفارسية 

  .)Kartoccio( لألسطوانة ، وهي منقولة عن األيطالية ) خرطوش ( قولنا ) و

  .)زليبية أو زليبيا ( ن الفارسية لنوع من الحلوى ، منقولة ع) زالبية ( قولنا ) ز

  ) . Situla( ي منقولة عن الالتينية للوعاء وه) سطل ( قولنا ) ح

  ) .سرماية ( لراس المال ، منقولة عن الفارسية ) صرماية ( قولنا ) ط

  ) . Tabula( للمنضدة ، منقولة عن الالتينية ) طاولة ( قولنا ) ي

  ) .سربوش ( لغطاء الرأس ، منقولة عن الفارسية ) طربوش ( قولنا ) ك

  ) . Cleiolion( ولة عن اليونانية للقفل ، منق) كيلون ( قولنا ) ل

  ) . Phial( وهي معروفة ، منقولة عن األيطالية ) فتيلة ( قولنا ) م

  ) .آفرين ( لألستحسان ، منقولة عن الفارسية ) عفارم ( قولنا ) ن

  

  .وهناك أمثلة أخرى وضعناها في جداول الحقت بالفصل 

أقـــوام أعـــاجم إال أنهـــا  ونـــرى فـــي اللهجـــة الحليـــة مفـــردات أســـتعيرت مـــن لغـــات -٣

انتقلت داللتها الى داللة جديدة قد تكون لها عالقـة مـن قريـب أو مـن بعيـد أو قـد ال 

  :وهذا األنتقال يتم أما بتضييق داللتها أو بتوسيعها من ذلك . تكون لها عالقة 

وهـي منقولـة عـن التركيـة . لمادة صناعية تعمل منها أشـياء كثيـرة ) باغة ( قولنا ) أ

  .على جنس من الحيوانات البحرية ، فأنتقلت داللتها الى شيء جديد  وتطلق

وهــي كلمــة فارســية تعنــي الشــجاع البطــل ، فأســتعارتها اللهجــة ) بهلــوان ( قولنــا ) ب

  .الحلية وأطلقتها على كل من يتفنن في الحيلة والخداع 

ليــــة وهــــي كلمـــة فارســــية بمعنـــى ينـــيء ، فاســــتعارتها اللهجـــة الح) خـــام ( قولنـــا ) ج

  .وجعلت داللتها على كل أنسان ال يوف أسرار الحياة أو أسرار العمل 



 

 

ونطلقهــــا علــــى األخــــت أو األخ ، وهــــي مســــتعارة مــــن الفارســــية ) دادة ( قولنــــا ) د

  .وتطلق على المربية أو الخادمة 

ـــا ) هــــ ـــد الملتـــوي ، فأســـتعارتها ) زنبلـــك ( قولن وهـــي كلمـــة تركيـــة تطلـــق علـــى الحدي

  .أطلقتها على مفتاح الساعة اللهجة الحلية و 

ــا ) و وتعنــي مــالءة ) ب چــار چ( وهــي كلمــة فارســية تنطــق عنــدهم ) شرشــف ( قولن

ترتـــديها المـــرأة أســـتعارتها اللهجـــة الحليـــة وأطلقتهـــا علـــى قطعـــة قمـــاش توضـــع علـــى 

  . األسرة أو المناضد 

هجـة وهـي كلمـة يونانيـة تعنـي ترتيـب حـال الـزمن ، أسـتعارتها الل) طقس ( قولنا ) ز

  .الحلية وأطلقتها على حالة الجو

وتعنـي عارضـة خشـبية ) فلنكة ( وهي كلمة فرنسية تنطق عندهم ) فلقة ( قولنا ) ح

تسوى بها قضبان سكك الحديد ، وتعني في اللهجة الحلية خشبة تمسـك بهـا األقـدام 

  .للجلد 

ة تعنـي وهي كلمة يونانية تعني حارس الليل ، وفي لهجـة الحلـ) كابوس ( قولنا ) ط

  .احلم المزعج 

وهــــي كلمــــة فارســــية وتعنــــي اآللــــة التــــي يمســــك بهــــا الجمــــر ، ) ماشــــة ( قولنــــا ) ي

أستعارتها لهجة الحلة وأطلقتها على كل ما يمسك شيئًا من الخبـز ، مسـك الشـعر ، 

  .وغير ذلك 

وهي كلمـة يونانيـة تعنـي الثـدي ، أسـتعارتها لهجـة الحلـة وأطلقتهـا ) ممه ( قولنا ) ك

  .لثدي الصناعي الذي يرضع األطفال على ا

  التأثر الداللي  

وتبقى للغة العربية الفصحى التأثير األكبر في لهجة الحلة ، إذ ظلت مفرداتهـا حيـة 

في هذه اللهجة مما يدل على اصالة أهلها نسبًا وأنتماءًا ، فبرغم المؤثرات السياسية 

ا علــى العــراق مــن أتــراك التــي شــهدها القــرن العشــرون وكثــرة األعــاجم الــذين ســيطرو 

ظلت هذه المدينـة العربيـة محافظـة علـى . وأنكليز ويسبقهم في ذلك التأثير الفارسي 

أصــالة لغتهــا وظــل عــدد كبيــر مــن مفرداتهــا متوارثــًا مــن اللغــة األم وظلــت العالقــة 



 

 

القائمــة بــين الداللــة التــي تحملهــا الكلمــات فــي اللغــة الفصــحى وداللتهــا التــي تحملهــا 

  . ة الحلية في اللهج

  -:ويمكن مالحظة هذا االثر بموجب اآلتي   

  :كلمات حافظت على داللتها وبنيتها الصوتية والصرفية  -:أوًال 

ـــة نفســـها التـــي تحملهـــا فـــي اللغـــة  ـــة كلمـــات تحمـــل الدالل إذ توجـــد فـــي اللهجـــة الحلي

  :الفصحى مع المحافظة على أصواتها وبنيتها الصرفية من ذلك 

ـــا  - ١ ) لـــذي يمشـــي مشـــية المعجـــب بنفســـه ، وفـــي الفصـــحى ل) أتبختـــر ( قولن

  .وتحمل المعنى نفسه ) تبختر 

للذي ُيضرب على رأسه ، وفي الفصـحى فشـخ فالنـًا فشـخًا ) أنفشخ ( قولنا  - ٢

 .صفعه ولطمه 
أي أكشــــف معايبــــك ، وفــــي الفصــــحى فضــــحه فضــــحًا ) أفضــــحك ( قولنــــا  - ٣

 .كشف معايبه فهو فاضح وهي فاضحة 
 .ضب ، وفي الفصحى برطم فالن أغتاظ إذا غ) برطم ( قولنا  - ٤
 .للبناء العالي ، وفي الفصحى هو بناء على سور المدينة) البرج ( قولنا  - ٥
 .بمعنى توسع ، وفي الفصحى بحبح الشيء توسع ) بحبح ( قولنا  - ٦
، وفــــي الفصــــحى نقــــول ) تــــاتي ( شــــي قولنــــا للطفــــل الــــذي ندربــــه علــــى الم - ٧

 .الطفل إذا مشى )تأتأ(
أذا ضــل الطريــق ، وفــي الفصــحى نقــول تــاه توهــا إذا ) جــل تــاه الر ( قولنــا  - ٨

 .ضل الطريق ، وتاه في األرض ذهب متحيرًا 
وفــي الفصــحى ثــرد الخــز أذا فتــه ) ثريــد ( نقــول للخبــز المنقــوع بمــاء المــرق  - ٩

 .وبله بالمرق 
نقول ثلم السكين إذا أصابها اعوجاج ، وثلـم الشـيء إذا وجـدت فيـه شـق ،  -١٠

 .ر ثلمًا أحدث فيه شقًا وثلم األناء كسر حرفة وفي الفصحى ثلم الجدا
وهـي تحمـل الداللـة نفسـها فـي العربيـة ) جبان ( قولنا للرجل غير الشجاع  -١١

 .الفصحى 



 

 

، وهـــي تحمـــل ) جاحـــد ( قولنـــا للرجـــل الـــذي ينكـــر حقـــوق اآلخـــرين عليـــه  -١٢

 .الداللة نفسها في الفصحى 
( ول لألحمـق وهي في الفصحى كـذلك ، ونقـ) جحش ( قولنا لولد الحمار  -١٣

وتطلــق ) هــو جحــيش وحــده ( وفــي الفصــحى يقــال للمســتبد برأيــه ) جحــش 

 .للذم في اللغة واللهجة 
وتحمـــل المعنـــى نفســـه فـــي ) أجـــرب ( نقـــول للـــذي يصـــاب بمـــرض جلـــدي  -١٤

 .الفصحى ، وأستعارتها لهجة الحلة لكل لئيم بخيل 
 وفـي الفصـحى جلـخ الشـيء حـده) مجلوخ ( نقول للشيء إذا أصابه عيب  -١٥

 .، وقشره وجلخ بالسيف قطع به قطعة من لحمه 
 .وهي تحمل المعنى نفسه في الفصحى ) جلف ( نقول للغليظ الجافي  -١٦
وهــي تحمــل المعنــى نفســه ) تحــرش بــه ( نقــول لمــن يتعــرض لشــخص مــا  -١٧

 .في الفصحى 
إذا مألتـه ، وفـي الفصـحى حشـا الوسـادة ونحوهـا ) حشيت الشـيء ( نقول  -١٨

 .نحوه حشوًا إذ مألها بالقطن و 
وفـي الفصـحى تطلـق علـى كـل ثمـر ) حصرم ( نقول للعنب غير الناضج  -١٩

 .قبل نضجه 
ــًا  -٢٠ ــًا ) حــافي ( نقــول للــذي ال يرتــدي نعــًال أو خف وفــي الفصــحى أحفــى فالن

 .جعله بال نعل 
إذا كــان فعليــًا وفــي الفصــحى حلــق ) حــالق ( نقــول للــذي يمــتهن الحالقــة  -٢١

 .الراس أزال الشعر عنه 
إذا كــان مقليــًا وفــي الفصــحى تعطــي هــذه المفــردة ) وس لحــم محمــ( نقــول  -٢٢

 .العنى نفسه 
إذا كان غير مسـتقر ، وفـي الفصـحى حـاص عنـه ) يحوص فالن ( نقول  -٢٣

 .حيصانًا إذا عدل وحاد 



 

 

وفــي الفصــحى ) حفافــة ( نقــول للمــرأة التــي تزيــل الشــعر عــن جســد النســاء  -٢٤

 .حفت المرأة وجهها أزالت ما عليه من شعر 
وفـي الفصـحى خبصـه ) مخبـوص ( إذا أختلط بعضه بعـض نقول للشيء  -٢٥

 .خبصًا خلطه فهو مخبوص وخبيص 
وفي الفصحى خرس خرسـًا أنعقـد ) أخرس ( نقول للذي ال يستطيع الكالم  -٢٦

 .لسانه عن الكالم 
وفـي الفصـحى خـرط الشـجر أنتـزع ) أنخـرط ( نقول للشيء الذي أذا سـقط  -٢٧

 .الورق عنه 
وفــي الفصــحى خشــخش الســالح ) ه خشخشــ( نقــول للصــوت الــذي نســمعه  -٢٨

 .وغيره صّوت إذا ُحّرك 
وفــي الفصــحى ) خــش ( إذا اردنــا مــن شــخص مــا دخــول الــدار نقــول لــه  -٢٩

 .خش في الشيء 
وفــي الفصــحى دحــس الشــيء ) دحســناه ( نقــول إذا أدخلنــا شــيئًا فــي شــيء  -٣٠

 .في الشيء أدخله فيه 
جــال وفــي الفصــحى الدحــداح فــي الر ) مدحــدح ( نقــول للشــخص القصــير  -٣١

 .القصير الغليض البطن 
وفي الفصحى الـدرب كـل طريـق يـؤدي الـى ظـاهر ) درب ( نقول للطريق  -٣٢

 .البلد 
وفــي الفصــحى الدربكــة االخــتالط ) دربكــة ( نقــول لمــا يحــدث دون نظــام   -٣٣

 .االزدحام 
أي ضربه على دماغه ، وفـي الفصـحى شـجه حتـى بلغـت ) دمغه ( نقول  -٣٤

 .الشجة دماغه 
غمـــزه فـــي بطنـــه فأنفعـــل ، وفـــي الفصـــحى الدغدغـــة  إذا) دغدغـــه ( نقـــول  -٣٥

 .حركة في نحو األبط أو البطن يحدث عنه أنفعال 



 

 

على الشيء اذا وطأه بقدمـه ، وفـي الفصـحى داس الشـيء ) داس ( نقول  -٣٦

 .برجله دوسًا وطأه شديدًا بقدمه 
معناهـــا إذا ذهـــب وتحمـــل هـــذه المفـــردة المعنـــى نفســـه فـــي ) راح ( نقـــول  -٣٧

 .الفصحى 
وفــي الفصــحى رصــرص ) مرصــوص ( لشــخص الممتلــىء بــاللحم نقــول ل -٣٨

 .الشيء ضم بعضه الى بعض 
والرطـريط فـي الفصـحى األحمـق ) مرطرط ( نقول للشخص السيء الخلق  -٣٩

 .والحمق 
منزلــي إذا أصــلحت بنــاءه وفــي الفصــحى رم الشــيء رمــًا ) رممــت ( نقــول  -٤٠

 .اصلحه 
رجيــع ذي )  الــروث( وفــي الفصــحى ) روث ( نقــول لفضــالت الحيوانــات  -٤١

 .الحافر 
 .وهي في األصل طعام المسافر ) سفرة ( نطلق على المائدة  -٤٢
وهي في األصل مـن تشـقق جلـده وتطلـق ) مسلوع ( نطلق على الضعيف  -٤٣

 .على األبرص فأستعيرت لهذا المعنى 
وهـــي فـــي األصـــل شـــّخ ببولـــه أرســـله بصـــوت ) شـــّخ ( نقـــول للـــذي يتبـــول  -٤٤

 .فأستعيرت للتبول على األطالق 
 .وفي الفصحى شاف شوفًا أشرف ونظر الشيء إذا رآه) شاف ( ول نق -٤٥
 .مالبسه أي خلعها ، وفي الفصحى سلحه عراه ) شلح ( نقول  -٤٦
أي ضــربته ، وفــي الفصــحى طــخ الشــيء ألقــاه مــن يــده ) طخيتــه ( نقــول  -٤٧

 .وأبعده فاستعير للضرب 
لألنســـان غيـــر الســـوي أو الـــذي ال يحســـن التصـــرف ، ) طرطـــور ( نقـــول  -٤٨

 .والجمع طراطير. لضعيف من الرجال لفصحى الطرطور الوغد اوفي ا
 .اً الشيء إذا سقط وفي الفصحى ملص الرجل ولّى هرب) ملص ( نقول  -٤٩

  



 

 

كلمات حافظت على داللتها مع تغيير في اصواتها أو بنيتها الصرفية مثـل  -:ثانيًا 

:  

لنـوع مـن الفواكـه ، حـدث فيهـا إبـدال صـوتي إذ هـي فـي ) عنجاص ( قولنا  - ١

  .فقلبت لهجة الحلة الهمزة عينًا ) أنجاص ( الفصحى 

 .أي أغلقه ، وفي الفصحى أصد الباب ) سّد الباب ( قولنا  - ٢
وهــي التــي يلبســها األنســان كــل يــوم وقــد أبــدلوا الــذال داًال ، ) بدلــه ( قولنــا  - ٣

 .من الثياب مايلبس في المهنة والعمل ) البذله ( وفي الفصحى يقال 
) بهــدل(بشــكل قبــيح ، وأصــل المفــردة أي أذاه وصــيره )  بهــذل فالنــاً ( قولنــا  - ٤

 .الدال ذاالً بالدال بالدال وتعني األسراع والخفة ، فأبدلت اللهجة الحلية 
أي ) أســتجابة ( أي أعطنــي إيــاه ، وأصــل المفــردة ) جيــب الكتــاب ( قولنــا  - ٥

نقــــول . رد لــــه الجــــواب فحــــدث تغييــــر فــــي بنيتهــــا وأعطــــت الداللــــة نفســــها 

 )) .فأستجيبوا لي (( إذا أطاعه فيما دعاه اليه قال تعالى  استجابة له
وتحمــل ) قـدر ( وهـي فـي الفصـحى ) جــدر ( نقـول لألنـاء الـذي يطـبخ فيـه  - ٦

المعنــى نفســه فقلبــت بلهجــة الحلــة القــاف جيمــًا ، وهــي مؤنثــة ، وقــد تــذكر 

 .وفي اللهجة الحلية تذكر 
) قعيــد ( ألصــل وهــي فــي ا) كعيــدي ( نقــول للــذي يســكن عنــد أهــل زوجتــه  - ٧

والقعيــد المــرأة ، وأطلقهــا الحليــون علــى الــذي ) كافــًا فارســية ( فأبــدلوا القــاف 

 .يسكن عند أهل أمرأته من باب توسيع الداللة ونسبوه لها 
فقلبـت ) جعـظ ( وهـي فـي األصـل ) جعـص ( نقول للشيء إذا تغيـر شـكله  - ٨

لداللــة الظــاء صــادًا وتطلــق فــي الفصــحى علــى الســاخط الســيء الخلــق ، وا

واضــحة ، ألن الشــيء إذا جعــص ســاء شــكله وأصــبح غيــر ) جعــص ( فــي 

 .متقبل 
فأبـــدلت القـــاف )قفقـــف ( لها وأصـــ) مكفكـــف ( نقـــول للـــذي يصـــاب بـــالبرد  - ٩

يقال قفقف الرجل إذا أصطكت أسنانه وأضطرب حنكاه مـن ) كافًا فارسية (

 .البرد وغيره 



 

 

ي فــــي األصــــل وهــــ) حســـافة ( واألســــف نقـــول للعمــــل الــــذي يجلـــب النــــدم  -١٠

 .أي جعله يأسف ، واألسف هو الندم والحزن ) آسف (
السـمين مـن ) الدبـدوب ( وفي الفصـحى ) دبدوب ( نقول للشخص البدين  -١١

 .كل شيء 
وفـي الفصـحى ) دبـك ( نقول للشيء الذي يلتصـق او للشـخص الـذي يلـح  -١٢

 .دبق دبقًا لصق 
الدكــة مــا وفــي الفصــحى ) دجــه ( يقــال للبنــاء الــذي يصــلح الجلــوس عليــه  -١٣

 .أستوى من الرمل والبناء يصلح الجلوس عليه 
وفـــي الفصـــحى ) دفيـــان ( يقـــال للشـــخص الـــذي يحـــس بـــالحرارة فـــي البـــرد  -١٤

 .دفىء من البرد دفًأ ودفاء إذا سخن أو لبس مايدفئه 
وهـــي فـــي األصـــل ) زمـــخ ( لـــة الغضـــب نقـــول للـــذي يرفـــع صـــوته فـــي حا -١٥

 .ن غضب ونحوه يقال زمخر الصوت إذا أشتد أو صاح م) زمخر (
وهـي فـي األصـل زرط بمعنـى بلـع ) زلط الطعام ( نقول للذي يأكل سريعًا  -١٦

الطعــام فابــدلت الــراء المــًا ، وهــذه المفــردة فيهــا تطــور صــوتي فاصــلها زرد 

 .وتحمل الداللة نفسها في صيغها الثالث 
بمعنــى ) زبيــل ( وهــي فــي األصــل ) زنبيــل ( نقــول للوعــاء مــن الخــوص  -١٧

 .القفة 
) زهــــن ( مشــــتقة مــــن ) زهكــــان ( لشــــخص الــــذي يصــــيبه ضــــيق نقــــول ل -١٨

 .ومعناها هلك وأضمحل 
) صـــاقور ( وفـــي الفصـــحى ) ســـاطور ( نقـــول لآللـــة التـــي تشـــبه الســـكين  -١٩

فحدث فيهـا إبـداالن ، األول ابـدال الصـاد سـينًا ، والثـاني إبـدال القـاف طـاًء 

 .، ومعناها الفأس ذات الراس الدقيق تكسر بها الحجارة 
 ) .سبورة ( وهو في األصل ) صبورة ( لوح الذي يكتب عليه نقول ل -٢٠
إذا أردنــا شــتم أحــد مــا ، وهــي مشــتقة مــن الســفالة التــي ) سنســفيل ( نقــول  -٢١

 .تعني النذالة 



 

 

أي ال عمل له ، وهي في األصل ساع سـعيًا ضـاع ) فالن صايع ( نقول  -٢٢

 .وهلك 
غيــر إذا مــات مــن ) طفــس ( إذا غــاب وهــي منقلبــة عــن ) طفــش ( نقــول  -٢٣

 .داء 
 .وتحمل المعنى نفسه ) عتيق ( للشيء القديم واصلها ) عتيك ( نقول  -٢٤
) أغمــص ( للــذي فــي عينــه افــراز ، وهــي فــي األصــل ) أعمــص ( نقــول  -٢٥

يقــال غمصــت عينــه غمصــًا كــان بهــا غمــص وهــو ماســال مــن العــين مــن 

 .رمص 
فــالن أي تــنعم بوقتــه وهــي فــي األصــل مــن الــرفش وهــو ) فــرفش ( نقــول  -٢٦

 .والشرب في النعمة واألحسن األكل 
 .لمعنى نفسهوتحمل ا) هجت ( النار أي أتقدت وأصلها ) وجت ( نقول  -٢٧
الرجــل إذا هــرب فابــدلت ) هــق ( فــالن إذا هــرب ، واصــلها ) هــج ( نقــول  -٢٨

 .القاف ميمًا 
  

وهنــــاك كلمــــات حافظــــت علــــى أصــــواتها وبنيتهــــا إال أنهــــا أعطــــت دالالت  -:ثالثــــًا 

ابقة إما بتصنيفها أو بتوسيعها أو بأنتقالها الى داللـة جديـدة تختلف عن دالالتها الس

  -:، من ذلك 

) بصــم ( ، وأصــل المفــردة ) أبصــم ( نقــول لمــن نريــد منــه ختمــًا أو توقيعــًا  - ١

وتعنــي فوتــًا مــا بــين طــرف الخنصــر الــى البنصــر ، ثــم ضــيفت داللتهــا فــي 

  .اللهجة الحلية لتعطي معنى الختم بطرف األصبع 

، ) بخــبخ ( وأصــل المفــردة ) بــخ المــاء ( ع المــاء فــي فمــه نقــول لمــن يضــ - ٢

هدير يمأل الفم شقشة ، فشبهوا ملء الفـم بامـاء بمـلء : يقال بخبخة البعير 

 .فم البعير بالهدير 
( بتضـعيف الطـاء ، وأصـل المفـردة ) بطـل ( نقول للرجل الـذي تـرك عملـه  - ٣

 .يقال بطل األجر يبطل بطالة أي تعطيل فهو بطال ) بطل 



 

 

نقــول بطبطــت يــداه إذا ظهــر فيهــا الــدمل وانتفخــت ، وهــي فــي األصــل شــق  - ٤

 .الدمل ، فانتقلت الداللة الى ظهور الدمل نفسه 
الــدواب إذا جمعهــا ) حــاش ( وفــي الفصــحى ) حــوش ( نقــول لســاحة الــدار  - ٥

وساقها ، وألن ساحة الدار تجمع األهل واألقـارب فأسـتعيرت هـذه المفـردة ، 

وهـي تعنـي فـي الفصـحى ) يحوش ( بلغًا من المال كذلك يقال لمن يجمع م

 .الجمع 
فـي حـين أن داللتهـا فـي ) دبـش ( نقول للغبي أو الذي ال يحسـن التصـرف  - ٦

 .أصل الوضع أثاث البيت وسقط متاعه 
والـــدرج فـــي ) درج ( نقـــول للســـلم الـــذي نصـــعد عليـــه الـــى األمـــاكن العاليـــة  - ٧

 .حلية للصعود الفصحى المرقاة والمرتبة فاستعارتها اللهجة ال
وقـــد أســـتعيرت مـــن راجـــت الســـلعة إذا كثـــر ) راج ( نقـــول لألكـــل إذا نضـــج  - ٨

 .طالبها واألكل الناضج هو الذي يكثر طالبه 
وفي الفصحى زرب المـاء ونحـوه زربـًا إذا سـال ) زرب ( نقول للذي يتغوط  - ٩

 .، فأستعيرت للغائط وكأن البطن تسيل مافيها 
وهـي مشـتقة مـن ) زبـون ( نوت معـين نقول للذي يشتري بأسـتمرار مـن حـا -١٠

بمعنى الحاجة فتطـورت داللتهـا الـى الـذي يأخـذ حاجـة مـن مكـان ) الزبن ( 

 .معين بأستمرار 
، وهــي فــي األصــل ســوّى الشــيء قومــه ) ســويته ( تقــول إذا أنجــزت عمــًال  -١١

فأســتعيرت الــى صــنع )) الــذي خلقــك فســواك فعــدلك (( وعّدلــه قــال تعــالى 

 .ًا أم ال الشيء سواء أكان مقوم
الكلمـــة إذا طمهــا ،وهـــي فـــي األصــل شـــطب عنـــه شـــطبًا ) شـــطب ( نقــول  -١٢

 .عدل ، وخصصت ألزالة أي شيء أي العدول عنه 
وهــي فــي األصــل تطلــق علــى ) هجــع ( نقــول لــبعض الطبقــات مــن النــاس  -١٣

 .البعوض ، ثم قيل لألراذل من الناس هجع على سبيل االستعارة 
  



 

 

  

  خلت اللهجة الحلية جدول بالكلمات  التركية التي د

  

  معانيها   الكلمات التركية 

  كسالن  تنبل 

  وتطلق على الرجل العظيم   افندي 

  وهي قطعة من جلد   قايش 

  حدبة   قنبورة 

  سيد  اغا

  مطرقة   قزمة 

  لولب   رغي 

  ثوب يستعمل بعد األستحمام   برنس 

  من الحلوى   بقالوة 

  ربطة العنق   باينباغ

  ت عدم الثبا  ترللي 

  صفيح   تنكة 

  من ازياء النساء  تنورة 

  من انواع األحذية   جزمة 

  سلسلة تحيط عنق الفرس  رشمة 

  نوع من مالبس الرجال   زبون 

  حديد ملتوي   زنبلك 

  مطرقة   چاكو چ

  حساء   ) وربا چ( شوربا 

  لقب لألعيان   لبي چ

  وعاء من جلد  ) انطة چ(جنطة 



 

 

  بمعنى منحني  في اللهجة سكين أم الياي  ياي 

  غطاء الرأس   ) يشمك ( يشماغ 

  يقال عندي من الكتب يامة ، بمعنى قطعة جزء  ) يما ( يامة 

  حرف قب رقبة ملبوس من المالبس   ) ياقة ( ياخة 

  سجن  لومان 

  حذاء   قندرة 

  كريات صغيرة من اللحم   كفته

  مقعد من الخشب   ) كروت( كرويته 

  ورشة   كرستة

  سوط  قرباج 

  نقول الدار من قاطين  ) قات ( قاط 

  من أزياء النساء   فستان 

  فرشاه   )ة چفور ( فرشة 

  تخم أسنان ، أو تخم غرفة وتعني نسق من أشياء   )طاقم ( تخم 

  مقالة   طاوة

  حنفية   )ترمبة ( طرنبة 

  سوء الخلق   )طكز ( طز 

  ماء مالح   طرشي 

  سالح ناري   طبنجة 

  ف من الجيش الص  )تابور ( طابور 

  من ألفاظ الشتم   ترس

  وعاء من صفيح  تنكة 

  

  

  



 

 

  جدول باأللفاظ السريانية التي دخلت اللهجة الحلية 

  

  معانيها   األلفاظ السريانية 

  الغدير   الترعة 

  من فقد الغيرة   ديوث 

  من أسماء الجنة  فردوس 

  خان ينزله الناس   فندق 

  إناء للشرب   قمقم 

   طائر معروف  وزة 

  قماش يلف على الرأس   شاش

  سقف يشبه سنام البعير   جملون 

  خلع مالبسه  شلح 

  أنبوب يخرج منه الماء الى األعلى   نافورة 

  ثدي يستعمل للرضاع  ممهّ 

  خطف وسرق   ) لطس ( لطش 

أخــــتص بهــــا نفســــه ، أو حــــاز علــــى شـــــيء   ) كشا ( كوش 

  وحده 

  القفل  )كلون ( كيلون 

  قّطع   فرم

  تتش  فركش 

  العوم في الماء   طبش 

  وعاء لألكل  طاجن 

  منضدة  طاولة 

  أصابها مرض   عمص عينه 

  



 

 

  

 جدول باأللفاظ االنكليزية التي دخلت اللهجة الحلية 

  معناها   الكلمة 

  فندق  أوتيل

  حافلة   باص 

  منطاد  بالون 

  مجلس نيابي   برلمان 

  دراجة   بايسكل 

  أمتحان مركزي   بكولوريا

  من مشتقات النفط  بنزين 

  نوع من األزياء البيتية   بجامة

  سيارة أجرة  تاكسي

  نوع من األجهزة  ترانسستور 

  أجراء آني  تكتيك

  تقدم  تكنولوجيا

  برقية   تلغراف 

  هاتف  تلفون

  رداء  روب

  رداء   جاكيت

  للقياس  لن گ

  جعة  بيرة

  تبغ  جيكاره

  دراجة بخارية   ماطور

  علبة مقوى  كارتون

  طائرة سمتية   وبترهليك



 

 

  عقل الكتروني  كمبيوتر 

  من النقود  فلس 

  من النقود  درهم

  تراث  فولكلور

  مذياع  راديو

  مادة دوائية   فيتامين

  قائد طائرة / رئيس فريق    نكابت

  مرآب   كراج 

  من األلعاب الرياضية   كاراتيه

  قرص تسجيل  كاسيت

  آلة تصوير  كاميرا 

  من المأكوالت  كباب 

  تقليدي  سيكيكال

  مرض الهيضة   كوليرا

  ملهاة  كوميدي

  مأساة  تراجيدي

  ثوب  دريس

  من األلقاب   لورد

  مصرف  بنك

  مصنع   ورشة 

  

  

  

  

  



 

 

 جدول باأللفاظ األكدية التي دخلت اللهجة الحلية 

  معناها  )بابلية وآشورية( الفاظ أكدية 

  نوع من الحصير  ) بورو( بارية 

  الحشراتنوع من   ) برغت ( برغش 

  نوع من الدواجن   ) بشو ( بشه 

  نوع من الحشرات  ) بقو ( بق 

  أسطوانة في وسطها محز  )بكراتو ( بكرة 

  معدن  )بولو ( بلور

  من األشجار  )بيلط ( بلوط 

  آلة الرتقاء النخيل  )تبالو ( تبلية 

  فسيل النخيل  ) تالو ( تالة 

  من النبات  )تبنو ( تبن 

  من العمليات الزراعية   ) كسو ر ) ( تركيس ( ركّس 

  محل  ) تكانو ( تكان 

  كانون للمعجنات  )تنورو ( تنور 

  وعاء من الجلد  ) جرابو ( جراب 

  من الخضروات  ) خّسا ( خس 

  سعف النخيل  ) خصو ( خوص 

  العتيق من كل شيء  ) خشالو ( خشالة  

  أدخل  )خاشو ( خش 

  تمر ناضج  )رطابو ( رطب 

  عاء من العيدانو   )سليو ( سلة 

  تمر غير ناضج  ) شيصا ( شيص 

  قفة  )قفو ( فه  گ

  حبل  ) قنبو( كنب 



 

 

  للجلوس  )كرسو ( كرسي  

  أناء لغسل األيدي  ) لخنو ( ن گل

  دق الحبوب   ) تخبيش ( تهبيش 

  مبكر   ) هربو ( هرفي  

  

  

  جدول باأللفاظ الفارسية التي دخلت اللهجة الحلية 

  انيهامع  األلفاظ الفارسية

  برج الهواء   بادكير 

  ميناء  بندر 

  ستارة  بردة 

  يستعمل للعب الطاولة  بول 

  زجاج  جام 

  سرير  جرباية 

  وسيلة  ارة چ

  شاي  ايچ

  منديل  فية چ

  عجلة   رخچ

  شوكة  طل چ –ال گجن

  جيد  خوش

  منظار  دربين

  فجوة في الجدار   رازونة 

  سلك   سيم 

  شيرة  شيرة 

  صورة  عكس 



 

 

  ملعقة  ةخاشوك

  وعاء  قوري

  علبة  قوطية

  فاكهة  ميوه 

  نموذج  نمونة

  وعاء  ابريق

  حلقة لها لسان  ابزيم 

  تبختر   بهرجة 

  حديقة  بستان

  حظ  بخت

  نبات   بنفيح

  نوع من العنب   كشمش

  خبز يابس   كعك 

  ساحة  ميدان

  حاذق   نحرير 

  وعاء من الفخار   بستوكة

  حذاء  بابوج

  حظ  بخت

  سجل للترتيب أو خطة عمل  )برنامه ( برنامج 

  كفى  بس 

  )للشتيمة ( عجز ظهر   بشت

  إكرامية   بخشيش

  من يجيد اللعب  بهلوان

  كسالن  تنبل

  نييء  خام



 

 

  قاطع صغيرة  خردة

  شيخ ، رئيس  خواجة

  تطلق للمربية   داده

  شحاذ  درويش

  وعاء  )دشت ( طشت 

  من كل شيء)  ١٢( عدد   دستة

  معالمة أو خت  طمغة 

  الذي يشتغل بالصفيح  سمكري

  قماش يوضع على السرير  )ارجب چ(رجف چ

  مبلغ ليلة الزفاف  )شاباس ( شوباش 

  أرخى أو سّرح  يّلة 

  مفروم اللحم مسوى بالفرن  يخني

  أجازة أمتياز  )يافطة ( الفتة 

  يقال يادوب يكفي ، بمعنى معقول   )يادبودن ( يادوب 

  الجديد تطلق على الطفل ، وتعني  نونو

  شهريلالراتب ا  ماهية 

  ملقط يمسك به الشعر أو الجمر  )ماشرز( ماشة 

  كانون يخبز فيه  التنور 

  ما يثبت به السراويل  تّجة 

  الجماعة من الناس  الجوق

  مادة بناء  الجص

  مأكول  الجوز

  لباس الرجل  الجورب

  نوع من البقر  الجاموس

  حفر حول أسوار المدن  الخندق



 

 

  ةعمل  دينار

  مكيال للشراب   دورق

  مجتمع الصحف والكتاب  ديوان

  وعاء من الخوص  زنبيل

  حلوى  زالبية 

  أناء من معدن  سطل

  غير القوي  ساذج 

  بناء تحت األرض  سرداب

  كل ما أحيط بشيء  سرداق

  نوع من السمك  شبوط

  من األلعاب   شطرنج

  حديدة عقفاء يصاد بها السمك  شص

  للتنظيف  صابون

  طنم  طراز

  ما يعقد من البناء  طاق

  خالص  طازج

  من الثمار  فستق

  أزار  فوطة

  حديد خال من الخبث  فوالذ

  مكيال للشراب   فنجان

  عشر الدينار  قيراط

  قصب السكر  قند

  قماش لحفظ المالبس  بقجة

  الزي الجيد  كشخة

  نوع من المعجنات  كليجة



 

 

  منصة يجلس فيها العرسان  ) جوشة ( كوشة 

  أناء لنقل الماء  )ة كوز ( كوز 

  التسول  )كودية ( كدية 

  حزام  كمر 

  من حلي النساء  )جردانة( كردان 

  عمل أو صفة   كار

  وعاء لشرب الشاي  )بزكان ( فنجان 

  غطاء الرأس   )سربوش( طربوش 

  راس المال  )سرماية( صرماية 

  قنينة  شيشة 

  يستعمل للبناء  شيش 

  مقعد  تخت

  و علمراية أ  ) بيرق ( بيرغ 

  



 

 

  :شير الى تعدد المعنى ومشكالته هيومن الظواهر الداللية في لهجة الحلة التي ت

  :المشترك اللفظي  -١

معنى األشتراك أن تكون اللفظة لمعنيين أو أكثـر ، ويـرى علمـاء األصـول   

أنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر ، داللة على السواء عند أهـل (( 

وأطلـــق عليـــه القـــدماء مــــا أتفـــق لفظـــه وأختلـــف معنـــاه ، واختلــــف  )٧())  تلـــك اللغـــة

فـــإذا أتفـــق " اللغويـــون فـــي وجـــوده ، فمـــنهم مـــن أنكـــره ، ومـــنهم إبـــن درســـتورية قـــال 

البنــاءان فــي الكلمــة والحــرف ، ثــم جــاء المعنيــين مختلفــين لــم يكــن بــد مــن رجوعهمــا 

، ومـنهم أبـو  )٨(" والمعنـى  الى معنى واحد ، يشتركان فيـه ، فيصـيران متفقـي اللفـظ

أن أتفــاق اللفظــين وأخــتالف المعنيــين ينبغــي أن اليكــون " علــي الفارســي الــذي يــرى 

قصـــدًا فـــي الوضـــع وال أصـــًال ، ولكنـــه مـــن لغـــات تـــداخلت أو أن تكـــون كـــل لفظـــة 

  . )٩(" تستوي بمعنى ، ثم تستعار لشيء ، فتكثر وتغلب فتصير بمنزلة األصل 

القـــــدامى ذهبـــــوا الـــــى وجـــــوده ولـــــم ينكـــــروه ، مـــــنهم  ولكـــــن أكثـــــر اللغـــــويين  

  .الفراهيدي وسيبويه وأبو زيد األنصاري وأبو عبيد وٕابن قتيبة وغيرهم 

  :وثمة عوامل تؤدي الى نشوء المشترك اللفظي ، منها   

أخــــتالف اللهجــــات العربيــــة واألســــتعمال المجــــازي ، وأقتــــراض األلفــــاظ مــــن اللغــــات 

  . )١٠(ى ذلك األخرى والتطور اللغوي وا ال

تطلــق علــى الســحاب ، : ومــن أمثلتــه فــي اللغــة الفصــحى ، كلمــة الخــال   

وعلى الذي فـي الوجـه وعلـى اللـواء وعلـى الكبـر وغيـر ذلـك ، وكلمـة العـين ،وتطلـق 

علــى المطــر الــذي ال يقلــع أليــام ، وعلــى البئــر ، وعلــى النقــد مــن الــدنانير ، وعلــى 

  . )١(!الميزان وغير ذلك 

  حلة توجد ألفاظ عديدة تدخل ضمن المشترك اللفظي ، منها وفي لهجة ال  

قدم وتطلق على الرجل وعلى وحدة القياس ، والـذراع وتطلـق علـى اليـد وعلـى وحـدة 

  .القياس 

وهــي نــوع " أألبوذيــة " وأســتثمر الشــعراء الشــعبيون هــذه الظــاهرة فــي نظــم   

  :، من ذلك  من أنواع الشعر الشعبي ، يأتي الشاعر بكلمة لها ثالث معاني



 

 

   )١٢(قال الشاعر محمد علي المال 

  وأنت أشكد لو كلبك وعافو       ناس أتمرضوا بالحي وعافو 

  تال اليه چحبيبي أنت عسه ال      عيب أعله الذي حبو وعافو

  فعافوا األولى من المعافاة ، والثانية من السماح ، والثالثة من الترك 

  )١٣(وقال الشاعر هادي جبار الحلي 

ـــوني       وها الخنسا ماونت لوني عله أخ ـــاداري  ل وأصـــيح أبصـــوت ي

    

  وال أبكة جتيل اعله الوطية       خذوني أميسر أوياهم لوني 

  ، والثالثة من الطي واللوي ) لو أني ( األولى من األنين ، والثانية للتمني ) لوني( 

  

  )١٤(ويقول الشيخ تايه صبره 

  شوكك وعاني  وأقاسي هموم من      غافي أبنومتي وحبك وعاني 

  يهادي موش عن غاية وقضية       على رؤياك أنه كاصد وعاني 

  

ان ظــاهرة المشــترك اللفظــي فــي اللهجــة الحليــة نتجــت مــن عوامــل متعــددة   

اسوة بما حدث في اللغة الفصحى ومن أهم هذه العوامل األسـتعمال المجـازي ، وقـد 

قـــد يلجــأون الـــى  فالنــاس فــي لغـــة تخــاطبهم(( يكــون هــذا األســـتعمال غيــر مقصـــود 

ونقصـد ) رأس ( فـنحن نقـول  )١٥()) مجازات لتوضيح معانيهم وأبرزها بصورة جلية 

به راس األنسان ولكننا نقول رأس الجبـل ورأس الحكمـة ورأس األيمـان ونقصـد بـذلك 

كــل جــزء واضــح وبــارز ، يضــاف الــى ذلــك أخــتالف المســتوى الــداللي بــين منطقــة 

مــثًال تســتعمل بعــض منــاطق الحلــة كلمــة قــدم واخــرى يــؤدي الــى ظهــور المشــترك ف

للداللة على جزء من أجزاء األنسان ويستعمل أناس آخرون هـذه الكلمـة بمعنـى أتـى 

فيحــدث األشــتراك ، والشــك ان كــل كلمــة تحمــل معنيــين أحــدهما حســي وهــو المعنــى 

األصــلي ، واألخــرى معنــوي وهــو فــرع عنــه يــأتي عــن طريــق المجــاز ، ويفهــم عــن 

التي وردت في المثال األخيـر جـاءت علـى ثـالث ) دعاني ( ، فكلمة  طريق السياق



 

 

أي نــائم ، والثانيــة ) غــافي ( وقــد فهمــت مــن كلمــة ) الصــحو ( معــان األول بمعنــى 

، والثالثـة جـاءت بمعنـى ) أقاسـي ( وقد فهمت مـن كلمـة ) المعاناة ( جاءت بمعنى 

  ) .كاصد ( وقد فهمت من كلمة ) القصد والسعي ( 

اض األلفــــاظ مــــن اللغــــات األخــــرى مــــن العوامــــل المهمــــة فــــي نشــــأة وأقتــــر   

المشترك ومثال ذلك كثير فـي لهجـة الحلـة ، إذ يحـدث أن تشـترك الكلمـة المقترضـة 

علـــى ) فـــوالذ (عمل أســـتعماًال مجازيـــًا ، فكلمـــة بـــالمعنى مـــع كلمـــة عربيـــة أو أن تســـت

أســتعملها شــعراء ســبيل المثــال أصــلها فارســي وتعنــي الحديــد الخــالي مــن الخبــث ، ف

( الحلة بمعان عديدة ، منهـا القـوة ، ومنهـا النقـاء ، ومنهـا الجـدة واألصـالة ، وكلمـة 

) الغـــد ( اآلشـــورية وتعنـــي األســـطوانة ، أســـتعملت فـــي لهجـــة الحلـــة بمعنـــى ) بكـــرة 

  ) .الذي اليستقر ( واستعملت بمعنى ) واستعملت بمعنى الرازي 

وامـــل نشـــأة المشــــترك ، فقـــد أخــــذت ويـــأتي األشـــتقاق عــــامًال مهمـــًا مــــن ع  

اللهجــة الحليــة تتغنــى باشــتقاقاتها للمفــردات ممــا يولــد معــاني مشــتركة مــن ذلــك قــول 

  ) ١٦(-:الشاعر 

  ولعد شخصك تراني دوم داخل       الك سهم ابدليل اعداك داخل 

  لك صوت والك ونة شجية ـش      الك طور اليهيم الوكل داخل 

) القـدوم(، والثاني بمعنى ) نافذ ( عنى  ، األول بمهنا ثالثة معان ) داخل ( فكلمة 

  ) .دخل (شتقاق كلمة ، كل هذه المعاني جاءت من أ) أسم رجل ( ، والثالث 

  

  -:الترادف  -٢

ومعنـــاه أن يســـمى الشـــيء الواحـــد بأســـماء متعـــددة مثـــل الحســـام والســـيف   

لرجـــل وهـــو فـــي اللغـــة ركـــوب أحـــد خلـــف اآلخـــر، يقـــال ردف ا )١٧(والمهنـــد والصـــدم 

واردفه أي ركب خلفه والردف هو المرتـدف وهـو الـذي يركـب خلـف الراكـب وكـل مـا 

  . )١٨(تبع شيئًا فهو ردفه 

أما فـي االصـطالح فـالترادف هـو مـا أختلـف لفظـه وأتفـق معنـاه أو هـو أن   

  . )١٩(يدل لفظان أو أكثر على معنى واحد ، مثل أسهب وأطنب وأسرف وأفرط 



 

 

للغــة وبخاصـــة فــي أصـــل الكلمــات التـــي تـــدل ويعــد التـــرادف مصــدر ثـــراء   

على معان متشعبة وقد أختلف العلماء القدامى فيه فذهب إبـن فـارس الـى أن األسـم 

الواحــد والبــاقي صــفات وفــي كــل واحــدة مــن هــذه الصــفات معنــى لــيس موجــودًا فــي 

أن كـــل حـــرف أوقعتهمـــا العـــرب (( ، ومثلـــه أبـــن األعرابـــي الـــذي يقــول  )٢٠(األخــرى 

ومـن اشـهر .  )٢١()) واحد ففي كل واحد منهما معنى ليس فـي صـاحبه على معنى 

الـذي ) الفـروق اللغويـة ( هؤالء المفكرين ابو هالل العسكري الذي ألف كتابـًا اسـماه 

أن كـــل اســـمين يجريـــان علـــى معنـــى واحـــد مـــن المعـــاني ، وعـــين مـــن (( رأى فيـــه 

مايقتضــيه اآلخــر ،  األعيــان ، فــي لغــة واحــدة فــأن كــًال واحــد منهمــا يقتضــي خــالف

  . )٢٢()) وٕاال لكان الثاني فضًال ال يحتاج اليه 

ومنهم من ايد هذه الظاهرة وأقر بوجودها مثل الخليل وسيبويه واألصـمعي   

  . )٢٣(وأبن خالويه وغيرهم 

والـــذي نـــراه أن التـــرادف ظـــاهرة حلفـــت بهـــا العربيـــة وقـــد وردت فـــي القـــرآن   

غيـــر ذلـــك مــن المفـــردات التـــي وردت فـــي الكــريم نحـــو أقســـم وحلـــف وبعــث وأرســـل و 

القرآن الكريم إال أننـا ال نميـل الـى المبالغـة فـي إحصـائها بـل نقـف موقفـًا وسـطًا بـين 

وفــي لهجــة الحلــة نــرى الكثيــر مــن . المغــالين والمنكــرين مــع عــدم اإلفــراط فــي ذلــك 

الكلمــات المترادفــة مثــل فــاس ومعــول وطبــر ، فنــدق وأوتيــل ومســافر خانــة ، طرنبــة 

لولــة وحنفيــة ، هــاتف وتلفــون ، طاولــة ومنضــدة وماصــة ، نفاضــة ، وطبلــة ، ومــا و 

الـــى ذلـــك ، وقـــد أثـــرى األقتـــراض مـــن اللغـــات األجنبيـــة اللهجـــة الحليـــة بـــالكثير مـــن 

هــــي كلمــــة تركيــــة ومطرقــــة ، وقولنــــا و ) جــــاكوج ( قولنــــا : المترادفــــات ، ومــــن ذلــــك 

ومسـافر (وهـي كلمـة سـريانية ) دق فنـ( لنـا وهي تركية وحنفية ولولـة ، وقو ) طرنبة (

وهــي ) تكــان (وهــي كلمــة أنكليزيــة ، وقولنــا ) اوتيــل ( وهــي كلمــة تركيــة و ) خانــة 

وهـــي كلمـــة فارســـية ، وشـــوكة ، ) جطـــل ( كلمـــة آشـــورية ومحـــل وحـــانوت ، وقولنـــا 

ـــا  ـــة ، وكلمـــة  وهـــي) خاشـــوكة ( وقولن وهـــي كلمـــة ) مكـــدي (كلمـــة فارســـية ، وملعق

  .ير ومتسول فارسية ، وشحاذ وفق

  



 

 

  :األضداد  -٣

نحــو قولنــا الســدفة  )٢٥(هــي األلفــاظ التــي تنصــرف الــى معنيــين متضــادين   

  . )٢٧(، وقولنا الجون لألبيض وهو األسود ايضًا  )٢٦(للضوء والسدفة للظلمة أيضًا 

وليس كل ماخالف الشيء ضدًا له ، أال ترى أن القوة والجهل مختلفـان ((   

  .)٢٨()) وليس كل مختلفين ضدين  وليسا متضادين مختلفين

وقد أختلف قدامى اللغـويين فـي هـذه الظـاهرة ، فـذهبت طائفـة الـى أنكارهـا   

النوء األرتفاع بمشقة وثقل ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا (( منهم أبن درستوية ، قال 

طلع ورغم قدم من اللغويين أن النـوء السـقوط أيضـًا وأنـه مـن األضـداد وقـد أوضـحنا 

، ويـرى أبـن دريـد أن  )٢٩()) عليهم في ذلـك فـي كتابنـا فـي  أبطـال األضـداد  الحجة

الشــــعب األفتــــراق والشــــعب (( األضــــداد ال تكــــون كــــذلك إال فــــي لغــــة واحــــدة ، قــــال 

  . )٣٠()) األجتماع ، وليس من األضداد أنما هي لغة لقوم 

وذهبـــت طائفـــة أخـــرى الـــى أثبـــات ظـــاهرة األضـــداد وألفـــوا فـــي ذلـــك الكتـــب   

المحـــدثون يقولــون هـــي النبـــل (( لرســائل ومـــنهم أبــو عبيـــد القاســم بـــن ســـالم وقــال وا

بــالفتح ونراهــا ســميت نــبًال لصــغرها وهــذا مــن األضــداد فــي كــالم العــرب ، أن يقــال 

ويقــال فــي معنــى آمــين (( وأبــن خالويــه ، قــال .  )٣١()) للعظــام نبــل وللصــغار نبــل 

قـول آمـين سـبال ، والسـبل فـي هـذا اللهم أغفر لي سبال ، وكـان عمـر بـن الخطـاب ي

  . )٣٢()) الموضوع الحالل والسبل الحرام وهو من األضداد 

والذي نراه أن ظـاهرة األضـداد موجـودة فـي العربيـة وفـي لهجاتهـا المختلفـة   

، إال أننا ال ننساق مـع المتشـددين والمغـالين فـي جميـع الكلمـات المتضـادة وال ننكـر 

صــوص عربيــة قديمــة ، علــى أن تحســب المفــردات هــذه الظــاهرة ألنهــا وردت فــي ن

ضمن هذه الظاهرة بتأن وتـرو وأن تكـون الكلمـة متخـذة فـي المعنيـين المختلفـين وأن 

  . )٣٣(تكون بعيدة عن التصحيف والتحريف 

وفـــي اللهجـــة الحليـــة توجـــد هـــذه الظـــاهرة إال انهـــا أقـــل بـــروزًا مـــن ظـــاهرتي   

ي هــذه اللهجــة هــو التطيــر والــتهكم ، المشــترك والتــرادف ومــن أهــم عوامــل نشــأتها فــ

وقولنا ) أنه أحول ( ، وقولنا للطفل الجميل ) أنه بعافية ( كقولنا للشخص المريض 



 

 

وغيــر ) أنهــا خيــر ( وقولنــا للكــوارث الطبيعيــة ) أنهــا قبيحــة ( للــدار الحســنة الكبيــرة 

  .ذلك 

  

  :األشتقاق  -٤

كثيـر مفرداتهـا ، وفـي األشتقاق وسيلة من وسائل نمو اللغـات واللهجـات وت  

توليــد ((، أو هــو  )٣٤(األصــطالح هــو اســتخراج لفــظ مــن لفــظ أو صــيغة مــن اخــرى 

لبعض األلفاظ من بعض والرجوع بها الى أصل واحد يحـدد مادتهـا ويـوحي بمعناهـا 

  . )٣٥()) المشترك األصيل مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد 

  -:ولألشتقاق ثالثة أنواع هي 

  :الصغير األشتقاق ) أ

أخــذ صــيغة مــن أخــرى مــع (( ويســمى األصــغر أو العــام أو الصــرفي وهــو   

اتفافهمــا معنــى ومــادة أصــلية وهيئــة تركيــب لهــا ، ليــدل بالثانيــة علــى معنــى األصــل 

بزيادة حفيدة ألجلها أختلفا حروفًا أو هيئة ، كضارب مـن ضـرب ، وحـذر مـن حـذر 

 (()٣٦( .  

ة ، حتى يرجع منهـا الـى صـيغة هـي وطريقة معرفته تقليب تصاريف الكلم  

األصل داللة أطرادًا أو حرفًا غالبًا ، نحو ضرب فأنه دال على مطلق الضرب فقـط 

أمــا ضــارب ومضــروب ويضــرب وأضــرب فكلهــا أكثــر داللــة وأكثــر حروفــًا ، وكلهــا 

  .وهي قياسي . وفي هيأة تركيبها ) ب .ر.ض( مشتركة في 

  

  :األشتقاق الكبير ) ب

 )٣٧(أو القلــب اللغــوي وهــو عنــد ابــن جنــي األشــتقاق األكبــر ويســمى القلــب   

وهو عبارة عن ارتباط مطلق غير مقيد بترتيب بين مجموعـات ثالثيـة صـوتية ترجـع 

  . )٣٨.(تقاليبها الستة وما يتصرف من كل منها الى مدلول واحد 

وفكــرة التقاليــد تعــود الــى الفراهيــدي الــذي حــاول حصــر كــل المســتعمل مــن   

  .ربية معتمدًا على تقاليب اللفظ الى كل األحتماالت الممكنة كلمات الع



 

 

  

  :األشتقاق األكبر ) ج

ــــي    ــــدال اللغــــوي ويعن ــــة (( وهــــو أألب ــــاط قســــم مــــن المجموعــــات الثالثي ارتب

الصــــوتية بــــبعض المعــــاني أرتباطــــًا عامــــًا ال يتقيــــد بأألصــــوات نفســــها بــــل بترتيبهــــا 

  . )٣٩()) األصلي والنوع الذي تندرج تحته 

ـــم و    ـــد وقـــف عليـــه أن جنـــي لكنـــه ل يضـــع لـــه اســـمًا وبحثـــه تحـــت عنـــوان ق

وأورد لـــه أمثلـــة كثيـــرة منهـــا جنـــف وجـــرف )) تصـــاقب األلفـــاظ لتصـــاقب المعـــاني ((

  .وصقر وسقر ، وصراط وسراط 

وقــد شــبه ابــراهيم أنــيس هــذه األصــوات بمــواد البنــاء العمــارة والســجن وبالمعــادن التــي 

  . ) ٤٠(تصنع منها الطائرات والسيارات 

وفــي لهجــة الحلــة تنتشــر ظــاهرة األشــتقاق أنتشــارًا واســعًا وتكثــر المشــتقات   

فيها كثيرة واضحة وذلك لحاجة الناس الى مفـردات جديـدة واألشـتقاق ينـتج لهـم ذلـك 

  -:، وهذا األشتقاق نوعان 

  :أشتقاق من مفردات عربية فصيحة  -١

قون منهـــا مفــــردات يعمـــد الحليـــون الـــى المفـــردات العربيــــة الفصـــيحة فيشـــت  

  :جديدة لم تكن معروفة في األستعمال القديم ، من ذلك 

أي تكلـــم بصـــوت عـــال وبســـرعة وذلـــك عنـــدما يكـــون بحالـــة ) يبعبـــع ( فـــالن  ) أ

) يبعبـع ( غضب أو أنفعال شـديد ، وبخاصـة إذا تكلـم ولـم يسـمعه أحـد ، و 

، يقـــال بعبـــع المـــاء إذا حـــدث لـــه ) بعبـــع ( مشـــتقة مـــن كلمـــة فصـــيحة هـــي 

  .بع الرجل إذا تابع عالمة في عجلةت عند خروجه من األناء ، أو بعصو 

، أي يتخــذ مــن شــيء مــا حجــة تكــون دلــيًال علــى صــحة ) يــتحجج ( فــالن  ) ب

أي البرهــان والــدليل ، يقــال أحــتج بالشــيء ) الحجــة ( قولــه وهــي مشــتقة مــن 

 .إذا أتخذه حجة 
، وهـــي  أي يتلطـــف فـــي الكـــالم لغـــرض اســـترخاء ســـامعه) يتحايـــل ( فـــالن  ) ت

 .مشتقة من الحيلة ونعني بها التلطف والتزلف ، وفعلها أحتال 



 

 

أي يتكلم مع اصحابه على سبيل التسلية والتفكـه والدردشـة ) يدردش ( فالن  ) ث

 .في الفصحى أختالط الكالم وكثرته 
أي يتناول طعام فطـوره ، وهـي مشـتقة مـن تريـق الشـراب أو ) يتريك ( فالن  ) ج

 .به أو أكله على ريقه والريق هو اللعاب الماء أو الطعام بمعنى شر 
أي متكبر ويتكلم بغلظة ، والعجرفة في الفصـحى الجفـوة ) متعجرف ( فالن  ) ح

 .في الكالم والخرق في العمل 
أي يرفــه عــن نفســه للخــروج فــي حالــة الضــيق والحــزن ، ) يفضــفض ( فــالن  ) خ

 وهي في الفصـحى ذات داللـة عامـة ، وتعنـي األتسـاع فـي العـيش أو الثـوب

 .والدرع 
أي يحســــد وهــــي داللــــة خاصــــة أكتســــبتها العاميــــة وأصــــلها ) يقــــر ( فــــالن  ) د

الفصــيح البــرد ، ويبــدو أن تــأثير البــرد فــي األنســان يشــبه تــأثير الحســد فيــه 

 .فاستعارتها اللهجة الحلية للمعنى الجديد 
أي يتجاهـــل بعـــض األمـــور ، وهـــي مفـــردة أشـــتقتها اللهجـــة ) يغلـــس ( فـــالن  ) ذ

ى بمادتهــــا ولكــــن بــــأختالف المعنــــى ، فهــــي تعنــــي فــــي الحليــــة مــــن الفصــــح

 .الفصحى دخل في الغلس ، والغلس ظلمة آخر الليل 
وهـــو الـــذي يطلـــي الجـــدران ، وقـــد اشـــتقت اللهجـــة ) يلـــبخ وهـــو لبـــاخ ( فـــالن  ) ر

الحليـة هــذه المفــردة مــن الفصــحى ولكــن بداللــة جديــدة ، يقــال لــبخ جســده أي 

فكــأن الجــدران حــين تلــبخ يحلـــو كثــر لحمــه فهــو لبــيخ ، وتلــبخ تطيــب بــه ، 

 .منظرها ويكون طيبًا 
أي استدرجته الـى الكـالم شـيئًا فشـيئًا والجـر فـي الفصـحى ) جرجرت فالنًا (  ) ز

الجـــذب ، والجرجـــرة الصـــوت ، وجرجـــر ، ضـــج ، صـــاح ، واألســـتدراج هـــو 

 .الجذب 
نــــوم ، وهــــذا الفعــــل مشــــتق مــــن كلمــــة أي ايقظتــــه مــــن ال) صــــّحيت فالنــــًا (  ) س

ي تعني ذهاب السكر والنوم أو أرتفاع النهار ، والداللة واحدة وه) الصحو (

 .منها 



 

 

أي يســــتعرض مهاراتــــه فــــي الكــــالم وقدرتــــه علــــى معرفــــة ) فــــالن يتفــــذلك ( ) ش

الغامض من األمور ، ومعنـى الفذلكـة فـي الفصـحى أجمـال الحسـاب ، يقـال 

لك فذلك حسابه أنهاه وفرغ منه ، والعالقة بين الـداللتين أن الشـخص اذا تفـذ

 .أي تكلم بسهولة ويسر في الحاالت الشديدة كأنه ينهي حسابه 
أي لغز ، أو سؤال صعب يحتاج الى ذكاء خاص لألجابـة عنـه ) حزورة (  ) ص

، يقــــال حــــزر الشــــيء حــــزرًا أي قــــدره ) حــــزر ( ، وهــــي مشــــتقة مــــن الفعــــل 

 .بالتخمين فهو حازر 
ل فيــه ان أي دعــك مــن هــذا الكــالم المتفلســف الــذي تحــاو ) كــافي فلســفة (  ) ض

تظهر براعتك وقدراتك ، وهي في داللتهـا العاميـة بعيـدة عـن داللتهـا العاميـة 

بعيدة عن داللتهـا فـي األصـل ، فالفلسـفة كلمـة يونانيـة تعنـي حـب الحكمـة ، 

وهـــي نســـق فكـــري يقـــدم تفســـيرًا شـــامًال لظـــواهر الوجـــود مثـــل الحيـــاة والمـــوت 

تعني أن المتفلسف هو الـذي  والتأريخ وما الى ذلك ، والعامية بهذا األشتقاق

 .يتكلم بطريقة فلسفية 
وهـــي كلمـــة زجـــر تطلـــق لطـــرد الطيـــور ، وهـــي مشـــتقة مـــن الكلمـــة ) كـــش (  ) ط

يقــال كشــت األفعــى إذا خرجــت مــن فيهــا صــوتًا ، وكــش ) كــش ( الفصــيحة 

 .الضفدع أي صّوت 
يقـــال فـــي العاميـــة فـــالن نتـــاش أي حرامـــي وســـارق ، وقـــد اشـــتقت ) نـــتش (  ) ظ

يقـال نـتش الشـعر ) نـتش ( ية هـذه الداللـة مـن المفـردة الفصـيحة اللهجة الحل

أي نتفــه ، ويقــال مــانتش منــه شــيئًا أي لــم يأخــذ ، والداللــة العاميــة هــي أخــذ 

 .أمواله 
أي يـــتكلم كالمـــًا كثيـــرًا صـــاخبًا ، وهـــي مشـــتقة مـــن الهـــوس أي ) يهـــوس (  ) ع

 .الجنون 
حى التقعيـــر فـــي أي يـــتكلم بغـــرور وكبريـــاء ، وفـــي الفصـــ) فـــالن يتقنعـــر (  ) غ

 .الكالم التشذق فيه 



 

 

وال يمكن حصر المشتقات في اللهجة الحلية ولكننا أعطيتنا أمثلـة علـى ذلـك  ) ف

على أن نقوم بحث مستقل بيان المفردات المشتقة من الفصـحى أن شـاء اهللا 

.  

  

  -:اشتقاق من مفردات اجنبية  -٢

هــذا التــأثر  تــأثرت اللهجــة الحليــة بكثيــر مــن اللغــات األجنبيــة ، وقــد جــاء  

بفعل السيطرة السياسية على البلد ، فمن السيطرة الفارسية الى السـيطرة التركيـة الـى 

الســــيطرة األنكليزيــــة ، فــــدخلت اللهجــــة الحليــــة مفــــردات لغــــات أولئــــك األقــــوام وأخــــذ 

  -:لقديمة أو بداللة جديدة ، من ذلكالحليون يشتقون منها مفردات جديدة بداللتها ا

  .أي يضربه بالقرباج ، وهو السوط في التركية  )يقربجه ( قولهم  ) أ

أي يخلع له مالبسه ، والشلح في السريانية خلـع المالبـس ) يشلحه ( قولهم  ) ب

. 
 .أي يبطله والفركشة في السريانية التشتيت ) يفركشه ( قولهم  ) ت
ــــولهم  ) ث ــــك ( ق ــــة ) يتكت ــــي األنكليزي ــــك ف أي يتخــــذ أجــــراءات مناســــبة ، والتكتي

 .األجراء الثاني 
 .أي يتصل هاتفيًا ، وهي كلمة انكليزية ) يتلفن ( قولهم  ) ج
أي متســـول وهـــي مشـــتقة مـــن الكديـــة وهـــي فـــي الفارســـية ) مكـــدي ( قـــولهم  ) ح

 .التسول 
وهي كلمة ايطالية معنـى الفـم ، وتعنـي  كثـرة الكـالم ) الماي يبقبق ( قولهم  ) خ

. 
أي )  بلـف( أي يخدعـه وهـي مشـتقة مـن الكلمـة األنكليزيـة ) يبلفـه ( قولهم  ) د

 .خدع 
أي ال يســتقر علــى حــال ، وهــي مشــتقة مــن الكلمــة ) عقلــه ترللــي ( قــولهم  ) ذ

 .التركية ترل ترل التي تدل على الحركة المستمرة 



 

 

وهـي ) دسـته ( أي يجمـع أعـداد كبيـرة ، وهـي مشـتقة مـن ) يدست ( قولهم  ) ر

 .كلمة فارسية بمعنى حفنة 
) جقلــب ( الفارســية  أي حركــة ســريعة مشــتقة مــن الكلمــة) جقلبــان ( قــولهم  ) ز

 .أي صرع 
أي اربطـــك بحديـــدة مرتفعـــة ، وهـــي مشـــتقة مـــن الكلمـــة ) اجنكلـــك ( قـــولهم  ) س

 .بمعنى المخلب ) جنكال ( الفارسية 
( أي الفائدة منه ، وهي مشـتقة مـن الكلمـة التركيـة ) عالمة فشنك ( قولهم  ) ش

 .وهو المرفقع الذي يصرف في األحتفاالت ) فشنك 
يتبختر ويتباهى ، وهي مشـتقة مـن الكلمـة االيطاليـة  أي) يتفطنز ( قولهم  ) ص

 .فنطيز وتعني التفسح والتريض 
  

وهنــاك كلمــات كثيــر ال مجــال لحصــرها ، سندرســها فــي بحــث خــاص عــن األشــتقاق 

  .في اللهجة الحلية 

  

  :النحت  -٤

كلمـــة تــدل علـــى نجـــر (( النحــت فـــي اللغــة النشـــر والبـــري والقطــع ، وهـــي   

  . )٤١() )شيء وتسويته بحديده 

أن تؤخـذ كلمتـان وتنحـت منهمـا كلمـة تكـون أخـذه (( وفي األصـطالح هـو   

  . )٤٢()) جميعًا بخط 

ومــن التعريــف يظهــر لنــا أن النحــت يحمــل معنــى األختصــار واألختــزال ،   

بل هو عملية تنسيق وبناء ، وقد وردت كلمة النحت فـي القـرآن الكـريم بهـذا المعنـى 

أتعبـدون ((وقـال تعـالى .  )٤٣()) لجبـال بيوتـًا فـارهين وتنحتـون مـن ا(( ، قال تعالى 

  -:والنحت على اربعة أنواع. )٤٤()) ما تنحتون 



 

 

وهــو أن ينحــت مــن الجملــة فعــًال يــدل علــى مضــمونها مثــل  -:النحــت الفعلــي  ) أ

بسمل إذا قال بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم ، وحمـدل اذا قـال الحمـد هللا ، وحيعـل 

  .قال ال حول وال قوة إال باهللا  اذا قال حي على ، وهو قل إذا

جلمــود مــن جلمــد : وهــو أن ينحــت كلمتــين أســمًا ، مثــل  -:النحــت األســمي  ) ب

 .وجلد ، وحبقر من قر 
وهو أن تنسب شـيئًا أو شخصـًا الـى مـدينتين أو اسـمين ،  -:النحت النسبي  ) ت

 .مثل عبدري منسوب الى عبد الدار ، ومرقسي منسوب الى امر القيسي 
وهو أن تنحت مـن كلمتـين كلمـة واحـدة تـدل علـى صـفة  -: النحت الوصفي ) ث

ضــــبطر للرجــــل الشــــديد مــــن ضــــط وخبــــر : بمعناهــــا أو بأشــــد منــــه ، مثــــل 

،وصــلدم للشــديد الحــافر مــن صــلد وصــدم وقــد نحتــت اللهجــة الحليــة بعــض 

 : الكلمات من كلمتين أو من جملة ، من ذلك 
  منحوته من بالشيء :  قولهم بالش ) أ

  منحوته من على أي شيء:  قولهم عليش ) ب

  .منحوته من من أين :  قولهم منين ) ج

  .منحوته من ألي شيء :  قولهم ليش ) ت

  .منحوته من برق ورقعه :  قولهم برقع ) ث

  .منحوته من جلد ومجد :  قولهم جلمود  ) ج

  .منحوته من سكن بغداد :  قولهم يتبغدد  ) د

  .أي أتصل بالتلفون :  قولهم تلفن  ) هـ

  

ونرى أن اللهجة الحلية تميل الى النحت ألنه يؤدي الغايـة  بأقصـر وقـت وأقـل عـدد 

  .من الحروف 

  :الفاظ الذم والتعريض بالناس 

  .وقد أبتعدنا عن األلفاظ التي تخدش الحياء 

  .أبن حرام ، أدب سز  - ١



 

 

 .بغل ، بلطجي  - ٢
 .ترس ، تفس ، ترللي  - ٣
 .ثور معمم  - ٤
 .جحش ، جهرة سز  - ٥
 .ل ، حيوان حرامي ، حمار ، خياّ  - ٦
 .خرط ، خنثة ، خرفان  - ٧
 .دوني ، ديوث  - ٨
 .ذيب أمعط  - ٩
 .زمال ، زنانه  -١٠
 .سختجي ، سحك ، سرسري ، سيبندي  -١١
 .شاطي باطي  -١٢
 .عار سز ، عيب  -١٣
 .غيرة سز -١٤
 .قندرة ، قاسي  -١٥
 .كديش ، كلب  -١٦
 .لوتي ، لوكي  -١٧
 .مخبل ، مخرف ، مستزمل ، مسحسل ، مسكرب ، مطعطع ، مطي  -١٨
 .، نذل ، نغل  ناموس سز ، نجس ، نحس -١٩
  .واوي ، واوي عتيك  -٢٠



 

 

  :هوامش الفصل الخامس 

  

  . ٥٥ينظر األضداد في اللغة  )١(

، اللهجـات العربيـة فـي القـراءات  ٣٥ينظر داللة األلفـاظ العربيـة وتطويرهـا  )٢(

 . ٢٥٥: القرآنية 
 . ٢٥٨اللغة لفندرسي  )٣(
 . ١٧٢ينظر درة الغواص  )٤(
 . ٥٣شفاء الغليل  )٥(
 . ١١٤- ١١٣وقوانينه التطور اللغوي مظاهره وعلله  )٦(
 . ٣٦٧/  ١المزهر  )٧(
 . ٢٤٠/  ١تصحيح الفصيح  )٨(
 . ٢٥٩/  ١٣المخصص  )٩(
 – ٦٨، فقـــه اللغـــة للضـــامن  ٢٣٥ – ٢٣١ينظـــر فصـــول فقـــه العربيـــة  )١٠(

 . ٩٤ – ٩٢، خباث في فقه اللغة للنجار  ٧٢
 . ٤٠- ٣٩ينظر ما أتفق لفظه وأختلف معناه  )١١(
 . ٩٧ديوان محمد علي العقاب  )١٢(
 . ١٩٤ديوان الشعبيات  )١٣(
 . ١٥٠ديوان الريفيات  )١٤(
 . ١٨١في اللهجات العربية  )١٥(
 . ١٨٤ديوان الشعبيات  )١٦(
 . ٤٠٤/  ١ينظر المزهر  )١٧(
 ) .ردف ( ينظر لسان العرب مادة  )١٨(
 . ٤٠٤/  ١ينظر المزهر  )١٩(
 . ٩٦ينظر الصاحبي  )٢٠(
 . ٣٩٩/ ١المزهر  )٢١(



 

 

 . ١٢الفروق اللغوية  )٢٢(
 . ٣٦٥/ ١ينظر المزهر  )٢٣(
 . ١٢٠ينظر مباحث في فقه العربية  )٢٤(
 . ٨٩نظر االضداد في اللغة ي )٢٥(
 . ١١٤ينظر أضداد أبن األنباري  )٢٦(
 . ٩٨ينظر الصاحبي  )٢٧(
 . ١/  ١اضداد أبي الطيب  )٢٨(
 . ٣٩٦/  ١المزهر  )٢٩(
 . ٢٩١/  ١مجهرة اللغة  )٣٠(
 . ٦٢٢الغريب المصنف  )٣١(
 . ٣٦اعراب ثالثين سورة  )٣٢(
 . ١٢٤ينظر مباحث في فقه العربية  )٣٣(
 . ٦٤٢لغة ، ومن أسرار ال ١ينظر األشتقاق عبد اهللا أمين  )٣٤(
 . ١٣٠، وينظر مباحث في فقه اللغة  ١٧٤دراسات في فقه اللغة  )٣٥(
 . ٣٢، وينظر أشتقاق ابن السراج  ٣٤٦/  ١المزهر  )٣٦(
/  ٢، الخصــائص  ٣٢٣، اشـتقاق تـرزي  ١٥ينظـر األشـتقاق والتعريـب  )٣٧(

١٣٤ . 
 .١٨٦، دراسات في فقه اللغة  ١١ية ينظر فقه اللغة وخصائص العرب )٣٨(
 . ٨٣فقه اللغة الضامن  )٣٩(
 . ٦٤من أسرار اللغة  )٤٠(
 ) .ت .ج.ن( ، وينظر لسان العرب مادة  ٤٠٤/  ٥مقاييس اللغة  )٤١(
 . ٣٢٨/  ١مقاييس اللغة  )٤٢(
 . ١٤٩الشعراء  )٤٣(
 . ٩٥الصافات  )٤٤(
)٤٥(   



 

 

  ) ١( ملحق 

  

  أسماء األعالم 

تنتشر أسماء األعالم بين الناس بحسب الزمن الذي يعيشون فيه فلكل 

  :أسماء أبنائهم وبناتهم على النحو اآلتي زمان اسماؤه ، وقد استمد أهالي الحلة 

  :أسماء األنبياء والرسل واألئمة ، نحو  - ١

محمد ، احمد ، طه ، عيسى ، يوسف ، يعقوب ، داوود ،  علي  ، حسين ، 

  الخ ..... حسن ، باقر ، صادق ، كاظم ، عباس ، 

  :أسماء مستمدة من القرآن الكريم ، نحو  - ٢

، إيمان ، أنفال ، مائدة ، أسراء ، رحاب ،  ياسين ، طه ، جنان ، أفنان ، رعد

  الخ ... سالم 

أسماء مستمدة من الواقع السياسي واالجتماعي ، وهذه تتغير بحسب العصور ،  - ٣

 :فقد شاعت في العهد الملكي األسماء اآلتية 
  .الخ ... فيصل ، غازي ، نوري ، سعيد ، عالية ، عبد اإلله ، 

  :أسماء السياسيين ، نحو : و شاعت في العصور الالحقة     

  .جمال ، عبد الكريم ، ثائر ، قاسم ، عبد السالم ، عبد الرحمن ، طاهر 

  :عبد وحمد ، نحو  ومهما يكن من أمر فأن خير األسماء عند أبناء الحلة ما

عبد اهللا ، عبد الجبار ، عبد الرزاق ، عبد الستار ، عبد الغفار ، عبد اإلله ، عبد 

  الخ ... ن ، عبد علي ، عبد الكاظم ، عبد الفتاح ، الحسين ، عبد الحس

  :وما حمد منها ، نحو 

محمد علي ، محمد حسن ، محمد حسين ، محمد تقي ، محمد جواد ، محمد 

  الخ .... هادي 

  تكون على أوزان متعددة ، منها  –أن أسماء األعالم في مدينة الحلة   

 : نحو  –) فعيل ( زنة  - ١



 

 

شيد ، نديم ، حليم ، سليم ، غريب ، عبير ، بشير ، كريم ، سعيد ، ر نبيل ، 

  .جليل ، خليل ، شهيد 

 : نحو  –) فاعل ( زنة  - ٢
حامد ، شاكر ، قاسم ، راسم ، سالم ، كامل ، باسم ، ناظم ، واثق ، ياسر ، 

 .فالح ، طارق ، داخل 
 : نحو  –) فيعل ( زنة  - ٣

 .م ، ميسر ، بيدريثم ، قيصر ، ميثفيصل ، زينب ، خيبر ، بيرق ، زينل ، ه
 : نحو  –) ِفعال ( زنة  - ٤

 .عماد ، جهاد ، نهاد ، جنان ، وداد 
 :نحو  –) َفعال ( زنة  - ٥
دالل ، جمال ، كمال ، جالل ، رشاد ، حنان ، سراب ، صالح ، فالح ،  

 .نجاح ، وفاء 
 :نحو  –) ُفعال ( زنة  - ٦

 .حماة ، حجاز ، سداد ، سعاد 
 :نحو  –) َفَعل ( زنة  - ٧
 . د ، كرم ، حمد ، عسل ، رنا ، صبا ، قمر ، أزل ، أسل ، أسد فهد ، سع 
 : نحو  –) ِفَعل ( زنة  - ٨

 .رجب ، رضا ، حسب ، نعم 
 : نحو  –) َفْعل ( زنة  - ٩

 .سيف ، قيس ، بدر ، عون ، ليث ، زيد ، غيث 
 : نحو  –) ُفَعل ( زنة  -١٠

 .سها ، نها ، عال ، مضر ، لمى ، مطر 
 : نحو  –) ُفُعل ( زنة  -١١
 .، صبح ، يسر  شكر

 : نحو  –) ِفِعل ( زنة  -١٢



 

 

 .خضر ، نمر ، ريم ، عيد 
 : نحو  –) َفعالن ( زنة  -١٣

سلمان ، حسان ، زيدان ، شرهان ، صكبان ، قحطان ، شعبان ، عدنان ، 

 .رحمان 
 : نحو  –) ُفعالن ( زنة  -١٤

 .جبران ، سوزان ، عمران ، غفران ، لقمان ، مردان ، فرقان ، سلطان ، برهان 
 : نحو  –) ِفعالن (  زنة -١٥

 .، مرجان ، نيسان ، عرفان ، ريحان  نإيمان ، عيدان ، وجدا
 : نحو  –) َفعلية ( زنة  -١٦

 .بدرية ، صبرية ، قدرية ، سعدية 
 : نحو  –) ُفعلية ( زنة  -١٧

 .نورية ، جورية ، سورية ، حورية 
 : نحو  –) فاعلية ( زنة  -١٨

 .قادرية ، كاظمية ، هاشمية ، جاسمية 
 : نحو  –) عالء ف( زنة  -١٩

 .شيماء ، حسناء ، بيداء ، غيداء ، ورقاء ، زرقاء ، حوراء 
 : نحو  –صيغة الجمع  -٢٠

 .ر ، ورود ، نجوم ، مواهب ، كواكبأزهار ، أفراح ، أفنان  ، ذكريات ، بدو 
 : نحو  –طويلة ) تاء ( أسماء منتهية بـ  -٢١

 جودت  شوكت ، نجدت ، صفوت ، مدحت ، هيبت ، نصرت ، دولت ، رفعت ،
 : نحو  –) مفعول ( زنة  -٢٢

 .منصور ، مجهول ، مرهون ، مندور ، مسلول ، معروف ، مسعود 
 : نحو  –) ّعال فَ ( زنة  -٢٣

 .عباس ، جبار ، ستار ، غفار ، صبار 
 : نحو  –) أفعل ( زنة  -٢٤



 

 

 .أحمد ، أكرم ، أسعد ، أمجد ، أرشد 
 : نحو  –) أفعال ( زنة  -٢٥

 .أقدار ، أفنان ، أعمال  أنهار ، أزهار ، أقمار ، أشجان ،
 : نحو  –) ُفعول ( زنة  -٢٦

 .سرور ، بدور ، زهور ، بحور 
 : نحو  –أسماء ألبعاد الحسد  -٢٧

 .زبالة ، جريو ، جليب ، جحيش 
 : نحو  –أسماء تدل على العدد  -٢٨

 ستة ، سبعة ، ختام 
 : نحو  –) ُلل عفُ (زنة  -٢٩

 .سندس ، سنبل ، بطرس ، هدهد 
 :نحو  –) فيعول ( زنة  -٣٠

 .يروز ، زيدون ، نيروز ، ميسون ف 
 : نحو  –) فعائل ( زنة  -٣١

 .خمائل ، بشائر ، نسائم ، خمائر 
 : نحو  –) فعيلة ( زنة  -٣٢

 .عديلة ، عقيلة ، سميرة ، كميلة ، خديجة 
 : نحو  –) فاعلة ( زنة  -٣٣

 .آمنة ، سامرة ، باسمة ، سالمة 
 : نحو  –) ُفعولة ( زنة  -٣٤

 . عروبة ، نعومة ، مرونة ، عذوبة
 : نحو  –) فعلي ( زنة  -٣٥

 .حمدي ، سعدي ، وجدي ، نظمي 
 : نحو  –) ُفعلي ( زنة  -٣٦

 .رشدي ، زهدي ، حفظي 



 

 

 : نحو  –) مفعل ( زنة  -٣٧
 .منذر ، محسن ، مقبل 

  



 

 

  )٢( ملحق 

  

  :األسماء والكنى 

شاعت بين أبناء الحلة كنى مختصة بأسماء معينة ، ينادى بها صاحب   

وتكنية المولود عرف شاع بين العرب منذ أقدم  ده ،ذلك االسم قبل الزواج وبع

  -:األزمنة إذ كان المولود يسمى ويكنى ، ومن أشهر هذه الكنى في الحلة 

  

  الكنية  االسم

  أبو جاسم   محمد 

  أبو حسين   علي 

  أبو فلح   حسن 

  أبو جبار   ستار 

  أبو صالح  مهدي 

  أبو صالح   هادي

  أبو كاظم   جواد 

  أبو رعد  سعد 

  أبو حاتم   عدي 

  أبو خضير   عباس 

  أبو خالد   وليد  

  أبو شهاب   أحمد 

  أبو مسلم   عقيل 

  أبو ظاهر   حبيب 

  أبو فريد   وحيد 

  أبو عامر   صباح 

  أبو مهند   سيف



 

 

  أبو جعفر   صادق

  أبو عباس  فاضل 

  أبو داود  سليم

  أبو شوكت   ناظم

  أبو إسماعيل أو أبو خليل   إبراهيم 

  بو محمد أ  جاسم

  أبو علي   حسين 

  أبو حسن   فالح 

  أبو ستار   جبار 

  أبو مهدي وأبو هادي   صالح 

  أبو جواد   كاظم 

  أبو مطر   رعد 

  أبو عدي   حاتم 

  أبو عباس   خضير 

  أبو وليد   خالد 

  أبو أحمد   شهاب 

  أبو عقيل   مسلم 

  أبو حبيب   ظاهر 

  أبو وحيد   فريد 

  أبو صباح   عامر 

  أبو سيف  د مهن

  أبو صادق  جعفر 

  أبو فاضل   عباس 

  أبو سليم  داود 

  أبو ناظم  شوكت 



 

 

  أبو إبراهيم   إسماعيل

  أبو هاشم  من كان من ساللة آل البيت 

  أبو خليل  الجندي

  أبو إسماعيل   الشرطي

  

  

  

  



 

 

  ) ٣( ملحق 

  

  :أوزان ألفاظ معايب الناس 

 :نحو   -) أفعل ( زنة  - ١
، ) عينه منحرفـة ( ، أحول ) بخيل ( ، أجرب ) غبي ( ول ، أث) غبي ( أبله  

ور ، أملـط ’، أصلع ، أعرج ، أعمى ، أ) غير سوي ( ، أرعن ) بليد ( أخوث 

  .، أغبر 

 : نحو  –) فعيل (زنة  - ٢
بخيل ، حقير ، لئيم ، خنيث ، خسيس ، زنيم ، صقيع ، لعين ، خبيـث ، ذليـل 

 .، سخيف ، كديش 
 : نحو  –) فعول ( زنة  - ٣

 .ود ، عنود سححقود ، 
 :نحو  –) فعل ( زنة  - ٤
 .نذل ، غبي ، نحس ، بخس ، وكح  
 : نحو  –زنة اسم المفعول من غير الثالثي  - ٥

 .مخربط ، مشخبط ، مخنث ، مخبل ، مدوهن ، مضرط ، مهتلف 
 :نحو  –زنة اسم المفعول من الثالثي  - ٦
 .مشخوط ، ملعون ، مسطور ، منحوس ، معتوه  
 : نحو  –من غير الثالثي زنة اسم الفاعل  - ٧

 .مطي ، معضرط ، محشش ، مخرف 
 : نحو  –زنة أسم الفاعل من الثالثي  - ٨

 .ناكر ، حاقد ، حاسد ، سافل ، جاهل 
  



 

 

  ) ٤( ملحق 

  

  :أوزان الفاظ مدح الناس 

 : نحو  –) أفعل ( زنة  - ١
  .أشطر ، أحسن ، أفضل ، أجود ، أذكى ، انقى ، أكرم 

 : نحو  –) فعيل ( زنة  - ٢
م ، حصــيف ، أصــيل ، رقيــق ، رشــيد ، أريــب ، عفيــف ، ملــيح ، نجيــب ، كــري

 .نظيف ، ظريف ، حميد ، سعيد 
 : نحو  –) عول فَ ( زنة  - ٣

 .حنون ، صبوح ، رحوم ، طروب ، عطوف ، شموخ 
 : نحو  –) ل فعِ ( زنة  - ٤

 .سبع ، سمع ، نبه ، ذكي 
 :نحو  –زنة أسم مفعول من الثالثي  - ٥
 .محفوظ ، مبخوت  محمود ، معزوز ، ميسور ، 
 : نحو  –زنة أسم المفعول من غير الثالثي  - ٦

 .مهذب ، مرتب ، معتب ، مؤدب ، منعم ، معدل 
 : نحو  –زنة أسم الفاعل من الثالثي  - ٧

 .شاطر ، ناجح ، فالح ، سالم ، ثابت ، باسم 
 : نحو  –زنة أسم الفاعل من غير الثالثي  - ٨

 .محضر ، مكمل ، متمم ، مرشق ، منظر 



 

 

  ) ٥( ملحق 

  

  :طائفة من أمثال اللهجة الحلية 

تهـد بأعمـال ذات فائـدة وال جيضـرب لمـن ي:  أسمي بالحصاد ومنجلي مكسـورة .١

  .يحصل عليها 

يضـرب لمـن يسـتبد برأيـه وال يشـاور مـن هـو  : أكبر منك بيوم أعقل منك بسـنة .٢

 .أكبر منه 
يضــرب لمــن لــم يقصــد فــي عملــه ويحصــل علــى :  يگــالســبع اليخلــي بالســلة ر  .٣

 .ائدة ف
 .يضرب لمن يسعى وال يجني شيئًا :  أركض والعشة خباز .٤
 .يضرب إلسناد األعمال لذوي التخصص :  أنطي الخبز لخبازته .٥
 . يضرب اللتباس األمر:  وشيعة وضايع راسها .٦
 .يضرب في الشر الذي يأتي من أقرب الناس :  الحّمة تجي من الرجلين .٧

 .اإلنسان قلب يضرب على طيبة :  لب سمجةگ .٨

 . تهيضرب لمن يحتفظ بالشيء الزائد له ولخاص:  نةگتنه على زياگر م .٩

يضـرب لمـن يبتلـى فـوق بلـواه ببلــوى :  أم حسـين جنتـي بوحـدة صـرتي بـاثنين .١٠

 .أخرى 
يحلو له دون خـوف  يضرب للضعيف حين يعمل ما:  فاريا لعب اغاب القط  .١١

 . ممن هو أقوى منه
 .بغيره يضرب لمن يتفاخر :  رعة تتباهة بشعر أختهةگال .١٢

 .يضرب للذليل حين يتعالى :  رع ويتشرطگأ .١٣

 .يضرب لمن يتأخر عن أصحابه :  مثل بول البعير ليورة ليورة .١٤

 .يضرب لألنفاق على قدر الحاجة :  د أغطاكگمد رجليك على  .١٥
 .يضرب لمن يتعجل األمور :  بل الحصانگحضر المعلف  .١٦

 .يضرب للذي يسرق الشيء الذي يحرسه :  حاميها حراميها .١٧



 

 

يضـرب لمـن يخلـو لـه المكـان ولـم :  ظل البيـت لمطيـرة وطـارت بيـه فـرد طيـره .١٨

 . يجد من ينافسه
 .يضرب لمن يتوقع الفرج بعد الشدة :  من الباب للكوسر فرج .١٩

يضرب لمن ينتظر خبرًا من شخص ما فلم يأت له :  ال أبو علي وال مسحاته .٢٠

 . بشيء
 .ل وال خير فيه يضرب للتنكيل بالشخص الطوي:  د أعوج وأحجي عدلعگأ .٢١

 .عبوس  وجهيضرب لكل :  صة الطبرگوجهه ما ي .٢٢

 .يضرب لمن يفضل عذاب الحبيب :  نارك وال جنة هلي .٢٣

 .األذى  هيضرب لمن يأتي من جانب:  خير مابيه ودخانة يعمي .٢٤

 . يضرب للشخص غير المحبوب ويأتي بفعل مذموم:  ةيمكروهة وجابت بن .٢٥

 .لشخص الثقيل يضرب ل:  لتدلي المعيدي على باب حوشك .٢٦

 .يضرب لمن يتعلم وقد فاته األوان :  لمن شاب ودوه للكتاب .٢٧

 .يضرب للسير بأمان :  أمِش شهر وال تطفر نهر .٢٨

 .يضرب لعدم العجلة في محاسبة الغائب :  الغايب حجته وياه .٢٩

 . ئييضرب للخلف الس:  شتخلف النار غير الرماد .٣٠

 .مل يضرب لعدم القدرة على الع:  گاأليد الوحدة متصف .٣١

 .يضرب للفاشل في عمله :  لو أبيع أجفانه محد يموت .٣٢

 .يضرب لزجر الرجال :  رگاليعيش بالحيلة يموت بالف .٣٣

 . يضرب لمالزمة العادة لصاحبها:  غير الجفن هيغيرهالعادة بالبدن م .٣٤

 .يضرب للجماعة من فصيلة واحدة :  كملت السبحة .٣٥

 .لهم يضرب لمعاملة الناس وفق مناز :  صگكل لحية والها م .٣٦
 .يضرب لمن ال يحترم أحد :  ما عنده لحيه مسرحة .٣٧

 .يضرب لمن يحتال على الناس :  يشد لحية بلحية .٣٨

 .يضرب لمن ال يحرم من ناتج حرفته :  أبن الخبازة ميجوع .٣٩

 .يضرب في ذم الكسل :  عدة متوكل خبزگال .٤٠



 

 

 .يضرب في ذم الدين :  الياكل خبز بالدين ينام جوه الرجلين .٤١

 .يضرب للثقيل :  ةه خبزاوي اهللا ال يثردلك .٤٢

 .يضرب لتأنيب األب المقصر في تربية أبناءه :  الينطي خبز ينطي تربيه .٤٣

 . يضرب لذم النفاق:  فة ساليةگبالوجه مراية وبال .٤٤

 .يضرب للحث على توقي برد الخريف :  أصعد باللحاف وأنزل بالمهفة .٤٥

 .يضرب لذم الطمع :  حسبالة أبو المية گجيت عالضر  .٤٦

 . سيأم الذيضرب ل:  العنب ونريد سلتنهجزنة من  .٤٧

 . يضرب لجار السوء:  سلة حجار وال هلجار .٤٨

يضــرب فــي الشــخص الــذي يضــعف بعــد :  البعيــر مــن يوكــع تكثــر ســجاجينة .٤٩

 .قوة
  .  يضرب لتأزم الموقف:  وصلت السجين للعظم .٥٠

  



 

 

  ) ٦( ملحق 

  طائفة من الشعر المحكي بلهجة الحلة 

  

 يحــادي مروتــك دعــرف ســبب ممشــاه
  

  

 لهـــواهوأريـــد أعـــرف شـــنو المـــانع تـــرك   
  

يحــــادي مــــا أرد للــــدار أخــــذني ويــــاه 
  

  

 يحـــــادي واهللا روحـــــي بشخصـــــة مبليـــــة  
  

********  

ــــاس أتمرضــــوا بالحــــب وعــــافو  ن

ـــوا وعـــافوا ـــذي حب ـــه ال  عيـــب اعل
  

وأنـــــت شـــــكد ولــــــو كلبـــــك وعــــــافو   

 حبيبــــي أنــــت عســــه الجتــــال اليــــه
  

********  

ـــــــة  ـــــــاك گأحن ـــــــرف وي ـــــــا ت ـــــــه ي لوبن
  

  

 ال تنســـــانه انتـــــه وأحنـــــه مـــــا ننســـــاك  
  

ــــت تقــــره الشــــعر نتفكــــر لمعنــــا  كجن
  

  

 هــــواك وانتــــه أشــــكثر تهوانــــهاشــــكثر ن  
  

********  

بـر گياحبيبي أوصيك مـن تبنـي ال

 للكبـــر مســـكين مـــن بعـــد الصـــبر
  

ــه أريــدك كــون تكتــب هالســطر    اعلي

 هـــــذا ميـــــت الهـــــوى هـــــادي جبـــــاره
  

********  

ل الـــك ســـهم أبـــدليل عـــداك داخـــ

ـــك طـــور اليهـــيم الع  ل داخـــلگـــال
  

ولعـــــد شخصـــــك ترانـــــي دوم داخـــــل   

 شـــــلك صـــــوت وألـــــك ونـــــه شـــــجية
  

********  

نــين أجيــت اســبيتني بحســنك ســبي مأ
  

  

 مــــت أحبــــي حبــــيگمــــالي مهجــــة بعــــد   
  



 

 

تحـــــل جتلـــــي مـــــن فتالـــــك يـــــا نبـــــي 
  

  

 لـــــــــــــون أنتـــــــــــــه الـــــــــــــك بيهـــــــــــــا راده  
  

********  

ــــــــــــع وأحمــــــــــــي أوطــــــــــــاني  أداف

ـــــــــــوطن ابضـــــــــــيج  لوصـــــــــــار ال
  

ـــــــــــــــــدي   ـــــــــــــــــوطن جن  وآنـــــــــــــــــه لل

ــــــــــــــــدي ــــــــــــــــوطن أف  روحــــــــــــــــي لل
  

********  

الحلــــــــــــــة صــــــــــــــدك بــــــــــــــالعلم 

 ونـــــــور العلـــــــم أمســـــــه يشـــــــرع

 جـــــــم مكتبـــــــة بيهـــــــا أصـــــــبحت
  

 محـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــدر يلويهـــــــــــــــــــه  

ـــــــــــــــدهر يضـــــــــــــــويهه  طـــــــــــــــور ال

ـــــــــــــــــب تحويهـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــل الكت  ك
  

********  

 الفجـــر لـــيهم رشـــدنه هويـــركبنـــه 

 دينــــــــه رشــــــــدنهيســــــــألناه واهللا ب
  

 يغالـــــــــب منـــــــــه يتهنـــــــــه رشـــــــــدنه  

ــــــــــــال جــــــــــــاوب وال ــــــــــــةف   رد التحي
  

      

  



 

 

  ثبت المصادر 

  

  القرآن الكريم 

تحقيــق عــز ) هـــ  ٣٥١ت ( أبــو الطيــب عبــد الواحــد علــي اللغــوي  -: اإلبــدال - ١

  .م  ١٩٦١ – ١٩٦٠الدين التنوخي دمشق 

 –، القاهرة ) هـ  ٩١١ت ( جالل الدين السيوطي  -:رآن قم الو في عل اإلتقان - ٢

 .م  ١٩٥١ –مصطفى البابي الحلبي 
عبــــد الصــــبور شــــاهين ، . د -:فــــي األصــــوات والنحــــو العربــــي  اءاتقــــر أثــــر ال - ٣

 . ١٩٨٧القاهرة 
تحقيــق عبــد ) هـــ  ٥٢٨( أبــو القاســم جــار اهللا الزمخشــري  -:أســاس البالغــة  - ٤

 .هـ  ١٣٤١الرحيم محمود أوفسيت عن دار الكتب المصرية 
 -هـــ  ١٣٩٧كــاظم فتحــي الــراوي ، بغــداد : أســاليب القســم فــي اللغــة العربيــة  - ٥

 .م  ١٩٧٧
، تحقيـق ) هـ  ٤٢٨ت ( أو علي الحسين أبن سينا  -:أسباب حدوث الحرف  - ٦

 . م  ١٩٨٣الطيّان ويحي مير ، دمشق 
م ١٩٦١ –م ١٩٥٩جــالل الــدين الســيوطي ، حيــدر آبــاد  -:األشــباه والنظــائر  - ٧

. 
، تحقيـق عبـد ) هــ ٣٢١ت( الحسـن بـن دريـد أبو بكر محمـد بـن  -:شتقاق اال - ٨

  .م ١٩٥٨ –قاهرة السالم هارون ، ال

 .م ١٩٥٦ –، القاهرة  أمينعبد اهللا  -:االشتقاق  - ٩
 .م ١٩٤٧القاهرة  –عبد القادر المغربي  -:االشتقاق والتعريب  -١٠
 .م ١٩٦٣القاهرة  –عبد الرحمن أيوب  -:أصوات اللغة  -١١
 .م ١٩٦١القاهرة  –إبراهيم أنيس  -:األصوات اللغوية  -١٢
عبــد  .تحقيــق د) هـــ ٣١٦ت (  أبــو بكــر أبــن الســراج -:و فــي النحــ لاألصــو  -١٣

 .م ١٩٧٣الحسين الفتلي ، بغداد 



 

 

 .م ١٩٨٩جمال بابان ، بغداد  -:اقية أصول أسماء المدن والمواقع العر  -١٤
ثالثــة كتــب فــي ( نشــر فــي ) هـــ ٢٤٨ت ( أبــو حــاتم السجســتاني  -:د األضــدا -١٥

 .م١٩١٣نشر هفنر ، بيروت ) اد األضد
عـــزة حســـن ، . تحقيـــق ، د) ـ هـــ ٣٥١ت ( أبـــو الطيـــب اللغـــوي  -:األضـــداد  -١٦

 .م ١٩٦٣دمشق 
 .م  ١٩٧٤محمد حسين آل ياسين ، بغداد  -:األضداد في اللغة  -١٧
) هـــــ  ٣٣٨ت ( أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إســــماعيل النحــــاس  -:أعــــراب القــــرآن  -١٨

 .م  ١٩٧٧زهير غازي زاهد ، بغداد . تحقيق د
ت ( ين بـــن أســـد الفـــارقي ســـالح: األفصـــاح فـــي شـــرح أبيـــات مشـــكلة األعـــراب  -١٩

 .م ١٩٧٤، تحقيق سعيد األفغاني ، بنغازي ) هـ  ٤٨٧
 هـ  ١٣٥٩األقتراح في علم أصول النحو ، السيوطي ، حيدر آباد الدكن  -٢٠
المبــــادىء واألعــــالم ، ميشــــال زكريــــا ،  -:األلســــنية فــــي علــــم اللغــــة الحــــديث  -٢١

 .م  ١٩٨٣بيروت 
، ) ـ هــ ٥٤٢ت ( أبــو الســعادات هبــة اهللا أبــن الشــجري  -:األمــالي الشــجرية  -٢٢

 .هـ ١٣٤٩حيدر آباد 
، دار الكتــــب المصــــرية ) هـــــ  ٣٥٦ت ( أبــــو علــــي القــــالي  -:أمــــالي القــــالي  -٢٣

 .م ١٩٢٦
، ) هــــ  ٥٧٧ت ( أبـــو البركـــات األنبـــاري  -:األنصـــاف فـــي مســـائل الخـــالف  -٢٤

 .م١٩٦١حيي الدين عبد الحميد ، مصر تحقيق محمد م
) هــ  ٧٦١ت ( شام بن هجمال الدين  -:أبن مالك  ألفيةالى  لكأوضح المسا -٢٥

 . م١٩٦٦بيروت 
، تحقيــق ) هـــ  ٣٣٧ت ( أبــو القاســم الزجــاجي   -:األيضــاح فــي علــم النحــو  -٢٦

 . م ١٩٥٩مازن المبارك ، مصر 
، ) هـــ  ٧٥٤ت ( أبــو عبــد اهللا محمــد بــين حيــان األندلســي  -:البحــر المحــيط  -٢٧

 .هـ  ١٣٢٨مصر 



 

 

) هـــــ  ٧٩٤ت( محمــــد بــــن عبــــد اهللا الزركشــــي  -:البرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن  -٢٨

 .م  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، مصر 
هــ  ١٢٠٥ت ( محمـد مرتضـى الزبيـدي  -:تاج العروس من جواهر القاموس  -٢٩

 .هـ  ١٣٠٦، مصر ) 
 .م  ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥يوسف كركوش ، النجف  -:تأريخ الحلة  -٣٠
م  ١٩٦٠ ، بيـروت) هـ  ٢٨٤( ن وهب أحمد بن يعقوب ب -:ريخ اليعقوبي تأ -٣١

 . 
تحقيــق ســيد قصــر ، دار ) هـــ  ٢٧٦ت ( أبــن قتيبــة   -:تأويــل مشــكل القــرآن  -٣٢

 .م  ١٩٧٣التراث 
، النجـــف ) هــــ  ٤٦٠ت ( أبـــو جعفـــر الطوســـي  -:التبيـــان فـــي تفســـير القـــرآن  -٣٣

 .م  ١٩٦٣
عبــد الغفــار . د -:تجويــد القــرآن االكــريم مــن منظــور علــم األصــوات الحــديث  -٣٤

 . م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨حامد هالل ، القاهرة 
تحقيــق ) هـــ  ٣٤٧ت ( عبــد اهللا بــن جعفــر بــن درســتوية  -:تصــحيح الفصــيح  -٣٥

 .ت .عبد اهللا الجبوري ، بغداد د
 .م  ١٩٦٦أبراهيم السامرائي ، القاهرة . د -:التطور اللغوي التأريخي  -٣٦
 ١٤٢١، بيـروت )  هــ  ٦٠٦( فخـر الـدين بـن عمـر الـرازي  -:تفسير الـرازي  -٣٧

 .م  ٢٠٠٠ -هـ 
الحسـن بـن محمـد  -:كلمة والدين والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية الت -٣٨

ي وآخــرين ، و ، تحقيــق عبــد العلــيم الطمــا) هـــ  ٦٥٠ت ( اني و بــن الحســن الصــف

 .م  ١٩٧٠مصر 
، تحقيــق عبــد الســالم ) هـــ  ٣٧٠ت ( أبــو منصــور األزهــري  -:تهــذيب اللغــة  -٣٩

 .م  ١٩٦٧ – ١٩٦٤هارون وآخرين ، مصر 
، ) هــــ  ٣٣٧ت ( بـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن أســـحاق الزجـــاجي أ -:الجمـــل  -٤٠

 .م  ١٩٢٦أعتناء إبن أبي شنب الجزائري 



 

 

ت (أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم األندلســـي  -:جمهـــرة أنســـاب العـــرب  -٤١

 ..م ١٩٨٢السالم هارون ، مصر  ، تحقيق عبد) هـ  ٤٥٦
، حيدر آباد  ، نشر كرنكو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد -:جمهرة اللغة  -٤٢

 .هـ  ١٣٤٤
، تحقيـق محمـد ) هــ  ١٢٠٦ت ( محمد بن علـي الصـبان  -:حاشية الصبان  -٤٣

 .م  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣بن الجميل ، القاهرة 
، ) هــ  ٣٧٠ت ( الحسين بن أحمـد بـن خالويـة  -:الحجة في القراءات السبع  -٤٤

 .م ١٩٧١بد العال سالم مكرم ، بيروت تحقيق ع
 .م  ١٩٢٥ارون غصن ، بيروت م -:حياة اللغات وموتها  -٤٥
عبـد القـادر  -:فيـة خزانة األدب ولب لباب لسان العرب على شـرح شـواهد الكا -٤٦

 .هـ  ١٢٩٩، بوالق ) هـ  ١٠٩٣ت ( ن عمر البغدادي ب
، تحقيــق محمــد ) هـــ  ٣٩٢ت (  نــي أبــو الفــتح عثمــان بــن ج -:الخصــائص  -٤٧

 . م١٩٥٦ – ١٩٥٢علي النجار القاهرة 
 .م١٩٩٨ح محمود ، بغداد ابص. د -:جغرافي العربي دراسات في التراث ال -٤٨
. جونســتون ، ترجمــة د. م.ت -:دراســات فــي لهجــات شــرقي الجزيــرة العربيــة  -٤٩

 .م  ١٩٨٣أحمد محمد الضبيب ، بيروت 
م ١٩٦٠ -هــ  ١٣٧٩صـبحي صـالح ، دمشـق . د  -:دراسات فـي فقـه اللغـة  -٥٠

 . 
) هــ  ٥١٦ت ( ري القاسـم بـن علـي الحريـ -:درة الغواص في أوهام الخـواص  -٥١

 .م  ١٩٧٥، تحقيق  محمد أبي الفضل إبراهيم ، القاهرة 
جــان كــانتينو ، ترجمــة صــالح القرمــادي ،  -:دورة فــي علــم األصــوات العربيــة  -٥٢

 .م ١٩٢٠تونس 
 .م  ١٩٦٢ابراهيم أنيس ، القاهرة . د  -: داللة األلفاظ  -٥٣
تحقيــق أحمــد  ،) هـــ  ٣٥٠ت ( اســحاق بــن أبــراهيم الفــارابي  -:ديــوان األدب  -٥٤

 . ت.مختار عمر ، القاهرة د



 

 

 . م ١٩٦٩، القاهرة  إبراهيمتحقيق  محمد أبي الفضل  -: قيسال ئر مديوان أ -٥٥
 . م١٩٣١دار الكتب المصرية  -:العود ديوان جران  -٥٦
 . ت.تحقيق نعمان أمين طه ، مصر د -:ديوان جرير  -٥٧
 .حسين نصار ، القاهرة . تحقيق د -:ديوان جميل  -٥٨
 . م١٩٧٤سيد حنفي حسنين ، القاهرة . تحقيق د -:ن ثابت ن باديوان حس -٥٩
 .م ١٩٦٧، النجف األشرف ، هادي جبارة الحلي  -:ديوان الربيعيات  -٦٠
 .م ١٩٦٩، النجف األشرف ، هادي جبارة الحلي  -:ديوان الشعبيات  -٦١
 .م ١٩٣٧نشرة الميمني في الطرائف األدبية ، القاهرة  -:ري فديوان الشن -٦٢
الخطيـــب ولطفـــي  ةتحقيـــق دريـــ -) :األعلـــم الشـــنتحري  شـــرح( ديـــوان طرفـــة  -٦٣

 . م ١٩٧٥الصقال ، دمشق 
تحقيـــق محمـــد يوســـف الـــنجم ، بيـــروت  -:ديـــوان عبيـــد اهللا بـــن قـــيس الرقيـــات  -٦٤

 .م  ١٩٥٨
 .ت . د .تحقيق محمد سعيد مولوي ، دمشق  -: ةديوان عنتر  -٦٥
 . م  ١٩٦٦دار صادر ، بيروت  -:ديوان الفرزدق  -٦٦
 .م ٢٠٠٦ودراسة صالح اللبان ، الحلة اب ، جمع قصديوان محمد علي ال -٦٧
ـــذبياني  -٦٨ شـــكري فيصـــل ، . تحقيـــق د) صـــنعة ابـــن الســـكيت ( ديـــوان النابغـــة ال

 .م ١٩٦٨بيروت 
.  تحقيـق د ،مكي بن أبـي طالـب : الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة   -٦٩

 .م  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤حسن ، دار عمار  تفرحا
 .م  ١٩٥٦، بيروت ام فر فؤاد : الروائع  -٧٠
ابــن جنــي ، تحقيــق مصــطفى الســقا وآخــرون ، مصــر : ســر صــناعة األعــراب  -٧١

 .م  ١٩٥٤
ت ( بهــاء الــدين عبــد اهللا بــن عقيــل : ابــن مالــك  ألفيــةح ابــن عقيــل علــى ر شــ -٧٢

 .م  ١٩٧٤القاهرة ) .  ٧٦٩
 .)هـ ٩٢٩ت ( نور الدين األشموني : شرح األشموني على ألفية ابن مالك  -٧٣



 

 

تحقيـق ) هــ  ٧٤٩ت ( الحسن بـن قاسـم بـن عبـد اهللا المـرادي  :شرح التسهيل  -٧٤

 .م ١٩٧١وراك رسالة ماجستير ، بغداد حسين ت
رضــــي الــــدين محمــــد بــــن الحســــن : شـــرح الرضــــي علــــى كافيــــة ابــــن الحاجــــب  -٧٥

 .هـ  ١٢٩٢انة األست) . هـ  ٦٨٨( األستربادي ت 
، ن يخـر ستربادي ، تحقيـق محمـد نـور احسـن وآاالرضي الدين : شرح الشافية  -٧٦

 .هـ  ١٣٥٨ – ١٣٥٦القاهرة 
. د. ، المطبعـة األميريـة ، مصـر ) هــ  ٦٣٤ت ( ابن يعيش :  لصلمفشرح ا -٧٧

 .ت 
(      شهاب الدين الخفـاجي  : شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل  -٧٨

 .م  ١٩٥٢المطبعة المنيرية باألزهر ) هـ  ١٠٩٦ت 
(         أحمـد بـن فـارس : هـا الصاحبي في فقه اللغة وسنن العـرب فـي كالم -٧٩

 .م  ١٩٦٤تحقيق مصطفى الشويمي ، بيروت ) هـ ٣٩٥ت 
العبــاس احمــد بــن علــي القلقشــندي  أبــو: صــبح األعشــى فــي صــناعة االنشــا  -٨٠

 .ت . د . المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر ) هـ  ٨٢١ت(
ت (هري بـن حمـادة الجـو  إسـماعيل) : غـة وصـحاح العربيـة لتـاج ال( الصحاح  -٨١

 .هـ  ١٣٢٧، تحقيق احمد بن عبد الغفور عطار ، مصر ) هـ  ٣٩٣
بـــاقي ، مصـــر محمـــد فـــؤاد عبـــد ال) هــــ  ٢٦١ت( صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج  -٨٢

 .م ١٩٥٥
 .م ٢٠٠١صادق ، بابل اسعد محمد علي النجار ، دار ال. د: الصرف  -٨٣
 .م ١٩٩١ضامن ، الموصل حاتم صالح ال. د: صرف لا -٨٤
محمـد فريـد عبـد اهللا ، بيـروت . د: ه فـي القـرآن الكـريم الصرف اللغوي ودالالت -٨٥

 .م ٢٠٠٨
 ) .هـ  ٢٣٢ت( ي جمحعبد اهللا محمد بن سالم ال أبو: طبقات الشعراء  -٨٦
 . ١٩٥٨ني ، صيدا عبد الرزاق الحس: مًا وحديثًاً◌ً◌ العراق قدي -٨٧



 

 

 -هـــــ  ١٤١٩منــــاف مهــــدي الموســــوي ، بغــــداد . د: علــــم األصــــوات اللغويــــة  -٨٨

 .م  ٢٠٠٧
 يحيـــى عبـــد الـــرزاق. د) : احكـــام نظريـــة ومالحظـــات تطبيقيـــة ( تجويـــد علـــم ال -٨٩

 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الغوثاني ، دمشق 
 .م١٩٧٣كمال بشر ، مصر . د) : األصوات ( العام  علم اللغة -٩٠
 .م  ١٩٦٢د السعران ، مصر و محم. د: علم اللغة العربية  -٩١
ي المخزومـي مهـد.تحقيـق د) هــ  ١٧٥ت ( العين الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي  -٩٢

 .م ١٩٨٢السامرائي ، بغداد  إبراهيم. ود. 
، القــــاهرة ) هـــــ  ٢٢٤ت( ســــالم عبيــــد القاســــم بــــن  أبــــو: الغريــــب المصــــنف  -٩٣

 .م ١٩٦٣
جـــــار اهللا الزمخشـــــري ، بأعتنـــــاء علـــــي محمـــــد : الفــــائق فـــــي غريـــــب الحـــــديث  -٩٤

 .م ١٩٤٩ – ١٩٤٧، القاهرة  إبراهيمالفضل  أبيالبجاوي ومحمد 
 -هـــ  ١٤٠٣هــالل العســكري ، الــدار العربيــة للكتــاب  أبــو :الفــروق فــي اللغــة  -٩٥

 .م  ١٩٨٣
 .م  ١٩٧٣رمضان عبد التواب ، القاهرة . د: فصول في فقه العربية  -٩٦
 .م ١٩٩٢حاتم صالح الضامن ، بغداد . د: فقه اللغة  -٩٧
 .م  ١٩٩٩بديع يعقوب ، بيروت  يلمأ. د: فقه اللغة العربية وخصائصها  -٩٨
ـــه اللغـــات الســـامية  -٩٩ رمضـــان عبـــد التـــواب ، . ارل بروكلمـــان ، ترجمـــة دكـــ: فق

 .م  ١٩٧٣الرياض 
 .م ١٩٥٦جرجي زيدان ، بيروت ، : الفلسفة اللغوية  -١٠٠
 .م ١٩٦٧كمال الحاج ، بيروت : في فلسفة اللغة  -١٠١
 .م  ١٩٥٢ابراهيم انيس ، القاهرة . د: في اللهجات العربية  -١٠٢
ـــدال  -١٠٣ ـــزضـــمن الك) هــــ  ٢٤٤ت ( ابـــن الســـكيت : القلـــب واإلب اللغـــوي فـــي  ن

 .م ١٩٠٥، تحقيق هفنر ، اليبترك ) ي ن العربااللس



 

 

(          ألثيـر ا بابنالحسن المعروف  أبوعز الدين : الكامل في التأريخ  -١٠٤

 .م ١٩٦٥، بيروت ) هـ  ٣٦٠ت 
، ) هــــ  ١٨٠ت ) ( شـــر عمـــرو المعـــروف بســـيبويه ب أبـــو( كتـــاب ســـيبويه  -١٠٥

 .م ١٩٨٨هارون ، القاهرة  تحقيق عبد السالم
: الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل  -١٠٦

 .ت .جار اهللا الزمخشري ، بيروت ، لبنان ، د
. ، تحقيـــق د) هــــ  ٥٩٩ت ( علـــي بـــن ســـليمان اليمـــاني : كل كشـــف المشـــ -١٠٧

 .م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢عطية مطر ، بغداد هادي 
) هـــ  ٧١١ت ( الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن منظــور  أبــو: لســان العــرب  -١٠٨

 .م  ١٩٦٨دار صادر 
فنــدريس ، تعريــب عبــد الحميــد الــدواخلي ومحمــد القصــاص ، لجنــة : اللغــة  -١٠٩

 .البيان العربي 
رمضان عبد التـواب ، القـاهرة . يوتودور نولدكه ، ترجمة د: اللغات السامية  -١١٠

 .ت . د. 
(          ابو البركـات كمـال الـدين األنبـاري : مع األدلة في اصول النحو ل -١١١

 .م  ١٩٦٣، تحقيق عطية عامر ، بيروت ) هـ  ٥٧٧ ت
 ١٩٧٨فاضل المطلبـي ، العـراق . لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، د -١١٢

 .م 
 .ت .د.عبد الجواد الطيب ، جامعة الفاتح ، ليبيا : لهجة هذيل  -١١٣
م ١٩٦٩عبـده الراجحـي ، مصـر . د: اللهجات العربية في القراءات القرآنيـة  -١١٤

. 
اعتنـاء ) هــ  ٢٨٦ت ( رد بمحمد بن يزيد الم: ه وأختلف معناه ما أتفق لفظ -١١٥

 .ت . د .محمد رضوان الداية ، دمشق 
اسعد محمد عي النجـار ، دار الصـادق ، .د : مباحث في فقه اللغة العربية  -١١٦

 .م  ٢٠٠٢بابل 



 

 

، تحقيـق عبـد ) هــ  ٢٩١ت ( ابو العبـاس بـن يحيـى ثعلـب : مجالس ثعلب  -١١٧

 . م ١٩٦٠ السالم هارون ، القاهرة
 .م ١٩٢٢سنة  ٢٠الجزء  ١٢بحث لويس شيخو العدد : مجلة المشرق  -١١٨
ســـنة  ٦، الجـــزء  ٨بحـــث مســـتقبل اللغـــة العربيـــة ، العـــدد : مجلـــة المقتطـــف  -١١٩

 .هم  ١٨٨٢
 .م ١٩٦٦عبد الرحمن أيوب ، بغداد . د: محاضرات في اللغة  -١٢٠
ـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات  -١٢١  أبـــن جنـــي ،: عنهـــا  واإليضـــاحالمحتســـب فـــي تب

 .م ١٩٦٦صف وآخرين ، القاهرة تحقيق علي النجدي نا
 .م  ١٩٧٨بن سيده ، بيروت  إسماعيلعلي بن : المخصص  -١٢٢
صــفي الــدين عبــد المــؤمن : األمكنــة والبقــاع  أســماءعلــى  العطــاالمراصــد  -١٢٣

 .م ١٩٥٤، تحقيق البجاوي ، مصر ) هـ  ٧٣٩ت ( البغدادي 
لســيوطي ، تحقيــق محمــد جــالل الــدين ا: المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا  -١٢٤

 .م ١٩٥٨اد المولى وآخرين ، القاهرة أحمد ج
 .م ١٨٧٠األصطخري ، ليدن : الممالك  مسالك -١٢٥
عبـد العزيـز الصـيع ، دمشـق  . د: المصطلح الصوتي فـي الدراسـات العربيـة  -١٢٦

 .م  ١٩٩٨
 ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤النجف االشرف  –محمد حرز الدين : معارف الرجال  -١٢٧

 .م 
، تحقيـق أحمـد ) هــ  ٢٠٧( راء فـو زكريًا يحيـى بـن زيـاد الأب: معاني القرآن  -١٢٨

 .م ١٩٧٢ – ١٩٥٥يوسف نجاتي وآخرين ، مصر 
 .م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣فاضل السامرائي ، القاهرة . د: معاني النحو  -١٢٩
، ) هــ  ٦٢٦ت ( شهاب الـدين يـاقوت بـن عبـد اهللا الحمـوي : معجم البلدان  -١٣٠

 .م  ١٩٥٥دار صادر 
 .م  ١٩٨٥عمر رضا كماله ، بيروت : معجم قبائل العرب  -١٣١



 

 

أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السالم هارون ، القـاهرة : معجم مقاييس اللغة  -١٣٢

 .هـ  ١٣٦٩
 .م ٢٠٠٢، القاهرة مصطفى وآخرين  إبراهيم: المعجم الوسيط  -١٣٣
، دمشــق ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي : س أللفــاظ القــرآن الكــريم فهــر المعجــم الم -١٣٤

 .م ٢٠٠١
مـــازن المبـــارك ، لبنـــان . يـــق دن هشـــام األنصـــاري ، تحقأبـــ: مغنـــي اللبيـــب  -١٣٥

 .م ١٩٦٤
 .جار اهللا الزمخشري ، تعليق محمد السعيدي : المفصل في علم العربية  -١٣٦
، تحقيـــق شـــاكر وهـــارون ، ) هــــ ١٧٨ت ( المفضـــل الضـــبي : المفضـــليات  -١٣٧

 .م ١٩٦٤مصر 
، بيــــروت ) هـــــ  ٤٢٥(ألصــــفهاني ا غــــبالرا: المفـــردات فــــي غريــــب القــــرآن  -١٣٨

 .م ١٩٩٦
هــ  ١٣٨٦المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، القـاهرة : المقتضب  -١٣٩

. 
، تحقيـــق ) هــــ  ٦٦٩ت ( أبـــن عصـــفور األشـــبيلي : الممتـــع فـــي التصـــريف  -١٤٠

 .م ١٩٧٠وة ، بيروت فخر الدين قبا
 .م ١٩٥٧نفي ناصف ، القاهرة ح: مميزات لغات العرب  -١٤١
 . م١٩٧٢إبراهيم أنيس ، مصر . د: غة من أسرار الل -١٤٢
هــ  ١٤١١عبد الغفار حامد ، القاهرة . د: مناهج البحث في اللغة والمعاجم  -١٤٣

 .م  ١٩٩١ -
 ١٩٤٨مال علـي القـارّي ، القـاهرة : في شرح المقدمة الجزرية  ةكريفال نحالم -١٤٤

 .م 
(           النشر في القراءات العشر ، محمـد بـن محمـد الدمشـقي الجـزري  -١٤٥

 .م ١٩٦٧، القاهرة ، اع ، أعتناء علي محمد الضب) هـ  ٨٣٣ت 



 

 

الجـــزري ، تحقيـــق  ابـــنأبـــو الســـعادات : النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث واألثـــر  -١٤٦

 .م ١٩٦٣طاهر أحمد الزاوي ، القاهرة 
 .م ١٩٧٥يري ، القاهرة أحمد النو : رب في فنون األدب نهاية اإل -١٤٧
 .هـ  ١٣٤٩محمد مكي نصر ، القاهرة : نهاية القول المفيد  -١٤٨
دين ، بيـروت دين السيوطي ، تحقيـق أحمـد شـمس الـجالل ال: همع الهوامع  -١٤٩

 .م ١٩٩٨هـ  ١٤١٨
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