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َّ
ملخ�ص البحث
وبتنوع هذه األطياف
ين�ماز العراق بالعديد م��ن األطياف واألقل َّيات االجتامع َّي��ةُّ ،

امل��كاين للبل��د ،واللهجة
بالتنوع
املتنوع��ة
ُّ
تنوع��ت كغريها من هلج��ات الع��امل ِّ
لذل��ك َّ
ّ
اخلاصة ،كاإلمالة وكرس حرف املضارعة
العراق َّية تش��ارك هلجة متيم يف عدد من صفاهتا
َّ
وحتقي��ق اهلم��زة وغريه��ا ،إلاَّ َّ
أن اللهجة العراق َّي��ة تأ َّثرت يف القرون األخ�يرة باللغات

الرتك َّية والفارس�� َّية واإلنكليز َّية؛ ل��ذا فمعظم هلجات املدن العراق َّي��ة فيها عنارص لغو َّية
م��ن هذه اللغات ،والس��يام يف هلجات مدن الفرات األوس��ط ،ومنها هلج��ة مدينة ِ
احل َّلة

الفيحاء.

وجاءت هذه الدراس��ة لتس��ليط الضوء ع�لى ظاهرة إبدال األص��وات يف األلفاظ
املستعملة يف هلجة مدينة ِ
احل َّلة.
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متنوعة يف طريقة هلجها عىل لس��ان العراق ِّيني،
تتنوع اللغة فيه ،واللغة العربية يف العراق ِّ
َّ

حللَّة العرب َّية
ِ ال�صوتي يف لهجة مدينة ا
من مظاهر الإبدال
ّ

Abstract
Iraq is characterized by many social minorities, The diversity
of these spectrums varies in language, and the Arabic language
like other dialects of the world diverse spatial diversity of the
country.
The Iraqi dialect shares the tone of Tamim in a number of
special qualities, such as tilt, breaking the character of speculation
and achieving Hamza and others, In recent centuries, however,
the Iraqi dialect has been influenced by Turkish, Persian and
English.
So most of the dialects of Iraqi cities have linguistic elements
of these languages, especially in the dialects of the middle
Euphrates cities, including the dialect of Hilla.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

in Iraq is varied in the way it is spoken by the Iraqis, so it varied
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مقدِّ مة البحث
اختلف��ت مذاهب علامء اللغة يف حتديد األصل ال��ذي انبثقت منه اللغات ،وواحد

عم جيول
بعضه��م مع بعض ،وحاجتهم إىل التعاون والتفاهم وتبادل األفكار ،والتعبري اَّ
ٍ
إرادي؛ لذا كان��ت اللغة ظاهرة
معان وأفكار ،م��ا وجدت لغة وال تعب�ير
باخلاط��ر م��ن
ّ
اجتامع َّية تنش��أ كام ينشأ غريها من الظواهر االجتامع َّية ،فتخلقها يف صورة تلقائ َّية طبيعة
االجتامع ،وتنبعث من احلياة اجلمع َّية ،وما تقتضيه هذه احلياة من شؤون.

وبتنوع هذه األطياف
وينامز العراق بالعديد من األطي��اف واألقل َّيات االجتامع َّية،
ُّ

متنوعة يف طريقة هلجها عىل لس��ان العراق ِّيني،
تتنوع اللغة فيه ،واللغة العرب َّية يف العراق ِّ
َّ

امل��كاين للبلد ،إلاَّ َّ
أن اللهجة
بالتنوع
املتنوعة
ُّ
تنوعت كغريها من هلج��ات العامل ِّ
لذل��ك َّ
ّ
العراق َّية تأ َّثرت يف القرون األخرية باللغات الرتك َّية والفارس َّية واإلنكليز َّية ،لذا فمعظم

هلج��ات امل��دن العراق َّية فيه��ا عنارص لغو َّية من ه��ذه اللغات ،والس��يام يف هلجات مدن
الفرات األوسط ،ومنها هلجة مدينة ِ
احل َّلة العرب َّية.
مهها:
وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه ،عىل جمموعة من املصادر ،أ ّ

•النجار ،أس��عد حممد عيل ،املحيط يف أصول ألف��اظ اللهجة ِ
احل ِّل َّية ،مركز بابل
َّ
َّ
ّ
للدراسات احلضار َّية والتارخي َّية ،بابل2012 ،م.

حمم��د رض��ا ،معج��م وأص��ول اللهج��ة العراق َّي��ة ،ال��دار العرب َّية
•
الش��بيبيَّ ،
ّ
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م��ن هذه اآلراء يرجع إىل املجتمع نفس��ه ،وإىل احلياة االجتامع َّي��ة ،فلوال اجتامع األفراد

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

للموسوعات ،بريوت.2007 ،
•الب��زرگان ،رفع��ت رؤوف ،معج��م األلف��اظ الدخيل��ة يف اللهج��ة العراق َّي��ة
الدارجة ،الدار العرب َّية للموسوعات ،بريوت.2000 ،

وس��نتناول هلجة مدينة ِ
احل َّل��ة العرب َّية م��ن الناحية الصوت َّي��ة ،والرتكيز عىل ظاهرة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

إبدال األصوات فيها.
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اللهجة
هن��اك تعريفات ع��دَّ ة ملصطلح اللهجة ،أبرزه��ا أنهَّ ا جمموعة من الس�مات اللغو َّية

اختالف اللهجات
كل ٍ
أن َّ
م��ن الثاب��ت َّ
التطور من جه��ة ،وحتم َّية
يشء يف الوج��ود خيض��ع إىل حتم َّية
ُّ

ال��زوال من جه��ة أخرى ،واللغ��ات اإلنس��ان َّية تتباين يف اس��تجابتها هلذي��ن العام َلني،

وختتل��ف كذل��ك يف مبلغ انتش��ارها ،فمنها ما تت��اح له فرص مؤاتي��ة ،فينترش يف مناطق
قديم ،ومنها ما
واس��عة من األرض ،ويتك َّلم به عدد كبري من األمم اإلنس��ان َّية كالعرب َّية اً
تس��دُّ أمامه املس��الك ،ف ُيقىض عليه أن َّ
حبيسا يف منطقة ض ِّيقة من األرض ،وبني فئة
يظل ً

قليلة من النَّاس ،ومنها ما يكون وس�� ًطا بني هذا وذاك ،فال تتَّسع مناطقه َّ
السعة وال
كل ِّ

تضيق َّ
كل الضيق.

والظاهر يف قوانني اللغاتَّ ،
أن أ ًّيا منها متى ما انترشت يف بقاع واسعة من األرض،

وتك َّلم هبا أجناس وطوائف خمتلفة من الناس ،ال تستطيع االحتفاظ بوحدهتا وأنظمتها
ٍ
هلجات شتَّى ،تسلك ُّ
كل
اللغو َّية األوىل أمدً ا طويلاً  ،بل ال تلبث أن تتش َّعب وتنشطر إىل
ٍ
هنجا يالئمها.
واحدة منها سبيلاً أو ً
تتفرع منذ أقدم عصورها
واللغ��ة العربية مل ُ
تنج من هذا القانون العام ،فقد أخذت َّ

األول يف كثري من
إىل هلج��ات كث�يرة خيتل��ف بعضها عن بعض ،وختتل��ف عن األص��ل َّ
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خاصة ،يشرتك أفراد هذه البيئة يف هذه السامت(.)1
تنتمي إىل بيئة َّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

املظاهر الصوت َّية والرصف َّية والرتكيب َّي��ة والدالل َّية ،وكذلك مت َّيزت الرقعة اجلغراف َّية التي

وتنوع األقاليم ،وغلب عىل أهلها الرتحال والتجوال.
انترشت فيها باالتِّساع ُّ

توزعت العرب يف أرجائه ،مش��كِّلة قبائل
مرسحا
فاجلزي��رة العرب َّية كانت
كب�يراَّ ،
ً
ً

واختص��ت ُّ
كل قبيلة أو مجاعة
ش��تَّى ،تركَّزت بني الرشق والغرب والش�مال واجلنوب،
َّ
خاصة ،تنامز من غريها بِ ِس�َم�اَ ت صوت َّية
متَّح��دة يف ظروفها الطبيع َّية واالجتامع َّية بلهجة َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

خاصة ،جتعلها منفردة ،إىل جانب بقائها مش�تركة يف بعض األصول واألس��س
ونربات َّ
مع أخواهتا ،وإن اختلفت عن بعضها يف كثري من املظاهر اللغو َّية.

ويمكن حرص مظاهر تغيرُّ ات أو اختالفات هلجات اللغة الواحدة يف:
املصوت (احلركات).
1.1تغيرُّ ات لفظ
ِّ
2.2تغيرُّ ات يف لفظ الصوت الصامت.

3.3تغيرُّ ات يف املفردات من جهة املبنى واملعنى.
4.4تغيرُّ ات يف الرتكيب.

مظهرا م��ن مظاهر االختالف ب�ين اللهجات ،وعلي��ه َّ
فإن َّأول
و ُت َع��دُّ األص��وات
ً

م��ا يظهر من الفروق بش��كل رسيع وواض��ح يكون يف األصوات الت��ي كانت ثابتة عىل
ٍ
يسميه
ثم متيل إىل
ألسنة ناطقيها
(التورم) كام ِّ
ُّ
بشكل معينَّ ٍ قبل أن تنفصل عن اللغة األ ِّمَّ ،
أح��د املحدثني ،وهو الطاب��ع أو النموذج العام أو القياس املش�ترك ،الذي متيل إليه ُّ
كل
ٍ
ٍ
عفوي ،وجيعله��ا ممُ َ َّيزة عن غريها ،أو هو خاص َّيات عا َّمة مش�تركة مألوفة
بش��كل
هلجة
ّ
ٍ
يقبله��ا ُّ
نش��ك يف َّ
ُّ
أن َّأول ما يتجلىَّ فيه التغيري هو مس��توى
ناط��ق بتلك اللهجة ،وال
كل
األصوات.

ويمكن إمجال الصفات الصوت َّية التي تنامز فيها اللهجات من بعضها:
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1.1االخت�لاف يف قوان�ين التفاعل ب�ين األصوات املتج��اورة ح�ين يتأ َّثر بعضها
ببعض.

2.2االختالف يف خمارج بعض األصوات اللغو َّية أو صفاهتا.
للمصوتات.
3.3االختالف يف استعامل درجة الطول و القرص
ِّ
4.4التباين يف النغمة املوسيق َّية للكالم.

الصفات املذكورة ،وش��يوعها
اللهج��ات تتباعد أو تتقارب عىل قدر اش��تامهلا عىل هذه ِّ

فيها.

ال�صوتي
التط ُّور
ّ

إن األلف��اظ يف صريورهت��ا عرب الزمن ،تتع��رض إىل تغ ٍ
َّ
ات ش��تَّى ختضع ملم ِّيزات
يرُّ
َّ

اإلنس��ان اجلديد ،عىل الرغم من حرص اإلنس��ان القديم عىل املحافظة عليها كام كانت

جارية عىل ألسنتهم.

وتع��دُّ التغ�ُّي�رُّ ات الصوت َّية أب��رز هذه التغ�ُّي�رُّ ات؛ َّ
ألن اللغة مع العم��وم تتأ َّلف من
كلامت منسجمة األصوات ،ففي ِّ
كل لغة ترتبط األصوات بعضها ببعض ارتبا ًطا وثي ًقا،
ِّ
ٍّ
ش��ك -إىل تغيرُّ ات صوت َّي��ة ختتلف باختالف
فتوخ��ي هذا االنس��جام يؤ ِّدي -من دون
حال الناطقني ،والظروف املحيطة هبم.

يت إذن عام��ل رئي��س ومبارش يف نش��أة اإلب��دال يف اللغ��ة العرب َّية
فالتط��ور الص��و ّ
ُّ

أهم أسباب اإلبدال :تفاعل األصوات أو التغيرُّ ات الرتكيبية،
واللهجات املحل َّية ،ومن ِّ
املكاين ،والتغيرُّ ات التارخي َّية ،وغريها كثري ،إذ َّ
إن
الذي يتم ِّثل باملامثلة واملخالفة والقلب
ّ
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وليس من الرضوري أن نجد َّ
كل هذه الصفات يف هلجة لغة من اللغاتَّ ،
وأن هذه

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

نلم هبا مجيعا أو
عوام��ل
ُّ
التط��ور التي ختضع هلا األصوات اللغو َّية كث�يرة ،وال يمكن أن َّ
ٍ
ٍ
نقف عند ِّ
بشكل مستفيض.
واحدة منها
كل

�إبدال الأ�صوات

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َّ
عف��وي وبطيء وغري حمس��وس إلاَّ بعد
يت لي��س إراد ًّي��ا ،بل هو
إن
ّ
التط��ور الص��و ّ
ُّ
م�ضي ِح َقب متباعدة ،وهو حمدود بالزمان واملكان ،ويمكننا تس��جيل بعض اخلصائص

الصوتية للهجة ِ
احل َّلة عىل ما يأيت:
َّ

إب��دال اهلمزة ياء ،مث��ل :كلمة ( َيم) ،الت��ي يقصد هبا ( ُقرب) ،وأصله��ا يف العرب َّية

الفصيح��ة (أ َّم) ،فابدلت اهلم��زة يا ًء وأدغمت امليامن ،وكذل��ك يف كلامت أخرى ،مثل:
(يس�ير) (أس�ير)( ،بايع) (بائع)( ،رايح) (رائح)( ،قايل) (قائ��ل)( ،خط َّية) (خطيئة)،

حمركة يف
(بر َّية) (بريئة) ،والياء يف هذه الكلامت صوت صحيح وليس صوت مدّ  ،فهي َّ
حيرك ،ويف هذه الكلامت( ،م َّية)
الكلامت التي ُأبدلت فيها بدلاً من اهلمزة ،وصوت املدِّ ال َّ

ثم تُدغم الياءان.
(مائة)( ،ر َّية) (رئة) ،تُبدل اهلمزة يا ًء ،و ُيمدُّ الكرس يا ًءَّ ،

ويف بعض األفع��ال املهموزة األُخر ،عند اتِّصاهلا بضم�ير رفع ،تصبح هذه اهلمزة

(توضأ ---
أيضا ،مثل( :قرأ  ---قريت)( ،مأل  ---مليت)( ،بدأ---بديت)َّ ،
ي��اء ً
توضي��ت) ،ون��رى َّ
أن اهلم��زة ُحذف��ت من ال��كالم ،فاصبح��ت( :ق��رات)( ،مالت)،
ِّ
(ب��دات)( ،توضات) ،بم��دِّ فتح الصوت الس��ابق للهمزة حتَّى أصبح أل ًف��ا؛ َّ
ليدل عىل
ثم أبدلوا األلف يا ًء؛ ألنهَّ م يكرسون أوائل هذه
املحذوف ،ولإلبقاء عىل ثالث َّية الكلمةَّ ،

األفع��ال ،والياء كصوت تنس��جم مع صوت الكرس ،أ َّما الفع��ل (جيت) (جئت) ،فقد

ُحذفت مهزته ،وليست الياء هنا بدلاً من اهلمزة ،بل ُمدَّ ت الكرسة؛ فظهرت الياء.

إن إب��دال اهلم��زة ياء ورد كذل��ك يف العرب َّية الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيت« :رجل
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الزرع ،األرق��ان والريقان»( ،)2ويقول أبو
أملع��ي
ويلمع��ي إذا كان ظري ًفا ،وآلفة تصيب َّ
ّ
ّ
عيل القا ّيل« :يقال رمح يزين وأزين ،ويلملم -موضع جبل -وامللم ،وسهم يثريب وأثريب،
ّ
وهذه يذرعات واذرعات»(.)3

واوا يف معظم الكلامت التي تبدأ هبا ،نحو :وين (أين) ،ونني (أنني)،
إبدال اهلم��زة ً

(و َّذن) (أذن)( ،وذان) (أذان)( ،يو ِّذن) (يؤ ِّذن)( ،تثاوب) (تثاءب).

(علوي��ش) (عىل أي يشء) ،ونج��ده كذلك يف بعض صيغ املطاوع��ة ،مثل( :انوخذنا)
(انأخذنا)( ،انوكلنا) (انأكلنا).

األصمعي:
هذا اإلبدال يرد كذلك يف العربية الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيت« :قال
ّ

وورخه ،وقد أكَّفت الدا َّبة ووكَّفتها ،وقد أكَّدت العهد ووكَّدته ،وآصدت
َّأرخ الكتاب َّ
الب��اب وأوصدته»( ،)4ويقول القا ّيلُ « :يقال ِوش��اح وإِش��اح ،وآخيت��ه وواخيته ،ويقال

ما أهبت له وما هبت له»(.)5

يب
إبدال اهلم��زة عينًا ،جيري هذا اإلبدال بني هذي��ن الصوتَني يف كلامت بعضها عر ّ

أعجمي ،مثل( :أ َّبد  ---ع َّبد)( ،جرأة  ---جرعة)( ،فجأة  ---فجعة).
واآلخر
ّ

إبدال العني نونًا ،وهذا اإلبدال واضح يف الفعل (أعطى) يصبح (انطى) ،وبترصيفاته

كا َّف��ة( ،انطى ،انطيت ،انطين��ا ...الخ) ،وهذا اإلب��دال وارد يف العرب َّية الفصيحة ،ومنه

ظاه��رة االس��تنطاء يف اللهجات العرب َّي��ة القديمة ،وه��ذا اإلبدال فقط يف ه��ذا الفعل،
األصمعي يقال:
اللغوي« :عن
فال يوجد شاهد آخر عىل هذا اإلبدال ،يقول أبو الط ِّيب
ّ
ّ
أعطيته ،أعطيه ،وانطيته ،انطيه .وقرئ إنَّا انطيناك الكوثر»(.)6

التوجع ،وأكثر ما يربز يف الغناء،
إبدال اهلاء خاء ،يتبادل هذان الصوتان يف مواضع
ُّ
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حي��دث ه��ذا اإلب��دال يف بعض الصي��غ املنحوت��ة ،مث��ل( :لوي��ش) (ألي يشء)،

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

ظهورا يف
يقولون( :أوياله) (أويالخ)( ،آه) (آخ) ،ويميلون إىل صوت اخلاء؛ ألنَّه أكثر
ً

السمع من صوت اهلاء.

هاء ،وهذا اإلبدال واضح يف كلمة (أحد عرش) ،إذ يقولون (اهدعش)؛
إبدال احلاء ً

وسبب ذلك عىل ما يبدو هو بدؤهم بصوت مكسور ،وإسكاهنم احلاء ،فاختاروا أقرب

صوت للحاء يناس��ب صوت الكرس ،فجاؤا باهلاء بدلاً من احلاء؛ خلفوت صوته ،ذلك

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفوت الذي نرى أنَّه يناس��ب صوت الكرس ،هذا إىل جانب ميلهم نحو الس��هولة مع
األعداد املركَّبة؛ لكثرة أصواهتا.

ع�لي القا ّيل« :هبش له
وق��د ورد هذا اإلبدال ً
أيض��ا يف العرب َّية الفصيحة ،يقول أبو ّ

كدحا،
وحب��ش له ،وقهل جلده وقحل»( ،)7وقال أبو الط ِّي��ب
اللغوي« :كدحه يكدحه ً
ّ

كدها»(.)8
وكدهه يكدهه ً

خ��اء ،اإلبدال بني هذي��ن الصوتَني قلي��ل ،فيبدَّ ل اخل��اء إىل غني يف:
إب��دال الغ�ين
ً

(بغش��يش) (بخشيش)( ،نغز) (نخس) ،ونجد هنا اإلجهار بنطق اخلاء والسني بإبداهلام

إىل غني وزاي ،ويبدو َّ
أن امليل لألصوات املجهورة يف هذا الفعل هو للتوكيد عىل معنى
يدل عليه ،فاألصوات املجهورة وجدوها أكثر مالءمة إليضاح ما ُّ
الفع��ل وما ُّ
يدل عليه
هذا الفعل.

َّ
َّ
وخط،
«غ��ط يف نومه
اجي:
وه��ذا اإلب��دال وارد يف العرب َّي��ة الفصيحة ،ق��ال َّ
الزج ّ

ودخل يدخل دخولاً  ،ودغل يدغل دغولاً »(.)9

إب��دال الق��اف گا ًفا ،تنت�شر يف هلجة مدينة ِ
احل َّل��ة ،ظاهرة إبدال الق��اف گا ًفا ،وهو

مي��ل إىل الش��دَّ ة يف الصوت ،والقاف ش��ديد ،إلاَّ َّ
أن الگاف أش��دُّ منه ،أ َّم��ا خمرجه فبني
القاف وبني ال��گاف ،مثل( :تِگدَ ْر) (تَقدر)( ،اِلگاع) (الق��اع :األرض)( ،گام) (قام)،
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(وگع) (وقع)( ،عتيگ) (عتيق) ،وتلفظ (القاف) بعض األحيان بش��كل (كاف) نحو:
ْ ِ
(أي وقت؟ ،متى؟).
(إش َوكت؟) َّ
وهن��اك كثري م��ن الكلامت التي ال يب��دَّ ل فيه حرف القاف إىل گاف ،ونس��تطيع أن

نحدِّ د املواضع التي ال ُيبدَّ ل فيها هذا احلرف بام يأيت:

1.1يف الكل�مات الت��ي تتع َّلق بلفظ اجلالل��ة وبالدين وما يتَّصل ب��ه ،مثل :اهلل قادر
2.2يف أسامء االعالم ،مثل :عبد الرزاق ،عبد اخلالق ،قاسم ،طارق ،قسمة.
3.3يف الكلامت التي تتع َّلق بالعلم ،مثل :قرأ ،قراءة ،قلم ،أوراق ،قانون.
4.4يف بعض األمثال ،مثل :قصة أبو زيد ،قسمة ونصيبَ ،ق َّيم الر َّقاع.
واس��تمروا ينطقوهنا بالقاف
5.5بعض الكلامت األعجم َّية التي أبدلوا كافها قا ًفا،
ُّ
دون إب��دال ،مث��ل :قاط ،ق ُّب��وط ،قندرة ،ق��وري ،قمچي ،قنف��ة ،قيرص ،قند،

قزان(.)10

6.6وهناك كلامت ال يبدَّ ل فيها حرف القاف ،ونعتقد َّ
أن سبب ذلك هو ألنهَّ ا تعدُّ

م��ن موروثات الفصيح يف الكالم ،فنُطقت كام هي يف العرب َّية الفصيحة ،مثل:
قناعة ،قهر ،قديم ،احلقيقة ،دقيق ،قض َّية ...الخ.

جيـمــا ،اإلب��دال بني هذين الصوتَني قليل ،وجيري يف كالم س��كَّان
إب��دال القاف ً

الري��ف بكث��رة ،مثل( :اجلرب��ة) (القرب��ة)( ،الباج َّل��ة) (الباقلاَّ ء)( ،جري��ب) (قريب)،

(التمر اجلس��ب) (التمر القسب)( ،الرشجي) (الرشقي)( ،ابريج) (ابريق)( ،الصديج)

(الصديق).
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وقدير ،قرآن ،قامت الصالة ،يوم القيامة ،األوقاف.

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

اللغ��وي« :البوائق
وه��ذا اإلب��دال ي��رد يف العرب َّي��ة الفصيحة ،يق��ول أبو الط ِّي��ب
ّ

والبوائج ،وهي الدواهي ،وأحنق الفرس وأحنج إذا ضمر»(.)11

أن هلجة مدينة ِ
إب��دال القاف كا ًفا ،ه��ذا اإلبدال بني هذين الصوتَني دليل عىل َّ
احل َّلة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املستقرة النطق التي أ َّثر فيها التمدُّ ن ،فظاهرة مهس
العرب َّية هي من اللهجات ذات البيئة
َّ
ٍ
ٍ
مس��تعل إىل آخ��ر منخفض ،ال توجد يف
صوت
املجه��ور من األصوات ،واالبتعاد عن
البيئ��ة الصوت َّية املس��تقرة ،عىل الرغم من َّ
أن ه��ذه الظاهرة تتناقض م��ع بعض الظواهر
الصوتية يف هلجة مدينة ِ
احل َّلة العرب َّية املتم ِّثلة يف امليل إىل الش��ديد واملط َبق من األصوات،
َّ

وم��ن أمثلة اإلبدال ب�ين القاف والكاف( ،وك��ت) (وقت)( ،كتل) (قت��ل)( ،مكتول)

(مقتول)( ،وكح) (وقح).

اللغوي« :يقال قاتعه اهلل
وورد هذا اإلبدال يف العرب َّية الفصيحة ،قال ابن السكِّيت
ّ

«دق ُّ
اجيَّ :
يدق
وكاتعه يف معنى قاتله اهلل ،قشطت عنه جلده وكشطت»( ،)12وقول َّ
الزج ّ
ودك ُّ
َّ
يدك ،وساق احلامر يسوقه سو ًقا وساكه يسوكه سوكًا»(.)13

املعربة ،مثل:
إب��دال ال��كاف قا ًفا ،جيري هذا اإلب��دال يف أكثر الكلامت األعجم َّي��ة َّ

(قهرم��ان) (كهرم��ان)( ،قبط��ان) (كابتن) ،وغريها م��ن الكلامت األعجم َّي��ة املتداولة
عن��د املث َّقفني ،مثل( :ارس��تقراطية) (( ،)Aristocracyبريوقراطية) (،)Bureaucracy
(ديمقراطية) (.)Demoacratia

إب��دال ال��كاف چيمــا ،يعدُّ هذا اإلب��دال يف هلجة مدينة ِ
احل َّل��ة العرب َّية من الظواهر
ً

تأثرا باللغة
الصوت َّي��ة البارزة ،إذ ُيبدَّ ل صوت الكاف إىل اجلي��م ذي النقاط الثالث (چ) ً

الرتك َّية ،وال يتق َّيد بموضع الكاف ،سواء كان يف َّأول الكلمة أو يف وسطها أو يف آخرها،

(دچة)
مثل( :چنت) (كنت)( ،چذب) (كذب)( ،چبش) (كبش)،
(س��چة) (س��كَّة)َّ ،
َّ
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(عندچ) ِ
(دكَّة)( ،حچي) (حكي)( ،شباچ) (شباك)( ،سمچ) (سمك)ِ ،
(عندك).
َّ
َّ
مهها:
وال ُيبدل الكاف إىل چيم يف مواضع عدَّ ة ،أ ّ

1.1يف الكلامت التي تتَّصل باألمور الدين َّية ،مثل :الكعبة ،كفر ،الك َّفار.
2.2يف أسامء األعالم ،مثل :الكرخ ،كريم ،مالك ،مك َّية.
ختتص بالعلم واملعرفة ،مثل :كتاب ،كتب ،مكتبة.
3.3يف الكلامت التي ُّ
كل ٍ
5.5يف أغلب األمثال ،مثلُّ :
آفة مس َّل ٌط عليها آفة ،الكثرة تغلب الشجاعة ،كثري
احلركة قليل الربكة.

6.6يف كلامت كثرية ،مثل :كرب ،كحل ،الكرة ،كنس ،يكفي ...الخ.
جيمـا ،هذا اإلب��دال جيري فقط يف الكلامت األعجم َّي��ة املنتهية بالفتح
إب��دال اهلاء ً

نط ًق��ا ،وباهل��اء كتابة ،فيبدَّ ل هاؤه��ا أو باألحرى فتحها جي�ًم�اً يف العرب َّية ،مثل( :طازج)
(ت��ازه)( ،نموذج) (نمون��ه)( ،برنامج) (برنامه)( ،فالوذج) (فال��وذه) ،ويف هلجة مدينة
ِ
الصي َغتَ��ان بحرف اهلاء واجليم ،وإن كان الغالب يف االس��تعامل
احل َّلة العرب َّية ت
ُس��تعمل ِّ
َ

حرف اهلاء.

أن س��بب ه��ذا اإلبدال هو َّ
ونرى َّ
مهم��وس ،فأبدلوه صوتًا
خفي
أن اهلاء
ٌ
ٌ
ص��وت ٌّ

وضوحا يف السمع من اهلاءَّ ،
وأن ما ُينطق هو صوت الفتح ،فاملوا
جمهورا ،أكثر
ش��ديدً ا
ً
ً
ٍ
ٍ
صحيح بدل الوقوف عىل أصوات احلركات.
صوت
إىل الوقوف عىل
چيمـا ،جيري ه��ذا اإلبدال يف بعض الكل�مات القليلة ،مثل( :أچلح)
إب��دال اجليم ً
ٍ
(أجل��ح)( ،لچة) (جلة) ،ويف هلجة مدينة ِ
صوت ٍ
ٍ
مهموس
رخو
احل َّلة العرب َّية يميلون إىل
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األعجمي من الكلامت ،مثل :دكَّان ،كشمش ،كوب ،كباب.
4.4يف
ّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

عوضا عن صوت اجليم الشديد املجهور يف هذه الكلامت.
ً
إب��دال اجليم گا ًفا ،إبدال صوت اجليم إىل الگاف قليل ،وجيري يف بعض الكلامت،

مثل( :مگدِّ ي) (جمدِّ ي)( ،گنيربه) (جنيربه)( ،نگس) (نجس).

إب��دال الض��اد زا ًيا ،يب��دو َّ
أن هذا اإلبدال من آث��ار اللغتَني الرتك َّية والفارس�� َّية عىل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اللهجات العراق َّية ،والس��يام يف الوس��ط واجلنوب ،وإبدال الضاد يف بعض كلامت هلجة
مدين��ة ِ
احل َّلة العرب َّية إىل الزاي هو من هذا التأثري ،إذ ال ُيعرف عن العرب إبداهلم الضاد
زا ًيا ،ومن أمثلة هذا اإلبدال( ،فايز) (فائض :الربا)( ،روزه خون) (روضة خون).

إب��دال الص��اد إىل زاي ،وه��ذا اإلبدال مي��ل إىل اجلهر ،فالصاد ص��وت مهموس،

والزاي جمه��ور ،وجيري يف كلامت قليل��ة ،مثل( :زغري) (صغ�ير)( ،زغرية) (صغرية)،

ويص ِّغ��رون ص ِّغ�ير أحيانًا عىل (زغ�يرون) و(زغريونه)( ،لزك) (لص��ق) بابدال الصاد

زا ًيا والقاف گا ًفا .ويف بعض األمثال الشعبية ،نحو( :تكرب الزغار وتزيح الغبار) (تكرب

الصغار وتزيح الغبار)( ،حشفة بحشفة ما تلزك) (حشفة بحشفة ما تلتصق).

وي��رد هذا اإلبدال يف العرب َّية الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيت« :تقول :هو لزقه ولصقه

اجي« :الرجز والرجص»( ،)15وقال
ولسقه ،وهو لزيقه ولصيقه ولسيقه»( ،)14وقال َّ
الزج ّ

وفز أي سال»(.)16
عيل القا ّيل « :ويقال مل حيرم من فزد له أي فصد ،ويقال فص اجلرح َّ
أبو ّ

چيمـا ،وهو إبدال يميل نحو الش��دَّ ة يف صوت الچي��م ،وابتعاد عن
إب��دال الش�ين ً

الرخاوة يف الش�ين ،ونرى أنهَّ م مالوا إىل الصوت الش��ديد (الچيم) زياد ًة يف تأكيد معنى

الفع��ل ،وهذا اإلبدال حي��دث يف كلامت قليلة جدًّ ا ،مثل( :فچخ) (فش��خ)( ،مفچوخ)

(مفشوخ)( ،چكَّه) (شكَّه).

إبدال الس�ين صادا ،من الظواه��ر البارزة يف هلجة مدينة ِ
احل َّل��ة العرب َّية كثرة إطباق
ً
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ّ

الس�ين حتَّ��ى يصبح ص��ا ًدا ،وهذا املي��ل إىل األصوات املس��تعلية املطبق��ة ال ينحرص يف

أيضا التاء حتَّى يصبح طاء ،والذال حتَّى يصبح ظاء ،وهناك
إطباق الس�ين ،بل يطبقون ً
كلامت عدَّ ة ُيبدَّ ل فيها السني إىل صاد ،مثل( :بصطه) (بسطه :رضبه)( ،فصخ) (فسخ)،

َّ
َّ
(حتس)( ،خرص) (خرس)( ،صلخ) (سلخ)( ،ص ُّبورة)
(صخر)
(سخر) فالنًا( ،حتصرَّ ) رَّ
(س ُّبورة) ...الخ.

السطح).

وق��د ورد ه��ذا اإلب��دال يف العرب َّي��ة الفصيحة ،قال اب��ن الس��كِّيت« :صفق الباب

احلنبيل« :رساط ورصاط،
وسفق ،وسفط وصفط ،وماء سخن وصخن»( ،)17وقال ابن
ّ

وسطل وصطل»(.)18

إبدال الس�ين زا ًيا ،جيري هذا اإلبدال يف كلامت قليلة ،مثل :ازبوع (اسبوع) ،بزون

وبس��ه ،وهو
وبس��ه) ،وقد أش��ار
اخلفاجي إىل ه��ذه الكلمة بقولهَّ :
وبزون��ه َّ
«بس َّ
ّ
(بس َّ

(دس :بعث)( ،املاز) (املاس)( ،نغز) (نخس).
اهلر»(َّ ،)19
(دز) َّ

راء ،جيري هذا اإلبدال يف كل�مات قليلة ،مثل( :يا ري��ت) (يا ليت)،
إب��دال ال�لام ً

(إنكريزي) (إنكليزي)( ،حمجر) (حمجل).

األصمعي:
ع�لي القا ّيل« :قال
ّ
وق��د ورد ه��ذا اإلبدال يف العرب َّية الفصيحة ،قال أبو ّ

هدل احلامم هيدل ،وهدر هيدر»(.)20

إبدال الالم نونًا ،جيري هذا اإلبدال يف كلامت قليلة ،مثل( :إس�ماعني) (إسامعيل)،

اجلص)( ،فرزن) (فرزل).
اجلص) (جبل
(عزرايني) (عزرائيل)( ،جبن
ّ
ّ
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ويف بع��ض األمث��ال الش��عب َّية ،مث��ل( :چذب املص َّف��ط َأخري من ص��دك املخربط)
عصطِح) (نزل ويد ِّبج عىل
(الكذب املس��فط خري من الصدق املخربط)( ،نزل ويد ِّب��ج َّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

طاء ،وهو إب��دال يميل نحو إطباق صوت الت��اء املنخفض املهموس،
إب��دال التاء ً
فيصبح صوتًا مطب ًقا مستعليا ،وهناك مواضع عدَّ ة يف هلجة مدينة ِ
احل َّلة العرب َّية ُيبدَّ ل فيها
ً

مهها:
التاء إىل الطاء ،أ ّ

1.1يف األعداد املركَّبة من ثالثة عرش إىل تس��عة عرش ،مثل( :اثل َّطعش ،ارباطعش،
مخسطعش ،س ّطعش) ...الخ.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

2.2يف صيغة افتعل إذا جاوره صوت مطبق ،مثل( :اصطرب) (اصترب)( ،اصطلح)
(اصتلح) ...الخ.

3.3يف الكلامت األعجم َّية ،مثل( :اسطانبول) (استانبول)( ،طوز) (توز :الغبار)،
(طرب) (ترب :الفأس)( ،طوب) (توب :املدفع)( ،بوسطة) (بوست :الربيد).

املتداولة عن��د املث َّقفني ،مثل :الديمقراط َّية ،االرس��تقراط َّية،
4.4يف بع��ض الكلامت
َ
االوتوقراط َّية ،البريوقراط َّية ...الخ ،وهذه الكلامت مجيعها أصل الطاء فيها تاء.

5.5يف ع��دد من الكلامت ،مثل( :صيط) (صي��ت)( ،تصنط) (تصنَّت)( ،صوط)
(صوت) ...الخ.

وهذا اإلبدال يرد يف العرب َّية الفصيحة ،قال ابن السكِّيت« :األقتار واألقطار ،ويقال

احلنبيلُ « :يقلب التاء طا ًء إذا جاورت حرف إطباقكام يف
الغل��ت والغلط»( ،)21وقال ابن
ّ
خبط من خبطت»(.)22

ظ��اء ،وهو إبدال يميل نحو إطباق صوت الت��اء فيصبح ظا ًء ،وجيري
إب��دال الذال
ً

هذا اإلبدال يف كلامت قليلة ،مثل( :ظراع) (ذراع)( ،ظرع) ( َذ َرع)( ،ظاك يظوك) (ذاق
ي��ذوق)( ،ظ��رگ الطري) (ذرق الطري) ،ون��رى َّ
أن هذا اإلبدال جي��ري فقط عند جماورة
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مفتوحا فتحة طويلة يليها صوت
مكرر ،وكذلك إذا كان الذال
ً
الذال للراء؛ ألنَّه صوت َّ

القاف.

واضحا يف بعض األمثال الش��عب َّية ،مثل( :ابن احلالل بضچره)
ويبدو هذا اإلبدال
ً

(ابن احلالل بذكره)( ،ردتك ضخر ال َّيام شيبي) (ردتك ذخر ال َّيام شيبي).

اللغوي« :يقال أقبلت
وق��د ورد هذا اإلبدال يف العرب َّي��ة الفصيحة ،قال أبو الط ِّيب
ّ

صوف الغنم وشعرها»(.)23

ٍ
كل ٍ
إبدال التاء دال ،يبدَّ ل تاء املطاوعة دالاً يف ِّ
ماض فاؤه دال ،مثل:
فعل مضار ٍع أو

ادرس---
اتدرسِّ ---
(درسِّ ---
(دحرج---تدحرج---اتدحرج---ادحرج)َّ ،

ي��درس)( ،دعم  ---اتداعم  ---اداعم  ---يدَّ اعم) ...الخ ،وهذا اإلبدال هو ميل
ِّ

إىل اجله��ر يف األصوات ،وتقريب بني صوتَني متش��ا َهبني يف املخ��ارج والصفات ،إلاَّ يف
اهلمس للتاء ،واجلهر يف الدال.

وجيري إبدال الدال تا ًء ،يف كلمة باذنجان ،إذ يبدِّ لون الذال يف هذه الكلمة إىل دال،

ث��م يبدِّ ل��ون هذا الدال إىل تاء يف بع��ض األحيان فيقولون (بيتنج��ان) ،ويف كلمة دكَّان،
َّ
يبدِّ لون الدال إىل تاء ،ليهمسوا الدال ،وبذلك يتخ َّلصون من جهره ،وتبقى صفة الشدَّ ة
يت بني التاء
فيه؛ لتنس��جم مع الش��دَّ ة يف الكاف املهموس ،وبذلك حيصل انس��جام صو ّ

والكاف.

وق��د ورد هذا اإلب��دال يف العرب َّية الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيتُ « :يقال :هو س��تا

()24
عيل القا ّيل« :هرت فالن
الثوب وس��دى الثوب ،والس��بندي والس��بنتي»  ،وقال أبو ّ

الثوب وهرده ،إذا خرقه»(.)25
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امل��رأة حتنظ��ي وحتنذي ،إذا رفعت صوهتا بالوقيعة ،الوظح لغ��ة يف الوذح ،وهو ما يعلو

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

تاء ،هذا اإلبدال يميل إىل الش��ديد من األصوات ،فيبدِّ لون الثاء إىل تاء
إبدال الثاء ً
وإىل ط��اء ،فيقولون (اِتْالثه) يف ثالثة( ،اِ ْت َل َّط َع ْش) يف ثالثة عرش ،إذ ابدلوا الثاء الثانية يف
��ش) ،ويقولونَ :
ثم ط��اء ،ومنهم من يلفظها تا ًء (اِ ْت َل َّت َع ْ
ص َط َع ْش) يف
(خ ُـم ْ
(ثالث��ة) تاء َّ
مخسة عرش ،وذلك بسبب الطاء؛ فيقولون :مَ
(خِ ْس َت َع ْش) من يلفظ الطاء تا ًء.
ث��اء ،جيري هذا اإلبدال يف كلامت قليلة ،مث��ل :عثگ) (عذق) ،وهذا
إب��دال الذال ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اإلبدال يرد يف العربية الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيت« :يقال لرتاب البئر الذي خيرج منه:
النبيثة والنبيذة ،ويقال :قذم له من ماله وقثم ،إذا دفع إليه منه دفعة فأكثر»(.)26

ف��اء ،جيري هذا اإلب��دال يف كلامت قليل��ة ،مثل( :مف��روم) (مثروم)،
إب��دال الثاء ً

ور َد هذا اإلب��دال يف العرب َّي��ة الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيت:
(فال��ول) (ثأل��ول) ،وق��د َ
«اغتف��ت اخليل تغتف ،واغتثت تغتث ،إذا أصابت ش��ي ًئا من الربيع ،ويقال :ثلغ رأس��ه
اجي« :رجل
يثلغه ثل ًغا ،وفلغه يفلغه فل ًغا ،ويقال :جدف وجدث القرب»( ،)27وقال َّ
الزج ّ
ذو ثروة وفروة ،وقد أثرى وأفرى ،ورجل جمؤوف وجمؤوث»(.)28

ٍ
إبدال النون وامليم ،يبدَّ ل النون ميم يف هلجة مدينة ِ
احل َّلة العرب َّية يف ِّ
كلمة فيها نون
كل
اً

ساكن يليه باء ،مثل( :مجب) (جنب)( ،عمرب) (عنرب)( ،قمرب) (قنرب)( ،عمبة) (عنبة)،

متحركًا
وهذا اإلبدال جيري لتقارب خمرج الصوتَني وتقارب صفاهتام ،أ َّما إذا كان النون
ِّ
فال ينطقونه ميم ،وإن ويل النون باء ،مثلِ :
(عنَب ،قنَب) ...الخ.
اً
وجيري إبدال امليم نونًا يف كلامت قليلة ،مثل( :بانيه) (باميه)( ،منتاز) (ممتاز) ،وهذا

ور َد يف العرب َّي��ة الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيت« :يقال للحية اي��م واين ،والغيم
اإلب��دال َ

اللغوي« :انتقع لونه وامتقع ،ويقال املدى والندى ،الغاية
والغني»( ،)29وقال أبو الط ِّيب
ّ
واحلزم واحلزن ما غلظ من األرض»(.)30
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إبدال الباء وامليم ،جيري هذا اإلبدال يف كلامت قليلة ،فيبدَّ ل امليم باء ،مثل( :بسامر)

ور َد
(مس�مار) ،ويب��دَّ ل الباء إىل ميم أو ن��ون ،مثل( :دمبوس ،دنبوس) (د ُّب��وس) ،وقد َ
ه��ذا اإلبدال يف العرب َّية الفصيحة ،قال ابن الس��كِّيت« :يقال :باس��مك أي ما اس��مك،

وس��معت ظأب تيس بني فالن وظأم تيس��هم :صياحه ،ويقال :عشم اخلبز وعشب إذا

()31
املكرمة ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن
ور َد هذا اإلبدال يف اس��م مكَّ��ة َّ
يب��س»  ،ويف القرآن الكريم َ
ِ
ت و ِضع لِلن ِ ِ
ٍ
ني﴾ (آل عمران ،آية.)96 :
َّاس َل َّلذي بِ َب َّك َة ُم َب َاركًا َو ُهدً ى ِّل ْل َعالمَ َ
َأ َّو َل َب ْي ُ َ

ضم�ير الرف��ع للمتك ِّل��م أو املخا َطب ،للمفرد أو للجم��ع ،للمذكَّ��ر أو للمؤنَّث ،مثل:
(عليت  ---علوت)( ،غزيت  ---غزوت)( ،صحيت  ---صحوت)( ،غزينا ---

غزونا)( ،صحينا  –--صحونا).

ون��رى َّ
أن س��بب هذا اإلب��دال هو طبيعة العا َّم��ة يف امليل إىل ك�سر َّأول الفعل ،لذا

حصل اإلب��دال بني الواو والياء؛ ليحدث انس��جام بني أصوات الفعل ،فالياء تناس��ب
الك�سر ،أ َّما إذا كرسوا َّأول املايض وأبق��وا الواو دون إبدال ،ف ُيقالِ :غ َزوت ،فنجد ثقلاً
ثم إىل صوت الواو الساكن الذي يليه
شديدً ا يف النطق ،لالنتقال من مكسور إىل مفتوح َّ

ليقربوا بني
تاء ساكن ،وعندما يبدِّ لون الواو ياء يحُ دثون إمالة يف الفتح الذي يسبق الياء؛ ِّ
يقرب
ص��وت الكرس والفتح والياء ،فتصبح حركة الفتح بعيدة عن اإلش��باع ،وهذا ما ِّ

صوت الفتح من صوت الكرس.

احلنبيل« :يقولون يف ش��كوت
وه��ذا اإلبدال ي��رد يف العرب َّي��ة الفصيحة ،قال اب��ن
ّ

شكيت ،وإن كان املشهور بالواو»(.)32
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ياء ،يبدَّ ل واو األفع��ال املعت َّلة اآلخر بالواو إىل ياء ،عند إس��نادها إىل
إب��دال ال��واو ً

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
فصلت كتب عدَّ ة يف مصطلح اللهجة وسامهتا وعوامل نشأهتا واختالفها ،منها :اللهجات العرب َّية
(َّ )1
اجلندي ،واللهج��ات يف كتاب س��يبويه ،للدكتورة خدجية
يف ال�تراث ،للدكت��ور أمحد عل��م الدين
ّ
النعيمي ،ويف اللهجات
احلديثي ،والدراس��ات اللهج َّية والصوت َّية عند ابن جن ِّّي ،للدكتور حسام
ّ
ّ
العرب َّية ،للدكتور إبراهيم أنيس ،وغريها.
يب ،حتقيق أوغنست
( )2ابن الس��كِّيت ،يعقوب بن إسحق (ت 144هـ) .الكنز
اللغوي يف اللسن العر ّ
ّ
هفنر ،املطبعة الكاثوليك َّية ،بريوت .55-54 :1903
حممد عبد اجلواد
عيل إسامعيل بن القاسم (ت 356هـ) .األمايل ،عني بوضعها وترتيبها َّ
( )3القا ّيل ،أبو ّ
األصمعي ،ط ،2دار الكتب ،القاهرة .160/2 :1926
ّ
اللغوي.56 :
( )4ابن السكِّيت .الكنز
ّ
( )5القا ّيل .األمايل.167-166/1 :
التنوخي،
عز الدين
عيل (ت 351هـ) .اإلبدال
()6
اللغوي ،حتقيق ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوي ،أبو الط ِّيب عبد الواحد بن ّ
جممع اللغة العرب َّية ،دمشق .238/2 :1961
( )7القا ّيل .األمايل.97/2 :
اللغوي.314/1 :
اللغوي .اإلبدال
( )8أبو الط ِّيب
ّ
ّ
اجي ،أبو القاس��د عبد الرمحن بن إس��حق (ت 337هـ) .اإلب��دال واملعاقبة والنظائر ،حتقيق
(َّ )9
الزج ّ
التنوخي ،جممع اللغة العرب َّية ،دمشق.91 :1962 ،
عز الدين
وتقديم ورشح ّ
ّ
حممد بن عمر (ت 1069هـ) .شفاء الغليل فيام يف كالم
( )10انظر:
اخلفاجي ،ش��هاب الدين أمحد بن َّ
ّ
اخلفاجي ،املطبعة املنري َّي��ة ،القاهرة ،175 :1952
حممد عبد املنع��م
ّ
الع��رب من الدخي��ل ،حتقيق َّ
.180
اللغوي.242-241/1 :
اللغوي .اإلبدال
( )11أبو الط ِّيب
ّ
ّ
اللغوي.37 :
( )12ابن السكِّيت .الكنز
ّ
اجي .اإلبدال واملعاقبة والنظائر.77 :
(َّ )13
الزج ّ
حممد شاكر وعبد
( )14ابن الس��كِّيت ،يعقوب بن إس��حق (ت 144هـ) .إصالح املنطق ،حتقيق أمحد َّ
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حممد هارون ،دار املعارف ،القاهرة .418 :1949
السالم َّ
اجي .اإلبدال واملعاقبة والنظائر.65 :
(َّ )15
الزج ّ
( )16القا ّيل .األمايل.114/2 :
اللغوي.42 :
( )17ابن السكِّيت .الكنز
ّ
حممد بن إبراهيم (ت 971هـ) .بحر العوام فيام أصاب فيه العوام ،عني
( )18ابن
ريض الدين َّ
احلنبيلّ ،
ّ
التنوخي ،مطبعة ابن زيدون ،دمشق .30 :1937
عز الدين
بنرشه وحتقيقه ووضع مقدِّ مته ّ
ّ
اخلفاجي .شفاء الغليل فيام يف كالم العرب من الدخيل.45 :
()19
ّ
( )20القا ّيل .األمايل.146/2 :
اللغوي.46 :
( )21ابن السكِّيت .الكنز
ّ
احلنبيل .بحر العوام فيام أصاب فيه العوام.47 :
( )22ابن
ّ
اللغوي.21-20/2 ،
اللغوي .اإلبدال
( )23ابو الط ِّيب
ّ
ّ
اللغوي.54 :
( )24ابن السكِّيت .الكنز
ّ
( )25القا ّيل .األمايل.112/2 ،
اللغوي.39 :
( )26ابن السكِّيت .الكنز
ّ
اللغوي.34 :
( )27ابن السكِّيت .الكنز
ّ
اجي .اإلبدال واملعاقبة والنظائر.87-86 :
(َّ )28
الزج ّ
اللغوي.17 :
( )29ابن السكِّيت .الكنز
ّ
اللغوي.429/2 ،
اللغوي .اإلبدال
( )30ابو الطيب
ّ
ّ
اللغوي.10 :
( )31ابن السكِّيت .الكنز
ّ
احلنبيل .بحر العوام فيام أصاب فيه العوام.27 :
( )32ابن
ّ

حللَّة العرب َّية
ال�صوتي يف لهجة مدينة ا ِ
من مظاهر الإبدال
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.
حممد بن إبراهيم (ت 971هـ) .بحر العوام فيام أصاب فيه العوام ،عني
احلنبيل،
1.1ابن
ريض الدين َّ
ّ
ّ
التنوخي ،مطبعة ابن زيدون ،دمشق .1937
عز الدين
بنرشه وحتقيقه ووضع مقدِّ مته ّ
ّ
حممد ش��اكر وعبد
2.2ابن الس��كِّيت ،يعقوب بن إس��حق (ت 144هـ) .إصالح املنطق ،حتقيق أمحد َّ
حممد هارون ،دار املعارف ،القاهرة.1949 ،
السالم َّ
يب ،حتقيق أوغنست
3.3ابن السكِّيت ،يعقوب بن إسحق (ت 144هـ) .الكنز
اللغوي يف اللسن العر ّ
ّ
هفنر ،املطبعة الكاثوليك َّية ،بريوت.1903 ،
4.4الب��زركان ،رفع��ت رؤوف .معجم األلفاظ الدخيل��ة يف اللهجة العراق َّية الدارج��ة ،الدار العرب َّية
للموسوعات ،بريوت.2000 ،
حممد بن عمر (ت 1069هـ) .شفاء الغليل فيام يف كالم العرب
5.5
اخلفاجي ،شهاب الدين أمحد بن َّ
ّ
اخلفاجي ،املطبعة املنري َّية ،القاهرة.1952 ،
حممد عبد املنعم
ّ
من الدخيل ،حتقيق َّ
اجي ،أبو القاس��د عبد الرمحن بن إس��حق (ت 337هـ) .اإلبدال واملعاقبة والنظائر ،حتقيق
َّ 6.6
الزج ّ
التنوخي ،جممع اللغة العرب َّية ،دمشق.1962 ،
عز الدين
وتقديم ورشح ّ
ّ
حممد رضا .معج��م وأصول اللهج��ة العراق َّية ،ال��دار العربية للموس��وعات ،بريوت،
7.7
ش��بيبيَّ ،
ّ
.2007
حممد عبد
عيل إس�ماعيل بن القاس��م (ت 356هـ) .األم��ايل ،عني بوضعه��ا وترتيبها َّ
8.8الق��ا ّيل ،أبو ّ
األصمعي ،ط  ،2دار الكتب ،القاهرة.1926 ،
اجلواد
ّ
ع��ز الدين
عيل (ت 351ه��ـ) .اإلب��دال
9.9
اللغوي ،حتقيق ّ
ّ
ّ
اللغ��وي ،أب��و الط ِّي��ب عبد الواحد ب��ن ّ
التنوخي ،جممع اللغة العرب َّية ،دمشق.1961 ،
ّ
ِ
ِ
َّ
ِّ
عيل .خصائص اللهجة احلل َّية ،احللة.2010 ،
َّ 1010
النجار ،أسعد َّ
حممد ّ
ِ
عيل .املحيط يف أصول ألفاظ اللهجة احل ِّل َّية ،مركز بابل للدراسات احلضار َّية
َّ 1111
النجار ،أسعد َّ
حممد ّ
والتارخي َّية ،بابل2012 ،م.
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