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 األلفاظ اآلرامية في العامية العراقية

 أ.م.أشواق نصرت جاسم

 جامعة بغداد –كمية المغات 
 ملخص البحث : 

بُت اللغات  تكمن أمهية البحث يف تأصيل األلفاظ اآلرامية يف العامية العراقية اليت ذُكرت بعض منها يف ادلصادر، وذلك من خالؿ ادلقارنة ادلعجمية
إىل اعتماد االستقراء والوصف التحليلي  السامية ) كاآلرامية ادلندائية واآلرامية السريانية واألكدية والعربية(، وبياف أوجو التشابو واالختالؼ فيما بينها. باإلضافة

 لأللفاظ اليت تطرقنا إليها. ورفد ادلكتبة بدراسة علمية جديدة للباحثُت اآلخرين أي تكوف مبثابة مرجع دراسي ذلم. 

موجودة يف ادلعاجم القددية سواء وهتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف األلفاظ اآلرامية يف العامية العراقية ) اللهجة العراقية اجلنوبية (، وىي ألفاظ فصيحة 
اليت توصلنا إليها يف حبثنا أكانت آرامية األصل أـ سامية األصل. وبياف سبب انتشار اللهجة العراقية على نطاؽ واسع بداًل من اللغة العربية الفصحى. ومن النتائج 

كتاباهتم اآلف. بعض األلفاظ موجودة يف اللغات السامية سواء أكانت موجودة   ىذا، أهنا ألفاظ فصيحة وسلسة ومعربة وليست عامية، إذ خيجلوف من استعماذلا يف
 يف لغتُت أو أكثر، وىناؾ ألفاظ آرامية األصل. 

 -ادلقدمة :

غة موضوع حبثنا ىو األلفاظ اآلرامية يف العامية العراقية، وىو موضوع شائق جداً يتحدث عن العامية العراقية اليت حدثت نتيجة احتكاؾ الل
اؾ لعربية الفصحى مع لغات حضارة وادي الرافدين العريقة وىي األكدية واآلرامية ادلندائية واآلرامية السريانية، ومن الطبيعي أف يكوف ىنا

  تأثَت وتأثر فيما بينها سواء أكانت يف ألفاظها أو تراكيب رتلها أو الصرؼ والنحو والداللة أيضاً.

  -مشكلة البحث :

جم العامية أو اللهجة العراقية إىل تأصيل، وذلك من  خالؿ ادلقارنة مع اللغات السامية السيما اآلرامية ) تفتقر قواميس ومعا 
 ادلندائية والسريانية( ، واستعماؿ قواميسها اللغوية.

االجتماعي  إف اللهجة العامية أصبحت ىي اللهجة السائدة يف العراؽ، ويف سلتلف ادليادين، واعتمادىا يف معظم مواقع التواصل 
 وتضمُت ادلقاالت الصحفية والشعر ) الشعيب والفصيح (..اخل بدالً من اللغة العربية الفصحى.



 األلفاظ اآلرامية في العامية العراقية

 أ.م.أشواق نصرت جاسم
 

         Route Educational and Social Sce Journal 

 351        Volume 5(2), February 2018 
 

                                                             

 -أسئلة البحث:

 -بعد طرح مشكلة البحث علينا التطرؽ إىل األسئلة اآلتية:

 ىل إف ألفاظ اللهجة العراقية اجلنوبية ىي ألفاظ عامية أـ فصحى موجودة يف ادلعاجم القددية؟. -1
 يوجد تأصيل متفق عليو لبعض األلفاظ اليت ذُكرت يف البحث من خالؿ استعماؿ قواميس ومعاجم العامية العراقية؟.ىل  -2
ما السبب الذي أدى إىل انتشار العامية العراقية حىت أصبحت ىي اللهجة السائدة يف العراؽ بداًل من اللغة العربية  -3

 الفصحى؟.
 بحث آرامية األصل أـ البعض منها؟.ىل كانت رتيع األلفاظ اليت ذُكرت يف ال -4

 -أىداؼ البحث :

 -بناء على ما تقدـ من طرح مشكلة البحث وأسئلتو نتطرؽ إىل أىدافو وىي كاآليت :

 بياف ألفاظ اللهجة العراقية اجلنوبية وىي ألفاظ فصيحة موجودة يف ادلعاجم القددية سواء العربية منها أـ اللغات السامية. -1
تطرقنا إليها يف البحث سواء أكانت آرامية األصل أـ سامية األصل، وذلك من خالؿ ادلقارنة فيما  تأصيل األلفاظ اليت -2

 بينها.
 بياف سبب انتشار اللهجة العراقية على نطاؽ واسع بدالً من اللغة العربية الفصحى.  -3

 أمهية البحث : 

يت ذُكرت بعض منها يف قواميس ومعاجم اللهجة العامية، تكمن أمهية البحث يف تأصيل األلفاظ اآلرامية يف العامية العراقية ال 
تقراء وذلك عن طريق مقارنتها مع  اللغات السامية كاألكدية والعربية، وبياف أوجو التشابو واالختالؼ فيما بينها. باإلضافة إىل اعتماد االس

 ومرجع دراسي للباحثُت اآلخرين.والوصف التحليلي لأللفاظ اليت تطرقنا إليها يف البحث، وبذلك تكوف مادة علمية 

  -منهج البحث:

 -ادلنهج الذي أُعتمد يف البحث ىو اآليت: 

ادلنهج الوصفي التحليلي: وقد حددنا ادلستوى اللغوي للبحث ىو اللهجة العراقية اجلنوبية ، وركزنا على الصوت والداللة  -1
 معاً. 

 وبياف أوجو التشابو واالختالؼ فيما بينها. ادلنهج ادلقارف بُت اللغات السامية من أسرة لغوية واحدة، -2
 -الدراسات السابقة :
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نستاس ماري الكرملي من رواد الدراسات اخلاصة بالعامية العراقية حيث أوىل اىتمامو الشديد باللهجة العامية أ األب عتربي
أغاف  -. ألف كتاب (1)ةفهم اللغة الفصيحدراسة اللهجة الدارجة ذلا فوائد تعُت على فهم التاريخ اللغوي ، السيما  إفالدارجة. 

..اخل. والشيخ جالؿ 1912ادلقتطف   -اللغة العامية توأمة اللغة الفصحى  -، و1896رتعها من أفواه الناس  -بغدادية عامية 
ومعجم  وأبنيتها أصوذلاموسوعة اللغة العامية البغدادية  -، ورليد زلمد القيسي -معجم اللغة العامية البغدادية  -احلنفي البغدادي 

 .  (2)..وغَتىم -معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية  -، وقيس مغشغش  -ألفاظها 

تأصيل من جديد، على الرغم من   إىلحباجة  إهناوبعد اطالعنا على قواميس ومعاجم األلفاظ الدخيلة يف اللهجة العراقية، وجدنا 
ألفاظ حضارتنا  بأهناغرض ، وذلك بسبب عدـ معرفتهم باللغات السامية وال قواميسها اللغوية، علماً ال تفي بال إهنا إال كثرة ادلصادر

 وادي الرافدين العريقة.

  -ىيكل البحث:

يتكوف البحث من ملخص البحث، ومقدمة تعريفية عن البحث، باإلضافة إىل عرض ادلشكلة، وطرح أسئلة البحث، وأىداؼ  
أمهية البحث، وادلنهج الذي أُعتمد عليو، فضاًل عن التطرؽ إىل الدراسات السابقة اليت تناولت ىذا ادلوضوع، البحث، مث التطرؽ إىل 

وذُكر الشواىد يف العامية العراقية أجبديًا ترتيب ) أجبد ىوز..(، والتطرؽ إىل اللهجات العراقية، ومن مث استعرضنا األلفاظ اآلرامية
 ، وبعد ذلك تطرقنا إىل اخلادتة، وال ننسى ذُكر مصادر البحث.حسب لغتها ةوفق القواميس اخلاص أللفاظا وتأصيلادلتداولة فيما بيننا، 

 -اللهجات العراقية:

األثر البالغ الذي يقع على  إىل باإلضافةف كثَتاً ، إقلياًل و  إفتداخلها  إىلف احتكاؾ اللغات ضرورة تارخيية ، وىذا االحتكاؾ يؤدي إ
بعض  إفدرجة  إىلاللغات من لغات رلاورة ذلا ، كثَتًا ما يلعب دورًا ىامًا يف التطور اللغوي ، ويًتتب عليو نتائج بعيدة ادلدى  إحدى

وقد تركت بعض  إالال توجد لغة متطورة مل ختتلط بغَتىا. يف كل صراع لغوي ال ختتفي ذلجة أو لغة ،  بأنوالقوؿ ،  إىلالعلماء يذىبوف 
كانت من فصيلة لغوية واحدة.   إذاتراكيبها أو قواعدىا ، أو أثرت بأي صورة من الصور ، يف معاين ادلفردات اجلديدة السيما  مفرداهتا أو

 . (3)ادلفتوح األمصاروكاف ىذا مصَت اللغات السامية يف صراعها مع العربية يف 

السريانية ( مث اآلرامية ادلندائية و  ةكدية واآلرامياللهجة العراقية وريثة تراكم عدة طبقات لغوية مرت يف تاريخ العراؽ ) السومرية واأل إف
  . (4)اكتساب مفردات اللغات الكردية والفارسية والًتكية واالنكليزية إىل باإلضافةالعربية 

 -فروع اللهجة العراقية: 
                                                           

 .15، ص ، 2009ميزوبوتاميا، بغداد،  –مركز دراسات األمة العراقية موسوعة اللغات العراقية، سليم مطر،   -1
2 -  www.mesopot.com                          
 
 . 176و171، ص1997، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، 3ادلدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي، رمضاف عبد التواب، ط -3
4 -                         www.mesopot.com  

http://www.mesopot.com/
http://www.mesopot.com/
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ة: ىي اللهجة الوسيطة اليت تلتقي عندىا سلتلف اللهجات العراقية ادلتفرعة، وىي السائدة وادلعروفة بُت رتيع اللهجة البغدادي -1
نبار، ويف واأل ،وسامراء ،وبعض نواحي تكريت ،ادلناطق اجملاورة لبغداد، مثل دياىل أيالعراقيُت، وتنتشر يف كل وسط العراؽ) 

 . (1)وواسط ،بابل
 نبار. واأل ،وتكريت ،وكركوؾ ،ربيلأاللهجة ادلوصلية: ىي اللهجة السائدة يف ادلوصل وادلناطق اجملاورة ذلا يف بعض نواحي  -2
 ،والنجف ،وكربالء ،والقادسية ،وذي قار ،والبصرة ،اللهجة اجلنوبية: ىي اللهجة السائدة يف احملافظات اجلنوبية مثل ميساف -3

 . (2)لوباب
ذتة الكثَت من الكلمات العامية يف اللهجة العراقية اجلنوبية واليت ىي كلمات فصحى موجودة يف ادلعاجم العربية القددية، ولكن بعض 

عامية متخلفة وغَت فصيحة، وىي يف احلقيقة من الفصيح ادلنطوؽ والسلس ادلعرب  أهناالكتاب ادلعاصرين خيجلوف من استعماذلا، ظنًا منهم 
 . (3)بديل لو أحياناً يف الفصيح السائدوالذي ال 

ا توجد كثَت من األلفاظ اآلرامية ) ادلندائية والسريانية ( يف اللهجة العراقية السيما اجلنوبية منها اليت ال ديكن حصرىا يف حبثنا ىذ
 القواميس وادلعاجم اخلاصة باللغات السامية.  إىلوذلك بالرجوع  ،وتأصيلها

 -األلفاظ :

 ، ( 4): يوجد و ال يوجد أكو و ماكو -1
(5)ال يوجد   لِكا لي:   والنفي  يوجد،    أكا = إكا ا: = ؤء:  أ

 . 

قوؿ طو باقر يف كتابو ) من تراثنا اللغوي الكلمتاف أكو و ماكو من ادلفردات اللغوية الغريبة اليت يقتصر تداوذلا على عامية ي
نستاس أونقل عن األب ). (6)( يف تأصيلها وذىبوا مذاىب شىت العراؽ وتعنياف )يوجد و ال يوجد(، وقد حار ادلفسروف

عراقية قددية. ولكن شلا  صابئةلفظة  إهناادلندائية. ويرى الشيخ جالؿ احلنفي  الصابئة) أكو و ماكو ( من  إفماري الكرملي 
، ُمقعد ( وتوجد ماكو  أعرج)ضعيف ، فقداف ، غياب ،  آخر:كدية مبعٌت موجودة يف األ(  ) أكو كلمة  إفيدعو للحَتة 

 . (7) دكدية مبعٌت ال يوجيف األ

                                                           
 . 10موسوعة اللغات العراقية ، سليم مطر، ادلصدر السابق، ص - 1
 .10وسوعة اللغات العراقية ، سليم مطر ، ادلصدر السابق، صم - 2
 
3 -  www.mesopot.com                          
 
 .138، ص2012احلضور األكدي واآلرامي والعريب يف ذلجات العراؽ والشاـ العامية، عالء الالمي، دار النشر للًترتة والنشر، بغداد،   -4
5 -MD: a Mandaic Dictionary, Drower, E. S. and R. Macuch, Oxford, 1963,p.348. 
 .138احلضور األكدي واآلرامي والعريب الفصيح يف ذلجات العراؽ والشاـ العامية،  ادلصدر السابق، ص - 6
7 - www.iraqimfac.com                                           

http://www.mesopot.com/
http://www.iraqimfac.com/
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ادلندائيُت يستبشروف بكلمة ) أكا ( باعتبارىا فاحتة  إفمها من اللغة ادلندائية وليس ىذا فحسب بل  إمناىاتُت ادلفردتُت  إف   
فردة األصلية ىي ) أكا ( لكنها مبرور الوقت ادل إفللشهادة ادلندائية ) أكا ىيي أكا ماري أكا مندا إد ىيي ( موجود اهلل، وكما نالحظ 

 . (1)) أكو ( واليت تعٍت موجود إىلولعدـ معرفتها من قبل القاطنُت اجملاورين لتلك البقاع جعلها تنحرؼ عن النطق السليم لتتحوؿ بعد حُت 

 فتقوؿ الباحثة: ) أكو َشَكر ( وتعٍت  موجود ُسَكر.

 (.2)أََباثا ابتهتتت   أََبات : آباء رتع أب  ،  -2

ُؤةُا   ويف اللغة السريانية :                  ُُ  . (3)أََباثااًَب
ر چ) وين اَباتكم ؟ ( وتعٍت أين آبائكم ؟، كذلك ) بلغوا اََباتكم با :إذًا  أََبات  آرامية األصل . فتقوؿ الباحثة                 

 اجتماع ( وتعٍت بلغوا آبائكم بكرة اجتماع.
 
حْبَش  بَحشويف اللغة السريانية : ، (5)ْبَهش   بهَش. في المغة المندائية : (4)ِبحْش : َبحَث ، فتَش  -3

. ويف اللغة (6)
الثاء حبرؼ الشُت تأثَتاً بالفعل )َبَش(  إبداؿلعل أصلها من الفعل ) حبث ( بعد . (7)أيضاالعربية : بَػَهَش وتعٍت حَبََث 

حَبَْوش ( لالمعاف  يتطلب استعماؿ اليد لنثر ادلواد ويقاؿ أيضاً ) إذمبالغة من البحث  أكثرتناوؿ والبحش  أي)َبَش( 
 ( وتعٍت ماذا تبحثُت ؟.ِشْتَبْحوشُت ) :  تقوؿ الباحثة. ف(8)يف ادلبالغة

 بوري ، بارية ) حصَتة قصب (  -4
 . (11)بوريا  ٌبورُيا،   ويف اللغة السريانية (10)بوري  بىريا، يف اللغة ادلندائية : (9)أنبوببوري ) عراقية قددية (: 

 فتقوؿ الباحثة: ) ِسدوا البوري ( وتعٍت  سدوا حنفية ادلاء. البوريات : سباؾ.  أبو
 إذاً  بوري    آرامية األصل.

 

                                                           
                               . 139احلضور األكدي واآلرامي والعريب الفصيح يف ذلجات العراؽ والشاـ العامية، ادلصدر نفسو، ص  - 1
2 -  MD. P.A      
 .1، ص1975عريب، اوجُت منا، منشورات مركز بابل، بَتوت،  –قاموس كلداين  -3
 .104، ص2013موسوعة اللغة العامية البغدادية أصوذلا وأبنيتها ومعجم ألفاظها، رليد زلمد علي القيسي، مطابع دار األديب، األردف،   -4

5- MD.p.54                 
 .60عريب، اوجُت منا، ادلصدر نفسو، ص –قاموس كلداين  - 6
 .373،  ص2، ج1952، مصر، 2ومطبعة ألبايب احلليب وأوالده، طالقاموس احمليط، الفَتوز آبادي، شركة ومكتبة  - 7
 .104، ادلصدر نفسو، صموسوعة اللغة العامية البغدادية - 8
 .94، ادلصدر السابق، صموسوعة اللغة العامية البغدادية  -9

10 - MD.p.57.            
 .57عريب، ادلصدر السابق، ص –قاموس كلداين  -11
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 .(1)َمطگجمتط   ماطا   من الفعل  گجمتطت  ماط  شد،َقْمط، تقييد.   گ -5
هِد 

َ
 .(2)والقماط ذلك احلَبُل واخِلْرقُة اليت تُلُفها على الصيبَقَمَطو أي َشّد يديو ورِجَليو كما يُػْفَعل بالصيب يف ادل

 .(3)ْقماطا قُمُطا   يف اللغة السريانية : 
إذاً اللفظ ادلندائي َكماط ىو السائد يف العامية العراقية بينما يف اللغة السريانية واللغة العربية بالقاؼ أي حدوث إبداؿ صويت 

 وبُت  القاؼ.   گبُت اجليم  
 

 ِدش : دخَل. عراقية قددية.   -6
 ديشو. –َدياشـو  –داشو dīšu- dāšu  -  diāšum (4     ) يف االكدية :   
ديش=   دوشيف ادلندائية :  

 . دوش = ديش(    5)

ش= د ٌدوشيف السريانية :   دوش = داش.     (6) ُُ
 فتقوؿ الباحثة: ) ِدش بالبيت ( أي ادخل بالبيت.

 إذاً ِدش سامية األصل.
 . (7)ُىوف   إدراؾ، عقل، وعي -7

 .(8)َىوناهتو،   يف اللغة ادلندائية : 
 .ىوناه (9)ٌؤوُنايف اللغة السريانية : 

 .ويقاؿ يف الشعر الغنائي العراقي (10): رِْسِلك، من ىاَف ُىوناً، واذلَْوُف السكينُة والوقارُ َىْوِنك          

 . (11)) على ىوِنك يا زلبويب على ىوِنك ( أي: على رسِلك يا زلبويب على رسِلك        

 إذاً  ىوف  سامية األصل.

 ِىَطْر ) عراقية(  َضَرَب. -8
                                                           

1 - MD.p.94       
 .396، ص2القاموس احمليط، ادلصدر السابق، ج - 2
 .862عريب، ادلصدر نفسو، ص –قاموس كلداين  - 3
4-  CDA:A Concise Dictionary of Akkadian, Black, Jeremy, and Others,Wiesbaden,1999,p.59 and p.61.                             
5- MD.p.106. 
6-  Smith, Payne, Oxford, 1903,p.88.  C. S.D: A Compendious Syriac Dictionary, 
 .221، ص2008، أدلانيا، 1معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، قيس مغشغش، درابشا للنشر، ط -7
8- MD.,p.116.  
 .171، ادلصدر السابق، صعريب –قاموس كلداين  -9

 .280، ص4القاموس احمليط، ادلصدر السابق، ج -10
11- www.rotana.net            

http://www.rotana.net/
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  .(2)، أو ُمطَلُق الَضْربِ (1)حدود الضرب إىلو ) ىطَر الكلب ( : قتلو باخلشب. لكن العامة خففوا ادلعٌت 
 .(3)َضَربَ    ْىَطرهطر    في المغة المندائية : 

 .(4)ْحَطر  حَطر     يف اللغة السريانية : 
: ضربو. وكذلك اهنطر : ضرب . وقد تأيت مبعٌت سقط أرضًا على وجهو سواء نتيجة دفع أو عدـ   أي) ِىطَره براشدي (  ويقاؿ:
  أيضاً: ) اسكت ال أىطَرؾ َىِطر ( أي  اسكت ال أضربك ضرباً مربحاً.  وتقوؿ الباحثة .(5)السيطرة

                        اء.جاء الفعل  ىطَر   باذلاء  يف اللغة ادلندائية واللغة العربية لكن  باحلاء  يف اللغة السريانية، أي حدوث إبداؿ صويت بُت اذلاء واحل

 . (6)، حىت أخرىىْم ، مهُْت ، مهينة ، مهاتينة : أيضاً ، مرة  -9
 . (7): أيضاً َىم   هتم يف ادلندائية  

وذكر رليد ، (8)(  العامية البغدادية من باب واسع وما تزاؿ مستعملة بكثرة حىت اليـو  مْ ىَ  لفظة فارسية . دخلت لفظة )
َىم ( سريانية ، لكن بعد التأصيل مل صلدىا يف القواميس السريانية ، ومل القيسي يف موسوعة اللغة العامية البغدادية، باف) 

ىل   و ) مهُت سويت مكسورة (..؟أي: جئت أيضاً، عباراهتم : ) ىم جيت (  يشَت إليها يف اللغة ادلندائية أيضاً ، من
 َفعلَت مصيبة أيضاً ؟ . 

 
 . (9)ِىنيالك : ىنيئاً لك ، السرور والرضا واذلناء -10

 .(10)ِىنياَلك –ِىٍت    هينيالتك –هينيا يف ادلندائية : 
 َىنيئا خَل . –َىٍت  ( 11) َؤنٍياُا  لُك –هَؤنٍي يف السريانية : 

ورودىا يف اللغة ادلندائية دتاماً  بأسلوباعتمادىا يف العامية يرد  أف إالاللغة العربية تتضمن كلمة ىناء ومنها ىنيئاً،  إفرغم 
تقوؿ . و (1)تقوؿ : ) يَهنيالْك َعليَّ وبيْك ِىنيايل ( واألغنيةمن حيث ادلعٌت واللفظ. فيقاؿ : ) ىنيالك ، ىنيالو  ، ىنياذلا (. 

                                                           
 .411موسوعة اللغة العامية البغدادية، ادلصدر السابق، ص -1
 .167، ص2القاموس احمليط، ادلصدر نفسو، ج -2
 MD.,p,14وانظر :  .72، ص 2004القاموس ادلندائي، خلف عبد ربو، وخالد كامل، دار اهنر ادلندائية للطباعة والنشر، بغداد،  -3
 .234عريب، ادلصدر نفسو، ص -قاموس كلداين - 4
 .213معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر السابق، ص - 5
، 2011د الرحيم، دار القلم، ط، دمشق، .وانظر أيضاً : معجم الدخيل يف اللغة العربية احلديثة وذلجاهتا، ؼ. عب411موسوعة اللغة العامية البغدادية، ادلصدر السابق، ص  -6

 .216، ص2011
7 - MD.,p.122.              
 .411موسوعة اللغة العامية البغدادية، ادلصدر نفسو، ص - 8
 .218معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر السابق، ص -9

10- MD.,p.146.  : 75القاموس ادلندائي، ادلصدر السابق، ص، وانظر. 
11-  p.105.. C. S.D 
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والشرب ) ِىٍت  األكلقد غفل قيس مغشغش يف معجمو عن كلمة  )ِىٍت ( حيث يقاؿ عند االنتهاء من تقوؿ الباحثة : و 
 وِمري ( : ىنيئاً. 

 كلمة عراقية قددية. دخل      : ا ُطب -11
  ِطبو.  ṭebῡm (2)كدية : األاللغة يف 
 . (3)غطَس ، غمَر ، غرَؽ ، نزَؿ حتت ، دخلَ ْطبا     طبت ادلندائية : اللغة  يف

الكلمات يف العامية وقد استخدمت يف عدد من الدوؿ العربية اجملاورة وبادلعٌت ذاتو أيضاً. فيقاؿ : ) ُطْب بالبيت ( وتعٍت )  أشهرمن 
 .(4): دخلت وغَتىا أيادخل يف البيت ( ، ) طَبيت ( 

 إذاً وردت  ُطب  يف اللغة األكدية واللغة ادلندائية فقط.  

 ْطرا :     دفَع، ضرَب، أصاَب، ىشَم، غلَق. طرة    َطرَّ   -12
 ْطرا.(   5)طُرا ويف اللغة السريانية : 

. يقاؿ ) أطرّه ( مبعٌت أفلقو أو اشطره ، و) أطره طر ( مبعٌت أىشمو هتشيما.ويقاؿ (6)الطّر : الَشدُّ والَشقُّ والقطُع والسقوط 
طرين زماين ( مبعٌت أصابٍت الزماف مصابا، و ) طّر الفجر ( مبعٌت  أيضاً ) فلك طرّه ( مبعٌت أصابو الشلل أو الفاجل ، و )

 . (7)أنبلج
 .   (8)َخرَخش     قعقَع ، صلصَل ، ضرَب، قادَ  -13

 َخرِخش( :ركيش  ) يف اللغة ادلندائية :   
       (9)َخرَخْشتا (  جرس، لعبة إصدار األصوات:ر:شتت     ) خْرخاشة      

 . َقرَقْشتا(    10)َقرَقشُةاَقرِقش.     َقرِقش  ويف اللغة السريانية : 

غالباً ما تستخدـ مفردة  خرخاشة  وصفاً للعبة إذلاء األطفاؿ ادلعروفة ، حيث تصدر أصوات أثناء حتريكها فتجلب انتباه 
 . (11)الطفل وتسكتو

                                                                                                                                                                                                   

 .218معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر نفسو،ص 1-
2- CDA.p.413.       
3-  MD.p.176.  : : 99القاموس ادلندائي، ادلصدر السابق،ص، وانظر. 
 .241معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر السابق، ص  -4
 .294عريب، ادلصدر السابق، ص -قاموس كلداين - 5
 .80، ص2القاموس احمليط، ادلصدر السابق، ج - 6
 .256معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر نفسو، ص - 7
 .298معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر نفسو، ص  -8
9 - MD.p.224 and p.416 

 .709ادلصدر السابق، صعريب،  -قاموس كلداين - 10
 .299معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر السابق، ص - 11
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إىل اخلاء لتحسُت اللفظ أي من  إذاً اللفظ ادلندائي ىو السائد يف العامية العراقية أي  خرخاشة   إذ خفف لفظ الكاؼ
صوت قاِس إىل صوت لُت، وحدوث إبداؿ صويت بُت الكاؼ يف اللغة ادلندائية و القاؼ يف اللغة السريانية. و خرخاشة  

 آرامية األصل.
 .   (1)تلَكط     تلقط ، تقبض ، تلتقط، دتسك -14

 . (2)ْلَكط لجيط    يف اللغة ادلندائية :  
 .(3)ْلَقطلَقط    ويف اللغة السريانية : 
 . (4)يف اللغة العربية : َلَقطَ 

 تقوؿ الباحثة : ) ِلَكطي التمن (   أي  لقطي الرز ، و ) َدتلَكط الثوب ( أي ختيط حاشية الثوب. 
عربية تلفظ بالقاؼ، أي حدوث إذاً مفردة  ْلَكط  ادلندائية ىي السائدة يف العامية العراقية ، لكن يف باقي اآلراميات واللغة ال

 وبُت القاؼ.    گإبداؿ صويت بُت اجليم  
 ماطوؿ : طادلا ، من أجل ، بسبب ، الف.  -15

= مينطىل  امينطىل ادلندائية : اللغة يف 
(5)

 .أِمْنطوؿ = ِمْنطوؿ   

 .ِمْنطوؿ(   6)ِمٌطول السريانية :  اللغة يف

وتقوؿ . (7)ىنا. و ) ماطوؿ عندي عيوف ( ادلعٌت : طادلا لدي عيناف أنتَ ف ألإىنا ( ادلعٌت :  تإنيقاؿ يف العامية ) ماطوؿ 
 وتقوؿ الباحثة إف مفردة  )ماطوؿ ( ىي آرامية األصل. 

 ماؿ : خاصة ، ملك ، ملكية.  -16
متلت=   متليف اللغة ادلندائية : 

 متكونة من ) ما + ؿ حرؼ جر (.  ، (8)

زيادة تاء قبل الضمائر لتصبح ) مالت ( مث يذكر اسم فالف ، حيث يقاؿ وتستعمل يف العامية ماؿ مع الضمائر ادلتصلة أو 
 ) مادلن ىالسيارة ( تعٍت: . ويقاؿ أيضاً:وتعٍت خاصيت و خاصتك . ويقاؿ : ) ماليت و مالتك ((9): ) ىذا مالت زىروف (

 . (10)دلن ىذه السيارة؟

                                                           
 .140السابق، ص احلضور األكدي واآلرامي والعريب الفصيح، ادلصدر - 1
2- MD.p.230131، وانظر : القاموس ادلندائي، ادلصدر السابق، ص . 
 .381عريب، ادلصدر نفسو، ص -قاموس كلداين  -3
 .397، ص2القاموس احمليط، ادلصدر السابق، ج - 4
5 - MD.p.22. 
 .395عريب، ادلصدر نفسو، ص -قاموس كلداين - 6
 .313معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر نفسو، ص  -7
8 - MD.p.243.143، وانظر: القاموس ادلندائي، ص. 
 .313العراقية، ادلصدر السابق، ص معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية - 9

 .45موسوعة اللغة العامية البغدادية، ادلصدر السابق، ص - 10
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 إذاً  مفردة  ماؿ  مندائية األصل.

 .(1)أمل ؟ ، أليس؟، أليس كذلك؟، ىل؟   مى  مو       -17
. وىي من الكلمات الشائعة يف العامية العراقية، تقوؿ الباحثة  : ) (2)أداة استفهاـ تسبق الكلمة أما منفصلة أو متصلة َبا

أروح سفرة مو لو مو  مو ( وتعٍت  أذىب يف سفرة، أليس كذلك لو ال أذىب. وىنا تتكرر مو   للتوكيد اللفظي. و ) منو  
 ِكَسر الَكالص ؟  مو آين (وتعٍت   َمْن َكسَر الكأس؟  واجلواب : ليس أنا. 

 مو   مندائية األصل. إذاً مفردة  
 . (3)َمنو      َمن ؟ ، َمن ىو ؟    متنى منو ؟      -18

 .(4)َمنو َمنو   ويف اللغة السريانية : 
َمْن ؟ + ىو  ، من ادلفردات الشائعة يف العامية العراقية. وتقوؿ الباحثة : ) َمتن  +  هى    اسم استفهاـ يتكوف من   

 . (5)الباب ؟ ( وتعٍت   َمن دَؽ الباب ؟ ويقاؿ أيضاً ) منو وياؾ؟ ( أي َمن آذاؾ ؟  گمنو دَ 
 إذاً مفردة  َمنو  آرامية األصل.

 . (6)ْمشا  :    نظَف، َمسَح، َغسلَ   مشاَمشا           -19
ذكرت .(8)لتنظيفها وَقْطع َدَسَِها .ويف اللغة العربية :  َمُش   تعٍت َمْسُح اليد بالشيء(7)ْمشامُشا    ويف اللغة السريانية : 

وتقوؿ الباحثة :  ) ِمشو . مسي  والصحيح ىو  َمُش   َمسُح اليدباف  ْمشا  يقابلها  يف اللغة العربية   وسهادراور يف قام
 البيت ( أي نَظفوا البيت. 

ية لكن يف اللغة العربية تعٍت َمسُح اليد إذًا  مفردة  َمشا   تعٍت التنظيف وادلسح بصورة عامة يف اآلرامية ادلندائية والسريان
 فقط.  

 . (9)آسن ، طُت ، قذارة    :  ْسياناسيا،    ْسياف     -20
 .ْسيانا(    10)سُيُنا:  السريانيةاللغة يف و 

                                                           
1-  MD.p.260 153، وانظر : القاموس ادلندائي، ص. 
 .140السابق، ص احلضور األكدي واآلرامي والعريب الفصيح ..، ادلصدر  -2
3 - MD.p.246 and p.248. .140، وانظر : احلضور االكدي واآلرامي والعريب الفصيح، ادلصدر نفسو، ص 
 .407عريب، ادلصدر السابق، ص –قاموس كلداين  - 4

 .329معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر السابق، ص 5 -
6 - MD.p.279 168، وانظر: القاموس ادلندائي، ص  . 

 .419، ادلصدر السابق، صعريب –قاموس كلداين  7 -
 .299، ص2القاموس احمليط، ادلصدر السابق، ج - 8
 198، ص.4القاموس احمليط، ادلصدر نفسو، ج - 9

 .491نفسو، ص  عريب، ادلصدر –قاموس كلداين  - 10
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يف األسود الكثيف الذي يوجد يف بقايا رلاري القاذورات أو ادلستنقعات اآلسنة أصلو من الفعل أِسَن فهو آِسن. أما الَقَذر 
اآلرامية ادلندائية فيعٍت القصب حسب قوؿ القيسي ، يف موسوعة اللغة العامية البغدادية، وىذا الكالـ ليس صحيحًا ويبدو 

 انو مل يستعمل القاموس ادلندائي ؿ دراور، والقاموس ادلندائي ؿ شيخ خلف.
أي   تو  البيت (نْ يػَ ) سَ   أيضاً اؿ ، ويقدلاذا مالبسك متسخة؟  أي  ( ؟: ) ليش مالبسك صايرة سياف تقوؿ الباحثةف

 . َوَسختم البيت
 إذاً مفردة  ْسياف  آرامية األصل. 

 علمود : ألجل ، اليس ، أمل ، ماذا ، كما. عراقية.  -21
 .مود  =  أمودمىد  =  امىد    :  ادلندائيةاللغة يف 

 .(1)وتسبقها حرؼ اجلر )على ( تصبح علمود   دفتصبح مو مت + هى  + ذ ( )   لفظة مندائية متكونة من         

عامية بغدادية معروفة. وقد جاء يف )تاج العروس ( يف مادة ) ميد ( بأف ماَد معناىا أعطى وتفضَل. و) مادين فالف (  ) علمود ( ىي لفظة 
يستبعد أف تكوف لفظة ) مود ( من آثار اللغات : أحسن إيل. والتبادؿ بُت األحرؼ جائز يف العربية كأف نقوؿ ) مود ( بدؿ ) ميد (. وال 

 . (2)العراقية القددية

،  وتقوؿ الباحثة: يبدو إف القيسي مل يؤصل ) علمود ( جيداَ.  إف لفظة ) مود ( مندائية األصل وردت يف القواميس ادلندائية مبعٌت ) ألجل
، وذكرت ايضًا يف الشعر الغنائي أي ألجلك جئت(  ) واهلل علمودؾ اجيت : أليس ؟، كيف؟ ، ماذا؟، كما ( . من العبارات القائلة

 العراقي ) عربْت الشط علمودؾ وخليتك على راسي ( أي عربت الشاطيء ألجلك ووضعتك على رأسي(. 

ـَ شجت  شاَغ       -22  .(3)ْشغا  : خطَأ، زَؿ، تاه، ىا
 . (4)ْشغاشُجا   ويف اللغة السريانية : 

روحو ( : أي ذىَب روحو وغاب وعيو من األمل أو غَته، وىي من الفعل اآلرامي ) ش غ ا ( مبعٌت يضيع ، ويقاؿ ) شاغت 
 . (5)يُفقد، ينتشي، حييد عن ، خيطأ

 وتضيف الباحثة باف الفعل  شاَغ    موجود يف اللغة العربية أيضاً.   
 

 . * (6)أربَك، شوشَ   ْشبش     شبش   ِشَبْش   خلَط ، شبَك    يف اللغة ادلندائية :   -23

                                                           
1 - MD.p.22 and p.260. 154وص 13، وانظر: القاموس ادلندائي، ص. 
 .294ادلصدر السابق، صموسوعة اللغة العامية البغدادية،  - 2
3- MD.p.448 333، وانظر: القاموس ادلندائي، ص. 
 .766السابق، ص عريب، ادلصدر –قاموس كلداين  - 4
 . 255. وانظر: معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ص234السابق، ص  احلضور األكدي واآلرامي والعريب الفصيح ، ادلصدر   - 5
6 - MD.p.448 يف اللغة السريانية ومعناه تشبَث ، تعلَق، دتلَق   أي ال يرد مبعٌت االرباؾ والتشويش.   َشِبش . * ورد الفعل 333، وانظر: القاموس ادلندائي، ص 
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يقولوف : ) ِشَبش احَلجي وزَلّد افتهم مّنو شي( أي خلط الكالـ وال واحد أفتهم منو. وكذلك حينما يراد خلط مادة مع 
 . (1)مادة أخرى يقاؿ : ) إْشِبْشها ( ، وُيكٌت من يعرؼ عنو ذلك بأنو ) أبو شاِبشها (

 إذاً  مفردة  ِشَبش  مندائية األصل.
 . (2)َْشر: ترَؾ، ىجَر، ختلى عن ، رمى، أطلقشمر    َشَِر     -24

 .(3)َْشَر شَمر    ويف اللغة السريانية : 
وتقوؿ الباحثة : ) أَشر الطوبة َشر( أي  ارمي الكرة رمياً، وكذلك يقاؿ حينما يصيب الطفل زتى شديدة تؤدي إىل 

للغة العربية : ََشََّر الثَّوَب : رفعو عن ساعديو، عن مضاعفات خطَتة ) ىذا الطفل مصخن ال ينشمر ويصَت يب َشره(، ويف ا
 .(4)ساقيو

 فمفردة  َشَِر يف اآلرامية ادلندائية والسريانية تأين مبعٌت  رمى وألقى، لكن يف اللغة العربية                           

 مبعٌت َرَفَع أي ىناؾ اختالؼ يف ادلعٌت الداليل. إذاً ََشَر آرامية األصل.              

 اخلادتة : 
  -اآليت : إىلة العراقية ( توصلنا ي) األلفاظ اآلرامية يف العامدراسة بعد   

ال تفي بالغرض وذلك بسبب عدـ  أهنا إالتأصيلها من جديد ، على الرغم من كثرة ادلصادر  إىلىذه األلفاظ حباجة  إف -1
 ألفاظ حضارتنا وادي الرافدين العريقة.  بأهنامعرفتهم باللغات السامية وال قواميسها اللغوية ، علماً 

 .بش( توجد مفردات مندائية األصل ، ضلو : ) أكو ، ماليت ، مو؟ ، علمود ، شِ  -2
 ومعٌت، ضلو : ) ََبَش ، ِىطَر( . تتفق اللغة ادلندائية مع اللغة العربية يف بعض ادلفردات لفظاً  -3
 توجد مفردات آرامية األصل ، ضلو :  -4

 َبات ، بوري ، ماطوؿ ، منو ، سياف ، شاغ ، َشر ( . أ) 
وحرؼ القاؼ يف لغيت السريانية والعربية، ضلو:  لَكط، َكماطيف اللغة ادلندائية، ضلو:    گحدوث إبداؿ صويت بُت حرؼ اجليم  -5

ؿ صويت بُت حرؼ اذلاء يف لغيت ادلندائية والعربية، ضلو: ِىَطْر  وحرؼ احلاء يف اللغة السريانية، ضلو: ْلَقط و َلَقَط. وإبدا
ْحَطر. وابداؿ صويت بُت حرؼ الكاؼ الذي خفف إىل اخلاء لتحسُت اللفظ يف اللغة ادلندائية، ضلو: َخرخش وِخرخاشا، 

 وحرؼ القاؼ يف اللغة السريانية، ضلو: َقرَقشتا.
 ات : التوصي

 جيب تأصيل القواميس وادلعاجم اخلاصة باأللفاظ الدخيلة من قبل ادلختصُت باللغات السامية . -1
                                                           

 .265موسوعة اللغة العامية البغدادية، ادلصدر السابق، ص - 1
2 - MD.p.470  355، وانظر: القاموس ادلندائي، ص. 
 .799السابق، ص عريب، ادلصدر –ين قاموس كلدا - 3
4 - www.almaany.com    420، وانظر: معجم ادلفردات ادلندائية يف العامية العراقية، ادلصدر السابق، ص. 

http://www.almaany.com/
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 االىتماـ بادلواضيع التقابلية أو ادلقارنة بُت اللغات القريبة أو البعيدة من حيث البيئة اجلغرافية.  -2
 اجملاؿ لتبادؿ الثقافات فيما بينها.تفعيل العالقات بُت اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية يف ىذا  -3
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