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Abstract:
Since the late nineteenth century the concept of language has
changed its nature, function and study. This change has brought
about successive efforts made by Western scholars to study most
of the world’s languages, descriptions, history and comparisons.
As a result of these efforts in the linguistic field, the study of
language became a science.Linguistics in its simplest definition
is the study of language in a scientific way. This definition
means that linguistic studies are objective and not subjective
impressionism. And language has evolved over time, and some
of its elements have changed as it spread due to internal or
external causes. The language branched into dialects and
languages until linguistic factions arose in the world. And the
language developed both phonetically and as a sign. This
research speaks of the branching of languages into dialects and
then the formation of those dialects themselves with their
types.There are languages that spread in large areas and in some
case have become the language of the state. While languages do
not spread and are used by only a few people.the reasons for the
spread of languages into many types are (1) the clash of
language in conflict with another language or languages, (2) the
movement of members of the people, and (3) the availability of
a group of reasons favorable to natural growth. Or in the opinion
of the latest political, psychological, geographic, popular or
physiological factors.
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التمهيد
رغم أن علماء اللغة مل يتفقوا على تعريف واحد للغة لكنهم يتفقوا على أن الغة من
 ذلا وظائف عديدة.أىم ادلؤسسات االجتماعية عند االنسان اليت تتميز االنسان عن احليوان
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منها اتصال أو توصيل القصد أو األفكار أوادلعاين –مثال -بُت أفراد اجملتمع1.منذ أواخر القرن
التاسع عشر أخذ مفهوم اللغة طبيعتها ووظيفتها ودراستها يف التغَت .وقد أحدث ذلك التغَت
جهود متالحقة بذذلا علماء الغرب لدراسة معظم لغات العامل وصفا وتارخيا ومقارنا .لقد نتج
2

عن تلك اجلهود يف ادليدان اللغويأن أصبحت دراسة اللغة علما من العلوم.

علم اللغة يف أبسط تعريفاتو ىو دراسة اللغة على ضلو علمي ،ويعٍت ىذا التعريف أن
الدراسات اللغوية موضوعية وليست انطباعية ذاتية3 .وقد ضلي علم اللغة من رلالو البحث يف
مسائل لغوية أو يف جوانب.
تطورت اللغة عرب الزمن وقد تغَت بعض عناصرىا بانتشارىا لألسباب الداخلية
أواالسباب الدخيلية .تفرعت اللغة إىل اللهجات و اللغات حىت نشأت فصائل لغوية يف
العامل؛ وتطورت اللغة تطورا صوتيا وداللة .وىذا البحث يتحدث تفرع اللغات إىل ذلجات مث
كون تلك اللهجات نفسها مع أنواعها.

{البحث}
أ ).انتشار اللغة و تفرعها إلى اللهجات

1أميل بديع يعقوب ،فقو اللغة العربية وخصائصها(،بَتوت :دار العلم للماليُت .22-14 ،)1982 ،وانظر أوريل حبر
الدين ،فقو اللغة العربية( ،ماالنج :مطبعة جامعة ماالنج االسالمية احلكومية.8-7 ،)2009 ،
2زلمود سعران ،علم اللغة( ،بَتوت :دار النهضة العربية ،دون سنة).11 ،
3فهمي حجازي ،مدخل إىل علم اللغة( ،القاىرة :دار القباء.17 ،)2007 ،
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ويرى ادلفكر ادلغريب عالل الفاسي أن االصل يف اللغة أن تتغَت وتتطور وتنمو،
لكوهنا مؤسسة للتفاىم بُت الناس ،والتعبَت عن عواطفهم وخلجات أفكارىم4 .زبتلف اللغات
االنسانية يف مبلغ انتشارىا اختالفا كبَتا .ىناك اللغة اليت تنتشر يف مناطق واسعة من األرض
ويتكلم هبا كثَت من األمم األنسانية كما حدث لالتينية والعربية يف العصور القددية والوسطى؛
وكما حدث لالصلليزية واالسبانية واالدلانية والعربية يف العصور احلديثة .وىناك اللغة ال ينتشر
استخدامو يف مناطق فيقضي عليو أن يظل حبيسا يف منطقة ضيقة من األرض وفئة قليلة من
الناس.

5

امتدت فروع اللغات لتنقل الناس إىل األماكن األخرى البعيدة ادلتعددة ومحلوا معهم
لغتهم اليت يتكلموا ويتواصلوا بتلك اللغة .أدى ىذا التنقل إىل تغيَت تلك اللغة من مفرداهتا
وذلجاهتا لوجود األشياء اجلديدة .فتعد االختالفات اللهجية شيئا طبيعيا بالنسبة لكل
اجلماعات اللغوية.
فكثرت أمثلة تفرع اللغات اىل ذلجات يف العامل؛ فاللغة العربية القددية تفرعت
اللهجات العديدة أصبحت كل منها قبل االسالم لغة منفصلة.

العرب أوال يستخدم اللغة

السامية .وىذه اللغة من دوحة واحدة مث انتشرت يف منطقة واسعة االطراف مث صلمت منها
ذلجات سلتلفة وظلت ىذه اللهجات غَت ظاىرة ادلخالفة لألصل إىل ان انتشرت قبائل األسرة
السامية يف بالد شىت مث بدأت تأثَتات البيئة يف ألسنة ادلهاجرية فأخذت ادلخالفة تربز وتنموا
4أوريل حبر الدين.208 ،.
5علي عبد الواحد وايف ،علم اللغة( ،القاىرة :دار النهضة مصر للطبع والنشر ،الطبعة التاسعة.168 ،)1945 ،
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حىت أصبحت تلك اللهجات معايرة لألصل مغايرة واضحة كأن كال منها لغة مستقلة6 .فاللغة
ادلستخدمة اآلن اللغة العربية وضاعت اللغات السامية األخرى مثل اللغة اآلشرية والبابيلية.
ويف اجلدول األتياألمثلة لبعض عالقة ومشاهبة ألفاظ اللغة السامية اي البابلية القددية
7

مع اللغة العربية.
رقم

البابلية

العربية

1

Apu

أب

2

Agurru

آجر

3

Alaku

ىلك

4

Ed essu

حديث

5

Akallu

ىيكل

6

Enu

عُت

7

Gam malu

مجل

8

Damu

دم

9

Zik ru

ذكر

10

Elu

اهلل

11

Betu

بيت

12

Umu

يوم

14

Tabu

طيب

15

Kalu

كل

6نايف خرما،أضواء على الدراسات اللغوية ادلعاصرة( ،كويت:عامل ادلعرفة.185 ،)1990،

7أبو ذؤيب ،تاريخ اللغة السامية( ،.مصر :مطبعة االعتماد شارع حسن األكرب12 ،)1929 ،
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16

Kima

كما

ورأى شاىُت أن تفرع اللغة يوجد يف كل اجملال اللغوي .األفراد متكلمون باللغة برغم
اختالف مستوياهتم يف نطاق اللغة الواحدة ،وبرغم تباعد ىذا ادلستوى بتباعد الزمان وادلكان،
وبرغم تباين لغاهتم باختالف انتمائهم إىل األوطان وإىل الشعوب .كل ىؤالء ذبمعهم لغة
8

واحدة أي نظاما واحدا إنسانيا من ناحية صوتية.

اللغة الالتينية تفرعت مخس ذلجات أصبحت فيما بعد اللغات اإليطالية والفرنسية
واالسبانية والربتغالية والرومانية؛ وعن اللغات االدلانية األم تفرعت سبع ذلجات أصبحت اليوم
اللغات اذلولندية واالصلليزية واالدلانية والدمنركية والنروجيية والسويدية واأليسلندية؛ ومن األمثلة
أيضا اللهجات العربية احلديثة اليت يكاد أن يصبح بعضها غَت مفهوم بُت أفراد األمة العربية
واليت لوال وجود لغة القرآن الكرمي كعنصر موحد يف غاية القوة ألصبحت كل منها لغة
9

مستقلة.

فمن ادلمكن أن نلخص من األراء ادلذكورة أن اللغة يتفرع ويتغَت بعد مرور الزمان إىل
اللغات األخرى واللهجات العديدة .تطورت اللغة شيئا فشيئا مع تطور احلياة حىت تكون
أحيانا بعيدة عن اللغة األصلية.

8عبد الصبور شاىُت ،يف علم اللغة العام( ،بَتوت :مؤسسة الرسالة.164 ، )1996 ،

9نايف خرما.185 ،.
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تأثر بعض األشياء إىل انتشار اللغة ويقال ىو بأسباب انتشار اللغة ،فَتجع أىم
أسباب انتشار اللغة إىل ما يلي:
األول .تشتبك اللغة يف صراع مع لغة أو لغات أخرى؛ وتقضي نواميس الصراع
اللغوي فتحتل مناطق اللغة أو اللغات ادلقهورة حيث اتسع بذلك مدى انتشارىا وتدخل أمم
جديدة يف عداد الناطقُت هبا .األمثلة من ىذا ما حدث للغة العربية إذ تغلبت على كثَت من
اللغات السامية األخرى واللغات القبطية والرببرية حىت بلغ اآلن عدد الناطقُت هبا ضلو مائة
مليون ينتمون إىل ضلو مخس عشرة أمة بعد أن كانوا قدديا ال يتجاوزون بضعة آالف يقطنون
منطقة ضيقة يف اجلنوب الغريب من من بالد العرب.
الثاين .انتقال أو انتشار أفراد شعب ما إىل ادلناطق اجلديدة األخرى البعيدة عن
أوطاهنم األوىل للهجرة أو االستعمار ،وتتكون من سالالهتم هبذه ادلناطق أمة أو أمم متميزة
كثَتة السكان حىت يتسع بذلك مدى انتشار لغتهم وتعدد الفرق الناطقة هبا .األمثلة على
ذلك استعمار االصلليز السكسون ( )AngloSaxonألمريكا الشمالية واسًتاليا و نيوزيلندا.
كانت اللغة االصلليزية زلصورة يف منطقة ضيقة من اجلزر الربيطانية.
الثالث .أن يتاح جلماعة ما أسباب مواتية للنمو الطبيعي يف أوطاهنا األصلية نفسها.
فيأخذ عدد أفرادىا وطوائفها يف الزيادة ادلطردة؛ وتنشط حركة عمران يف بالدىا فتكثر فيها
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ادلدن والقرى وتتعدد األقاليم وادلناطق .يتسع تبعا لذلك نطاق لغتها ومدى انتشارىا كما
10

حدث لليابانية والفرنسية وااليطالية.

وقال عالل الفاسي يف ىذا ادلوضوع أن انتشار اللغة ضرورة من ضرورات تطوير احلياة
العامة ألن التجديد يبدأ من اللغة وبناء ادلستقبل يقوم على أساس ربديث اللغة حىت تكون
11

لغة ادلستقبل .مىت منا الفكر واختلفت احلاجة وبرز االبداع ،منت اللغة واختلفت.

وقال دي سوسَت إن تنوع اللغات أي الفروق اللغوية اليت تظهر عند االنتقال من بلد
إىل اآلخر بل من منطقة إىل األخرى من أبرز ادلوضوع بُت الدراسات اللغوية .والتنوع اجلغرايف
إذن أول مسألة الحظها علم اللغة .وقد حدد ىذا التنوع ادلراحل األوىل للبحث العلمي يف
اللغة حىت عند االغريق .بل ان االغريق اىتموا فقط بتنوع اللهجات اذليلينية ادلختلفة .وسبب
ذلك إن اىتمامهم مل يتجاوز عادة حدود البالد االغريق.

12

ىناك رأي أخر يف عوامل تفرع اللغة إىل ذلجات 13ولغات ،وىي:
أ .عوامل اجتماعية سياسية تتعلق باستقالل ادلناطق الىت انتشرت فيها اللغة.
ب .عوامل اجتماعية النفسية أدبية تتمثل فيما ينب سكان ادلناطق ادلختلفة من فروق
النظم االجتماعية والعرف والتقاليد .االختالف يًتدد صداه يف أداة التعبَت.

10واحد وايف.172-169 ،.
11أوريل.208 ،.
12فردينان دي سوسَت ،علم اللغة العام(،بغداد :دار آفاق عربية214 ،)1985 ،
 13معٌت اللهجة يف االصطالح العلمي احلديث ىو رلموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة ويشًتك يف ىذه

الصفات مجيع أفراد ىذه البيئة .انظر حامت صاحل الضامن ،علم اللغة ( ،بغداد :بيت احلكمة ،دون سنة). 33 ،
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ج .عوامل جغرافية تتمثل فيما بُت سكان ادلناطق ادلختلفة من الفروق يف اجلو وطبيعة
البالد وبيئتها وشكلها.
د .عوامل شعبية تتمثل فيما بُت سكان ادلناطق ادلختلفة من الفروق يف األجناس
والفصائل االنسانية.
ٍ .عوامل جسمية فيزيولوجية تتمثل فيما بُت سكان ادلناطق ادلختلفة من فروق يف
14

التكوين الطبيعي ألعضاء النطق.

ويبدأ اخلالف بُت تلك اللهجات من ناحيتُت ومها الناحية ادلتعلقة باألصوات،
فتختلف طريقة نطق أصوات احلروف اليت تتألف منها الكلمة الواحدة تبعا الختالف
اللهجات؛ واألخرى الناحية ادلتعلقة بداللة ادلفردات ،فتختلف معاين بعض الكلمات
باختالف مجاعات الناطقة هبا.

15

فاتضح من ادلذكور ان تفرع اللغة إىل ذلجات ولغات نتيجة الزمة لسعة انتشارىا.
مىت انتشرت اللغة يف مناطق واسعة من األرض؛ وتكلم هبا مجاعات كثَتة وطوائف سلتلفة
من الناس استحال عليها االحتفاظ بوحدهتا األوىل أمدا طويال .وىذا االنتشار والتطور
ألسباب كثَتة إما من تلك اللغة نفسها وإما من العناصر خارجها .ويؤدي ىذا التطور
واالنتشار إىل تعدد اللهجات بتغَت بعض األصوات يف اللغة األصلية و تغَت معاين ادلفردات
فيها.
14واحد وايف175-173 ،.
15نفس ادلرجع176 ،
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ب ).اللهجات
قال علماء العربية القدماء ان مفهوم اللهجة ىو اللغة فقيل لغة سبيم ولغة ىذيل ولغة
قريش .اللهجة يف االصطالح العلمي احلديث ىي رلموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة
خاصة ،ويشًتك يف ىذه الصفات مجيع أفراد ىذه البيئة .والصفات اليت تتميز هبا اللهجات
تكاد تنحصر يف األصوات وطبيعتها وكيفية صدورىا16 .أما حسُت ظاظا فقال أن اللهجة ىي
17

كل قسم فرعي يف داخل اللغة الواحدة.

وأدخل العلماء اللغويون ان العلم عن اللهجات فرع من علم اللغة
االجتماعي 18.وقال اآلخر أن البحث يف اللهجات جزء من علم اللغة اجلغرايف.

19

الفرد عضو يف عدة رلموعات من رلتمعو الكبَت .فهو عضو يف أسرتو و رلتمع
احلي الذي يعيش فيو و قريتو و البلدة اليت يسكنها .وىو باالضافة إىل ىذا عضو يف مجاعة
دينية ردبا تكون أغلبية السكان .والفرد بصفاتو ىذه يؤثر يف اللغة اليت يتكلمها أفراد اجملتمعات
الصغَتة والكبَتة اليت ينتمي إليها كما تؤثر اللغة السائدة يف تلك اجملتمعات يف لغتو أو ذلجتو
اخلاصة.
من ادلالحظ ،يف التطور اللغوي التارخي ،أن أية لغة نعرفها اآلن قد بدأت حياهتا
كلهجة من لغة أخرى أقدم منها .ىكذا يصعب على علم اللغة أن يضع حدودا مضبوطة سبام
16حامت صاحل الضامن ،علم اللغة ( ،بغداد :بيت احلكمة ،دون سنة). 33 ،
17حسن ظاظا ،اللسان واالنسان :مدخل إىل معرفة اللغة( ،بَتوت :الدار الشامية122 ،)1990،
18نفس ادلرجع.39 ،.
19ماريو باي ، ،أسس علم اللغة ( ،القاىرة :عامل الكتب)1998،
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الضبط المتداد مدلول كلمة ذلجة .وأقرب احلدود منو مناال ىو أن يقال " :إنو إذا كانت
رلموعة من اللهجات تنتمي إىل لغة أم و كانت ىذه اللغة األم نفسها ما تزال على قيد
احلياة ،شائعة االستعمال .فإن أية واحدة من فروعها غَت جديرة بأن تسمى لغة إىل أن سبوت
اللغة األم نفسها .وحىت ذلك الوقت يسمى كل فرع من فروعها ذلجة .ومن ذلك اللهجات
العربية .ومنها قدمي مات بينما اللغة األم ما زالت حية ،وحديث ىو ىذه اللهجات العامية
20

الذي تعيش جبانب العربية الفصحى".

كثَت من العلماء يقسمون حبثهم يف اللهجات إىل نوعُت ومها اللهجات من ناحية
زللية واللهجات من ناحية اجتماعية .فالشرح منهمافكما اآليت.

 .1اللهجات المحلية
اختالف اللهجات يف األمة تبعا الختالف أقاليمها وظروفها وما ديتاز بو أىلو من
خصائص .وقد جرت عادة علماء اللغة أن يطلقوا على ىذا النوع اسم اللهجات احمللية.
زبتلف ىذه اللهجات بعضها عن بعض اختالفا كبَتا يف ادلساحة اليت يشغلها كل منها.
فهناك اللهجات تشغل مقاطعة كاملة من الدولة؛ وىناك اللهجات تضيق منطقتو فال تشمل
21

إال بضع قرى متقاربة ومنها ما يكون وسطا بُت ىذا وذاك.

20حسن ظاظا.122 ،.

21ماريو باي .66 ،.وانظر واحد وايف.183-179 ،
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بينما األخر يقول أن صور اللهجات احمللية ادلتنوعة حيصل من كثرة عدد ادلتكلمُت
أي بانتشار اللغة ،فكلما ازدادت انتشارا ازدادت العناصر اليت تستعَتىا من صور اللهجات
احمللية.

22

اللهجات تعترب شكال زلليا للكالم يستعمل يف زليط واسع .وإن كان من ادلمكن
أن تصنف اللهجات إىل وحدات كبَتة على أساس من مساهتا العامة .والبحث الدقيق قد
أثبت أن مثل ىذا التصنيف يعد من صنع اخليال إىل درجة كبَتة .ال يوجد من الناحية
ادلوضوعية شيئ كهذا يف الواليات ادلتحدة االمريكية مثال؛ فال يوجد ما ديكن أن يسمى ذلجة
جنوبية أو ذلجة غربية وسطى .ولكن توجد سلسلة من اخلصائص احمللية غَت ادلتناىيةمع بعض
ادلالمح مشًتكة من ناحية ومالمح متباينة من ناحية أخرى.

 23وعلى أساس من احلقيقة

ادلطلقة فإن كل مدينة أو بلدة أوقرية ذلا ذلجة خاصة.
تعمل كل ذلجة من اللهجات احملليات على االحتفاظ بشخصيتها وكياهنا .فال
تدخر واسعا يف زلاربة عوامل االبتداع والتغيَت يف داخل منطقتها وال تألو جهدا يف درء ما
يوجو إليو من خارجها من ىجمات.
إن وجود دعائم التوحد بشكل واسع وقوي بُت مجاعة ما ليربز ما يسمى باللغة
الوطنية .وىذه اللغة الوطنية كانت يف األصل ظواىر صناعية تتكون يف معظم األحيان إما من
ذلجة معينة وإما من رلموعات من اللهجات طفت على السطح أو حدث التزفيق بينها كحل
22حامت ضامن.115 ،.
23ماريو باي.69 ،.
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وسط 24.ادلثال من ذلك ىو ما حدث يف اللغة ادلاليوية اليت أصبحت اللغة الوطنية للبلدة
االندونيسية.
وكثَتا ما تتطابق اللغة الوطنية مع اللغة األدبية اليت تؤدي هبا معظم األعمال
الكتابية .ادلثال منو احلال يف اللغة الفلورنتية التوسكانية يف إيطاليا .مت ذلك بعد إدخال
تعديالت كبَتة واالستفادة من اللهجات األخرى.
وغالبا ما يكون للهجة شكل أديب ونتاج أديب و من أجل ذلك وصفت بأهنا لغة
أدبية ،مثل اللهجة البيكاردية يف العصور الوسطى بفرنسا و ذلجة نابويل احلديثة
(.)ModernNapolitan

25

بعد أن قرأت الباحثة الرأي ادلذكور فحصلت على ادلفهوم أن اللهجة من ناحية
زللية نوعان إما قوي و إما ضعيف .فاللهجة اليت يتاح التغلب يف أمة ما على بقية أخواهتا أو
على معظمها تصبح آجال أو عاجال لغة الدولة أو اللغة القومية أو اللغة الفصحى أو لغة
الكتابة.
االمثلة األتية تدل اللغة العربية باللهجة كويتية أي اللغة العربية العامية ادلستخدمة يف
26

كويت.
رقم
1

الكلمة العربية
دجاجة

اللهجة الكويتية
دياية

24نفس ادلرجع.68 ،.
25نفس ادلرجع.68 ،.

26منتديات ويكيبيديا احلرة.
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2

الشئ السهل

سهاالت

3

خاف خوفا شديدا

ِت
ص ْررَصو ِت ْرع
ت َص

4

اليوجد

ماكو

5

إقفل

صك

6

إفتح

بطّل

7

أسفل

حدر

8

إنزل

ح ّدر

9

جيول ،يدور

يفًت

10

ينحٍت

جيندس

11

أنيق

ازقريت

12

شلتاز

ازقرت

13

اللون البٍت

أدعم

14

كناية عن جودة الشيء

جنو البخت

15

خفيف عقل

اثول

16

شديد

مطحون

17

يسخر من

يتطّنز
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بعض الكلمات اليت دخلت على ذلجة شباب الكويت مابعد عام االلفية الثانية:
ُ كوول وىي مأخوذة من اللهجة األمريكية ومعناىا احلريف بارد جدا ويقصد هبا جيد
جدا.
 يقز وادلقصود هبا يتسكع وذلا معٌت آخر.
 أي شي وىي عبارة تعجب تفيد االستهجان.
 دثوي كناية عن الغيب.
 سقيل-مليق أي ثقيل الدم.
وىنالك ثروة لغوية كبَتة من األمثلة الشعبية الكويتية اليت يشًتك أكثرىا مع بقية
اللهجات العربية منها:


شحادك يادلسمار قال مطرقو.



مال البخيل ياكلو العيار.



اللي مالو أول مالو تايل.



شاق القاع وقايل امباع.



يغطٍت بالبحر ويطلعٍت يابس.



ماأخس من ادلربوط إال ادلفتلت.



الناس بالناس والعبدة تندب الراس.



ربيلقي سبيلقي ما يف اجلدر حكوكو.



مد ريولك على قد حلافك.



اللي مايعرف الصقر يشويو.
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اشعلم ادلعيدي باكل النعناع.

 .2اللهجات االجتماعية
انشعبت اللهجات يف بالد واحدة أحيانا الختالف طبقات الناس وفئاهتم .فيكون
مثال اللهجة للطبقة االرستوقراطية و أخرى للجنود والنجارين .ومسيت باللهجات
27

االجتماعية .ومن العلماء ىم يسمون ىذه اللهجة باللغات الطبقية (.)ClassLanguages

واألسباب من وجود ىذه اللهجات ىي الفروق يف الثقافة والًتبية و مناحي التفكَت
والوجدان ومستوى ادلعيشة و حياة األسرة والبيئة االجتماعية والتقاليد والعادات .ومن مزيد،
تؤدي إىل ىذه اللهجات أيضا حاجة األفراد إىل دقة التعبَت وانشاء مصطلحات خاصة.
وىذه اللهجات االجتماعية يف العادة ال تتميز سبييزا واضحا إال يف ادلدن الكبَتة
حيث يتكاثف السكان و يزدحم الناس وتنشط احلركة االقتصادية وتتنوع الوظائف وتتعدد
ادلهن ويشتد النزاع بُت الطبقات كبغداد و مكة يف العصر العباسي القدمي وكجاكرتا ونيويورك
28

و لندن يف العصر احلاضر .

قد أدى الربيطانيون استخدام ىذه اللهجة االجنماعية بينهم ،فظهر ادلصطلخات
االصلليزية بلغة جامعيُت يسمى بـ )u language (..و لغة غَت اجلامعيُت ( .)non ulanguage
29

فالكلمات مثل – -bobو  lidyيتجنبها االصلليزي اجلامعي عادة.
27ماريو باي.70 ،.
 28صاحل الضامن117 ،
29ماريو باي.71 ،.
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اخلالصة من ادلذكور ىي أن اختالف طبقات الناس يًتك أثرا كبَتا يف ذلجات ىذه
الطبقات االجتماعية ادلتفاوتة يف طرق التعبَت واستعمال ادلفردات وداللتها .وجل ىذه
اللهجات يف األماكن فيها السكان من طبقات متنوعة.
وتؤثر اللهجات االجتماعية يف لغة احملادثة العادية تأثَتا كبَتا ،فتستعَت منها ىذه
اللغة كثَتا من الًتاكيب وادلفردات خاصة ادلفردات اليت خصص مدلوذلا العام واصطلح على
إطالقها على أمور خاصة تتعلق بفن أو حرفة.
فلغة احملادثة العادية يف مصر يف العصر احلاضر قد دخل فيها عن ىذا الطريق كثَت
من ادلفردات اللهجات االجتماعية وخباصة ذلجة الصياديُت والبحار يف السواحل .ىناك
االختالف الكبَت عن اللغة العادية يف كثَت من مفرداهتا وتركيبها .ومن مفرداهتا ما ىو من
أصل عريب وان اختلف مدلولو يف الفصحى.
ىذا ىو اجلدول ألمثلة ادلفردات باللهجة االجتماعية من طبقات الصياديُت والبحار
30

يف مصر يف اليوم احلاضر.
رقم

المعنى

المفردات

1

ينصلح

يهلك

2

القرية

خشبة الشراع األكرب

3

البومة

خشبة ادلربوط فيها القلع

 30ابراىيم زلمد الفحام ،لغة الغموض واأللغاز اليت يتفاىم هبا الصيادون( ،جريدة مصرية)
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4

الغلييت

اجلو النعيس احلنون

5

ادلريس

الريح من اجلنوب

6

اللبش

الريح من اجلنوب الشرقي

7

القلفطة

عملية رتق السفينة بالشحم وحبال الكتان

8

الشاعول

9

العويل

أمساء حلبال سلتلفة يربط هبا الشراع

 10االبلبس
 11الفاية
12

حاد عن اجلادة فاضلرف ضلو اليمُت أو

صرب بُلطة

الشمال مع الريح أو لغَته اذباه السفينة

ومن مفردات ىذه اللهجة ما ىو من غَت العربية االصلية .واألمثلة يف اجلدول التايل.
رقم

المفردات

المعنى

أضل اللغة

1

االرطمون

الفرنسية

شراع صغَت

2

البانكا

اإليطالية

مقعد رلدفُت

3

اذلذب

االصلليزية

ادلرساة

4

الشابورة

االدلانية

خشبة يف مقدمة السفينة
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5

السكارج

الفارسية

حلقات الدفة

6

البورة

أسبانية

صدر السفينة

وكذلك شأن اللغة الفرنسية ادلؤثرة بادلفردات جديدة باللهجات االجتماعية من
31

طبقات العمال واجملرمُت.

فأخذت الباحثة بعد أن رأت إىل تلك النظريات التفاىم أن اللهجات االجتماعية
تستقل كل منها بصفات معينة زبتلف اختالفا كبَتا عن صفات اللهجات األخرى حبيث
يصبح فهمها عسَتا على غَت من يتكلموهنا .وقد وجدت اللهجات االجتماعية يف أية لغة يف
العامل دون استثناء.
ج.التلخيص
اللغة تنتشر وتتطور إىل أضلاء العامل عرب الزمان .ىناك اللغات اليت تنتشر يف مناطق
واسعة ويف بعض احلالة أصبحت لغة الدولة .بينما تكون اللغات ال تنتشر وال يستخدمها إال
فئة قليلة من الناس.
انقسم العلماء أسباب انتشار اللغات على أنواع عديدة ،منها ( )1اشتباك اللغة يف
صراع مع لغة أو لغات أخرى )2 ( ،انتقال أفراد الشعب )3 ( ،ايتاح جلمتعة ما اسباب مواتية
للنمو الطبيعي .أو يف رأي أخر عوامل سياسية و نفسية وجغرافية وشعبية أو جسمية
فيزيولوجية.

31واحد وايف.190 ،.
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ومع ىذا التطور تغَت العناصر اللغوية منها ادلفردات واللهجات .وقسم العلماء
اللهجات اىل قسمُت  :االول ،من ناحية زللية أي اختالف اللهجات يف األمة تبعا الختالف
األقاليمها وظروفها وما ديتاز بو أىلو من خصائص .زبتلف ىذه اللهجات بعضها عن بعض
اختالفا كبَتا يف ادلساحة اليت يشغلها كل منها .فهناك اللهجات تشغل مقاطعة كاملة من
الدولة؛ وىناك اللهجات تضيق منطقتو فال تشمل إال بضع قرى متقاربة ومنها ما يكون وسطا
بُت ىذا وذاك.
أما القسم الثاين فمن ناحية اجتماعية .اختالف طبقات الناس يًتك أثرا كبَتا يف
ذلجات ىذه الطبقات االجتماعية ادلتفاوتة يف طرق التعبَت واستعمال ادلفردات وداللتها مثل
اللهجة االرستوقراطية وذلجات الصياديُت يف مصر احلاضر.
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