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  ) في اللغاِت العراقیِة القدیمةِ -  išالالحقُة الظرفیة (

  وَاثُرها في اللهجاِت العراقیِة الحدیثةِ 

  عثمان غانم محمد  .ـ مأ                                                          

  كلیة اآلثار \جامعة الموصل   

  قسم اللغات العراقیة القدیمة  
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  ١٨/٨/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:     ١٢/٧/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  :ملخص البحث

هذا البحث في قواعد اللغات العراقیة القدیمة  : اللغة السومریة ، واللغة األكدیة ینصبُّ       

الصوتیة القواعدیة، واثر امتداد التأثیر الى ًا في الناحیة بلهجتیها البابلیة و اآلشوریة ، وتحدید

  .تنا الحاليقاللهجة المحكیة في و 

في  )iš -الظرفیة ( ِاش :  الالحقة صولأ ن نتتّبعلنا قدر ما اتیح لنا من معلومات ألقد حاو     

اصًال إذ وجدنا لها  ،في العالمقدم اللغات المدونة وهي أ ،السومریةاللغات العراقیة القدیمة، ومنها 

كي ، صولها وكیفیة استعمالها واُ التعرف على مدلوالت هذه الالحقة  ناهدف،  ففي هذه اللغة

فقد لوحظ استعمالها على نطاق واسع ، كدیةفي تفسیرها في اللغة األ واالدراك لنا الفهم یحصل

 العاربة وهي من عائلة اللغات، للغة األكدیةا الى نتین البابلیة واآلشوریة المنتمیتیفي اللهج

 قویة،تاریخیة و جغرافیة  بینهما روابطَ  نَّ أ ، االّ نتمي الیها اللغة السومریةالتي ال ت (السامیة)

، ولكن األكدیة اللغةأنها اصیلة في هما عاشتا في بالد الرافدین، فِوجدت هذه الالحقة وكفكلتا

  . هذه الالحقة حتمًا هناك تأثیر متبادل بین اللغتین السومریة و األكدیة في استعمال

حقة في اللهجات العراقیة وجدنا اثرا لهذه الال ،من محاور هذا البحث ومن جانب آخر       

في اللغات  اً لها أصًال مشترك ناجدالتي و  ،في بعض المفردات والسیما ،وأخص العربیة، الحدیثة

اذ یدل ذلك على تواصل الموروث  ،رتي اعتمدنها كامتداد لذلك التأثیلا ،العراقیة القدیمة

   صالة هذه الالحقة في اللغات العراقیة القدیمة .وعلى أ .الحضاري بین الماضي والحاضر 

  ظرف الزمان –اللهجة  –االكدیة القدیمة  –الالحقة الظرفیة  –ِاش  الكلمات المفتاحیة:
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On Modern Iraqi Dialects 
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Othman_khazer@uomosul.edu.iq 

Abstract:       

This search deals with Ancient Iraqi Languages : ( Sumerian and 
Akkadian ) , especially in the phonetic grammar.   

We have tried in accordance to the information accessible to us to 
follow the origins of the adverbial suffix \-iš\  in the ancient Iraqi 
languages including Sumerian, which is the oldest written in the world, 
that we found an origin to this adverbial suffix in the Sumerian language, 
so we aimed to identify the semantic of the suffix and its origin in order 
to get understand the interpretation in the Akkadian language and its 
dialects :   ( Babylonian, Assyrian ) .  

 On the other side we found the impact of the adverbial suffix \-iš\ 
in the modern Arabic Iraqi dialects with ancient Iraqi languages, 
especially in some words which ends in this suffix in which we found co-
authentic.          
Key  Words:  iš – Adverbial Suffix – Old Akkadian – Dialect – 
Adverbial of time 

  : في اللغة السومریة ( iš-) الالحقة الظرفیة - اوال

بل في قدم اللغات المدونة لیس في بالد الرافدین فحسب ، أمن اللغة السومریة  تعدّ             

الموطن الذي وجدت فیه النصوص التي ُدوَنت  ما اتفق علیه الباحثون ، و جمع ، وهوالعالم أ

في والتي تعود  ،وجنوبه العراق فدین وتحدیدًا في مناطق وسطبها اللغة السومریة هو بالد الرا

ألصول اللغویة و ابدایاتها الى النصف الثاني من األلف الرابع قبل المیالد .  فو تاریخها 

  صولها القواعدیة .قصوى في المقارنة بین اللغات و اُ  القواعدیة في هذه اللغة ذات فائدة

البد ان نتطرق الى الحقة االتجاه  ، \iš-\في مستهل حدیثنا عن الالحقة الظرفیة و     

فهي تشابهها من الناحیة الصوتیة والوظیفیة الى حدٍّ ما ، ،  \- terminative (\ še3السومریة (

هذه دل لت ،سماءالذي یلحق األ \ še3- \اللغة السومریة بالمقطع  إذ ُیعبَّر عن الحقة االتجاه في 

و اتجاه ، إذ اي ان معناها ناحیة أ ،شيٍء ما أو شخص ما الى ِوجهته لِ و على وصالالحقة 

  : )١( اً ناو زمأ اً تكون هذه الوجهة إما مكان

AN-ŠE3   



  ـ م. عثمان غانم محمدأ          ) في اللغاِت العراقیِة القدیمةِ iš-الالحقُة الظرفیة (

  وَاثُرها في اللهجاِت العراقیِة الحدیثةِ       

١١٥ 

  )٢(( سماء + الحقة االتجاه )   ناحیة السماء

U4   MIN-ŠE3 

  )٣(( یوم + اثنان+ الحقة االتجاه ) لیومین 

وهذه ،  \EŠ2\یضًا )، إذ یقرأ أallomorphتتغیر قراءته ( نیمكن أ \ŠE3\ان المقطع     

صوات ناغم الصوتي بین اصوات العلة واألالخاصیة معروفة في اللغة السومریة الملصقة في الت

، ساكنعندما ُتلحق بصوت  \EŠ2\هناك دلیل یرینا ان الحقة االتجاه یمكن ان تلفظ فالساكنة، 

 . )٤(عند ُتلحق بصوت معتل \še3\و ربما تُقرأ أ

    :  )5(وهو التعبیر الظرفي ،مهم لهذه الالحقةثاٍن  وهناك معنىً     

GAL-LE-EŠ2 

  (عظیم + الحقة ظرفیة) بصورة عظیمة

U4-DE3-EŠ3 

 (یوم + الحقة ظرفیة ) كالنهار

 U4-UL-LA-ŠE3 

  )6((یوم + بعید + في + الحقة ظرفیة) لألبد

ZI-DE3 – EŠ2 

  )٧((صدق + الحقة ظرفیة) بصورة صادقة

-AK-EŠ2 

  )٨(داة اضافة + الحقة ظرفیة )(أ بسبب

ر الظرفي في اللغة السومریة للتعبیت أن هناك طرائق اخرى استعمل وتجدر اإلشارة الى       

 إضافة ، او  \bi-še\، أو اضافة  \bi\ومنها اضافة الضمیر  \- eš\الالحقة الظرفیة فضًال عن 

  لم نتطرق الیها لعدم تعلقها بمادة البحث . )٩(الى االسم \eاو  a\االداتین 

وبین \še3\  االتجاهتمییز دقیق بین الحقة الى  ،)Attingerلقد تنبه الباحث اتینجر (        

 یكون غیر المحتمل انمن  هن، إذ ذكر أوالتي سماها الالحقة الظرفیة  \eš-\ االخرى الالحقة

  ، إذ یمكن المقارنة بین االمثلة )١٠(اصلهما واحد ، على الرغم من التشابه الجوهري بینهما 

  :تیة اآل

  

AN EN-NAM  ŠUL-LE-EŠ2  AL-GUB  < an  en-am  šul-eš  al –gub –Ø > 

الحقة ظرفیة   + شاب داة توكید ( سماء  سید+ أ السماء كانت سیدًا ، هي وقفت كشاب یافع 

  سابقة تصریف+ جذر الفعل وقف+ ضمیر الشخص الثالث )

E2-GAL-ŠE3 

  (قصر + الحقة اتجاه) ناحیة القصر
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١١٦ 

E2 LUGAL-NA  ZI-DE3 – EŠ2  MU – RU2 < E2 lugal-ani-ak  zid - eš   
mu-n- ru2-Ø> 

ضافة    صدق + الحقة +أداة إ ضمیر تملك ( معبد  ملك + ملكه بصورة صحیحة بنى معبدَ 

  ظرفیة   سابقة تصریف + ضمیر الفاعل   + جذر الفعل + ضمیر المفعول به)

 SIPA   ZI(D)-ŠE3 

  . )١١(( راعي + صحیح + الحقة اتجاه ) (ناحیة) الراعي الصادقـل

ن في مختلفتا \še3و   eš2\األخیرة یمكن مالحظة ان الالحقتین  ةمثلة االربعوهنا في األ      

بعد المثالین  \eš-\ حیث ظهرت الالحقة ،صوات الساكنةألاللفظ وتبین ذلك في ورودهما بعد ا

نها على أ\še\المثالین الثاني والرابع فقد ظهرت في ما ، أنها الحقة ظرفیةعلى أثالث ول والاأل

  بصورة واضحة . الحقة االتجاه 

ى ، عل الباحث اتینجر قبوًال الى حّد كبیر بین المختصین لقد القى هذا التمییز الذي قدمه    

 zi-de3-eš2  ; šul-le-eš2 \  :في المثالین \- eš\الالحقة  الرغم من ان بعض الباحثین وصفوا

  . )١٢(ایَّدوا انها الحقة ظرفیة مستقلة  ینخر ة اتجاه ، إّال ان هناك باحثین آالحقعلى انها \

  

  : السومریة و األكدیة ) في اللغتینiš-الالحقة ( - ثانیاً 

ذهنه یتبادر الى  كدیةص في اللغة األتن اي مخ) ، فإiš-عند دراسة الالحقة الظرفیة (  

، فهناك تداخل في الشكل والوظیفة بینهما  ،) السومریةeš-مع الالحقة ( هاتشابهللوهلة األولى 

نفسه  الوقت هذه الالحقة من السومریة ، وفي كدیةألومع ذلك ال یبدو واضحًا متى استعارت ا

) موجودة منذ عصوٍر مبكرة eš-فالالحقة ( ،كدیةألن السومریة قد استعارتها من ایصعب القول إ

انه یجب عدم إغفال التعاصر الذي دام بین ، كما كدیةأل، وكذا في اللغة افي اللغة السومریة

  )١٣(اللغتین لما یقارب من الف عام (شمل معظم األلف الثالث قبل المیالد )

كدیة في ما بین السومریة واأل متبادل ن یكون هناك تأثیرفالبد أ ،ن ذلكم رغمو على ال         

 وكالهما متشابه ،فكالهما یدل على االتجاه و الظرف ،یخص هذه الالحقة من الناحیة الوظیفیة

  . )١٤(من ناحیة اخرى في الصوت

) األكدیة ، فقد iš-(ـ لاثٌر فیها  دَ جِ وُ  )١٥(القدیمة )السامیةالعاربة ( اللغة ومما الشك فیه ان       

، فكل من ونصوص مدینة إبال  ،و نصوص مدینة ماري ،كدیة القدیمةهذه الالحقة في األ وجدت

الى  سنتطرق ، و رات مبكرة وهي فترة االلف الثالث قبل المیالدتعود الى فت االستشهادیاتهذه 

  في صفحات الحقة من هذا البحث .لذلك   شيء من التفصیل

  ) السومریة و eš-احتمالیة وجود عالقة اشتقاقیة بین ()Gelb(ویذكر الباحث گیلب   

)-išا الباحث فون زودنمّ ، أبأي اسناد دون ان یدعم هذا االحتمال كدیة ، ولكن من ) األ   



  ـ م. عثمان غانم محمدأ          ) في اللغاِت العراقیِة القدیمةِ iš-الالحقُة الظرفیة (

  وَاثُرها في اللهجاِت العراقیِة الحدیثةِ       

١١٧ 

)von Soden(  ان یكون هناك ارتباط بینهما ، اما الباحث اتینجر فیعتقد انه یمكن فقد استبعد

السؤال مفتوحًا في جواب ، ولكن فضل الباحث گیلب ان یدع  )١٦(ان یكون هناك تأثیر متبادل 

  .)١٧(غتین السومریة واالكدیة العالقة بین الالحقتین في الل

  

  : في اللغة االكدیة \- iš\الالحقة  -ثالثاً 

، فقد وجدت كدیةنذ فترات مبكرة في نصوص اللغة األ) وجدت مiš-ن الالحقة (ذكرنا آنفًا أ      

وقد  عّدة، استعماالتا سنجد ان لها كدیة القدیمة، ومن خالل االمثلة التي سیتم عرضهفي األ

كدیة، فمن الناحیة الداللیة (كما سنرى الحقًا) األتطور استعمالها عبر الزمن في لهجات اللغة 

  لـِ ، الى . : ) بمعنىanaكدي (تشیر الى تشابهها مع حرف الجر األ

  نها وردت بصورة مستقلة (وهي حالة فریدة) في النصوص المبكرة في مدینة ماري كما أ       

ینة البوكمال في الجانب السوري )، إذ ورد الحدود العراقیة السوریة في مد( تل الحریري قرب 

  حرف جر مستقل معناه (الى) .) بوصفه išالمقطع (

واستعملت ل على ظرفي الزمان والمكان ، ) وتنوعت داللتها لتدiš-وایضا استعملت الالحقة (    

من تاریخ اللغة األكدیة  ترات المبكرةایضًا للتشبیه . وسنعرض هنا جانبًا من استعماالتها في الف

  لف الثالث قبل المیالد :ألا وهي حقبة

في الفترة  is-(حیث كانت تقرأ : كدیة القدیمة ي اللغة األف )iš-( استعملت الالحقة       

ن دورها فإ كة باتجاه ، والتي تشیر الى المفعول ألجله ، وبذلكر یفة الحظ، والتي لها و )المبكرة

  لى او ألجله :: إ ) بمعنىanaكدي (یشبه دور حرف الجر األ

   < umissa       < umu+is+sa  لیومها                                         

  < mahris      < mahr(u)+is لحضور ، بحضور                                       

   واستعملت ایضًا لغرض التشبیه:

  <ilis ālīsunu < il+is +ali+sunu مدینتهمكإله  

  اذا لحقت الصفة : هذه الالحقة لصیاغة الظرف والسیماوكثیرًا ما استعملت 

  <kēnisma  < kēnu+is+ma بصورة صحیحة 

  < istēnis      < isten+is سویة  

   <daris        < daru+is بدإلى األ   

  < dannis      < dannu+is )١٨(بصورة قویة 

  كدیة القدیمة : في اللغة األ )iš-هم استعماالت الالحقة (أوسنلخص    

  سماء المصادر لتفید المفعول ألجله :فهي تأتي مع أ
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         nadaniš لإلعطاء 

        gudusiš للتقدیس 

 erasiš للغرس 

    سماء الشخصیة في تركیب األ جاءتكما  

belis(da.gal)(19) 

  ) :uš-لى (وقد تتغیر قراءتها إ

zeluš(DA.GAL) 
rimuš(20) 

  كدیة :) في النصوص األiš-بأهم المفردات المقترنة بالالحقة ( ثبتٌ وهنا 

  المفعول ألجله :

  kiriš dsin له سینلبستان إل 

  qatiška  لیدك 

 šuaš (21) له 

 asriššu لمكانه 

 

  : و المكانالزمان أ لظرف

 kailš (gališ)   كلیاً  

 kiniš (giniš) بصدق 

 mithariš(22)  بطریقة متشابهة 

 dariatiš (ظرف زمان) لألبد 

 ahratiš(23) (ظرف زمان) لآلخرة 

 

  للتشبیه :

 sinnišaniš(24) كامرأة 

 ahiš كاألخ 

 šallaš(25) كغنیمة 

وهي  ،ور الثالثةأ عصر اي ،منیة تسبق البابلیة القدیمةفي فترة ز أشار الباحث گیلب         

ستقلة بوصفه بصورة م ) išالمقطع ( ،في مدینة ماري حقبة األلف الثالث قبل المیالد، استعمل

  لى :: إ) بمعنى  anaكدي  (حرف جر یماثل حرف الجر األ

             šumma awātum iš nakrim ūṣi   (25) العدو الىإذا خرجت الكلمة  



  ـ م. عثمان غانم محمدأ          ) في اللغاِت العراقیِة القدیمةِ iš-الالحقُة الظرفیة (

  وَاثُرها في اللهجاِت العراقیِة الحدیثةِ       

١١٩ 

في مدینة  ذاتها المجموعة نصوص تلك الحقبة، وفيستشهادین وردا في هناك ا نّ أ مع العلم    

  الحقة :بوصفها  )iš-ظهرت فیها (ماري 

 hartiš لغرض الحفر 

 watriš(26) بإفراط 

) ال یشمل iš- لف الثالث قبل المیالد) عن الالحقة (األریخیة (والكالم في هذه المرحلة التأ       

كدیة القدیمة ، وفي العصور الالحقة لألخرىأ فقط، بل حتى في لغات عاربة كدیةاللغة األ

كدیة حیث اعتبرت هذه في المناطق التي غطتها اللغة األ وانتشر استعمالها ،تطورت استعماالتها

بتل ماردیخ في سوریا ، على بعد  ص من مدینة ابال ( وتعرف اآلنفي نصو سمة لغویة قدیمة .ف

من  نأینا أر ، قبل المیالد ینعشر والالرابع القرن  ) تعود الى ما یقارب میال شمال مدینة حلب ٦٠

) iš(:الدال على االتجاه  المستقل ) ذات صلة مع حرف الجرiš-(ان تكون الالحقةالمحتمل 

القدیمة فقط ، ولهجة مدینة ماري  كدیةلالحقة الظرفیة لم تكن محددة باألالذي ورد في ماري ، فا

في نصوص هذه المدینة  ، فقد ِوجد )27(المبكرة  العاربةاللغات نها تمثل سمة من سمات إبل ، 

  ) لها استعماالت عدیدة :iš-(إبال) ان (

  ) :šuفقد استعملت في محل ضمیر الشخص الثالث هو (

 a-mu-iš مهأ 

 a-bi-iš بوهأ 

  ن هذه الالحقة تمثل ظروفًا بصورة عامة :أوفي قوائم معجمیة من تلك المدینة وجدنا 

 < arhiš   < 'rh كدیة )بسرعة (وهذه المفردة شائعة في األ 

 < al(i)yiš  < 'ly' )٢٨(الى باإلضافةفوق ، فوق هذا ،  

 < dawriš  < dwr كدیة)األفي اللغة  daišلالبد ( تناظرها  

 < qatiš  < qat )29(حاًال  

 < ak(ā)miš < 'km' خذأللغرض ا 

 < nab(ā)ṭiš  <nbṭ و اللمعانأألجل البریق  

 < qab(ā)riš  < qbr  للدفن  

  ṭam(ā)riš < ṭmr > (30)    للطمر  

ما أّننا خرى ، كألا في اللغات العاربةقلیلة الورود  ) تعدّ iš-ن الالحقة (أمما سبق یتبّین لنا       

  ) :it'او  itمنتشرة في سوریا بالمقطع ( نجد ما یقابلها في لغات عاربة

 Šappīra'īt  بصورة جمیلة                                

  Malkāīt (31) بصورة ملكیة 
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  :اللهجة البابلیة القدیمة ) فيiš-الحقة (لاهم استعماالت ا -رابعاً 

، والسیما حقبة كدیة القدیمةوورودها في األ) - išعدما تحدثنا عن الالحقة الظرفیة ( ب          

ة القدیمة ، وانتشار هذه كدیستشهاد بأمثلة على ورودها في األوبعد االلف الثالث قبل المیالد، األ

في الفترات التي تلت  كدیةسنحاول التحدث عنها في اللغة األ ،تحدیداً  في ماري وابال الالحقة

مرحلة العصر البابلي القدیم  في النصف االول من االلف الثاني ومنها  ،كدي القدیمألالعصر ا

التي تعد من اهم لهجات اللغة  قبل المیالد، فقد ضمت هذه المرحلة اللهجة البابلیة القدیمة

  . كدیةاأل

سماء ألمع اقلیلة الورود  ، وهي) anaلى إتتوافق الالحقة الظرفیة داللیًا مع حرف الجر (     

  في العصر البابلي القدیم ، وٕاذا جاءت فإن استعمالها یكون في النصوص االدبیة :

  iliš tikal باإللهثق  

  وٕاذا جاءت مع المصدر فإنها تدل على الغرض :

          amāriš ألجل النظر 

  و الضمیر الشخصي :أهذه الالحقة بوصفها رابطًا في حالة اإلضافة مع االسم  وتظهر

 dāriš ūmi لألبد ، لألیام األبدّیة 

 akliška liṭṭul لینُظر ألكِلكَ  

  لى الصفات لتشكیل الظرف :كما تضاف إ

 mādiš بصورة عظیمة 

 damqiš بصورة جیدة 

 lemniš بصورة شریرة 

 kiniš بصورة صائبة 

  hadiš (32) بفرح 

) ، anaاو   inaو الى (كدي : في أ) مع حرف الجر األiš-واذا اقترنت المفردات المزیدة بـ (

  فإنها تدل على التوكید :

 ana labāriš(33) منذ القدم            

  توزیعي : لها معنىً ) išam-والالحقة (

  

 ūmišam یومیاً  

 warhišam (34) شهریاً  

  šattišam (35)  سنویاً   
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  للتشبیه : لمالتي تستع )kima) اصبحت تساوي (كما  iš-ن (فإ وفي مراحل الحقة

 abubiš (36) كالفیضان 

 rimaniš كالثور 

 šallatiš (37) كغنائم 

  الحقة اتجاه ظرفیة :بوصفها  أیضاوتأتي 

 ašariš هناك 

 šapliš تحت 

 Anniš لى هناإ 

eš (ayyiš)(38) ین ، حیثما ، حینماإلى أ  

ulliš (39) عالوًة على ذلك  

  annummiš(40) هناك 

  

  :البابلیة الحدیثة واآلشوریة الحدیثة ) في اللهجتین iš- الالحقة الظرفیة (-خامساً 

إّبان  وذلككدیة، الوجه الرئیس للغة األ ،و اآلشوریة الحدیثة ،البابلیة الحدیثة اللهجتان تعدّ       

البابلیة الحدیثة في  اللهجةول قبل المیالد، وتحدیدًا في النصف االول منه، فقد سادت أللف األا

فقد سادت اللهجة اآلشوریة الحدیثة، كیف ال وقد  الشمال، أّما في وجنوبها بالد الرافدین وسط

ریة ظیمتان وهما االمبراطوریة اآلشوریة الحدیثة، واالمبراطو تعاقبت في تلك الفترة إمبراطوریتان ع

دنى جزاء واسعة من مناطق الشرق األأى البابلیة الحدیثة على التوالي، واللتان بسطتا نفوذهما عل

  القدیم . 

بكثرة في كتابات اللهجة البابلیة الحدیثة ، فقد استعملت )iš-(الالحقة  لقد لوحظ استعمال     

  للمكان : بوصفها ظرفاً 

 libbuš(41) في الداخل 

šepuššu(42) بقدمه 

qerbuššu(43)  في داخله 

qibituššu(44) بكلمته 

للزمان : ظرفاً  أیضاواستعملت   

arkaniš فیما بعد 

dariš بصورة دائمة 

hanṭiš بسرعة 
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kaṣatiš  ًمبكرا 

umussu  ًیومیا 

ressu(45) فیما مضى 

واستعملت الالحقة الظرفیة مع الصفات :    

damqiš بصورة طیبة 

elṣiš بفرح 

eššeš بصورة جدیدة 

hadiš بفرح 

kiniš بصدق 

ṭabiš(46) بصورة طیبة 

  ) للتشبیه :iš-واستعملت الالحقة الظرفیة(

     Šadanniš كالجبل 

        Šaššaniš كالشمس 

                Šalamtaš      كالجثة             

 karmiš  (47) كالتل 

، وترد متزامنًة مع  هذه الالحقة وفیما یخص اللهجة اآلشوریة الحدیثة فقد شاع استعمال         

ا یعرف بالنحت في ، وكثیرا ما تأتي مدغمًة في مفردة واحدة بم: الى بمعنى )anaحرف الجر (

  :  یة مثلاللغة العرب

adanniš, addanniš, adaniš(48) 

  بمعنى : بقوة ، فهذه المفردة الظرفیة التي كثیرًا ما تكررت في كتابات العصر اآلشوري الحدیث

  .  ) = (الحقة ظرفیة+قوة+إلى)an(a)+dann+iš أصلها : (

  

  : ) في اللهجات العراقیة الحدیثة iš-الالحقة الظرفیة (  - سادساً 

 :وعالقته بالمعنى صوت الشین  - أ

) في اللهجات العراقیة الحدیثة البد من  - išفي مستهل حدیثنا عن الالحقة الظرفیة (        

الذي نتجت عنه هذه الالحقة، واالفادة مما توصل الیه المختصون في  الشینالتطرق لصوت 

، إن بعثرة النفس عند للتفشي بغیر نظامرخو، وهو  مهموس الشین صوتف دراسة الصوت،

، وطریقة نطقه بین شفاه مكشره  والخلطالبعثرة واالنتشار حداث التي تتم فیها خروجه یماثل األ

   . )٤٩(كانت اصلح ما تكون للتعبیر عن توافه االشیاء واألمور



  ـ م. عثمان غانم محمدأ          ) في اللغاِت العراقیِة القدیمةِ iš-الالحقُة الظرفیة (
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عاني في باب امساس الم، فلقد تنّبه األقدمون من العرب الى عالقة الصوت بالمعنى       

نبه علیه  اً لطیف اً شریف كتاب الخصائص، ان لهذا الباب موضعاً بالحروف یذكر ابن جني في 

، ومن ذلك شد الحبل فالشین بما فیها من التفشي تشبه من الجمهور الخلیل وسیبویه وتلقى القبول

بالصوت اول انجذاب الحبل ثم یلیه احكام الشد و الجذب فیعبر عنه بالدال وهي اقوى من 

  . )٥٠(الشین، والشّدة في األمر مستعارة من شّد الحبل ونحوه

ئتین االى معجم الوسیط عثر على م هرجوعه عند ابراهیم عباس، انّ  ذكر الباحثكما و       

تدل معانیها على البعثرة واالنتشار  مصدراً  وعشرة مصادر بدأت بالشین، منها تسعة واربعون

، شذا المسك شذوذًا )تقاطروالتشتت، فعلى سبیل المثال : شأشأ القوم ( تفرقوا )، شرشر الماء (

، شعب، شعث، وشعشع الضوء (انتشر)، و شلشل الماء ( صبه (قویت رائحته)، شظي، شذر

  متتابعا )....وهكذا .

منها تسعة عشر مصدرًا للخلط والتجمع العشوائي : شبَّث (علق الشيء بالشيء)، شحم (سمن  

وامتأل)، شحن السفینة (مألها وحّملها)، اشترك األمر (اختلط)، شاب (خالط سواد الشعر 

بیاضًا). وهناك ستة عشر موضعًا لتوافه االشیاء بما ینسجم وطریقة النطق ، منها : الشؤم، 

 (قبح) . وهناك ثمانیة مصادر شوهایوان)، الشح، الشعوذة، الشراهة، الشناعة، شاه الشبق (للح

ألصوات تتوافق مع معانیها، ومنها : شجن، شدا (تغّنى)، شخر النائم، شخب اللبن (خرج من 

  . )٥١(الضرع مسموعًا صوته)

رًا، كان ن مصددر، فقد تم التعرف على مائة وعشریوفیما یخص الشین في نهایة المصا     

اب مادیًا ومعنویًا، نذكر من واالضطر  البعثرة واالنتشارمنها ثالثة واربعون تدل معانیها على 

َرَش بینهم (أغرى بعضهم ببعض) ، بغشت السماء (ارسلت مطرًا خفیفًا)، جاش الماء : َأذلك

 (تدفق)، رّش، رعش، فرش (انبسط)، نشنش الطائر (نتف ریشه وألقاه)، فتش، ملش الشيء

  . )٥٢((فتشه بیده وطلبه)، نبش البئر (استخرج ركامها)، نهش (تناول)، جرش 

صوت الشین لهشاشته  نّ دأ بالشین والتي تنتهي به، أویبدو من مقارنة المصادر التي تب   

أشد ا یقع في نهایة االلفاظ، فهو من ئصه الصوتیة عندمكثر ایحاًء بخصاأوضعفه كان 

  . )٥٣(، على الرغم من هشاشة صوته وتأثیراً  صوات قوةً األ

ومن الواضح ان لصوت الشین عالقة في المعنى فما هو موجود في اللغة العربیة ینطبق    

الى عدم الخلط بین الشین األصلیة في المفردة تمامًا على  اللغة األكدیة ، اّال انه یجب التنبه 

وبین التي ابدلت شینّا من الثاء او السین، فصوت الثاء غیر موجود في اللغة األكدیة وقد  األكدیة

استعیض عنه بصوت الشین فالتباعد بین مخرجي الصوتین لیس كبیرًا، فإذا كانت الثاء مخرجها 

بین االسنان فإن الشین یصد من مخرج الجیم المركبة فهي صوت حنكي تساهم االسنان في جزء 
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في اللغة العربیة فهما  حّدثَ تقابل  )edēšu، فعلى سبیل المثال المفردة ()٥٤(یة نطقهمن عمل

، )٥٥(َوَثبَ ) التي تقابل wašābuفردة (ممتطابقتان في اللفظ والمعنى، والحال ینطبق على ال

  وهناك العدید من األمثلة في هذا الباب ،

  

  : ) في اللهجات العراقیة الحدیثة-išالالحقة ( - ب

في شمال العراق  هجات العراقیة (العربیة)هناك عدد من المفردات والمركبات في الل  

الالحقة  تنسجم مع تناوله موضوع البحث عن ها مادة صالحةن نعدّ ، یمكن أ ووسطه وجنوبه

، فاللهجة العرقیة كما هو كدیة تحدیداً العراقیة القدیمة ، السومریة واأل) في اللغات iš-الظرفیة (

، وقد ذكر المختصون بهذا الشأن ان مالمح هذه اللهجة قد الى اللغة العربیةنتمي معروف ت

، فنتج  اإللخانیة، حیث ظهرت الدولة )للهجرة ٦٥٦بعد سقوط الدولة العباسیة سنة ( تتوضح

  . ) ٥٦( ، وكان للغة نصیب منهادخول المغول الكثیر من التغیرات عن 

في الدرجة االساس، عالوًة عن ما  اللغة العربیة العراقیة هين مواد اللهجة أومن المعروف      

   لمناطق الجغرافیة المجاورة المنتشرة في اولهجاتها اوربیة - دخیلة من اللغات الهندو طرأ من ألفاظ

  . على مّر الزمن والتركیة وغیرها والكردیة لفارسیةكاو 

 من اللغات العاربة صلأردات التي لها ن ال نغفل عن الكثیر من المفأكما یجب علینا     

  ولهجاتها والتي یمكن تمییز اصولها بوضوح .

موروث من اللغات الالتراث اللغوي  ان الشيء األهم الذي یجب ذكره اال وهوإّال          

 كدیةائدة على ارض العراق ، فاألالتي كانت س ،العراقیة القدیمة وأخّص منها السومریة واألكدیة

التي تنتمي الیها اللغة  تعد فرعًا من فروع اللغات العاربة ( السامیة)بلهجاتها البابلیة واآلشوریة 

 ،ن ان ال یغفلوا عن هذا المصدر المهم للعدید من المفرداتإذ ینبغي على المختصی، العربیة

  .  وهذا خالف الواقع ،والتي عّد البعض قسمًا منها بالدخیل

في اللهجة العراقیة ، بعد ما  ،مزیدة ش)اِ -(ة قالالحب ى مفردات تنتهيعل هنا وسنركز حدیثنا   

  هذه الظاهرة اللغویة في اللغات العراقیة القدیمة :العمق التاریخي لتناولنا بشيء من التفصیل 

  

، وأصلها ، وقد اصبح لدیه غریم وثأر )٥٧(من بَلش ، ُاصیب وأوذي ، ووقع في مشكلةبِلش : 

  من 

  ، وهي معروفة باللهجة العراقیة في شمال العراق  البالء

، وكذا السابح في النهر یحرك یدیه یضرب بهما بال )َطبّ (ضرب الماء بیدیه بال نظام  طبَّش :

  انتظام



  ـ م. عثمان غانم محمدأ          ) في اللغاِت العراقیِة القدیمةِ iš-الالحقُة الظرفیة (
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     : أخذ جانبا  اي ،، فهي من طرف )٥٨(تحرك الفرخ في الوكر بال انتظام : طرفش وكذلك 

  . )٥٩(وأثارك من حرَّ حركش مكان ، وكذا من      

                                 ه، وهذ لنبات في المراحل االولى من نموهة وتنعیمها حول ساق ابوهي عملیة تفتیت التر ربَّش : 

               :بمعنى ،وربا ربَّ ، وهي مأخوذة من الفعل في األریافالمفردة معروفة لدى المزارعین    

موجودة في اللغة ذاتها المفردة  أن مع العلم ،)٦٠ (تجمعوا :وتربب القوم بمعنى نّمى ،  

 ،إذن فهنا صوت الشین مزید ولیس من أصل المفردة، نفسه المعنى وهي تحمل )rabū( كدیة األ

ربشًا : كثر عشبها واختلف الوانه، وربش الرجل: اختلف  –وذلك لو اننا قلنا َرِبَشت األرض 

  . ، فالمعنى هنا مختلف )٦١  (الوانه

الشيء تقّبض وتداخل بعضه الى بعض ، وتعكنش و تكّمش ، ویقال : عكنش وجهه َعكَنش : 

  : تعكن الشيء عكم، و )٦٢(شّده بثوب اي تقّبض من غضب ، وفي اللسان : َعَكَم المتاع 

من فلَّ ،           فلَّش : ، وشبیهة بها  فردم الطعام اقسامًا وكل قسم َفرَدَشة ، فهي من قسّ   َفرَدش :

تقول العامَّة : َفرَدش األثاث اي بعثره   
 )٦٤(.   

بكلَبش :    : األسیر َكّلبَ  . فهي من )٦٥(تعلق تعلقًا شدیدا كالحریر على الشوك ونحو من الُكالَّ

                                  .)٦٦(قّیده بالكلب، والُكّالب: حدیدة معوّجة الرأس ینشل بها الشيء        

مزیدة شین ، وهذه من االلفاظ الشائعة في اللهجة العراقیة  ُكل وهي مناي تمامًا ُكلِّش : 

فنقول الماء ُكلِّش بارد اي شدید البرودة ، وهناك من یعتقد انها  للمبالغة ، وتستعمل

،   (الماء كلَّ شيء بارد !)ن أ، وأقول لو كانت كذلك فكیف  )٦٧(ُكلَّ شيء مختصرة من

عبارة : ( ُكل شي ) شائعة ایضًا في اللهجة العراقیة ، فكیف لم تُحل ( ُكلِّش )  انَّ كما 

في اللغة إذ هناك ما یطابقها  وأختم بالقول ان هذه المفردة من الموروث اللغوي مكانها ،

نجد   لكوكذ  )kalliš()٦٨( كدیةالمفردة األ كدیة لفظًا وفكرًا ، فلفظًا ومعنًى هي تطابقاأل

  عبارًة كثیرة الورود :افتتاحیات رسائل العصر اآلشوري الحدیث  في

anāku šulmu adanniš  

  زین ) . (بقّوة) بمعنى : انا بسلم جدًا ، ولو ترجمت باللهجة العراقیة ( انا ُكلِّش

 فرنسیة األصل ومعناها گيبإمالة الیاء : الماء القلیل في النهر بحیث یمشي االنسان ، وگیَّش : 

   . )٦٩( في اللهجة العراقیة شین افزیدت علیه محل من النهر یمكن عبوره للماشي

 ) لطّ ( ان  الشيء الصقه ، كما لطّ  :لصق و لططت الشيء الصقته ، وفي اللسان لطش : 

بمعنى الضرب بباطن الكف ،  الضرب بالید المنشورة ، وفي اللسان : اللطة تشیر الى

  . ) ٧٠( اكله ولطه حقه اي جحده ولط المال
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 هل العراق للنفي اي نفي وجود شیئ وهي منأو(ماكو) معروفة عند عامة  ماكواصلها ماُكش : 

) ، وقد زیدت شین، makȗ()٧١(الموروث اللغوي حیث انها وجدت في اللغة االكدیة 

  .مامشمنها في اللفظ والمعنى المفردة  وقریبة 

 لالستفهام االنكاري مولیس قد جئت ، وهي أ  لیس ، فنقول انا موش جیت ، ايأبمعنى  موش :

 الیس :زیدت شین ، وهي اآلن تستعمل عند عامة جنوب العراق ، فنقول موش هذا اي

  .)٧٣(وهي شائعة في اللهجة المصریة ،فعالألتنفي ا التي ُمش :وقریبٌة منها   )٧٢(هذا 

  

  الخاتمة:

  في ختام هذا البحث البد من ذكر االستنتاجات اآلتیة :   

  ) في اللغات العراقیة القدیمة : السومریة واالكدیةiš-اصالة الالحقة الظرفیة ( -١

الى حد یصعب على الباحثین البت في اي اللغتین استعارت هذه  كاّفة، لهجاتهاب

، وجود میل الى عدها سومریة األصل من رغمعلى ال ،الظاهرة الصوتیة من األخرى

 لغات السامیة القدیمة .وجودها في الِقَدِم كما ویجب عدم االغفال عن 

ه ساعد الذي لخاصیته الصوتیة وكیفیة نطق ظاهرة لصوت الشیننحن نتحدث عن  -٢

وهو ما یتعلق بمادة  عندما یكون مزیدا على مفردة معینة داللته اللفظیةفي تحدید 

غفاله، إذ نجد خاصیة التفشي واالنتشار التي تدل على إ، وهذا شيء ال یمكن البحث

لى إكدیة بلهجاتها وصوًال ألموجودًا في اللغة السومریة وا التعمیم واالتجاه في المعنى

 لصوت الشین لخاصیةهذه االمحكیة وأخص منها العراقیة، و  العربیة ولهجاتها

 . وال ارید الخوض في هذا المجال  ،غلب لغات العالمأموجودة في 

(العربیة) المحكیةوفي دراسة لبعض المفردات في اللهجة العراقیة من جانب آخر  -٣

ن لها ش)، فقد وجدنا ااِ -التي تناولها البحث والتي تنتهي بهذه الالحقة الظرفیة (

وهذا یدل على األصالة والتأثیر في اللغات  ،اصًال في اللغات العراقیة القدیمة

 العراقیة القدیمة .
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