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ملخص: 
لقرتابها  وذلك  الأخرية،  العقود  يف  باللهجات  كثرياً  اللغة  وعلماء  الباحثون  اهتّم 
اللغات  اإثراء  الدرا�صات قد ا�صهمت ب�صورة لفتة يف  اللغات الف�صحى؛ هذه  وا�صتقاقها من 
وتطويرها والك�صف عن جوانب غري مدرو�صة حتى الآن. ومن هذه اللهجات العربية املعا�رصة 

اجلديرة بالدرا�صة والبحث العلمي اللهجة العربية يف منطقه خوز�صتان الإيرانية. 
يف  لها  ف�صحًا  ول  واللغوية،  الأدبية  حياتنا  يف  للعامية  ترويجًا  البحث  هذا  لي�ص 
اللهجة  حياة  يف  والتغيري  التحّول  م�صرية  على  الطلع  هو  الهدف  بل  الف�صحى،  مناف�صة 
ففي هذه  اللغوي.  وال�صتدلل  البحث  ف�صاحتها عن طريق  واإثبات  العربية يف خوز�صتان 
املقالة قمنا بدرا�صة ميدانية يف منطقه خوز�صتان، ودر�صنا من خللها اللغة املحكّية لدى 
�صكانها العرب. وتطرقنا فيها اإىل مباحث �صوتية و�رصفية ونحوية واأ�رصنا اإىل القرتا�ص 
لكّل ذلك وقد  اأمثلة تو�صيحية  التي طراأت عليها مع ذكر  اللهجة والتغيريات  لهذه  اللغوي 
ا�صتعنا يف موا�صع باللغة الف�صحى لتو�صيح اجلوانب امل�صرتكة بينها وبي اللهجة العامية 

يف خوز�صتان. 
كلمات مفتاحية: خوز�صتان، اللهجة العربية، ال�رصف، النحو، الإقرتا�ص اللغوى. 



305

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

A Descriptive Study on Khouzestani Arabic Accent 
and its Comparison with Eloquent Arabic Accent

Abstract: 

Recently, linguists and researchers pay extraordinary attention to the 
survey of contemporary accents. This is because accent are related to the 
standard languages. These studies have contributed to developing languages 
and investigating aspects that have not been studied yet. One of these Arabic 
accents which needs study is the Arabic accent in Khouzestan. 

The purpose of this research is not to call for the use of the colloquial 
language in our life, but to look into the change and development in the Arabic 
accent in khouzestan and prove its eloquent status. In this field study, we 
investigated the situation in Khouzestan and spoken Arabic accent there. We 
dealt with phonetic, morphological and syntactic topics. We looked into this 
accent and the changes it had citing examples for clarification, and referring 
to the standard variety to show some shared aspects with the colloquial 
variety in Khouzestan. 

Key words: Khouzestan, Arabic accent, grammar, borrowing. 
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مقدمة: 
األف  تعود هجرة القبائل العربية اإىل خوز�صتان اإىل ما قبل ظهور الإ�صلم باأكرث من 
عام. فقد جاء يف كتب التاريخ اأن بع�ص القبائل العربية قد دخلت اإيران يف عهد داريو�ص 
الكبري )القرن ال�صاد�ص قبل الـميلد( وقد توغلت يف جميع اأنحاء الإمرباطورية الإخمينية 

اآنذاك«. )1( 
وبعد الفتح الإ�صلمى دخل العرب امل�صلمون اإىل خوز�صتان و�صكنوا �صائر اأنحاء الولية، 

مثل: �صو�ص )ال�صو�ص( وجندى �صابور و�صو�صرت )ُت�صرت( وكور الأهوار ورامهرمز. )2( 
ومن تلك القبائل التي هاجرت اإىل خوز�صتان قبائل ُي�صَهد لها بالف�صاحة، كتميم وزبيد 
وطيئ واأ�صد وربيعة والأن�صار وُعبادة وخفاجة، واأخلف هذه القبائل اليوم يحتفظون بقدر 
املناطق  اإىل  قدميًا  هاجرت  عربية  طوائف  وهناك  كلمهم.  يف  الف�صاحة  من  قليل  غري 
اجلبلية يف ايذه وم�صجد �صليمان وباغ ملك �رصق خوز�صتان، ويف دهلران وبدرة واآبدانان 
يف حمافظة ايلم، �صمال غرب خوز�صتان، ويف هنديجان وبهبهان جنوب �رصق خوز�صتان، 
العربية،  ن�صوا لهجتهم  اأجيال  بعد  اأنهم  الأ�صليي حتى  ال�صكان  اختلطت مع  الطوائف  تلك 
اإىل  نتطرق  لن  الدرا�صة  هذه  يف  فنحن  ا�صتوطنوها.  التي  املنطقه  بلغة  يتكلمون  و�صاروا 
هوؤلء الذين ُيعرفون بعرب اجلبال واملرتفعات )عرب كَمري( ، وذلك لأنهم يتكّلمون بلغات 
ولهجات حملية غري عربية. و�صنزّكز البحث على مناطق عربية مازالت اللهجة العربية هي 
اللغة املحكيّة لدى �صكانها. ومن اأبرز هذه املدن التي مازالت تتكلّم بالعربية هي الأهواز، 
واحلميديه،  والفلحية،  واملحمرة،  وعبادان،  وال�صو�ص،  واخلفاجية،  والب�صيتي،  واحلويزة، 

و.... 

العوامل املؤثرة يف استمرار اللهجة العربية يف خوزستان: 

اأهمرّ العوامل التي اأثرّرت يف اإ�صتمرار �صيانة هذه اللهجة هي كما يلي: 
�صهولة التقاط الإذاعات العربية، وم�صاهدة البث التلفازي العربي عن طريق الأقمار . 1

ال�صناعية. 
وجود مئات العمال واحلرفيي العرب يف الدول اخلليجية حيث يعودون اإىل اأهاليهم . 2

يف خوز�صتان وهم يتكلمون بلهجات خليجية. 
هجرة الآلف من الأ�رص العربية اإىل خوز�صتان خلل احلرب املفرو�صة وبعدها. . 3
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يف . 4 الإيراين  والتلفاز  الإذاعة  حمطة  من  العربية  باللغة  والتلفازي  الإذاعى  البث 
خوز�صتان. 

وجود املدار�ص واحلوزات العلمية يف خمتلف مدن خوز�صتان، حيث اأن كتب الدرا�صة . 5
فيها تكون باللغة العربية. 

للمادة . 6 طبقًا  واملتو�صطه  الثانوية  الدرا�صة  مراحل  جميع  يف  العربية  اللغة  تعليم 
ال�صاد�صة ع�رصة من د�صتور اجلمهورية الإ�صلمية. 

الندوات . 7 واإقامة  خوز�صتان  يف  العربية  باللهجة  ال�صعرية  الدواوين  مئات  انت�صار 
وامللتقيات الأدبية وال�صعرية باملنا�صبات الدينية والوطنية. 

واإيجاد اأق�صام اللغة العربية واآدابها يف جامعات املحافظة كان له دور فعال يف . 8
تقومي اللهجة ون�رص الف�صحى بي الناطقي بالعربية. 

خلفية البحث: 
ُكِتبت درا�صات ل باأ�ص بها حول اللهجات العربية القدمية واملعا�رصة يف العامل العربي 
نخ�ص منها بالذكر: » يف اللهجات العربية« لـ "اإبراهيم اأني�ص"؛ و»اللهجات يف الرتاث« لـ 
و»درا�صة  اإبراهيم"؛  حممد  اإبراهيم  لـ"جمدي  العربية«  و»اللهجات  اجلندي"؛  الدين  "اأحمد 
اللهجات العربية القدمية« لـ "داود �صلوم"؛ و»اللهجات العربية يف القراءات القراآنية« لـ"عبده 
الراجحي"؛ و»لهجة البدو يف اإقليم �صاحل مريوط« لـ"عبدالعزيز مطر". اأما الدرا�صات التي 
اإيران منها ر�صالة ماج�صتري مو�صومة بـ»اأ�صول جذور  تناولت اللهجة العربية اخلوزية يف 
جامعة  يف  عبيات"  لـ"عاطي  الف�صحي«  العربية  اللغة  يف  اخلوز�صتانية  العربية  اللهجة 
ال�صهيد ت�صمران وقد تناول الباحث يف درا�صته جذور املفردات يف اللغة الف�صحي؛ ور�صالتنا 
– نحوي( در  يف مرحلة املاج�صتري حتت عنوان »برر�صي �صاختارهاى د�صتورى )�رصيف 
لهجه عربى خوز�صتان« يف اجلامعة نف�صها؛ وهي الدرا�صة الوحيدة التي تطّرقت اإيل اجلوانب 

ال�رصفية والنحوية يف هذه اللهجة. 

اإلقرتاض اللغوي من الفارسية: 
اللهجة العربية يف خوز�صتان ا�صتعارت كثرياً من املفردات وامل�صطلحات اللغوية، من 
�صقيقاتها العربية، ومن اللغة الر�صمية يف اإيران يعنى الفار�صية، اإذ اإن مئات من املفردات 
يكون  الإقرتا�ص  وهذا  اخلوزية.  العربية  اللهجة  يف  اليوم  ت�صتعل  الفار�صية  وامل�صطلحات 
يف املدن اأكرث منه يف القرى والأرياف. ويكون با�صتعمال املفردات الفار�صية كما هي يف 
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تلك اللغة، مثل »خيابان«: ال�صارع، »�صهردارى«: البلدية، »تالر«: القاعة، »كوچه«: الزقاق، 
»بيمار�صتان«:  بطّانية،  »پتو«:  �صورة،  »عك�ص«:  املحطه،  »اي�صتَكاه«:  املطار،  »فرودَكاه«: 
الدخيلة  الكلمات  اإىل هذه  التعريف  م�صت�صفى، »دبري«: مدّر�ص، وغالبًا ت�صاف »الف ولم« 
املفردات  ت�صاع  اأحيانًا  كما  و»الكوچه«...  و»التالر«  و»ال�صهردارى«  »اخليابان«  كـ 

وامل�صلحات الفار�صية يف قوالب واأوزان عربية مثل: 
»ِتَكَزر/ tegzær/ : « يف الفار�صية: »مى َكذرد«: تـمرُّ – تنتق�صى. 

»َه�ِصت/ hæset/ : « يف الفار�صية: »َه�صت«: موجود. 
»َبّند/ bænnæd/ : « يف الفار�صية: »بند اآمد، ب�صت«: اأغلق. 

»اإكل�ص/ eklas/ : «، يف الفار�صية: »كل�ص« �صف. 
»ِيپِر�ص/ jepres/ : «، يف الفار�صية: »مى پر�صد« ي�صاأل. 

»َمچُروخ/ mætʃrʊx/ : «، يف الفار�صية: »چرخ �صده« مطحون. 
ه/ haʊðæ/ : «، يف الفار�صية: »حوزه«: الناحية.  »َحو�صَ

ر/ senager/ : «، يف الفار�صية: »�صنَكرها«: خنادق َناَكِ »�صِ
و هناك عبارات فار�صية ت�صتعمل باألفاظ عربية، مثل: 

»ِعدنه ِنّيه/ ºednenijje/ : «، بالفار�صية: »نيت دارمي«: نق�صد، ننوي. 
يت تليفون/ tæggijettelejfoʊn/ : «، بالفار�صية: »تلفن زدم«: اإت�صلت.  »َطَكّ

»اإنِطَك َقَدم/ e ntegqædæm’: «، بالفار�صية: »قدم مى زنيم«: نتم�صى. 

ظاهرة اإلبدال يف اللهجة: 
اللهجة العربية يف خوز�صتان، ك�صائر اللهجات العربية، مار�صت الإبدال وخ�صعت لذوق 

ها:  جمهورها يف اإبدال احلروف بع�صها مقام بع�ص ويف ما ياأتي ن�صري اإىل اأهمِّ
ل«: متاأهل، و»�َصَعل«: �صاأل. وهذا البدال ي�صّمى بـ . 1 اإبدال الهمزه عينًا، كما يف »ُمَتَعهِّ

»العنعنه«، قد عرفته العرب قدميًا يف كلمها وُن�ِصب النطق به اإىل قبيلة متيم وقي�ص واأ�صد.)3( 
اإبدال اجليم �صينًا، كم يف »ِت�صرَت«: جترت، و»َو�صَهك«: وجهك. وهذا البدال ُين�صب اإىل قبيلة . 2

بني متيم. )4( 
وكانت . 3 »ال�صتنطاء«  الظاهرة  لهذه  ويقال  عطية.  »نطّيه«:  يف  كما  نونًا،  العي  اإبدال 

�صائعة لدى هذيل وقي�ص والأن�صار واأزد ومتيم. )5( 
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اإبدال القاف باأخرى ثقيلة هي )الكاف( التي تناظر يف النطق الـ )G( الإنكليزية، كما يف . 4
»عا�صَك«: عا�صق و»َكال«: قال. وُن�صب النطق به اإىل قبيلة متيم. )6( 

اإبدال القاف جيمًا، كما يف: »جريب«: قريب، و»جبلة«: قبلة. . 5
اإبدال الفاء ثاًء، كما يف: »ثى امان اهلل«: يف اأمان اهلل. وكانت متيم اأي�صًا تبدل الفاء اإىل . 6

الثاء يف بع�ص الكلمات، مثل: »اأثاثى« يف اأثايف، و»ثوم« يف فوم. )7( 
اإبدال الـميم باًء، كما يف »بكان«: مكان. . 7
اللم . 8 واإبدال  �صل�صله.  و»�صن�صله«:  اإ�صماعيل،  »اإ�صماعي«:  يف  كما  نونًا،  اللم  اإبدال 

اإ�رصائيل،  تلفظ  كانت  فمثًل متيم  القدمية،  العربية  القبائل  بي  �صائعًا  كان  النون  اإىل 
»اإ�رصائي«. )8( 

التفخيم: 
ُتنَطق بع�ص احلروف يف اللهجة اأحيانًا ب�صورة مفّخمة، ومن هذه احلروف التي ُتنَطق 
مفّخمًة، �صوت »اللم« كما ينطقه قارئو القراآن يف بع�ص املوا�صع، علي الأخ�ص اإذا جاء 
بالقرب من حرف القاف املقلوبة ايل »الَكاف« الفار�صية: مَكلوب )مقلوب( ، وعَكل )عقل( . 
وهذا نطق عربي قدمي يوافق مثًل احدى قراءت القراآن املعروفة، وهي قراءه ور�ص عن نافع 
اإذ تنطق اللم مفخمه اأحيانا ويوافق نطق اللم مفخمه نطق العرب لكلمتي �صله  املدين 

و�صليب. وهو نطق كما ذكرنا قدمي وف�صيح، وهو من لهجات العرب الف�صيحة القدمية. 

حنت الكلمات:
تلك  معاين  على  تدّل  ب�صورة  اأكرث  اأو  كلمتي  من  جديدة  كلمة  »�صياغة  النحت 
الكلمات«)9(، والنحت كثرٌي يف اللغة العربية الف�صحي، فعلى �صبيل املثال: َب�ْصَمَله )منحوت 
، حوقل  اهلل(  �صبحان  �َصبحل )منحوت من   ، َحْمَدل )منحوت من احلمد هلل(   ، اهلل(  ب�صم  من 
)منحوت من لحول ول قوه اّل باهلل( ، َح�ْصَبل )منحوت من ح�صبنا اهلل( ، �َصْمَعل )منحوت من 

�صمع اهلل ملن حمده( و... 
و قد لحظنا و�صمعنا كثرياً من الكلمات املنحوتة يف اللهجة العربية اخلوزية ونورد 

يف ما ياأتي بع�ص الأمثلة: 
»علي�ص/ ælɪəʃ’/ : «: )على اأي �صي ء( . 
»مام�ص/ mameʃ/ : «: )ما ِمن �صيء( . 
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»ر�صمال/ ræsmal/ : «: )راأ�ص املال( . 
»بل�ص/ belaʃ/ : «: )بل �صي ء( . 

»ا�صلون/ eʃloʊn/ : «: )اأي �صي ء لونه( . 
»ا�صبيك/ eʃbɪk/ : «: )اأي �صي ء بك( . 

»عل�صان/ ælæʃan’/ : «: )على �صاأن( . 
»معليك/ mæ’lɪək/ : «: )ما عليك �صيء( . 

يقول ابن فار�ص: النحت يف اللغة يعدُّ �رصبًا من �رصوب الإيجاز والإخت�صار. )10( 
بع�ص اجلوانب ال�رصفية: 

اإن اأق�صام الكلمة يف اللهجة العربية اخلوزية هي كما هو عليه يف اللغة الف�صحى ا�صم 
وفعل وحرف. والفعل اإما ما�ٍص اأو م�صارع اأو امر. 

تصريف املاضي: 
الفعل املا�صي هو ما دّل على حالة اأو حدث يف زمان م�صى واإليك ت�رصيفه يف اللهجة: 
َباع – َباَعوا – َباَعوا – َباَعت – َباَعن – َباَعن – ِبِعت – ِبعِتوا- ِبعَتوا – ِبعِتى – 

ِبعنَت – ِبعنَت – ِبِعت – ِبعَنه. 
املذكر  وجمع  )املثنى  �صيغتي  يف  )تو(  بدل  )مُت(  ي�صتخدمون  املناطق  بع�ص  يف 
املخاطب( كما ورد يف اللغة الف�صحي، فيقولون: ِبعَتم )بدل ِبعِتوا( ون�رصمت )بدل ن�رصتوا( 

، وكتبتم )بدل كتبتوا( . 
و يقال يف اللغة الف�صحى اأي�صًا اأ�صل )مت( يف الأفعال هي )ُتو( كما جاء يف اللهجة، 
فـ )كتبتم( اأ�صلها )كتبتوا( ؛ لكن مبا اأن هذه ال�صيغة )جمع املذكر املخاطب( يف الف�صحى 
؛ ويف  اإيل )امليم(  )الواو(  اأبدلوا  الإ�صباع، فقد  تختلط مع �صيغة )متكلم الوحدة( يف حالة 

البيت الآتي: 
وبع���د حيق���ال الرج���ال موُتويا ق���وم قد حو قل���ُت اأو دنوُتو

بعد اإ�صباع �صمة )دنوُت( اأ�صبحت ُتلَفظ ك�صيغة )جمع املذكر املخاطب( . 
ب�صورة  فُيلفظ  الوحدة(  )متلكم  �صيغة  يف  الأخري  احلرف  اأن  مبا  اللهجة  يف  لكن  و 

�صاكنة، فل يح�صل التبا�ص ولحاجة لقلب )الواو( اإىل )امليم( فيبقى على اأ�صله. )11( 
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تصريف املضارع: 
اأو ال�صتقبال. وياأتى  اأو حدث يف زمان احلال  الفعل امل�صارع هو ما دّل على حالة 
حرف امل�صارعة يف اللهجة العربية اخلوزية مك�صوراً، مثل: »مِت�ِصي« و»ِيلَعب« وُيطلق على 

هذه الظاهرة »التلتلة« وُتن�َصُب اإىل قبيلة قي�ص ومتيم واأ�صد وربيعة وهذيل. )12( 
اأما اإذا كان الفعل امل�صارع للمتكلم اأو كان فاء الفعل همزة منقلبة اإىل »الألف« فياأتى 
حرف امل�صارعة مفتوحًا كالف�صحى، مثل: اأَكِتب و»َياكل« وياأتي �صاكنًا اإذا كان عي فعله 
حرف مّد مما ي�صطّر اإىل همزه و�صل يف اأّوله، ل�صهولة النطق بال�صاكن، مثل »َيروح«، تلفظ: 

اإيُروح. واإليك الآن ت�رصيف الفعل امل�صارع: 
اإيُروح – اإِيُروُحون – اإيُرُحون – اإِتُروح – اإِيُروَحن – اإيُروَحن – اإِتُروح – اإتُروُحون – 

اإِتُروُحون– اإتُروِحي – اإتُروَحن – اإتُروَحن – اأَُروح – اإنُروح. 

تصريف األمر: 
الأمر �صيغه يطلب بها حالة اأو عمل فعل يف امل�صتقبل، واإليك الآن ت�رصيفه: اأمر الغائب 

وهو يتمُّ ب�صورة غري مبا�رصة كما ياأتى: 
ل َله، »ُروَح« اأو »اإيُروح« َكِ

ل اإلُهم، »ُروُحو« اأو »اإيُروُحون« َكِ
ل اإلُهم، »ُروُحو« اأو »اإيُروُحون« َكِ

ل اإلَهه، »ُروِحى« اأو »اإتُروح« َكِ
ل اإلِهن، »ُروَحن« اأو »اإيُروَحن« َكِ

ل اإلِهن، »ُروَحن« اأو »اإيروَحن«.  َكِ
اأمر احلا�رص: ُروح – ُروُحو – ُروُحو – ُروِحي – َروَحن – ُروَحن. 

وامللحظ يف ت�رصيف هذه الأفعال يجدها خالية من �صيغ املثنى )املذكر واملوؤنث( 
، مثل ما هي عليه يف اللغة الفار�صية. 

باأدوات  بالفعل م�صبوقًا  فياأتون  الف�صحى،  والنفى كما هي عليه يف  النهى  واأفعال 
لنفي  اإيُروح«  و»ما  املا�صى،  لنفي  و»ماَراح«  للنهى،  »لاإتروح«  مثل  والنفى،  النهى 

امل�صارع. 
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الفعل املعلوم واجملهول: 
ولي�صاغ الفعل املجهول من الثلثى املجرد اأو املزيد بل ت�صتخدم على الأكرث �صيغ 
و»اإتك�رَصَّت  اجلِي�ص«  »اإنِهَزم  مثل:  املجهول،  على  للدللة  و»افتعال«  و»تفّعل«  »اإنفعال« 

الِفَنايي« و»اإَحرَتَكَ الِبيت«. 
و قد جاء قليًل الفعل املجهول علي �صيغ اللغة الف�صحي واأوزانها وذلك يف الأمثال 

ال�صائعة والأ�صعار املحلية، على �صبيل املثال: 
ِجْل نف�صك ِتْكَرم )ُتكَرم(  -
ِجل ُيْعَرف والوفه معروف دربه. )13(  - َهاَمْه الرَّ با ل�صَّ

نون التوكيد: 
الع�رص  اأّما يف  الكرمي،  القراآن  الف�صحى، خا�صة يف  التاأكيد بكرثة يف  ا�صتعملت نون 
احلديث فلم ن�صهد لها ا�صتعماًل �صوى يف لهجة جنوب العراق واللهجة اخلوز�صتانية )14( ، 

وا�صتعمالها هذا يكون يف بع�ص �صيغ امل�صارع، مثل: اأروَحن، اأُموَتن. 

الفعل املضاعف: 
اإذا كان الفعل املا�صى املجّرد واملزيد الثلّثيان م�صاعفي، َفتْحَذُف لمه يف املفرد 
ال�صيغ:  اإمَتد، وتدَغم عينُه يف لمه يف �صائر  اإ�صتعد،  ح،  َرد، �صَ الغائب وت�صكن عينه، مثل: 

يَنه.  يت، َردِّ َينت، َردِّ ن، َرّديتوا، َردِّ وا، َردَّ َردَّ

اسم الفاعل: 
 . يلفظ كما يف الف�صحى ماعدا �صكون اآخره يف اللهجة، مثل: كاِتب، نا�رصِ

اسم الـمفعول: 
ور.  ياأتى كذلك على ن�صق الف�صيح وي�صكنون اآخره، مثل َمكُتوب، َمن�صُ

بع�ص،  مو�صع  يف  بع�صها  الأو�صاف  �صيغ  الأحيان  من  كثري  يف  العوام  ي�صع 
من  بدًل  الـمجرد  الثلثى  من  امل�صتق  �صيغة  ي�صعون  جندهم  اإذ  املفعول،  ا�صم  وبخا�صة 
الثلثى املزيد، فهم يقولون للمكره على �صىء )جمبور( ، وهو يف الف�صيح ح�صب ال�صتقاق 
املجرد  الثلثى  من  املفعول  ا�صم  ي�صتعملون  كما  َجرَب.  ولي�ص  اأجرب  فعله  لأن  )جُمرب( 
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يف  »َمَكُيول«  »َمبُيوع«،  »َمعُيوب«،  فيقولون:  للف�صحى،  خلفًا  اإعلل،  بدون  العي  املعتل 
 )15( »َمِدين«.  بدل  »َمدُيون«  ت�صتعمل  اأي�صًا  متيم  بنى  وقبيلة  »َمُقول«.  »َمِبيع«،  »َمِعيب«، 

صيغ املبالغة:  
نوع من ا�صماء الفاعل يدلرّ على الكرة واملبالغة، ومن اأوزانها: 

َفّعال: َحّمال، َخّواف -
َمفِعيل: م�صكي -
ه  - ِفْعِلْه: ِهَكَّ
َفاُعوَلْه: طاحونه  -
-  : الدراجة(  اللهجة  يف  امل�صتخدمة  املبالغة  اأوزان  اأ�صهر  هو  الوزن  هذا  )و  فاعول 

َكادود، �صايوق، �صايود، َكانو�ص، �صاروح، �صاغول، حا�صو�ص. 

اسم التفضيل: 
ُي�صتخدم كما هو يف الف�صحى على وزن )اأفعل( كـ )حممد اأكرب من علي( اإل اأن اللهجة 
بطبيعتها ل تخ�صع خ�صوعًا جربيًا للقواعد ال�رصفية التي اأقرت يف اللغة العربية فالأ�صل 
فيها اخلروج عن القاعدة لأ�صباب خمتلفة. فل يخ�صع ا�صم التف�صيل يف اللهجة لأي تغيري 

يف العدد اأو اجلن�ص، فيقال: ال�صاطران اأف�صل من الك�صولي، وهند اأ�صطر من زينب. 
و نرى اأن ا�صم )خري( وهو ا�صم تف�صيل ي�صتخدم ب�صيغته هذه يف اللغة الف�صحى، اإل 
اأن اللهجة قد اأدخلت عليه األفًا كي يوازي اأخواته من ا�صماء التف�صيل فيقال: )حم�صن اأِخرْي 

منهم( . 

اسم اآللة: 
اأحد امل�صتّقات من الفعل، وهو ا�صم للو�صيلة التي يتّم بها احلدث وله يف اللهجة �صيغ 
اأ�صهرها: ِمفَعال )ِمن�َصار( ، َمفَعل )َمرَبد( ، ِمفِعل )ِمنِخل( ، ُمفَعاله )ُمكَنا�َصه( ، ِمفَعل )خِمَيط(؛ 

واأ�صافة اإىل الأوزان التي ذكرت تبنى اأكرث ال�صماء على وزن فاعول، نحو: 
اللغة  من  اللفظ  واأ�صل  الرتياق.  احرتاق  من  الناجت  الدخان  لمت�صا�ص  اآلة  بافور: 

الفرن�صية )ويپر( . 
�صاطور: �صكِّي عري�ص ثقيل وطويل، ذو حد واحد يقطع به اّللحم ويك�رص به العظم. 
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ما�صول: اآلة من ق�صب بها ثقوب للأ�صابع ينفخ فيها فتخرج اأ�صوات جميلة. 
چاكوك: اآلة من حديد ونحوه يطرق بها. 

يازول: قطعة خ�صب على �صكل �صبعه »v« تقطع من فروع ال�صجر ل�صناعة امُل�صياده. 
�صاجور: خمزن الر�صا�ص. 

فانو�س: ِم�صباح يحمل يف اللَّيل لل�صت�صاءة بنوره اأو يّعلق ويكون حماًطا بالزجاج
ماعون: ا�صم جامع لظروف الأكل مثل القدر والطا�ص و.. 

ناعور: دولب ذو ِدلء اأو نحوها يدور بدفع املاء اأو جر املا�صية فيخرج املاء من البئر 
اأو النهر اإىل احلقل. 

الكنية: 
اإبن  ابوقا�صم،  مثل:  اإخت.  بت،  اأم،  اأخ،  ابن،  اأب،  التالية:  الكلمات  باإحدى  ُي�صّدر  ا�صم 
التي يختارها  ولكّل �صخ�ص كنيته  اإخت ح�صي،  اأحمد،  اأم حمزه، بت  العرب،  اأخي  �صالح، 

لنف�صه مهما كان ا�صمه. 
يوّجه  عندما  فاملتكّلم  كذلك.  لتكون  وقد  واقعّيه،  تكون  قد  اللهجة  يف  التكنية  هذه 
خطابه اإىل �صخ�ص يعرف ا�صمه وليعرف كنيته، يخاطبه بالكنية املتداولة املتعارفة يف 
املجتمع لذلك ال�صم، على �صبيل املثال، اأحمد: اأبو�صهاب، جعفر: اأبو�صادق، ح�صي: اأبوعلي، 
 ... اأبوجا�صم،  حممد:  اأبوجواد،  كاظم:  اأبوح�صي،  علي:  اأبوحمزه،  عبا�ص:  اأبومهدى،  �صالح: 

وكل ذلك يتمُّ بدافع الإحرتام والتعظيم لل�صخ�ص املخاطب. 

االسم املثنى واجلمع: 
ي�صاغ املثنى يف هذه اللهجة باإ�صافة »ياء ونون« اإىل ال�صم املفرد، �صواء يف حالة 

الرفع اأو الن�صب اأو اجلر، مثل: اإكَتاب: »اإكتاِبي«، ِليَلة: »لِيلِتي«. 
وي�صاغ اجلمع على اأوزان خمتلفه، مثل: اإكَتاب: »كُتب« اأو »كِتب«، �َصّياَرة: »�ِصيايري«، 
اأوزان  الفار�صية على  ِمنَيل: »ِمَنايل«، َجاِعد: »َجاِعدين«، ِحلوة: »ِحلوات«. وجتمع ال�صماء 
و�صيغ عربية مثل: َعك�ص: »اإعكو�ص« اأى �صور، كليِد »كِلِيد« اأي مفاتيح، اإكَل�ص »اإكل�َصات« 
ه«  اأي �صفوف. واأحيانًا تقلب نون اجلمع هاء �صاكنة، مثل: ُمَعلِّم: »ُمَعلِِّميَّه«، �رَصَباز: »�رَصَباِزيَّ

اأى جنود. 
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النسبة: 
ُي�صاغ ال�صم املن�صوب يف اللهجة العربية اخلوزية باإحلاق »الياء« اإىل اآخر ال�صم كما 
هو معروف يف القاعدة ال�رصفية، مثل قولهم: فلن خ�رصجي اأى من�صوب اإىل ع�صرية خ�رصج. 
وتارًة تاأتى الن�صبة يف كلمهم باإحلاق »اوي« اإىل اآخر ال�صم، كقولهم: �صخراوي اأي من�صوب 
اإىل ع�صرية �صخر وتارًة تاأتي يف كلمهم ببنائها على وزن »َفّعال«، كقولهم: طبّاخ وجّنار 

يف َمن كانت مهنته الطبخ والنجارة. 
التصغري: 

»نهر«،  ُم�صّغر  »اإِنِهري«  مثل:  للتقليل،  تارًة  وذلك  امل�صّغرة يف كلمهم  ال�صماء  تكرث 
م�صّغر  »اإحَميمه«  مثل:  للتحبيب،  وتارًة  »فاطمه«  م�صّغر  »اإفِطيَمه«  مثل  للتحقري،  وتارًة 

»حمامة«. 
يف  وم«  »َفطَّ مثل  »َفّعول«  وزن  على  اللهجة  هذه  يف  ال�صماء  بع�ص  ت�صغري  ولوحظ 
باإ�صافة  اللهجة  يف  ال�صماء  بع�ص  ر  ت�صغَّ وقد  »زينب«.  يف  وب«  »َزنُّ وت�صغري  »فاطمه«، 
»األف وتاء« مب�صوطة، مثل »َحرَمَلت« يف ت�صغري »َحرَمل«، »َذَهَبات« يف ت�صغري »َذَهب« اأو 

باإ�صافة »واو ونون« اإىل اآخرها، مثل: »اإزَغرُيون« يف ت�صغري »اإزغري«. 
األعداد يف اللهجة: 

ت�صتعل الأعداد املذكرة للمعدود املذكر واملوؤنث، مثل: »اأَرَبع اأوَلد«، »اأَرَبع َبَنات«، عدا 
الواحد، فاإّنه يطابق املعدود، مثل »وَلد َواِحد«، »ِبت ِوحِده«. 

والأعداد املركبة تلفظ هكذا: اإهَدَع�ص »اأََحَد َع�رَص«، اإثَنَع�ص »اإثنى َع�رَص«، َثلِثَتَع�ص »ثلثة 
�َصِبعَتَع�ص  »�ِصتَّة ع�رص«،  َع�ص  �ِصتَّ »َخم�صة ع�رص«،  َخِم�صَتَع�ص  »اأربعة ع�رص«،  اأرَبعَتَع�ص  ع�رص«، 
بالياء  ُتَختم  والعقود  ع�رص«.  »ت�صعة  ِت�ِصعَتَع�ص  ع�رص«،  ثمانية   « َثِمنَتَع�ص  ع�رص«،  »�صبعة 
َثَلِثي  اإكَتاب« و»اإ�صرَتيت  »ِعِندى ع�رصين  الرفع والن�صب واجّلر، فيقال:  والنون يف حالة 
اإكتاب« و»ِبعِت اّل�ّصيارة َبرَبعِي مليون«. اأما الأعداد املعطوفة فن�صتعمل مثلما هي عليه يف 

اللغة الف�صحى. 
الضمائر: 

وهى تنق�صم ق�صمني: 
، اإنَت، اإنَتم، اإنَتم، اإنِتي،  ● ، ِهنَّ ، ِهنَّ ، ِهيَّ ، ُهمَّ ، ُهمَّ الق�صم الأول، ال�صماير املنف�صلة: ُهوَّ

اإننَت، اإننَت، اآنه، اإحَنه. 
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الق�صم الثاين، ال�صماير املت�صلة:  ●
»ـه« مثل: اإكَتاَبه/ ektabeh’/ : كتاُبُه. . 1
»ُهم« مثل: اإكَتاب/ ektabohom’/ : كتاُبُهما. . 2
»ُهم« مثل: اإكَتابُهم/ ektabohom’/ : كتاُبُهم. . 3
»هه« مثل: اإكَتابِهه/ ektabhe’/ : كتاُبها. . 4
»ِهن«، مثل: اإكتابِهن/ektabhen’ / : كتاُبهما. . 5
6 . . »ِهن« مثل: اإكَتابهن/ ektabhen’/ : كتاُبهنَّ
»ك« مثل: اإكَتاَبك/ ektabæk’/ : كتاُبَك. . 7
»كم« مثل: اإكَتاُبكم/ ektabkom’/ : كتابكما. . 8
»كم« مثل: اإكَتابكم/ ektabkom’/ : كتاَبكم. . 9

»چ« مثل: اإكَتاِبچ/ektabetʃ’ / : كتابِك. . 10
»َچن« مثل: اإكتابَچن/ ektabtʃæn’/ : كتاُبكما. . 11
12 . . »َچن« مثل: اإكتابَچن/ ektabtʃæn’/ : كتاَبكنَّ
»ي« مثل: اإكَتابي/ ektabɪ’/ : كتاِبي. . 13
»َنه« مثل: اإكَتابَنه/ ektabneh’/ : كتاُبنا. . 14

أمساء االشارة: 
»هاَذ«: للمفرد املذكر: »هذا«. . 1
»ُذوَله، َهُذوَله«: للمثنى واجلمع املذكر: »هذان – هوؤلء«. . 2
»َهاي، َهاِذي«: للمفردة املوؤنثة: »هذه«. . 3
»َذينِّ، َهَذينِّ«: للمثنى واجلمع املوؤنث: »هاتان – هوؤلء«. . 4
»َذاك«: للمفرد البعيد: »ذلك«. . 5
»ُذوَلك«: للمثنى واجلمع املذكر البعيد: »ذانك – اأولئك«. . 6
»ِذيچ«: للمفردة البعيدة: »تلك«. . 7
»َذنِّيچ، َهَذنِّيچ«: للمثنى واجلمع املوؤنث البعيد: »هاتان – اولئك«. . 8
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االمساء املوصولة: 

من اال�صماء املو�صولة التي ت�صتعمل يف اللهجة العربية اخلوزية هي: 
ِينَجح«، . 1 ِيتَعب  اإلِلي  ال  يَّ »الرَّ مثل:  اخلا�صة،  املو�صولت  جميع  من  بدًل  »اإللي«، 

ق«.  »الّن�صوان اإللي اإيتِعنَب اإيِنجَحن«، »الِبت اإلِلي ِتكَرة َدِر�صِهه ِتتَوفَّ
»َمن«، املو�صول العامل، مثل »ُموكل َمن َكَره َدَره«. . 2
ي�صتعمل لفظ »اإل« كا�صم اأو حرف مو�صول، مثل: »اإملا ِيعُرف ِتَدابرِيِه ِحِنطَته َتاكل . 3

اإ�صِعريَه«

أدوات االستفهام: 

»�ِصنِهي؟ / ʃenhei/ «: اأي �صيء هو؟ ما هو؟ . 1
»ِلي�ص؟ / lɪeʃ/ «: لأي �صىء؟ ملاذا؟ . 2
»ِمُنو؟ / menoʊ/ «، »ِمنُهو؟ «: َمن هو؟ َمن؟ . 3
»اإلِيمَته؟ / eljevteh’/ «: اإىل متى؟ . 4
»ِوين؟ / wɪən/ «: اأين؟ . 5
»اإ�صَوكت؟ / eʃwoæket’/ «: متى؟ . 6
»اإمني؟ / emnɪən’/ «: ِمن اأين؟ . 7
»ِبي�ص؟ / bɪəʃ/ «: باأي �صىء؟ . 8
»اإ�صُلون؟ / eʃloʊn/ : «: كيف؟ . 9

»َچم؟ tʃæm/ «: كم؟ . 10
كذلك فاإنه ُي�صتفاُد من حلن الكلم يف ال�صتفهام، مثل: »ِرِحت للبيت؟ «، »عط�صان؟ «. 

أدوات الشرط: 

»اإذا« و»لو« من اأهّم اأدوات ال�رصط الواردة يف اللهجة العربية اخلوزية، مثل قولهم »اإذا 
ِتكرة ِتنَجح«، »لو ِتتَعب ِتلَعب«. 
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بعض اجلوانب النحوية: 

املنادى: 
مثل:  »اأنادي«،  فعل  مناب  النائب  النداء  بحرف  اإقباله  املطلوب  الظاهر  ال�صم  هو 
للنداء  »الياء«  حرف  الف�صحى  كالعربية  خوز�صتان  يف  العربية  اللهجة  ا�صتعملت  اأخي.  يا 
واختلفت عن الف�صحى باإدخال هذا احلرف على املنادى املقرون بـ »اللف واللم«، مثل: 
»يلما�صي« بدل يا اّيها املا�صي. وطاملا يرّخم املنادى يف اللهجة، مثل: »يا �صاح« بدل »يا 

�صاحب«. 
القسم: 

ي�صتعمل يف اللهجة العربية اخلوزية حرفان من حروف الق�صم وهما: »الواو« و»الباء«. 
الدينّيه  معتقداتهم  ح�صب  عندهم  والق�صم  احللف  ويتنّوع  و»بالقراآن«.  »واهلل«  كقولهم: 
اإليهم  و�صل  حتى  �صلف  عن  وخلفًا  جّد  عن  اأبًا  توارثوُه  الذي  والثقايف  ال�صعبي  واملوروث 
هكذا. فمن اأهّم اأق�صام احللف اأو الق�صم عندهم: الق�صم باهلل والق�صم بالنبي )�ص( واأهل بيته 
والق�صم بالقراآن والق�صم بالآباء والإبناء والق�صم بالأوقات والق�صم بال�رصف والق�صم باأ�صياء 

اأخرى. 
االمساء اخلمسة: 

ا�صماء اخلم�صة، هما »اأب« و»اأخ«  العربية يف خوز�صتان ا�صمي من  اللهجة  ا�صتعملت 
م اأُبوك، �َصلَِّمت َعَله اأُبوك«.  بالواو يف جميع احلالت رفعًا ون�صبًا وجّراً، مثل: اإَيه اأُبوك، اإحرَتِ
واإ�صتعمال ال�صماء اخلم�صة بالواو يف حالة الرفع والن�صب والـجّر كان �صائعًا يف لغة بني 

حارث بن كعب. )16( 
كما ا�صتعملوا يف خوز�صتان »َحم« بالألف يف جميع احلالت، مثل: اإَيه ِحَماچ، �ِصِفت 
ِحَماچ، �َصلَِّمت َعَله ِحَماچ. واإ�صتعمال»َحم« بالألف يف حالة الرفع والن�صب واجلّر وارٌد يف 

القواعد العربية الف�صحى وال�صعر القدمي. )17( 
التعجب: 

»َواهلل«  الألفاظ  هذه  باإدخال  وذلك  الف�صحى،  اللغة  عن  تخلف  �صيغ  على  وياأتي 
د  د« و»يا« و»ياحمله« على ال�صفات امل�صبهة وامل�صادر، مثل: »َو اهلل ِطويل« و»اإ�صَكَ و»اإ�صَكَ
اأحلى«  ّرفة من �صيغة »ما  ِخَباثَته« و»يا حَمَله طوله« ونظنُّ »حَمَله« هي حُمَ ِچِبري« و»يا 
اللهجة  يف  بـ«  »اأفعل  �صيغه  ا�صتعمال  �صمعنا  كما  للتعجب  الف�صحى  اللغة  يف  امل�صتعملة 

الأهوازية، نحو »اأكِرم ِبِهه من ِبت«. 
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أسلوب التوكيد: 

التوكيد يف العربية ق�صمان هما: 
التوكيد املعنوي؛ وهو على نوعي: . 1
التوكيد بكلمة )نف�ص( ؛ يقال: جاء زيد نف�صه، ح�رص حممد نف�صه، ولبد من اإ�صافة  -

كلمة )نف�ص( اإىل �صمري يطابق املوؤكد، نحو جاءت هند نف�صها، جاء الطالبان اأنف�صهما، وجاء 
الطلب اأنف�صهم، وراأيت الطالبات اأنف�صهن. 

ويف اللهجة املدرو�صة يكون التوكيد بـ )نف�ص( على الطريقة التي �صارت عليها اللغة 
الف�صحى فيقال: �صفت علي نف�صه، �صفت فاطمة نف�صها، �صفتهن نف�صهن، �صفتهم نف�صهم. 

التوكيد بـ )كل وجميع( ؛ فيوؤكد بـ )كل، وكل، وكلتا، وجميع( ما كان ذا اأجزاء ي�صح  -
وقوع بع�صها موقعه: يقال جاء الركب كله، وجاءت القبيلة كلها، وجاء الرجال كلهم، وجاء 
الطالبان كلهما، وجاءت الطالبتان كلتاهما، ولبد من اإ�صافتها كلها اإىل �صمري يطابق 

املوؤكد. 
وم�صوا  كلهم،  الطلب  ح�رصوا  يقال  اأي�صًا،  وجميع  بكل  التوكيد  يكون  اللهجة  ويف 
العمال جميعهم، اأما توكيد املثني فل يكون بكل وكلتا، بل يكون بـ )اثني( ، يقال ح�رصوا 

اثنينهم، و�صفتهم اثنينهم. 
التوكيد اللفظي: . 2

وهو تكرار اللفظ الأول بعينه نحو قوله تعاىل » كل �صيعلمون ثم كل �صيعلمون « )18( 
ونحو »اأوىل لك فاأوىل ثم اأوىل لك فاأوىل« )19( . 

الأول،  النوع  من  اأقل  ب�صورة  ولكن  التوكيد  من  النوع  هذا  يوجد  الأهواز  لهجة  ويف 
ويلجاأ اإليه املتكلم اإذا كان املتلقي ي�صك يف كلمه اأو ي�صعر املتلقي اإن ال�صامع لديه �صك يف 

خربه، فيقول ح�رص ح�رص ح�صن، �صافر حممد حممد. 
التوافق يف �صياق اجلملة: 

وامل�صنداإليه،  امل�صند  بي  املطابقه  يف  الف�صحى،  العربية  اللغة  م�صلك  اللهجة  �صلكت 
وال�صفة واملو�صوف، واحلال و�صاحبه، وا�صم الإ�صاره وامل�صار اإليه يف: »التذكري والتاأنيث« 
اللهجة،  يف  اجلمع  معاملة  يعامل  حيث  املثنى:  )الف(  يف:  وخالفتها  واجلمع«  و»الإفراد 
الكرمي:  القراآن  هذا يف  مثل  ورد يف  وقد  ِح�رَصوا«.  ذاك  اأو  هاذ  كقولهم:  للف�صحى،  خلفًا 
»هذان خ�صمان اخت�صموا يف رّبهم« )20( . )ب( امل�صند اإذا كان فعًل مقّدمًا على امل�صند اإليه 
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اجلمع لتلحقه يف اللغة العربية علمة اجلمع، ولكن اللهجة قد �صلكت م�صلكًا اآخر فاأحلقت 
بالفعل املقدم على امل�صند اإليه اجلمع »واو« اجلماعة اإذا كان امل�صند اإليه جمعًا مذكراً، نحو: 
»ِطلَعوا الأوَلد« و»نون« الن�صوة اإذا كان جمعًا موؤنثًا، نحو »ِطلَعن الَبَنات«. ويف مثل هذا قد 
ورد يف القراآن الكرمي: »واأ�رّصوا النجوى الذين َظَلموا« )21( . هذه الظاهرة اللغوية ُتعَرف بـ 
»لغة اأكلوين الرباغيث« وكانت �صائعة يف لغة قبائل عربية منها حارث بن كعب وطيئ واأزد 

�صنوءه )22( . 

نتيجة البحث: 
لي�ص الهدف من مطالعتنا للهجات العربية هو منحها طابع الر�صمية، والدعوة لتداولها 
يف احلياة الجتماعية والتعليمية، فما هي �صوى انحراف وخروج على اللغة الف�صحى، ونوع 
من الفو�صى اللغوية، بل الهدف من درا�صة اللهجات هو التعرف اإىل تطوراتها يف اجلانب 
ال�صوتى وال�رصيف والنحوي، والقرتا�ص اللغوي، وما وقع لها من حتول وتغيري بالن�صبة 
اأ�صمل  تاأتي  املعا�رصة  اللهجات  يف  البحث  نتائج  اأن  يف  ول�صك  الف�صحى.  العربية  للغة 
واأقرب للواقع من درا�صة اللهجات القدمية التي مل يبَق منها �صوى اإ�صارات يف بطون الكتب. 
والثقافية،  والإجتماعية  اجلغرافية  العوامل  ح�صب  عنها  تفّرعت  قد  لهجات  لغة  لكّل 
فاللغة العربية اإحدى اللغات ال�صامية التي اُ�صتّقت منها لهجات خمتلفة، ومن هذه اللهجات، 
اللهجة العربية يف خوز�صتان التى ت�رصب بجذور عميقة لأ�صول اللغة العربية الف�صحى اإّل 
اأّنها تختلف عنها يف تغيري بع�ص خمارج احلروف وحذف اإعراب الكلمات، �صاأنها �صاأن جميع 
اللهجات العربية الدارجة، وذلك للتخل�ص من قيود الإعراب، و�صهولة النطق وبالإ�صافة اإىل 

هذا وذاك حتتوى على كثري من املفردات الدخيلة. 
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اإميل بديع يعقوب، مو�صوعة النحو وال�رصف والإعراب، �ص 417. . 3
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