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حيزية كروش.أ
:مفهوم علم اللغة االجتماعي وموضوعه وأهميته: المحاضرة األولى

: مفهوم علم اللغة االجتماعي وموضوعه-أ
ن دراسة اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية ومكونا من مكونات الثقافة قد حظيت بنوع من االستقالل ونوع من إ

) علم اللغة االجتماعي(االهتمام اخلاص، وأصبح هلــا علم معرتف به تشيع اإلشارة إليه مبصطلح 
Sociolinguisticsتمع، وينتظم كل ا با جوانب اللغة وطرائق استعماهلا وهو العلم الذي يدرس اللغة يف عالقا

.اليت ترتبط بوظائفها االجتماعية والثقافية
وقد تعددت التسميات اليت يتفق بعضها يف املضمون بشكل أو آخــــر مع علم اللغة االجتماعي وخيتلف يف املنطوق، 

علم ،The Sociology of languageعلم اجتماع اللغة أو علم االجتماع اللغوي: نذكر منها 
، ومهما يكن من أمر هذا االختالف فإن هناك نقاط Linguistic Anthropologyاألنثروبولوجيا اللغوية 

.التقاط كثرية بني موضوعات تلك املباحث
تمع والنظر يف التغريات إىل تصيب بنية  ا اللغة مع ا وتكمن وظيفة هذا العلم يف البحث عن الكيفيات اليت تتفاعل 

.ابة لوظائفها االجتماعية املختلفة مع بيان هذه الوظائف وحتديدهااللغة استج
سوسري وماييه وفندريس وفريث وهاليداي ومالينوفسكي ويسربسن وفلمور وهاريس : وقد اجتهد علماء اللغة من أمثال

سس أو املعايري وكاردنر وغريهم على إنشاء هذا الفرع اجلديد من فروع علم اللغة، إذ يطمح أصحابه إىل اكتشاف األ
االجتماعية اليت حتكم السلوك اللغوي مستهدفني إعادة التفكري يف املقوالت والفروق اليت حتكم قواعد العمل اللغوي، 

.ومن مث توضيح موقع اللغة يف احلياة اإلنسانية
تنوعة، فهي وسيلة ومما شجع على نشوء العلم وتطوره قناعة تكونت لدى عدد كبري من الباحثني أن للغة استعماالت م

تعبري اجتماعي وعلمي وسياسي واقتصادي مما حيتم دراسة خصائص هذه االستعماالت املختلفة ومعرفة أبعاد التكيف 
.اللغوي مع خمتلف األغراض واملواقف

تمع إىل السؤال الذي طرحه الفالسفة واملفكرون  يف القرن أما تاريخ هذا العلم يعود إىل اتصال البحث اللغوي بعلوم ا
ا ومن هؤالء يوهان فوتغريد وهالدر وجينس ومن جاء : الثامن عشر عن العالقة بني اللغة والشعب الذي يتكلم 

.بعدهم
: أهمية علم اللغة االجتماعي-ب

يكتسي علم اللغة االجتماعي أمهية واضحة وملموسة يف حياة اللغة واألفراد من ناحية، وحياة العلوم األخرى 
من ناحية ثانية، ففي األوىل جند أن هذا الفرع اللساين االجتماعي له من احلضور املنهجي واإلجرائي ما خيول له أن 



، فلقد أسهم بشكل كبري يف إعادة صياغة مفهوم اللغة يستقل بنفسه لتتشكل نظرياته وأطروحاته اخلاصة به
ليجعلها يف ارتباط مباشر مع املعطى االجتماعي وبكامل عناصرها دون استثناء، كما منحنا فرصة البحث يف اللغة 

ر وهلذا يص« . من منطق العالقات االجتماعية النفسية للفرد املتكلم احلامل لنظام اللغة اخلاص جبماعة بشرية معينة
علماء اللغة االجتماعيون على دراسة الظواهر اللغوية ضمن إطار اجتماعي كلي، ولقد أجريت دراسات على 

انتهت إىل اكتشاف العوامل اليت تؤثر على حتول الشخص من لغة إىل لغة ) ثنائية لغوية( مناطق اجتماعية تعيش 
اجل الوصول إىل العوامل االجتماعية أخرى، وقد اعتمدت تلك الدراسات على وسائل استبيان وإحصاء، من 
تصلح لدراسة أنواع األحداث ) نظرية(الكلية اليت هلا تأثري على اختيار الناس لغة ما، ومن مث الوصول إىل إجياد

االت املعرفية املختلفة فإنه يقدم خدمة جليلة لكثري ،»الكالمية  أما من جهة عالقاته مع العلوم األخرى وا
كل هذا على سبيل . نية واالجتماعية، اللغوية منها وغري اللغوية كما الطبيعية والتجريبيةالتخصصات اإلنسا

نكتفي يف هذه احملاضرة بإبراز تأثريه االجيايب على ميدان الدراسات اللغوية وتعليمية اللغة . التكامل املعريف بني العلوم
ومن مث . الفعل اللغوي واليت نعتربها املشكل األصلي لهواملواد، ففي األوىل يقدم وضعية البيئة اللغوية اليت حتتضن 

فإن نظريات االجتماعية اليت تعترب السلوك اللغوي اإلنساين أهم سلوك تواصلي ضمنته الطبيعة البشرية يف الفرد 
عي هذا ميد اجلهود اللسانية احلديثة حبيثيات اإلنتاج اللغوي وتطوراته ضمن ميكانيزم اجتما. بالفطرة واالكتساب

تمعات اإلنسانية ويف مقدمتهم علماء اللغة  نفسي ال يعي خباياه إال املتمرسني واملشتغلون يف قضايا حيوية يف ا
حيث يعتربون لسانيون اجتماعيون يف احلقيقة الن املشتغل على اللغة جمرب أن يضمن حبوثه معطيات . االجتماعيون

تمع تمع قبل أن تكون بني علماء اللغة وعلماء علم االجتماعهذه العالقة اليت تنبثق من عالقة اللغ. ا أما . ة با
تمع الرئيسة مادة أولية للنشاطات التعليمية اللغوية منها  يف جانب التعليم بفرعيه اللغوي والعريف، فإن معطيات ا

الجتماعية يف علم اللغة االجتماعي من دوره يف حل كثري من مشكالت التعليم والعالقات ا«واملعرفية حيث 
تمعات املتقدمة، ملا للغة من دور فاعل يف اإلفصاح عن العالقات االجتماعية والثقافية للمجتمع، بل لعلها  ا
ا األفراد معارفهم  ا القناة اليت يتعلم  الوسيلة الوحيدة لإلفصاح عن هذه القيم وتلك العالقات  زيادة على كو

م وحيققون جن م العلمية والعمليةويبنون بواسطتها شخصيا .»احا
:العالقة بين اللغة والثقافة: المحاضر الثانية

يقر الدارسون أن هناك مخسة عناصر أساسية ميكن اختاذها معيـــارا لتصنيف البشرية إىل أمم، ولوضع الفوارق بينها 
.اجلنس املشرتك والدين والقومية واللغة والثقافة: متمثلة بـ

بوجه خاص دور بارز يف هذا التصنيف، إذ مها مبثابة املرآة العاكسة لكل أنواع النشاط اإلنساين يف هذه واللغة والثقافة 
األمة أو تلك، كما أن بني اللغة والثقافة عالقة وثيقة أو بتعبري آخر عالقة اجلزء بالكل، فاللغة أخص والثقافة أعـــم وأن 

جمرد ضوضاء أو أصوات تلقى يف اهلواء، وإمنا هي جتسيد حي لكل معارف فاللغة ليست . بينهما عالقة التأثري والتأثــر
.اإلنسان وخربته ودليل شخصيته وهويته الثقافية



أن االتفاق واالفرتاق يف البيئة اللغوية املعينة ينطبقان بصورة أو بأخرى على الوضع الثقايف هلـــذه البيئة، ومثال ذلك ما 
لألبوة فهي قيمة لغوية ثقافية ولكن يُــعرب عنها يف جمتمعاتنا ) م اللغة االجتماعيعل(كمال بشر يف كتابه . عرضه د

.أيب ووالدي: إىل جانب الصيغتني الفصيحتني... بابا، يابا، بايب، دادي، بيي: العربية بصور متعددة، فهناك من يقول
اللغوي والثقايف معاً، فإذا كان االختالف  إن االرتباط بني اللغة والثقافة وحدة أو تنوعا يتوقف على درجات االختالف

كبريا بني اللغات كان االختالف بني الثقافات واضحا لكن درجة االختالف يف الثقافات أقل يف حالة التقارب 
.اللغوي

تمع مما ينعكس سلباً  على كما تؤدي العوامل االقتصادية واألحداث االجتماعية دوراً مهماً يف السلوك الثقايف ألفراد ا
، اجلانب اللغوي، لتظهر على السطح ألفاظ

ا من الفئات اجلديدة اليت مألت احلياة بغبار التجاوز والشذوذ  وعبارات وأساليب مل يعد توظيفها مقصوراً على أصحا
.يف األجواء االجتماعية والثقافية، بل تعدى هذا التوظيف حدوده وتسلل إىل خمتلف األلســن وخمتلف الطبقات

:التنوع اللغوي:  حاضرة الثالثةالم
اجتاه حنو التنويع واالنقسام، واآلخر حنو التوحيد والتخلص من الفروق اللغـــوية، : هناك اجتاهان متضادان يف حياة اللغة

ويرى عدد كبري من اللغويني أن الوضع الطبيعي للغة مييل حنو االنقسام والتوزيع ومن مث ينشأ عن الوحدة تفرق 
لسبب يف ذلك التأثر مبا هو ملموس وُمشاهد يف تاريخ البشرية ، وهو انقسام جمموعة ضخمة من اللغات وتشعب، وا

املشرتكة إىل هلجات متعددة كتفرع الالتينية إىل فرنسية وإيطالية وأسبانية وبرتغالية، والسامية إىل عربية وعربية وسريالية 
هذه األمثلة . السورية واللبنانية تفرعت إىل هلجات أخرى عدةاخل، حىت أن ...وتشعب العربية إىل سورية ولبنانية

جعلتهم يعتقدون أن هناك قانونا طبيعيا يؤدي حتما إىل تشعب اللغات وانقسامها، ولعل من أهم األسباب اليت 
إىل عدد دعتهم للتمسك مببدأ االنقسام كثرة عدد اللغـــات يف العامل اآلن مقارنة مع لغات األزمان املاضية بالنظر 

.السكان املتزايد
والعامل األساسي يف تنوع اللغات وتفرعها ويف تكوين اللهجات هو ضعف االختالل االجتماعي بني أهل املنطقة 

.اللغوية الــواحدة وسوء االتصال بني أفرادها
:أمـــّا عوامل التوحيد وتكوين اللغة املشرتكة فتتمثل فيما يلي

:التجمعات البشرية وصورها-أ
العوامل واملدن الكربى.
اجلامعات واملعاهد العليا.
اخلدمة العسكرية واحلرب
التجمعات أو اللقاءات الرمسية.
الزواج املختلط.



:األدب-*ب
تمعات املكتوب أو غري املكتوب  إذ يؤدي األدب دورا مهما يف تكوين اللغات املشرتكة، واملقصــود باألدب هنا أدب ا
ومثاله ما قام به الرواة يف اجلاهلية وعصــــــر 

إذ  صدر اإلسالم يف نشر األدب وكان عامال مهما يف التقريب بني اللهجات العربية، وكذا احلال يف الغناء الشعيب
كانت الِفرق الغنائية جتوب األقاليم وتؤلف األغاين 

.بلغة خالية إىل حد ما من املميزات اللغوية للهجات احمللية حىت يسُهـل على الناس فهمها
ويف العصر احلديث ظهرت السينما ووسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة اليت كان هلا أثر يف التقريب بني 

.طيد أركان اللغة املشرتكةاللهجات وتو 
:الوحدة السياسية- ج

وهي عامل من عوامل التوحيد اللغوي والتقريب بني اللهجات، فوجود حكومة مركزية مسيطرة على جمموعة من األقاليم 
.جتعل الفرصة مواتية لظهور لغة مشرتكة وتوطيدها

هلجات جغرافية أو حملية : عني من اللهجاتمن صور التنوع اللغوي، إذ أن هناك نو Dialectsوتعد اللهجات
Regional or Geographical Dialectsوهلجات اجتماعية. Social Dialects هذه اللهجات

ا أن حتدد هويته احمللية ووضعه، أي أننا عندما نقابل هذا اإلنسان ألول مرة  اليت ميتلكها أو يعرفها إنسان ما من شأ
.تمعهنستطيع أن حندد موقعه يف جم

وختتلف اللهجات احمللية بعضها عن بعض اختالفا كبريا يف املساحة اليت يشغلها كل منها، وتعمل كل هلجة على 
ا بعضهم ببعض داخل  ا فتقوم مبحاربة عوامل التغيري داخل منطقتها نظرا لرتابط الناطقني  االحتفاظ بشخصيتها وكيا

.جمتمعهم
اورة كذلك إىل ضعف الصالت اليت تربط أهلها مبجاوريهم، وقلة فرص ويعود الفضل يف محايتها من اللهجا ت ا

م، وميلهم للعزلة واالستقالل كما جند ذلك يف البيئات الزراعية اليت تقل فيها وسائل املواصالت، وتضعف  االحتكاك 
العادة احتكاك أهلها بغريهم أما يف البيئات التجارية والصناعية وحىت الساحلية اليت يكثر يف. حركة انتقال األفراد

ا األصليني، وانتمائهم إىل مناطق لغوية خمتلفة  ا إىل قلة عدد األجانب بالنسبة إىل سكا فريجع الفضل يف محاية هلجا
.وقصر مدة إقامتهم

ى اللهجة أما إذا كانت الفوارق كبرية بني أهل املنطقتني، فإن التأثر يكون عميقا لدرجة تصل أحيانا إىل القضاء عل
:املغلوبة وحيدث ذلك من خالل

أن تكون إحدى املنطقتني خاضعة لسلطان املنطقة األخرى عندئذ يُكتب النصر للهجة املنطقة ذات السلطان، -1
شريطة أّال تقل عن املنطقة األخرى حضارة وثقافة وآداب، ومثال ذلك هلجة قريش قبل اإلسالم مع اللهجات املضرية 

.األخرى



تفوق إحدى املنطقتني املنطقة األخرى يف الثقافة واحلضارة وآداب لغتها، ويف هذه احلالة يكتب النصر للهجتها أن -2
.وإن مل يكن هلا سلطان سياسي على املنطقة األخرى

ا تعود إىل ما يوجد بني طبقات الناس من فروق يف الثقافة والرتبية ومستوى  وبالنسبة للهجات االجتماعية فإن نشأ
ا يف املفردات ...املعيشة وحياة األسرة والعادات والتقليد اخل، وقد تتشعب اللهجة العامة و ختتلف كل منها عن أخوا

وال تظل هذه اللهجات جامدة على حالة واحدة .وما إىل ذلك....وأساليب التعبري وتكوين اجلمل وداللة األلفــاظ 
ا، ومبلغ بل تسري يف سبيل االرتقاء ذاته الذي تسري فيه اللهجات احمللية فيتسع نطاقها باتساع شؤون الناطقني 

.نشاطهم واحتكاكهم بأهل الطبقات األخرى من مواطنيهم
ا  كما تؤثر اللهجات االجتماعية يف لغة احملادثة العادية، فتستعري منها هذه اللغة كثريا من الرتاكيب واملفردات، حىت أ

ا واضحا إّال يف املدن الكبرية حيث يتكاثف السكان كما كان احلال يف بغداد يف ال تتميز عن بعضها البعض متييز 
.ومن أهم أنواعها اللهجات احلرفية. العصر العباسي

.الصراع اللغوي: المحاضرة الرابعة
تمعات وتتصارع  ية البناء والغلبة فكذلك اللغات، إذ حيدث بينها ما حيدث بني الكائنات احلعلىمثلما تتفاعل ا

ا من احتكاك اجر كما يهاجرون. ومجاعا .فاأللفاظ كالناس تنتقل كما ينتقلون و
:ويذكر أصحاب النظرة االجتماعية للتطور اللغوي الناجم عن الصراع بني اللغات ثالثة أشكال

م، مما يؤدي إىل تولد هلج-1 ا، وتباعد بيئا ات حملية منبثقة من أن متوت اللغة موتا طبيعيا بسب كثر ة الناطقني 
اللغة األم، وقد تتسع هلجة جديدة وتنمو على حساب اللغة األم لتكون هي اللغة كما حدث للسامية األوىل 

.والسنسكريتية
أن تُــغزى اللغة املعينة من لغة أخرى، حيث يكون الغزاة أكثر عددا من أهل اللغة املغزوة، كما هو احلال يف غزو -2

.ني تغلبت لغتهم على السومريةالساميني القدماء ح
أن متوت اللغة بالتسمم، وذلك بتسرب رشح دخيل من لغات أخرى حتتاج إليه اللغة فتقبله مع شعورها يف بداية -3

املر باالنتعاش والقوة والنشاط يشجعها على تقبل جرعات أكرب، كما كان حال العربية حني غزا دخيلها على الفارسية 
.ياسة والعلم مجيعا ال تعرف تعبريا غري العربية وتقلص ظل الفارسيةحىت اصبح األدب والس

ا أهل اللغة  إن ما تقتبسه اللغات من بعضها أكثر ما يكون على مستوى املفردات، ويتصل عادة بأمور قد اختص 
والعطاء هي اليت أُطلــِق املأخوذ عنها وامتازوا بإنتاجه، كما عن احلركة النشطة من التأثر والتأثري اللغويني ومن األخذ 

.)االقرتاض اللغوي(عليها مصطلح
ومل يكن الصراع اللغوي مقتصرا على الصراع اخلارجي، وإمنا دخلت اللغة يف صراع داخلي مع نفسها حني تعددت 

ا بفعل اختالف البيئات، وما صاحبه أيضا من اجتاه األلسنة إىل االختالف بني القبائل يف النطق، وازدا د هذا هلجا



االختالف بتفرع القبائل حىت وصل إىل األلفاظ واملعاين كما وتؤدي العوامل االجتماعية اليت نشأت عن العوامل البيئية 
.سببا رئيسياً يف تطور اللغات ويف صراعها مع غريها

: التعدد اللغوي: المحاضرة الخامسة
أنّه حالة لغويّة " ، أو 1اللغات املستعملة يف مناطق معروفةعرّف التعدد الّلغوي بأنّه عدد :التعّدد الّلغويمفهوم -أ

تمع الذي يعرف أكثر من لغتني يف حميطه السوسيوثقايف والسياسي والديين ا ا .2يوصف 
تمع يف ظّل وجود أكثر من لغتني .ومن خالل هذا التعريف يعّد التعدد الّلغوي حالة يعرفها ا

:تعود أسباب التعدد اللغوّي إىل:3أسباب التعّدد الّلغوي-ب
.اختالف البيئات اجلغرافية-1
.تنوّع الظروف االجتماعية-2
.اختالف الّلهجات-3
.4اختالف القبائل وتأثريه على الّلهجات-4

من الواضح أن األسباب خمتلفة لكن النتيجة واحدة،  إذ نرى أن اإلطار اجلغرايف  ليس جمرد شيء حمسوس نراه 
ردة فق ط، بل له تأثريات كبرية على اجلغرافية اللسانية، فكلما كانت التقاربات احلدودية، تولد تقارب لساين، بالعني ا

ونتج عنه تفاعالت معجمية تسهم يف حدوث ظاهرة التعدد اللغوي، إضافة إىل الفواعل االجتماعية اليت تقوم على 
هام تدفع باملتكلم إىل استعمال ما ميكن استعماله من الدوائر التواصلية، فاحلاجة اللغوية لبناء جسور التفاهم واإلف

األلفاظ املؤدية للغرض املطلوب، وكلما اختلفت اللهجات، كلما زاد اتساع رقعة التعدد اللغوي، ألن احلاجة اللسانية  
.جتعل من االختالف وسيلة لتكوين معجم جديد مبين على تعددية لغوية

.يةاالزدواجية اللغو : المحاضرة السادسة
: linguismeاالزدواجية اللغوية مفهوم -أ

تمعات ...إّن الّلغات كلها تنتمي إىل فصائل متنوعة؛ فمنها الّسامية ومنها احلامية اخل، ولكننا نالحظ أن أغلبية ا
ا لغتني من أصلني خمتلفني مما أوجد االزدواجّية الّلغوية إال يف عام " االزدواجية الّلغوية" ومل يظهر مصطلح . تتواجد 

.5"فارغيسون" حيث استخدمه الّلساين األمريكي 1959

.229، لبنان، ص 1995مبارك،  معجم املصطلحات األلسنية، ،دار الفكر اللبناين،بريوت،-1
.96، ص2002مكتب تنسيق التعريب، املعجم املوحد ملصطلحات الّلسانيات، مطبعة النجاح، الدر البيضاء، املغرب، د ط،-2
.53حممد علي خويل،  معجم علم اللغة التطبيقي،  ص : ينظر-3
.املرجع نفسه، ص ن: ينظر-4
سالم بزي محزة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، : حسن محزة، مراجعة: لويس جان كالفي، حرب الّلغات والسياسة اللغوية، تر: ينظر-5

.78، ص2008



ذا املصطلح الدقيق إال على يدي العامل فارغيسون، وهذا دال على أن مثل هذه الظواهر  مل حتدد الظاهرة 
.مل تعرض كدراسات انفرادية، ومل تتضح معاملها إال يف اآلونة األخرية...) االزدواجية، والثنائية(

االزدواجية اللغوية هي العالمة الثابتة بني ضربني لغويني  ينتميان إىل أصل جيين واحد، أحدمها راٍق واآلخر وضيع  
.6اخل...كالعربية الفصحى والعاميات

.وهناك من يقول إّن االزدواجية ال تكون إال بني لغتني خمتلفتني كما بني الفرنسية والعربية، والـأملانية والرتكية
خاصية وميزة الفرد أو الشعب، الذي يعتمد يف حديثه بسهولة على لغتني خمتلفتني، "يشار إىل أن االزدواجية هي 

.7"لكن قدراته ومؤهالته يف لغة تكون أكثر وأوفر من اللغة األخرى
نة عن لغة أخرى، وذلك تتفاوت املقدرة اللسانية للفرد، حيث جند أنه يكون متفوقا يف االستعمال اللغوي للغة معي

تمع متكلما بلغة واضحة وجمردة من التداخالت، إال أن فواعل  تمع وأصالته اللسانية، فلرمبا كان ا يرجع إىل طبيعة ا
تمع أقحمت لغة ثانية منذ أمد بعيد أو غري بعيد، فحدث ما يسمى بالتمازج اللغوي .احلضارة وا

ا تثنية لالستعماالت اللغوية، فاللسان يكون ذا بعدين االزدواجية اللغوية جاءت باملعىن الصريح لتدل على أ
لغويني، األول أصلي والثاين مستعار، إما لغرض احتياجي، أو لسبب اعتباطي، إال أن املتفق عليه هو أن املتكلم خيضع 

.لسانه لنظامني خمتلفني متاما عن بعضهما بعض
8االزدواجية اللغوية بتتميز : خصائص االزدواجية الّلغوية:
.أن يكون الفرد قادرا على أن ينتج بلغته وكذلك بلغة الثانية–1
.ال يشرتط يف الفرد أن يكون مستوى إتقانه للغتني واحد-2
.جيب أن تكون الّلغتان منتميتان إىل منطني متغايرين، وأال جيمع بينهما قرابة ساللية-3
.فرديّة وليست اجتماعّية، إذ تنتصر يف القليل من األفراد وليس كل جمتمعاالزدواجّية الّلغوية حالة -4

.اللهجات: المحاضرة السابعة
:مفهوم اللهجة-أ

للهجة ظاهرة لغوية خاصة مبنطقة جغرافية ما، ويشرتك كل األفراد يف املنطقة املعنية بظواهرها اللغوية، والظواهر ا
اللغوية هي صفات خاصة بتدقيق خمارج احلروف، وطريقة نطقها، ووضع األعضاء اخلاصة بالنطق مع بعض األصوات، 

صوات املتجاورة عند تأثر بعضها ببعض، ويف حال انتشرت ومقياس أصوات اللني، وطريقة إمالتها، وكيفية تفاعل األ

.املرجع نفسه،  ص ن: ينظر-6
جامعة أحسن محران، االجتاه اللغوي جلمهور ووسائل اإلعالم اجلزائرية يف ظل االزدواجية اللغوية، رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، -7

.63، ص1989اجلزائر، 
، 1، منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، الرباط املغرب، طحممد األوراغي،  التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج االجتماعي، : ينظر-8

.54- 51، ص 2002



الصفات يف منطقة ما، تدعى هذه الصفات باللهجة، ولكل منطقة هلجة متيزها عن املناطق األخرى، وقد ظهر 
االختالف بني اللهجات العربية منذ اجلاهلية، فلكل قبيلة عربية مثل قريش، ومتيم، وأسد، وغطفان، وهذيل، وطيء 

.اخلاصة، ويف السطور التالية سنتعرف على أهم اللهجات العربية، واألسباب اليت أدت إىل انتشار اللهجاتهلجتها
:أسباب ظهور اللهجات-2

:لظهور اللهجات املختلفة عدة أسباب، أبرزها
ة أخرى،  يعيش األفراد املشرتكون باللهجة نفسها يف بيئة جغرافية واسعة طبيعتها ختتلف عن طبيعة بيئ: البيئة

كوجود جبال أو وديان تفصل بني بيئة وأخرى، وذلك يسبب عزلة األشخاص الذين يعيشون يف بيئة ما عن 
غريهم من الناس، ومع الوقت ينتج عن ذلك تشكل هلجة خمتلفة يف بيئة خمتلفة عن اللهجات اليت تنتمي إىل 

.بيئات أخرى
لفة على اللهجات، فالطبقة الراقية تتحدث بلهجة ختتلف تؤثر الطبقات االجتماعية املخت: الطبقة االجتماعية

.عن هلجة الطبقة الوسطى أو املتدنية، كما أن اللهجات ختتلف حسب طبقات املهن
تمع اإلسالمي بعد اتساع : تداخل اللغات يسبب احتكاك اللغات نشأة اللهجات، وقد حصل ذلك يف ا

.لغة العرب املسلمني مع لغات البلدان اليت فتحوهاالفتوحات، إذ ظهرت هلجات كثرية نتيجة تداخل 
ختتلف طريقة النطق بني األشخاص، ويؤدي اختالف طريقة النطق بينهم مع الوقت إىل تطوير : طريقة النطق

.اللهجة أو نشأة هلجة أو هلجات جديدة
:ختتلف اللهجات فيما بينها بأمور أساسية، وهي:االختالفات بين اللهجات-ج

احلروف ما بني فتح وكسر، مثل نطق كلمة نستعني ففي هلجة كل من قبيليت قريش وأسد تُلفظ النون مفتوحًة، حركات 
.وتلفظ مكسورًة بلهجة غريهم من القبائل

حركات احلروف ما بني ضم وسكون، مثل كلمة وهو، فبعض القبائل والبيئات تلفظ اهلاء بضمها، والبعض اآلخر 
.يرتكها ساكنةً 

اهلمزة أو تسهيليها، فبعض البيئات تلفظ كلمة الذئب بلفظها كما هي يف العربية الفصحى الذئب، والبعض حتقيق .
.اآلخر ينطقها الذيب

.الفتح واإلمالة، واإلمالة تعين جنوح حرف املد األلف إىل الكسر.تقدمي احلروف وتأخريها، مثل صاعقة وصاقعة
.بعض اللهجات يُقال هذه البقر، أما يف البعض اآلخر يُقال هذا البقرالتذكري والتأنيث، فعلى سبيل املثال يف

.اجلمع مثل أسرى وأسارى
:ومن هذه اللهجات:أشهر اللهجات العربية-د

يف هذه اللهجة يستبدل حرف الكاف بالشني مكان الكاف عند خماطبة األنثى، فُيقال بدًال من : الكشكشة
.) ِمْنشِ (و) َعَلْيش(عليك ومنك، 



اية الكلمة، مثل : الكسكسة يف هلجة الكسكسة ُيستبدل حرف الكاف بالسني، أو ُيضاف حرف السني يف 
.قول عنكس بدًال من عنك

انبدًال من مكوفيها يُقطع الكالم، مثل قول احلكا بدًال من احلكم، أو مكا : القطعة
ًال من راعيويف هذه اللهجة ُيستبدل حرف الياء باجليم كقول راعج بد: العجعجة
.وهنا ُتستبدل اهلمزة حبرف العني مثل إذن اليت تقال عذن: العنعنة.
مرب بدًال من الربأوهي استبدال الالم بامليم، إذ يقال ا: الطمطمائية.
ويف هلجة الومت ُيستبدل حرف السني بالتاء، مثل النات بدل الناس: الومت.
عل املضارعويف هذه اللهجة يُكسر أول حرف الف: التلتلة.
ويف هذه اللهجة ُتستبدل العني الساكنة بالنون، كقول أنِط بدًال من أعط: االستنطاء
.كقول مشا اهللا بدل ما شاء اهللا: اللخلخائية.
وفيها ُيكسر حرف الكاف املسبوق بياء مثل قول السالم عليِكم: الوكم.
وهنا ُيكسر حرف اهلاء مثل كلمة عنِهم: الوهم.
ويف هلجة الفحفحة ُيستبدل حرف العني حبرف احلاء، مثل عنك بدًال من حنك:حة.الفحف
وفيها ُتستبدل الكاف بالشني، مثل لبيش بدل لبيك: الشنشنة.
ويف هلجة طيء ُتستبدل الياء بدل األلف، مثل قول تورية بدل توراة: هلجة طيء
وهي هلجة فيها التقعر واجلفاء يف الكلمات: العجرفية.

.موت اللغات: ة الثامنةالمحاضر 
أو . أخرىلغةهو نقص عدد متكلمي اللغة بسب موت متحدثيها أو إجبارهم على ترك لغتهم وتعلم :موت اللغة-أ

.تلك اللغةآخر متحدث يف موتوالكوارث الطبيعية أو األمراض وصوالً إىل التطهري العرقيبسبب عمليات 

أنواع موت اللغة-ب

:ميكن أن متوت اللغة بواحدة من الطرق التالية

 ًموت اللغة تدرجييا
عندما تبدأ اللغة تتغري يف مكان ما، واحنطاط اللغة بني متحدثيها وصوًال إىل : موت اللغة من أسفل إىل أعلى

.احنطاطها يف احلكومة والدولة
عندما تبدأ اللغة يف االحنطاط بسبب السياسات احلكومية وقوانني الدولة: موت اللغة من أعلى إىل أسفل .

.مثالً إصدار قانون مينع استخدام اللغة يف الدوائر احلكومية يف الدولة



 وموت اللغة بيولوجياً، . بسبب اإلبادة اجلماعية وعمليات التطهري العرقي): جذرياً (موت اللغة راديكاليًا
.جئويسمى موت اللغة املفا

العملية األشيع اليت تؤدي إىل موت اللغة هي أن يبدأ شعب باستعمال لغة أخرى جبانب لغته األم، فيصبح الشعب 
ويبدأ بالتحول تدرجييًا إىل االهتمام بالغة األخرى والوالء هلا والتأثر بثقافتها، وصوًال إىل درجة استعماهلا . ثنائي اللغة

.أكثر من لغتهم األصلية

شعب على استعمال لغة أخرى جبانب لغته األم يف حاالت االحتالل وبدء الدولة احملتلة بفرض لغتها وثقافتها قد ُجيرب 
تتحدث أغلب دول أمريكا أمريكا الالتينيةلدول االستعمار اإلسبانيعلى سبيل املثال، نتيجة . على الشعب احملتل

ا األصلية مستخدمة على نظاق ضيق جدًا حىت أن معظم األجيال اجلديدة ال تعرف  الالتينية باللغة اإلسبانية، ولغا
حىت أن اللغة الربتغاليةحتالل الربتغايل للربازيل وفرض ومثال آخر هو فرض لغة اال. إال لغتها اجلديدة، اللغة اإلسبانية

.نفسهاالربتغالية أكثر من الربازيل فيها أكرب عدد متحدثي اللغة الربتغال

وميكن أن يكون اهلدف من استعمال لغة أخرى على حساب لغته األم، أسباب اقتصادية، كالطموح باهلجرة إىل 
وقد يكون اهلدف من استعمال لغة أخرى هدف . جلديدة طمعًا بوضع اقتصادي أفضلالبلدان اليت تتحدث اللغة ا

.اجتماعي، مثل أبناء العائالت الراقية تدرس لغات طمعاً يف اهليبة والوضع االجتماعي

ا أو بس بب موت لغة يف املناطق املعزولة جغرافيًا أو ذات عدد سكان صغري، متوت أيضًا عندما يتم إبادة الناطقني 
.الكوارث الطبيعية واألمراض

ا، إذا كان ال يوجد سوى عدد قليل من متحدثيها من كبار  قد يُعلن أحياناً موت لغة ما حىت قبل وفاة آخر متحدث 
.السن ومل تعد تلك اللغة تستخدم يف االتصال والتواصل بني متحدثيها

:السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي: المحاضرة التاسعة
مث اعتماد ذلك " اللغة "و" السياسة"جلانب اللغوي ملصطلحي ملعرفة مفهوم السياسة اللغوية البد من االلتفات اىل ا

.املدخل اللغوي منطلقاً للتعريف االصطالحي 
:التعريف اللغوي لمادتي السياسة واللغة .1
يف املعاجم العربية مصدر ساس يسوس سياسة ومادته يف لسان العرب سوس والسياسة فعل السائس : السياسة -أ

يقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها والسياسة القيام على الشئ مبايصلحه والوايل يسوس رعيته وسوس له 
امراً أي روضة وذللـــه 

"أي تكلم "ويف احلديث من قال يف اجلمعه صه فقد لغا " ذي لغي يلغي إذا ه" جاء يف لسان العرب : اللغة - ب



عند ابن سينا هي حسن التدبري الذايت واجلماعي و اصالح الفساد الذي هوا طريق السعادة فهي : مصطلح السياسة 
ا بل لكل فرد من الرعية سياسة يف مجيع اموره وحاجت ه اىل إذا ليست حكرا على امللوك وإن كانوا أحق الناس بإتقا

تمع على قانون العدل  السياسة التقل عن حاجة امللوك للسياسة والسياسة عند ابن باديس هي تدبري شؤون ا
واإلحسان ويعرفها املعجم الفلسفي بـ فرع من العلم املدين يبحث يف اصول احلكم وتنظيم شؤون الدولة 

ا كثرية اورد كثريا منها  ا أما السياسة عند الغربيني فتعريفا عبد الوهاب الكيايل موسوعته السياسة ولعل اختالف تعريفا
.راجع الختالف االجتاهات والرؤى 

ا ال حصر هلا عند العرب والغربيني ولكن الذي أكدته الدراسات ان كل التعريفات اللسانية : مصطلح اللغة  تعريفا
ا كل قوم عن " جين وهي ال ختتلف جوهرا عنه ففي خصائصه قالاحلديثة قد مجعها ابن أما حدها فأصوات يعرب 

".اغراضهم 
إن مصطلح السياسة اللغوية مركب وصفي بسيط ترجم اىل العربية عن مركب أجنيب بسيط : تعريف السياسة اللغوية 
يعرفها لويس جان Language policyويف االجنليزية politique Linguistiqueفهو يقابل يف الفرنسية 

حنن نعترب السياسة اللغوية هي جممل اخليارات الواعية املتخذه يف جمال العالقات بني اللغة واحلياة ":كالفي بقوله
.االجتماعية وبالتحديد بني اللغة واحلياة يف الوطن 

مفهوم التخطيط اللغوي-ب
ا دائما يف تغري كي ندرك أبعاد مفهوم التخطيط البد أن نبني حقيقة اللغة فم احلقائق االساسية املرتبطة باللغة أ

مستمر و أن لدى املتحدثني دائما أبداال متاحة أمامهم فهم يف حالة اختيار دائم بني الضروب اللغوية املختلفة أو بني 
االبدال املوجودة ضمن نظام لغوي ما مما جيعل عملية التخطيط امرا ممكنا فاللغة متتلك نظاما متماسكًا يتيح ألهلها 

ا الل تمع املستجدة سواء بالزيادة او النقصان دون ان ميسس ذلك جوهر بنائها التصرف بثرو فظية وفقا حلاجات ا
ونظامها وهنا تكن أمهية التخطيط باالختيار بني االبدال اللغوية املمكنة أو العمل على تطوير اللغة بإجياد ألفاظ 

.العاملية ومصطلحات حتتاج إليها اللغة كي تواكب التطورات احلضارية والعلمية
بدأ مفهوم التخطيط اللغوي أول األمر مبا يسمى بتحديد اللغة مبعىن اختيار لغة من بني جمموعة من اللغات يف الدول 

وخاصة إذا كانت اللغة القومية هي " تطوير اللغة " املتعددة لغويًا كاهلند وغريها مث تطور  هذا املفهوم اىل ما يسمى بــ 
تمع واس تمع ومها لغة أغلبية ا تسري أمور الدولة والتعليم ومها : تعبدت يف واحد من جمالني مهمني يف حياة ا

مشكلتان تتطلبان ختطيطًا لغويًا للتغلب عليهما والعربية تواجه مشكلة يف التعليم يف الكليات العلمية يف أغلب 
.اجلامعات العربية 




