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  دراسة جوانب من اللهجة العربية ىف خوزستان
  

  1محمود شکیب انصاري
  

هذه املقالة ىف الواقع هي مثرة و حصيلة دراسة ميدانية قام ا الباحث يف منطقة خوزستان اإليرانية، درس 
 احملكية لدى عرب خوزستان، كما هى اليوم، وحبث فيها الكاتب احلدود اجلغرافية  من خالهلا اللغة

مثَّ تطرق إىل مباحث صوتية وصرفية وحنوية، وأشار إىل االقتراض اللغوي . هجة، والقبائل اليت تتكلم الل
مع ذكر أمثلة توضيحية لكلِّ . والتغيريات الىت طرأت عليها. هلذه اللهجة من الفارسية و غريها يف إيران

من هذه اللهجة  نا عينات متنوعةوكان منهج البحث يف هذه الدراسة هواملنهج الوصفي، فقد سجل. ذلك
والصرفية والنحوية، وقد استعنا يف مواضع  على أشرطة الكاست، مث درسناها واصفني جوانبها الصوتية

  . يف خوزستان لتوضيح اجلوانب املشتركة بينها و بني اللهجة العامية) الفصحى(باللغة 
  

  صريف واالشتقاق، ابنية الكلماللهجة العربية، االقتراض اللغوى، الت: الكلمات الرئيسة
  

  املقدمة
من خالل دراسة تاريخ اللغات واللهجات القدمية واحلديثة يف 
العامل، يظهر جبالء أنَّ الكثري من اللهجات قد تفرعت عن لغات، 
مثلما حدث بالنسبة للهجات العربية قدمياً وحديثاً ووقع للغات 

. »القدمية العربية«ت السامية الىت تشعبت من لغة واحدة، ربما كان
تلك اللغة األصلية لشعوب وقبائل اجلزيرة العربية يف تارخيها القدمي 

وعلى مر الزمن، تطورت وصارت لغاٍت متمايزة عن بعضها . جداً
  .٢و احلبشية وغريها البعض، كاللغة العربية واآلرامية 

مث أن تلك اللغات قد تفرعت عنها هلجات حسب العوامل 
فكان للعربية عدة هلجات حملية، و . واالجتماعية والثقافيةاجلغرافية 
و يف ساللة اللغات اآلرية أيضاً، فبعد أَن . و احلبشية مثلها لآلرامية 

 الفارسية القدمية باللغة العربية بعد الفتح اإلسالمى  امتزجت اللغة
 إليران، ظهرت هلجة فارسية جديدة، صارت فيما بعد اللغة

  املستعملة حىت يومنا هذا ىف إيران و اهلند والفارسية احلديثة
ومثال آخر لتحول . أفغانستان و طاجيكستان مع اختالف يسري

   اليت كانت  اللهجات إىل لغات رمسية، بل دولية، هو اللغة اإلجنليزية
  
  ، اهواز، ايران األهواز–استاذ مشارك يف جامعة الشهيد مشران . ١
  العربية، وكالة املطبوعات، الكويت، الترمجةعلم الغة : حجازي، حممد فهمى. ٢

  .٢٤، ص )ش.  هـ١٣٧٩(الفارسية، للسيد حسني سيدي، مست، طهران، 

خالل القرن الثامن عشر هلجةً حملية يف أحد أحياء مدينة لندن، و 
من مثَّ أُتخذت كلغٍة رمسية يف بريطانيا، و منها انتقلت إىل سائر 

  .أحناء العامل
 اجتماعية، ختضع   ظاهرة–و معروف  كما ه–واللغة 

للتطورات الفكرية واالجتماعية، والتحوالت السياسية واالقتصادية 
هذه العوامل قد تؤدي إىل منو اللغة و اتساعها . واجلغرافية

وظهور اللغات . وتعقيدها، وقد تؤدى إىل اضمحالهلا و انقراضها
هذه العوامل واللهجات السامية والعربية مل يكن مبنأى عن تأثري 

ففي العصور القدمية، كان سكان اجلزيرة العربية، . واملؤثرات
يتكلمون بلغٍة واحدة يفهمها اجلميع، إذ كانوا يؤلفون جمتمعاً 

و إثر اهلجرات اليت كانت حتدث طوال تاريخ هذه . متقارباً واحداً
الكنعانيني إىل جزر البحر األبيض  اجلزيرة حنو الشمال كهجرة

وهجرة بعض القبائل إىل اليمن، ومنها إىل . جزر اوروبةاملتوسط، و
شرق آسيا وجنوا، واستيطان مجيع هؤالء يف تلك البالد اجلديدة، 
وإثر تلك اهلجرات اليت حدثت يف أزماٍن خمتلفة، ظهر التباعد 

 داخل  اجلـغرايف والثقايف بني تلك األقوام واتمع االول الذي بقي
 والنتيجة كانت ظهور مناخات وعوامل .اجلزيرة ومل يرتح منها

جغرافية و اجتماعية و ثقافية خمتلفة عما كانت عليه يف الوطن األم؛ 
 والثقافية بني النهرين  فالبيئة اإلجتماعية. عن بعضها البعض و متباينة

كانت ختتلف عن البيئة والعوامل األخرى داخل اجلزيرة العربية؛ 
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 األبيض املتوسط كانت ختتلف واحلياة على سواحل و جزر البحر
كذلك فإن لغات و ثقافات . عما كانت عليه يف احلبشة أو مصر

 الذين كما نعتقد أنهم كانوا قد –السكان األصليني لتلك املناطق 
 كانت ختتلف عن بعضها البعض، و –نزحوا اليها ىف أزمنة سحيقة 

 تلك العوامل يف تلك األحوال املتفاوتة، واملناخات املختلفة، وبتأثري
املتـعددة، تغيرت و تطورت اللهجات و اللغات على مـرالدهور 
واألزمان، فاختلف عن بعضها البعض، وعن اللغة األم يف املوطن 

  .١االصلي لتلك الشعوب واألقوام
وخالصة القول، فإنّ نشأة اللغات و اللهجات و تكوا و 

  :تطورها ينجم عن العوامل التالية
اللهجة االصلية الىت حيملها النازحون اىل املواطن  اللغة أو -١

  .اجلديدة
 االقتراض اللغوي من لغات و هلجات السكان األصليني يف -٢

  .املواطن اجلديدة
 صياغة املفردات و املصطلحات اجلديدة بعيداً عن الظروف -٣

  .اجلغرافية واالجتماعية يف املواطن األصلية للغات واللهجات
لفكرية واالجتماعية للناطقني باللغات  تطور احلياة ا-٤

واللهجات يف املواطن اجلديدة، والذي كان يتبعه تطور يف طريقة 
وحدوث مثل ذلك . ، وتركيب الكالم)احلروف(تلفظ األصوات 

  .يف املوطن األصلي أيضاً
 جاءت حصيلة – كماسنرى –واللهجة العربية ىف خوزستان 

  .لتلك العوامل واملؤثرات
ن دراستها، فهو التعرف على تطوراا يف اجلانب أما اهلدف م

الصويت والصريف والنحوي، واالقتراض اللغوي، و ما وقع هلا من 
ومن مث فإن نتائج ). الفصحى(حتول وتغيري بالنسبة للغة العربية 

البحث يف اللهجات املعاصرة تأيت أكمل وأمشل وأقرب للواقع من 
٢ منها سوى إشارات يف بطون الكتبدراسة اللهجات القدمية الىت مل يبق.  

  
  احلدود اجلغرافية للهجة العربية يف خوزستان

، ٣الىت قمنا ا لتعيني جغرافية هذه اللهجة حسب الدراسة امليدانية

                                                        
 .٥٩صاحل، صبحي، دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت، ص ال. ١

مباحث يف فقه اللغة و علم اللغة العربية، ترمجة محيدرضا : عبدالتواب، رمضان. ٢
 .١٣٥، ص )ش.  هـ١٣٧٦(مشاخيي، مؤسسة الرضوي، مشهد، 

ة الفارسية، دراسة ميدانية حول اللهجة العربية يف خوزستان، باللغ: شكيب أنصاري. ٣
 ).ش.  هـ١٣٧٠(جامعة الشهيد مشران، األهواز، 

ظهر أنها متداولة يف األهواز وضواحيها، ومدينة دزفول و شوش و 
ال هفت تپه، يف مشال خوزستان، و مدينة دهلران و موسيان يف مش

و بستان و شادگان، ) اخلفاجية(غرب خوزستان، وىف سوسنغرد 
) تستر(و خرمشهر و آبادان غرباً، وأطراف رامهرمز و شوشتر

شرقاً، واطراف بهان و ميناء االمام و ماهشهر، ومناطق من 
بندرعباس جنوباً، وهناك قبائل عربية توغلت يف مناطق جبلية من 

، و اختلطت باالقوام )نمشال غرب خوزستا(حمافظة ايالم 
فتغريت هلجتها على مر الزمن، إالّ أن ) األكراد(املستوطنة هناك 

أدد، «: آثار العربية مازالت بادية يف كالمها وأمساء أجدادها مثل
، مثلما توغلت )فَرى اهللا(عسكر، حبوب، عادل، محد، فرج اهللا 

تان، أسر عربية أخرى يف مناطق من مسجد سليمان شرق خوزس
، وتصاهر )البختيارية ( واختلطت مع القبائل الىت تقطن تلك املنطقة

أبناؤها وتواصلوا معها، حىت أم بعد أجياٍل نسوا هلجتهم العربية و 
  .صاروا يتكلمون بلغة املنطقة الىت استوطنوها

و طبيعي إننا سوف لن نتطرق اىل هؤالء الذين يعرفون بعرب 
وذلك ألم يتكلمون بلغات ).  كَمريعرب(اجلبال و املرتفعات 

  .و هلجات حملية غري عربية
  

  العوامل املؤثرة يف اللهجة العربية يف خوزستان
  هناك عامالن أساسيان أثَّرا كثرياً يف هذه اللهجة ومها

 املواقع اجلغرايف خلوزستان الىت تقع شرق العراق ومشال –أوالً 
  .جزر اخلليج الفارسي

 الرمسية يف خوزستان يعىن لغة التعليم والدوائر إن اللغة: ثانياً
الرمسية و غريالرمسية و لغة االذاعة و التلفزيون و السينما 

  .والصحافة، هى اللغة الفارسية
أضف إىل ذلك وجود عوامل ثانوية أثَّرت يف اللهجة العربية يف 

  :خوزستان مثل
يوينّ  سهولة التقاط اإلذاعات العربية، ومشاهدة البث التلفز-١

  .العريب عن طريق اهلوائيات العادية أو األقمار الصناعية
 وجود مئات العمال واحلرفيني العرب و غريالعرب -٢

اإليرانيني يف الدول اخلليجية الذين يعودون خالل العطلة الصيفية 
  .إىل أهاليهم يف خوزستان، وهم يتكلمون بلهجات خليجية

كانوا يسكنون  عودة اآلالف من عرب خوزستان الذين -٣
  .العراق إىل مدم يف خوزستان قبل و بعد احلرب املفروضة

 هجرة اآلالف من األسرالعربية العراقية إىل خوزستان -٤
  .خالل احلرب املفروضة وبعدها

 البث اإلذاعي و التلفزيوىن باللغة العربية من حمطة اإلذاعة و -٥
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  .التلفزيون اإليراين يف خوزستان
واحلوزات العلمية يف خمتلف مدن  وجود املدارس -٦

  .خوزستان، حيث أن كتب الدراسة فيها تكون باللغة العربية
 تعليم اللغة العربية يف مجيع مراحل الدراسة الثانوية واملتوسطة -٧

  . السادسة عشرة من دستور اجلمهورية اإلسالمية طبقاً للمادة
ل  توزيع الصحف واالت العربية يف هذه احملافظة، مث-٨

صحيفة صوت الشعب الشهرية، والوفاق و كيهان العرىب 
اليوميتني، وجملة الوحدة، وجملة حمجوبة وجملة اهلدى األسبوعية، 
وجملة اللغة العربية و علوم القرآن الفصلية وجملة آفاق 

عالوةً على بعض النشرات الىت تصدرها . االسالمية احلضارة
  .مهسات وحوار وأقالم: مجعيات الطلبة مثل

 انتشار عشرات الدواوين الشعرية باللهجة العربية يف -٩
 باملناسبات  خوزستان، وإقامة الندوات و امللتقيات األدبية والشعرية

  .الدينية و الوطنية
و آداا يف جامعات أهواز  العربية  وأخرياً إجياد اقسام اللغة-١٠

و نشر  وآبادان و خرمشهر كان له دور فعالٌ يف تقومي اللهجة
  .الفصحى بني الناطقني بالعربية

  
  القبائل العربية يف خوزستان

 القبائل العربية اىل خوزستان إىل ما قبل ظهور اإلسالم  تعود هجرة
فقد جاء ىف كتب التاريخ أن بعض القبائل . بأكثر من الف عام

القرن السادس قبل (العربية قد دخلت ايران يف عهد داريوش الكبري 
  .١ت يف مجيع احناء االمرباطورية اإلمخينية آنذاكوقد توغل) امليالدى

، دخل العرب املسلمون )ق. هـ١٦(وبعد الفتح االسالمى 
، )السوس(شوش : خوزستان وسكنوا سائر أحناء الوالية مثل

  .٢، وكور األهواز، ورامهرمز)تستر(وجندى شابور، وشوشتر 
 وميكن حصر تلك القبائل وفروعها اليوم ىف تسع قبائل، تضم

  :كلٌ منها عشائر وطوائف و بيوتاٍت عربية متعددة، وهم
  
   قبيلة كعب- ١

الىت تقطن جنوب شرق » األجود«و ينتسب اليها كلٌ من عشرية 

                                                        
، منشورات الشريف الرضي، ١علي، جواد، تاريخ العرب قبل االسالم، ج . ١
 .٦٢٠، ص )١٣٨٠(

 ١٣٧٦(، ٨تاريخ مفصل ايران، انتشارات خيام، ج : اقبال آشتياين، عباس. ٢
 .٥٤، ص )ش.هـ

وعشرية . يف احلويزه واألهواز» بريهه«األهواز، وعشرية 
يف آبادان، » البغالىن«يف مدينة بستان، وعشرية » البعيجات«
، وشرق ر شاوور، )آب ميان(يف ناحية مينا و» اجلبريات«و
يف ميناو » حاجى آل«، و)دورق(يف شادغان » الكواسب«و

، )اخلفاجية(يف االهواز وسوسنغرد » حردان«والشوش، و
غرب » الديات«يف شادغان و» اخلنافره«يف االهواز، و» حزبه«و

» ركاض«و. يف ميناو والكرخه» دبيس«ر الدز والكرخه، و
عند سفوح جبال ايالم و پشتكوه، » جاسيب«و» آلبوحتيه«و
عند سواحل ر الدز، و مدينة الشوش و رامهرمز و » زبيد«و

يف » الزويدات«يف ناحية ميناو ور الدز، و» زغيب«االهواز، و
، يف شادگان و خرمشهر و »البوغبيش(سوسنگرد و خرمشهر، و 

واز، يف شادگان و خرمشهر واأله» ادم«أو » املقدم«االهواز، و
يف اروند » آل نصار«، و »يف خرمشهر و آبادان» آل كاسب«و

  .يف شادغان و بندر ماهشهر و آبادان» إدريس«كنار و آبادان، و
  
   قبيلة ربيعة- ٢

  :وتنتسب اليها العشائر والبيوتات العربية التالية
و سوسنغرد و شادغان و االهواز و  يف احلويزه» بين أسد«

 جنوب االهواز، و شرق بهان، يف» الباويه«آبادان، و
يف » اجلامع«و« يف جزيرة مينو و آبادان و خرمشهر» البكاكرة«و

يف سواحل ر الكرخه، » احلالف«خرمشهر و شادغان، و
يف » اخلواجات«يف األهواز و رامهرمز و بهان و» ِحميد«و

عند سواحل ر » الذهبيات«خرمشهر و احلويزه واألهواز و
يف شرق » الزرقان«يف شادغان، و» ربيعىآل «و.. الكارون

يف » املياح«يف االهواز، و» سالمات«االهواز يف منطقة الزرقان، و
  .األهواز و خرمشهر و آبادان

  
   قبيلة متيم- ٣

يف شادغان و خلف آباد، و اميديه » إماره«و ينتمى اليها كلُّ من 
 الذين استوطنوا سواحل ر» العريض«و هندجيان واالهواز، و

يف » البوبصريى«العريض املتفرع من ر الفيلية يف خرمشهر، و
يف احلويزه و » اجلرفيه«أو » اهل اجلرف«خرمشهر و آبادان، و

يف ناحية خلف آباد و بندر » بىن زهيد«دشت آزادگان، و
يف اهواز و هندجيان والكرخه، » الغزي«و» الشريفات«ماهشهر، و

هاجروا اىل خوزستان » ظلةبنوحن«وهم » بنوالعم«و خرمشهر، و
  .قبل ظهور اإلسالم
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   السادة واالشراف العلويون- ٤
الذين ينتسبون » الفاضلى«وأهم طوائفهم يف خوزستان، سادة 

وقد ) ع(لإلمام زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 
الذين ينتسبون اىل االمام » البخات«قطنوا ناحية الشاوور؛ و سادة 

و يسكنون ناحية موسيان و دهلران ) ع(الكاظم موسى بن جعفر 
يف احلويزه والكرخه وشرق » البطاط«و دشت آزادگان، وسادة 

يف ناحية مينا و شوشتر، و خرمشهر » التفّاح«الكارون، وسادة 
الذين ينتسبون إىل اإلمام زيد » اجلعاولة«وضواحي األهواز، وسادة 

والسادة . ي دزفول، و يقطنون غرب ر الدز، و نواح)ع(بن على 
آل «الذين يسكنون يف شوشتر و األهواز وسادة » اجلزائريون«

و سادة ) ع(الذين ينتسبون لإلمام زين العابدين » مرمي
الذين ينتسبون » الشرفاء«و. يف سوسنغرد واحلويزه» البومحودي«

للشريف قتادة احلسيين املكي، و ينتمى اىل هذه القبيلة طوائف 
» بيت زيبق«، و»بىن نعامه«، و»اتالنهري«: اخرى مثل

وتسكن هذه الطوائف يف . وغريهم» اهلريسات«و» الثوامر«و
سوسنغرد واالهواز، و عند سواحل ر الكرخة، والسادة 

ويقيمون ) ع(م موسى الكاظم ماالذين ينتسبون اىل اال» املشعشعني«
 يسكنون الذين» آل بوشوكه«يف سوسنغرد واحلويزه واحلميدية و

د صاحل جنوب األهواز و آبادان وخرمشهر والزرقانكوت سي.  
  
   األنصار- ٥

الذين يسكنون يف ناحية آغاجاري، وضواحي » األوس«وهم قبيلة 
الذين يسكنون يف الشوش و منطقه » اخلزرج«مدينة بهان، مث 

وهناك . عبد اخلان وسواحل ر الكرخه و ر الذز ويف األهواز
 الصحاىب اجلليل جابر بن عبداهللا طائفة من االنصار ينتمون اىل

االنصاري، يسكنون مدينة دزفول واالهواز، يف خوزستان، وبدره 
إيالم مشال غرب خوزستان، و هؤالء  و آبدانان الواقعتني يف حمافظة

كما أَشرنا سابقاً قد اختلطوا باالقوام االخرى، وبعد أجياٍل نسوا 
لكن بقايا . يقطنواالعربية، فهم يتكلمون بلهجات النواحي الىت 

  .األلفاظ واألمساء العربية مازالت شائعةً بينهم
  
   قبيلة طى- ٦

وهى من القبائل الىت هاجرت إىل ايران قبل االسالم، ومن أشهر 
، الذين يقطنون يف »بىن طرف«الطوائف املنتسبة هلذه القبيلة، 

. مدينة خرمشهر و دشت آزادغان، واألهواز، و آبادان و خرمشهر
و » عبيات«: تضم قبيلة بين طرف نفسها العشائر التاليةو 
، و عشائر أُخرى مل »السعدون«، و »املنابية«و » مرمضى«

يف » املطور«و من عشاير طي ايضاً، عشرية . نتعرف عليها
  .كذلك يف خرمشهر و آبادان و األهواز» بين مره«خرمشهر و اهواز، و 

  
  : قبيلة خفاجة- ٧

 غالباً يف منطقه سوسنغرد، وتسمى تلك الناحية هذه القبيلة تسكن
يف احلويزه » العبود«: اخلفاجية، وتصم هذه القبيلة عشائر، منها

 مينا و ميان آب و عبداخلان،  يف» ادل«واألهواز و خرمشهر؛ و 
  .واالهواز

  
   عرته- ٨

الىت قطنت غرب ر » اجلليزى«وهذه القبيلة العربية تضم عشائر 
يف » الصقور«يف خرمشهر واحلويزه، و » بىن حطيط«والكرخه، 

  .ناحية احلميدية والكرخه، وساحل الكارون
  
  »عباده« قبيلة - ٩

وقد . هذه القبيلة تنتسب إىل عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة
الىت سكنت » عجرش«تفرعت عنها طوائف وبيوتات عربية، مثل 

الىت » الربواية«و . سواحل الكارون، وآبادان وهندجيان واالهواز
و ميان دوآب ىف شوشتر، . حلَّت يف سواحل ر الكرخه

» الدغاغله«ىف بستان و سوسنگرد، و » البومحادي«واحلميدية، و 
وهناك عشائر اخرى مثل . الذين استوطنوا مشال االهواز

بىن حنظلة، يف مناطق » احلناتشه«ىف احلويزه، و » السواعد«
، »بىن خالد« أهواز واهلويزه، و يف» نيس«و. جنوب غرب دزفول
 ميالدى من الكويت، و سكنوا خلف ١٧١٥الذين هاجروا عام 

من قبيلة كنده، قطنوا » السودان«آباد وماهشهر وآبادان، و 
من بىن الم، » آل مخيس«و » اخلرسان«سوسنغرد واالهواز، و 

وقد سكنت االوىل ىف ناحية موسيان جنوب غرىب دهلران، و 
 مدينة رامهرمز و جنوب مسجد سليمان الثانية سكنت

الشهرية، يقطنون » مذمج«الذين ينتسبون اىل قبيلة » القنواتية«و
ثالث نواحي من خوزستان، بعض يسكن يف جنوب االهواز، 
 وهؤالء يتكلمون بلهجٍة عربية، واكثرهم ال جييد الفارسية، و بعض

بية يسكن يف ميناء ماهشهر و سربندر، وهؤالء يتكلمون العر
والفارسية، أما البعض اآلخر فإم يسكنون ىف ناحية زيدون 

  .١وبهان، وقد نسوا العربية، وال يعرفون سوى الفارسية
                                                        

، )١٣٧٢(ان، جاپ مهدي، ران قبايل و عشاير عرب خوزست: عزيري، يوسف. ١
 .٧٨ص 
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 حممود شكيب انصاري  
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وهناك قبائل و طوائف عربية اخرى مل يتسن لنا التعرف عليها 
فنعتذر عن ذكرها هنا، على أمل دراستها بالتفصيل يف كتاب 

  .إن شاءاهللاخاٍص باللهجة العربية يف خوزستان 
  

 الصامتة و الصائتة) احلروف(االصوات 
إنَّ احلروف الصامتة ىف اللهجة العربية ىف خوزستان هى نفس 

الفصحى، وقد زيد عليها حروف أخذت  احلروف الصامتة يف اللغة
: واحياناً تلفظ باًء، مثل» P«: »پ«: من اللغة الفارسية مثل

، »Z«: »ژ«، و »هكنان«: »چنانه«: مثل» c«: »چ«، و »پرويز«
  .»قَبلَ«: »گَبلَ«: مثل» g«: »گ«، اسم فتاة، و »ژاله«مثل 

أما احلروف الصائتة فهى كما ىف العربية، الصائتة القصرية، 
، »e «ة، والكسر»a«، والفتحة »o«الضمة : يعىن احلركات

  .»i«: »ي«و » u«: »و«و » Â«: »ا«: والصائتة الطويلة هى
كما يف تلفظ الكلمة » ou«بة مثل وهناك حروف صائتة مرك

»و » موت»ae « كما ىف تلفظ كلمة»بيت«  
ويف هده اللهجة، حتذف احلركات من آخر اجلمل، و من 

كذلك تبدل التاء . ١أكثر الكلمات يف أول اجلملة أو خالهلا
، و مثلما هو عليه يف »اداره«، »همدرس«املعقوفة هاء فيقال 

احلرفان املتماثالن و املتجاوران الفصحى، ففي هذه اللهجة يدغم 
ِرد «، و »ِمد ايدك«و » ِشد احلبل«: يف»  ِرد– ِمد –شد «: مثل

  .و بكسر آخر الفعل، ال بفتحه. »الباجى
 حلروف اجلِّر املنتهية بنون، فإن نوا تشدد عند  وايضاً بالنسبة

: ت الضمري مثلو تشدد و تفتح إذا جر» ِمن البيت«: اجلر فيقال
  .الفصحى» عنك«و » ِمنك«: »عنك:و » ِمنك«

  إبدال احلروف بغريها
احياناً ) الصوامت(ويف اللهجة العربية يف خوزستان تبدل احلروف 

  :بغريها مثل
أو » خفايية«جابر، : »يابر« « إبدال اجليم ياًء، كما ىف-١

  . خفاجه–خفاجية : »خفايه«
: «غاسم«قلم، و : »غَلَم«: ، كما يف إبدال القاف غيناً-٢

غروب، و : »قروب«: قاسم، كذلك ابدال الغني قافاً، كما يف
و يبدو أنَّ خمرجى احلرفني، خيتلطان عند التلفظ . غدير: »قدير«

  .لقرما، وهذا غالباً ما جيرى ىف القرى واألرياف
  .ريبق: »جريب«مقدم، : »إجمدم«:  إبدال القاف جيماً، كما يف- ٣
، كما يف »ch« إبدال حرف الكاف جيماً، فارسيةً -٤

                                                        
 .١٢٦ص١كانت قبيلة ربيعه ال تعرب آخر اجلمل كما جاء يف شرح ابن عقيل، ج. ١

  .كان: »چان«كبري، : »چبري«كعب، : »چعب«
: كما يف» zh«تبدل اجليم زاًء مثلثة   بعض القبائل العربية-٥

  :إجه: »ِإژه«جابر، و : »ژابر«
ذئب، : »ذيب«قراءة، : »قراية«: ياًء كما يف  إبدال  اهلمزة-٦
  .بائع: »بايع«ذئب، 
  .صغري: »زغري«:  وأحياناً تبدل الصاد زاًء، مثل-٧
:  وأحياناً يالحظ قلباً مكانياً يف هذه اللهجة مثل-٨

»بهصِدق«: »ِصكَد«كهرب، » كَر«.  
  

  بعض اجلوانب الصرفية
إن أقسام الكلمة ىف اللهجة العربية يف خوزستان هى كما هو عليه 

ماٍض أو مضارع والفعل إما .  الفصحى اسم وفعل وحرف يف اللغة
  .أوأمر

  
  تصريف املاضي

 راح– وراح – وراح – تراح – نراح – نراح – ِرِحت – 
 متِرح– متِت – ِرحِرح – نتِرح – نتِرح – ه– ِرِحتنِرح .  

  
  تصريف املضارع

 وحرونْ –إيحرون – إيحرإي – حورإت – نإيروح – نوحرإي – 
إت حونْ –روحورنْ – إتوحورإت – وِحنيرإت – نوحرإت – 

نوحرإت– وحأَر –وحرإن .  
  

  تصريف االمر
  :يتم بصورة غري مباشرة كمايلي: أمر الغائب

  .»إيروح«أَو » روح«، »قُلْ لَه«گول له 
 ملْ إلْهو«، )قُلْ هلما(گُوحونْ«أو » روحورإي«  
 ملْ إلْهوا«، )قُلْ هلم(گووحن«أو » روحورإي«.  
 هلْ إلْهحى«، )قُلْ هلا(گووأو » ر»وحرإت«  
 نلْ إلْهقُلْ هلما(گو( ،»نحور » أو»نحورإي«.  
 لْ ِإلِْهنگو)قُلْ هلن :(»نحوأو » ر»نحورإي«.  

  
  أمر احلاضر

 حوو –روحو– روحوحي –ا  رر – نوحر – نوحر –  
  . روحوا–روح : أما أمر املتكلم، فيكون أحياناً بأمر النفس

واملالحظ يف تصريف األفعال هذه أا ختلوا من صيغ املثىن 
وأفعال النفي . مثلما هو عليه يف اللغة الفارسية. املذكر و املؤنث
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 دراسة جوانب اللهجة العربية ىف خوزستان
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ل مسبوقاً والنهي مثلما هى عليه يف الفصحى يعين يؤتى بالفع
ما «و . »نفى املاضى» «ما راح«: بأدوات النفي أوالنهي، مثل

  للنهي» ال يروح«نفي املضارع، و : »يروح
  

  املعلوم و اهول
وال يصاغ الفعل اهول من الثالثى ارد أو املزيد، إال أنه 

الالزمتني » تفعل«و » إنفعال«تستخدم على األكثر صيغة باب 
، »إنِهدم البيت«، و »إنِهزِم العدو«: اهول مثلللداللة على 

  .تكسرت الفناجني. »تكَسرت الفنايني«، و »تكَطِّعت احلبال«
  

  نون التوكيد الثقلية و اخلفيفة
استعملت هاتني النونني بكثرٍة يف الفصحى خاصة يف القرآن 

يف الكرمي، أما يف العصر احلديث فلم نشهد هلا استعماالً سوى 
العراقية يف جنوب العراق و ىف اللهجة العربية ىف خوزستان،  اللهجة 

أَروحن، : واستعماهلا هذا يكون يف بعض صيغ املضارع مثل
نبرِتض ،نبرأَض.  

  
  يف اللهجة العربية يف خوزستان اهلمزة 

تستعمل اهلمزة يف أول أكثر األمساء و األفعال و بعض احلروف، و 
، »إتگعدين«، »إتگوم«، »إتروح«، »ِأيسلِّم«: ةً مثلتأتى مكسور

  .»إتِضحكُون«
، »إكتاب«و » إحممد«و » إحسني«: و يف أول األمساء مثل

: »أُو«من أين؟ و: »إمنين«: ويف اول بعض احلروف مثل. »إيد«
  .، الباء اجلارة»إب«واو العطف و 

  
  االسم املثىن و اجلمع

ذه اللهجة بإضافة ياء و نون إىل االسم املفرد، يصاغ املثىن ىف ه
 – إكتابني، ليله–إكتاب «: سواء ىف الرفع أو النصب أو اجلر، مثل

  .» ريالني–) رجال(ليلتني، ريال 
: و يصاغ اجلمع على أوزان خمتلفة من الفصحى مثل

، » سيايري–سياره «، » رياييل–ريال «، » كُتب–إكتاب«
، » راحيني–رايح «، » جاعدين–جاعد «، »ل مناي–ِمنيلْ«
 –جمروح «، » ِحلوات–ِحلْوه «، »سمرات_ سمره «

: و جتمع االمساء الفارسية على اوزان وصيٍغ عربية مثل. »جمروحني
، » كالسات–كالس«، » كاليد–كليد «، » إعكوس–عكس «
خودكار، «، »دانشگاه، دانشگاهات«، »عينك، عينكات«

 –معلم«:  وأحياناً تبدل نون اجلمع هاًء ساكنة، مثل١»خودكارات
هسرباز «، »معلم–هه«، » سربازي٢»كارگر، كارگري  
  

  االسم املصغر
: تكثر األمساء املصغرة ىف اللهجة العربية ىف خوزستان مثل

: »سنيِإحم«مسرية، : مصغر: »إمسريه«مصغر فاطمة، : »ِإفطيمة«
: »حميبس«قاطع، : »گاطع«مصغر : »گويطع«مصغر محسن، 
 بسإحميميد«مصغر فنجان، و : »فنيجني«، )خامت(مصغر ِمح« :

  .»حممود«مصغر 
  

  الضمائر املنفصلة
 وه– مه – مه – ِهى – ِهن – تإن – مإنت – متإنِت– إن – 
 نإنت– نتإن – هآن –هنإح .  

  
  الضمائر املتصلة

  كتابه: إكتابه: مثل، »به «-١
٢-» ممثل»ه ، :مهما: إكتابكتا.  
٣-» ممثل»ه ، :مإكتا :مهكتاب.  
  .كتابها: ِإكتابه: ، مثل»مة «-٤
٥-» مثل»ِهن ، :ما: إكتاِبهنكتا.  
٦-» مثل»ِهن ، :نإكتا :نهكتاب  
٧-» مثل»ك ، :كك: إكتابكتاب  
٨-» كُ: ، مثل»كُمإكتابكُما: مكتاب  
٩-» مثل»كُم ، :كُمإكتاب :كُمكتاب  

  كتابِك: إكتابچ: ، مثل»چ «-١٠
١١-» نمثل»چ ، :نچكما: إكتابكتاب  
١٢-» نمثل»چ ، :نچإكتاب :كُنكتاب.  
  كتايب: ِإكْتايب: ، مثل»ي «-١٣
١٤-» همثل»ن ، :هنا: إكتابنكتاب.  
  

  إمساء اإلشارة
  »هذا«: مفرد املذكر، لل: هاذَ-١

                                                        
جامعة، : نظاره، دانشگاه: صف، عينك« مفتاح، كالس« صوره، كليد: عكس. ١

 .قلم جاف: خودكار

 .عامل: جندي، كارگر: سرباز. ٢
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 » هؤالء–هذان «: للمثىن و اجلمع املذكر:  ذُولَه، هذُولَه-٢
 .»هذِه«: للمفردة املؤنثة:  هاى، هاذي-٣
  .للمثىن واجلمع املؤنث:  ذَني، هذَني-٤
  .»ذلك«للمفرد املذكر، البعيد :  ذاك-٥
  .للمثىن و اجلمع املذكر البعيد: »ذوالك «-٦
  .تلك»  املؤنث البعيدللمفرد: »ذيچ «-٧
 –هاتان«للمثىن و اجلمع املؤنث البعيد : »ذَنيچ أو ذنيچه «-٨
  »أولئك
  

  األمساء املوصولة
يف اللهجة العربية يف خوزستان هناك اسم موصول واحد يستعمل 

  :مثل» اللّي«يف مجيع احلاالت و هو 
  .» اللي يتعب يلعب– الرجال –الريال «
  .»ريب افروخه زين تتوفقاملرة اللي ت«و 

  .»و االوالد اللي چانوا بسفر ِرجعوا
: كأسٍم أو حرٍف موصول مثل» إلْ«وأحياناً يستعمل لفظ 

  .»إملا يعرف تدابريه حنطته تاكل اشعريه«
  

  أدوات االستفهام
  ما هو؟: أى شىء هو؟: »ِشنو؟«أو » ِشنِهي؟ «-١
  ِلم؟ وملاذا؟:  ِليش؟ ألي شىٍء؟-٢
  من؟: من هو؟: نو؟ ِمنهو؟ ِم-٣
  إىل مىت؟:  ِإلْيمته؟-٤
   وين؟ أين؟-٥
  مىت؟:  إشوِكت؟-٦
  ِمن أَين؟:  إمنني؟-٧
  ِبكَم؟: بأَي شىٍء؟:  بيش؟-٨
  كيف؟:  ِإشلَون؟-٩

  كم:  چم؟-١٠
ِرِحت : كذلك فإنه يستفاد من لَحن الكالم ىف االستفهام مثل

 ماشي؟للبيت؟ عطشان؟ إنت  
  

  أدوات الشرط
» إذا«: تستخدم يف اللهجة العربية ىف خوزستان األداتان الشرطيان

  :مثل» لَو«و 
فَكيجيتنا ِإنضلَو.  

  .و إذا شفته سلّم يل عليه

: و يستفاد أيضاً من حلن الكالم بدالً من أدوات الشرط مثل
  .»ِتكَِعد أَكَِعد«

  .»إن تقعد أَقْعد«: يعىن
  
  عداد يف اللهجة العربية يف خوزستاناال

أربع «تستعمل األعداد املذكَّرة للمعدود املذكر و املؤنث، مثل 
ولَد «: ، عدا الواحد، فِإنه يطابق املعدود، مثل»أربع بنات» «اوالد
  .»ِوحده) بنت(ِبت «، »واحد

  :واالعداد املركبة تلفظ هكذا
شعدإه :رشاحد ع  

  عشرإثىن : إثنعش
شعثالثة عشر: إثْلَت  

شعتعباربعة عشر: أَر.  
  مخسة عشر: خِمستعش

  .عشر ستة: ِستعش
شعتِبعسبعة عشر: س  
شعتمثانية عشر: ثَِمن  

شعتتسعة عشر: ِتِسع.  
 ،بالياء و النون يف حالة الرفع و النصب و اجلر مختوالعقود ت

و ِبعِت » اشتريت ثالثني كتاب«و » عندى عشرين ريال«: فيقال
  .»القلم بربعني ريال

أما األعداد املعطوفة فإا تستعمل مثلما هي عليه يف اللغة 
  الفصحى

  
  االقتراض اللغوي من الفارسية و غريها

اللهجة العربية يف خوزستان مثل مجيع اللهجات واللغات، 
شقيقاا استعارت الكثري من املفردات واملصطلحات اللغوية، من 

العربية، و من اللغة الرمسية يف إيران يعين الفارسية، وكذلك من 
هلجاٍت إيرانية ولغات أجنية أخرى ويف اقتراضها من الفارسية 

إذ إن مئات من . أشبهِت الفارسية يف اقتراضها من العربية الفصحى
املفردات واملصطلحات الفارسية تستعمل اليوم ىف اللهجة العربية ىف 

وهذا االقتراض يكون ىف املدن أكثر منه يف القرى . انخوزست
واألرياف، ويف غرب خوزستان، أقلَّ مما هو عليه ىف مشال 

ويكون باستعمال املفردات الفارسية . خوزستان وشرقها وجنوا
: »استاندارى«البلدية، : »شهردارى«:  مثل كما هي ىف تلك اللغة

السكك احلديدية، : »آهنراه «الشرطة، : »شهرباىن«احملافظة، 
املستشفى، : »بيمارستان«القاعة، : »تاالر«املدرس، : »دبري«
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ميدان، : »فلكَه«الزقاق، : »كوچه«الشارع، : »خيابان«
مصلحة نقل الركاب، : »شركت واحد«املفترق، : »چهارراه«
قلم جاف، : »خودكار«مكتب، : »دفتر«املطار، : »فرودگاه«
»ِكسسجادة، : »قايل« استوديو، :»عكاسي«صورة، : »ع
  حقيبه، و مئات املصطلحات : »ِكيفَه«بطانية، : »پتو«

 تستعمل اليوم يف مدن خوزستان و – كماأسلفنا –الفارسية 
  .ضواحيها

  
  تغيري املفردات الفارسية يف اللهجة العربية

تصاغ أحياناً املفردات واملصطلحات الفارسية يف قوالب وأوزان 
  :عربية مثل

  . تنقضي–مير : »گذرد مى«: ىف الفارسية: »زرِتكَ«
»ِستىف الفارسية» ه :» تسه–موجود: » اَست.  
  .منشفَة: »هولَه«: ىف الفارسيه: »خاوليه«
  .جيد: »خوب«: ىف الفارسية: »خوش«
  .اجلهاز: »دستگاه«: يف الفارسية: »الدسكَه«
  .دراجة خبارية: »موتورسيكلت«: يف الفارسية: »موتر«
  .اجلامعة: »دانشگاه«: يف الفارسية: »دانشگه«
  .الصف: »كالس«: يف الفارسية: »كالص«
السماد : »كُود شيميايي«: يف الفارسية» الكود الشيميايي«

  .الكيمياوي
  .الناحية: »حوزه«: يف الفارسية: »حوضه«
»سمى«: يف الفارسية: »إيپر درسيسأل: »پ.  
  .العالمات): ها منره(يف الفارسية : »الُّنمر«

السيارة و : »منيت كار«و من االجتليزية اقترضت اللهجة 
  .وقْت، و بعض املصطلحات اخلاصة بالنفط واستخراجه: »ِتيم«

واجد، و : وايد: و من اللهجات اخلليجية استقرضت
  .اخلبز، و كذلك تلفظ األعداد املركبة: »العيش«

  
  اٍظ عربيةعبارات فارسية بألف

»لَّح متاماً: »شود كامالً تعمري مى«: ، بالفارسية»كامالً تتصلَّحصت.  
  . ننوي–نقصد : »نيت دارمي«: ، بالفارسية»ِعدنانيه«
  .بواسطة: »بوسيله«: ، بالفارسية»بوسيلت«
مسافة : »يك كيلومتر فاصله«: ، بالفارسية»كيلومتر فاصله«

  .كيلومتر
من الناحية : »از نظر مايل«: فارسية، بال»ِمن نظَر املايل«
  .املالية

، »عالقه دارمي بكشاورزى«، بالفارسية »ِعدنا عالقه بالزراعة«
  .نرغب بالزراعة

سنم به سى سال «، بالفارسية »عمرى إيوصلْ ثالثني سنة«
  .يبلغ عمرى الثالثني: »رسد مى

  لدم مشكلة: »مشكل دارند«: ، بالفارسية»عدم مشكل«
من : »از حلاظ مسكن«: ، بالفارسية»ظ املسكنمن حلا«

  ناحية السكن
احلوادث : »اتفاقات روز«: ، بالفارسية»اتفاقات اليوم«
  .اليومية
: »دهم بني مردم رواج مى«: ، بالفارسية»أروجها بني الناس«

  .أَنشرها بني الناس
  

  نتيجة البحث
رمسية، ليس اهلدف من مطالعتنا للهجات العربية هو منحها طابع ال

والدعوة لتداوهلا يف احلياة االجتماعية والتعليمية ىف كلِّ قطر أو 
ذلك ألننا نعتقد بأَنَّ اللهجات ليست سوى . إقليم يتكلم ا

الفصحى ونوع من الفوضى اللغوية ال  احنراف و خروج على اللغة 
تستند اىل قاعدة أو قانون، نتيجة للتساهل والتكاسل واإلمهال 

هلذا فنحن ندعو مجيع العرب و . ني الناطقني ااملوجودين ب
املهتمني باحملادثة العربية، إىل العودة إىل اللغة الفصحى، فهي 
وحدها عامل وحدم االجتماعية، وتقدمهم الفكري والعلمي 

  .والثقايف
أما اللهجات فلتسجل على صفحات ممغنطة، ولتحفظ يف 

  . من يريد دراستها واالطالع عليهااملكتبات لتكون مادةً جاهزة لكلِّ
فاهلدف هنا هو االطالع على مسرية التحول والتغيري يف حياة 
اللغة واللهجات العربية ملعرفة العوامل املؤثرة الىت تسببت يف 

وعلى ضوء هذه الدراسة، نتعرف على مدى التحول . اجيادها
اللغات والتغيري الذى حدث قبل آالف السنني، و تسبب يف ظهور 

السامية، واللهجات العربية القدمية، وكما ذكرنا سالفاً إن دراسة 
اللهجات، الميكن حصرها يف فصل أو درس، بل تقتضي دراسةً 

  :لذا فإن نتائج هذه املطالعة اليسرية تنحصريف. خاصة ا
 القبائل العربية إىل خوزستان قد بدأت منذ  إن هجرة: أوالً

) شوش(ملنطقة و منذ أن كانت سوس العهد األخميين يف هذه ا
و توالت اهلجرات بعد ظهور . العاصمة يف مشال خوزستان

وكانت تلك القبائل متعددة، من ربيعة إىل طي إىل متيم . اإلسالم
  .وغريها) السادات واألشراف(إىل قريش 

 يف خوزستان ظهر أنَّ   العربية من خالل دراستنا للهجة: ثانياً
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الفارسية يف مراكز املدن، أكثر مما هو عليه يف اإلقتراض اللغوي من 
كذلك فإنَّ اإلقتراض من الفارسية يقلُّ ىف املدن . القرى و االرياف

و القرى كلّما اقتربنا من غرب خوزستان، و يزداد يف األهواز 
  .وشرقها و مشاهلا وجنوا

مع تعدد القبائل و اختالف املوقع اجلغرايف هلا، فإنَّ : ثالثاً
ا تتفاهم ذه اللهجة، مع وجود اختالٍف طفيف ىف تلفظ مجعيه

  .األصوات و استعمال املفردات واملصطلحات الفارسية
إن بعض الطوائف العربية الىت هاجرت قدمياَ إىل املناطق : رابعاً

اجلبلية يف إيذه ومسجد سليمان و باغ ملك شرق خوزستان، ويف 
 مشال غرب خوزستان، و وآبدانان يف حمافظة إيالم، دهلران و بدرة 

يف هندجيان و بهان جنوب شرق خوزستان، تلك الطوائف، مع 
أا اختلطت مع السكان األصليني، واا تتكلم بلهجتهم، وقد 
نسيت هلجتها العربية، لكن لون البشرة، وأمساء اآلباء واألجداد، مث 

 لغتهم، كذلك معرفة  وجود مفردات ومصطلحات عربية حمرفة ىف
لبعض بأنسام القدمية، كل ذلك يشري إىل أَنَّ لغة أي قوٍم ميكن أن ا

تتبدل و تتغير متاماً إذا ما توفرت الظروف املواتية لذلك التغيري 
  .والتبديل

إن اللهجة العربية ىف خوزستان قد تأثرت بوسائل : خامساً
االتصال اجلماعي الفارسية والعربية، كذلك فإن وجود مئات 

والصناع العرب اإليرانني يف الدول اخلليجية كان له أَثَر العمال 
  .واضح ىف هذه اللهجة

اضافة اىل أنَّ عودة آالف اإليرانني من العراق والكويت قد 
ترك آثاراً اجيابية يف اللهجة العربية ىف خوزستان، هذا إىل جانب 

  .العوامل املؤثرة األخرى اليت أشرنا اليها آنفاً
الفارسية يف هذه ) احلروف( استبدال األصوات إنَّ: سادساً

اللهجة بغريها مل حيدث ىف عصرنا هذا، بل كان منذ القدمي، إذا 
إىل هذه احلروف ىف ) من علماء القرن الثاين اهلجرى(أشار سيبويه 

أما حذف احلركات اإلعرابية . ١عند تطرقه إىل األصوات. كتابه
 كما –و اإلبدال أيضاً . بيةعامة بني سائر اللهجات العر فهو ظاهرة

  .٢ كان موجوداً ىف اللهجات القدمية و احلديثة–رأينا 
إنَّ مجع األمساء الفارسية على أوزان اجلموع العربية، : سابعاً

كذلك حنت األفعال من الكلمات الفارسية على صيٍغ عربية، بني 

                                                        
  .٤٨٨، ص )١٩٦٧(، بريوت، ٢الكتاب، ج : سيبويه، ابويشر. ١
شكيب أنصاري، حممود، مباحث يف علم الصرف، مركز النشر جبامعة شهيد . ٢

 .١٣مشران، اهواز، ص 

و أنَّ العامة من الناس يدلُّ بوضوح على أن اللغة العربية لغةٌ فطرية، 
  .العرب كانوا يتكلمون على السليقة

مع وجود التقارب اجلغرايف بني خوزستان وجنوب : ثامناً
العراق، فإن عرب خوزستان ال يتلفظون األعداد املركبة مثل عرب 
العراق، و هذا يدل على تطور النطق عند العراقيني، حيث أنهم 

  .يبدلون التاء طاًء و ليس األمر كذلك ىف خوزستان
  

  املصادر و املراجع
 التجارية، القاهرة،   ابن عقيل، شرح ابن عقيل، املكتبة-١

  . م١٩٦٤
تاريخ مفصل ايران، دار اخليام :  اقبال آشتياىن، عباس-٢

  ).١٣٧٦(، ٨للطباعة والنشر، طهران، ج 
علم اللغة العربية، :  حجازى، حممود فهمي-٣
لسيد حسني سيدى، الترمجة الفارسية ل. املطبوعات، الكويت وكالة

  ).ش. ه١٣٧٩(طهران، » مست«مؤسسة 
ها،  راهنماى گردآورى و توصيف گويش:  زمرديان، رضا-٤

  ).١٣٧٩(مركز مطبوعات جامعة، مشهد، 
  ).١٩٦٧(، بريوت ٢ سيبويه، ابوبشر، الكتاب، ج -٥
مباحث يف علم الصرف، مركز :  شكيب انصارى، حممود-٦

  ).ش.  هـ١٣٧٢(هواز، النشر يف جامعة الشهيد مشران األ
دراسة ميدانية حول اللهجة :  شكيب أنصارى، حممود-٧

العربية يف خوزستان، باللغة الفارسية، جامعة الشهيد مشران، 
  ).ش.  هـ١٣٧٠(األهواز 
دار العلم « دراسات يف فقه اللغة:  الصاحل، صبحي-٨

  ).ش.  هـ١٣٨٨(للماليني، بريوت 
فقه اللغة، و علم اللغة مباحث ىف :  عبدالتواب، رمضان-٩

العربية، الترمجة حلميد رضا مشاخيى، مؤسسة القدس الرضوي 
  ).ش.  هـ١٣٦٧(مشهد، 
 عزيزى، يوسف، قبايل وعشاير عرب خوزستان، طباعة -١٠

  ).ش.  هـ١٣٧٢(مهدي، طهران، 
تاريخ العرب قبل االسالم، منشورات :  علي، جواد-١١

   ).ش.  هـ١٣٨٠(الشريف الرضى، 
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