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 جتريد البحث
األهداف من إجراءات هذا  .العربيةتارخيية يف اللهخات دراسة هذا البحث يتكلم عن 

منهج البحث الذي يستخدم . تاريخ اللهجات العربيةعن أو القارئ  ةأن يعرف الباحث البحث هي

هو حبثًا نوعيًا وصفيًا، و األسلوب املستخدمة يف مجع املواد عند الكاتب يف هذا البحث  باحثةال

املستخدمة يف هذا البحث نوعان من املصادر و هي الطريقة املكتبية، و أما مصادر املواد املبحوثة 

القبائل العربية التواصل باستخدام اللغة العربية.  هما مصدر املواد األولية و مصدر املواد الثانوية.

و  اللغات جغرافية واجتماعية واحتكاك ومع ذلك، بسبب االختالفات يف العرق واألصل اإلثين 

العربية. العلمانيني اليمن نطق: جيم مع غ  يف  اللهجات ، مما يسبب اختالفاسيةفردية و السيا

 .ام مع آل)مجال: مجال(، منهم من يقول سا أو "سوف مع اب". وتقول قبائل محري 

 

 تاريخ، اللهجات، القبائلكلمة رئيسية: 
 

 املقدمة .أ 

األمة العربية قبل اإلسالم يف تكوين اجملتمع من اجلماعات العرقية )القبائل(. معظمهم 

التحرك يف خيمة. وجود الينابيع مهم جدا، لذلك غالبا ما يكون الصراع بني القبائل بسبب  من

الينابيع. حبيث حيث توجد الينابيع ثم ال يوجد أي احلياة. احلياة يف حرارة الصحراء يؤثر على 

 .تشكيل موقف وشخصية قفص الصعب يف احلديث

اللغة العربية هي لغة سامية من اجملموعات اليت خرجت من املنطقة اليت هي اآلن 

منطقة اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك أكرب لغة من حيث عدد املتكلمني. وقال انه شهد 

انتشار كبريا يف الفرتة اإلسالمية يف السلطة والسيطرة على خمتلف بلدان الشرق األوسط. العربية 

تتوىل دورا مركزيا يف تشكيل مفردات جديدة يف جمموعة متنوعة من اللغات مثل الرببر حبيث 

واألكراد والفارسية والسواحلية واهلندوسية والرتكية. يف التنمية مصحوبة املنطقة اآلخذة يف التوسع 
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واليت تغطي مساحة من العرب املسلمني حتى أنفسهم إىل مناطق غري عربية جعلت شخصية 

تتحدث مع العربية األصلية. عادات اللغة اليت تسبب االرتباك يف التعبري عن اللغة العربية خمتلفة 

 يف التواصل اليومي.

بدعا من اللغات يف نشأتها وتطورها وتوحدها، فقد كان العرب قبائل  تاللغة العربية ليس

لتقي فيها تخمتلفة  متعددة متوزعة يف شتى أحناء اجلزيرة العربية الواسعة اليت تشتمل على بيئات

نفصل بعضها عن بعض بعوامل جغرافية وثقافية وحضارية يف أزمنة وأماكن تبعضها ببعض،  و

، اوحسه احتت تأثريه تمما وقع ،اخاصة، أدت إىل مساع بعضهم ألسنة من غري بين جنسه

 .وكانت هلم هلجات خمتلفة

ان اجملتمع الصعب اللغة العربية هي لغة ثرية. واحد اللفظ السهل يتحدث بها سك

 املنطقة اتساع إىل بالنظر غريبا شيئا ليست انهاأحيانا يتحدث بها جمتمع من مناطق أخرى. 

اللهجات  .املستخدمة املختلفة اللهجةو املناطق من العديد إىل السكان نشرت حبيث ،العربية

باملعنى احلديث هي جمموعة من خصائص اللغة اليت متيل إىل بعض املناطق، مبا يف ذلك 

 الظاهرة هذه بسبب بها اخلاصة خصائصها منها ولكلاألشخاص التى يسكنون املكان. اللهجات 

. لذلك هذا يؤثر كشفت القراءاة نوعها من غريبة خصائص هلا معينة لغة جتعل اليت العواملو

 .1.القرآن باللغة العربية

 البحوث .ب 

  الفصل األول : قبائل العرب 

ومن الطرق اليت ميكن من خالهلا جتلية أجزاء من ذلك الغموض، وكشف نواٍح من ذلك 

التناقض القيام بالتحديد الدقيق ملواقع القبائل العربية؛ إذ بوساطة ذلك التحديد ميكن توضيح أثر 

التأث ُّر والتأثري املتبادل فيما بينها، فمن املعلوم أن التجاور بني اجلماعات التجاور بني القبائل يف 

البشرية، أيًُّا كانت صفة ذلك التجاور سلميًا أو حربيًا، من العوامل املهمة يف تكوين اللهجات أو 

 تغيُّرها.

 :وهي ، قبائل عدنانيونالقحطانيون و  هو قبائل مشهورة عربية قبائل

                                                             

 139ص  (2005:نغو د, ) فوستك سيت, بنعلوم القرآننوار, راسحن أ  1
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 القحطانيون  قبائل . أ

 ومنازهلم األوىل )بأرض سبأ من املني( وقد تقرعة منها بطون:

 محري  .1

شيبان : وحيدد اهلمدانى مساكنهم بقوله )وأن تيامنت من املوصل تريد بغداد لقيتك  ( أ

 احلديثة.

قضاعة : وحيدد اهلمدانى منازهلم بقوله ) وديار تغلب اجلزيرة بني بلد بكر وبلد قضاعة   ( ب

 كلب, بهراء, تنوخ.نة, جهي( ومن عمائرها:2

 كهالن .2

: وهى من القبائل امليانية  التى هاجرت إىل الشمال, إذ يذكرها اهلمدانى فيمن جذام ( أ

 تشاءم من العرب ) وأما جذام فهى بني مدين إىل تبوك(

وكان اللخميني ملك باحلرية من العراق فى املناذرة ملوك احلرية عن األكاسرة  : خم  ( ب

وهم بنى عمرو بن عدى بن نصر اللخمى كانت دولتهم من أعظم دول العرب وأول من 

ملك منهم عمرو بن عدى وآخرهم املنذر بن النعمان بن املنذر فبقى حتى انتزعها منه 

 خالد ابن الوليد فى اإلسالم.

يذكر اإلصطخرى ديارها )مفرتشة فى أعراض املني( وحيددها اهلمدانى بقوله  : ةج( كند

)وفى حضرموت سكنت كندة بعد أن أجلت عن البحرين واملشقر وغمرذى كندة فى 

 اجلاهلية 

. وسلمى أجأ الشهوران جبالها يوجد حيث احلجاز مشال فى ومنازهلم:  طىء ( د

ينة عليها واألجفر منازل طىء, ثم مدينة فيد وحيددها اليعقوبى بقوله )والثعلبية وهى مد

وهى املدينة التى ينزهلا عمال طريق مكة وأهلها طىء وهى فى سفح جبلهم املعروف 

  3بسلمى وتوز وهى منازل طىء أيضا.

                                                             

 23 ( ص1997عبده الراجهى. اللهجات العربية يف قراءات القرأنية )دار املعرفة اجلامعية:   2
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مذحج : وهى من القبائل اليمنية التى ظلت مستقرة فى اليمن وهى تسكن سروا عرف   ( ف

 بسرو مذحج .( 

خمتلفة من شبه  أحناء فى تفرقت بل اليمن فى تستقر مل التى القبائل من وهى:  األزد  ( غ

 اجلزيرة وهى ثالثة أقسام, أزد شنوءة ,وأزد السراة وأزد عمان.

هـ( همدان : وهى من القبائل التى مل تهاجر من اليمن, فديارها )مفرتشة فى أعراض اليمن. 

بني الغائط وتهامة من جند  )وحيددها اهلمدانى بقوله )أما بلد همدان فإنه آخذ ملا

 والسراة فى مشاىل صنعاء.

 قبائل العدنانيون . ب

أن عدنان هو شعب نسب العرب املستعربة الذى تفرعت منه قبائلها  يذكرون والنسابون  

وعمائرها وبطونها وأفخاذها وفصائلها, ويذكرون أن  مواطن بنى عدنان خمتصة بنجد وكلها بادية 

 رحالة إال قريشا مبكة وجند.

 القبيلة نزار ومن بطونها: .1

وحيدد البكرى مساكنهم بقوله  4ية. العدنان القبائل أكثر تفرعت ومنهم:  مضر ( أ

ومنازهلم مكة وأرض العرب يومئذ خاوية ليس بنجدها وتهامتها وحجازها وعروضها 

 5كبري أحد إلخراب خبتنصر إياها وإجالء أهلها إال من اعتصم برءوس اجلبال(.

هوازن : وحيدد اهلمدانى ديارها بأنها من تبالة إىل خنلة, وفى موضع آخر يقول   ( ب

 ف غورها مكة وجندها ديار هوازن من عكاظ.)سراة الطائ

 ربعة القبيلة .2

أ (  أسد : وحيدد اهلمدانى مساكنهم بقوله )فإذا خرجت من متياء قصد الكوفة ثانيا 

 فأنت فى ديار حبرت من طىء إىل أن تقع فى ديار بنى أسد قبل الكوفة خبمس 

                                                             

 30( ص 1997عبده الراجهى. اللهجات العربية يف قراءات القرأنية )دار املعرفة اجلامعية:   4
 31( ص 1997عبده الراجهى. اللهجات العربية يف قراءات القرأنية )دار املعرفة اجلامعية:   5
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ر بكر بن وائل من ب( وائل: وهو بطنان مشهوران هو بكر بن وائل: قال اجلرى )وديا

امليامة إىل البحرين إىل سيف كاظمة فأطراف سواد العراق فاألبلة فهيت و تغلب 

 : وديارها اجلزيرة بني بلد  و كر وبلد قضاعة.

ج( قيس: فصائل أهمها: هناك غطفان : وكانت منازهلم مما يلى وادى القرى وجبلى 

وران( ومن ذبيان فزارة طىء أجأ وسلمى. ومن غطفان عبس وذبيان )بني متياء وح

)عند حسمى فى الشمال(. هوازن : وحيدد اهلمدانى ديارها بأنها من تبالة إىل 

خنلة, وفى موضع آخر يقول )سراة الطائف غورها مكة وجندها ديار هوازن من 

عكاظ.و سليم : حيدد ابن حوقل أما كنهم بقوله )ثم إذاجزت املعدن عن يسار 

ويوضحها القلقشندى بقوله )وهم أكثر قبائل قيس املدينة فأنت فى بنى سليم( 

عددا, وكانت مساكنهم فى عالية جند باقرب من خيرب, ومن منازهلم حرة سليم 

وحرة النار بني وادى القرى ومتياء( و عدوان: )وأرضهم من السراة يصاع والسوار 

 وبطن قوت والنجار وبقران(.

 .  القبيلة خندف3

بني القبائل التى كانت تسكن احلجاز وحيدد ابن  حوقل أ( هذيل :ويذكرها البكرى   

مساكنها بقوله )وغزوات ديار بنى سعد وسائر قبائل هذيل ويقول القلقشندى وديارهم 

 بالسروات وسراتهم متصلة جببل واملدينة.

ة من أكرب قواعد العرب. ثم ترجع إىل قاعد) إنهم حزم ابن عنهم ويقول: ب( متيم

ازل ودور لبنى متيم ثم لسعد من بنى متيم( )وأدنى امليامة البحرين فاألحساء من

لقصدها من العراق قرية يقال هلا ثييان بها ناس من بنى سعد بن زيد مناه من متيم( 

ويذكر القلقشندى أن منازهلم كلنت )بأرض جند من هنالك على البصرة وامليامة 

 وامتدت إىل الغرى من أرض الكوفة.

لون تهامة بالقرب من مكة,  وحيدد اهلمدانى مساكنهم بأنها وادى ج( كنانة : وكانوا ينز

أمتة وضنكان واحلرة حرة كنانة وحلى وهو خمالف وقصبتها الصحارية والسرين 

 ساحل كنانة(
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. وهى قرية فيها 6د(  قريش: وكانت تنزل مكة وما حوهلا, ومن مناطقها املراغة وتبالة

ى قسمني, قريش البطاح وقريش الظواهر : التجار وكان فيها خنيل وغيل. وقريش عل

 فقريش البطاح ولد قصى بن كالب وبنو كعب بن لؤى, وقريش الظواهر من سواهم.

وبعد فتلك حماولة ملعرفة القبائل العربية ومنازهلا على وجه التقريب, ولقد رأيت أن 

القحطانية والعدنانية التنفعنا فى تفسري الظواهر اللهجية, لكن معرفتنا للبيئة اجلغرافية لكل 

نستطيع أن نتقل  –بعد هذا التمهيد  –قبيلة ميكن أن تعيننا على فهم هذه الظواهر. ونظننا 

 دراسة اللهجات التى كانت تتكلمها هذه القبائل.إىل 

 الفصل الثانى: حقائق اللهجات العربية

 أ . تعريف اللهجات العربية

اللهجة هي لغة اإلنسان التى ج ِبل عليها فاعتادها أو صفة أو صفات لغوية تنتمى إىل بيئة 

ية تنتمى اىل البيئة اللهجة يف االصطالح العلمى احلديث هي جمموعة من الصفات اللغو 7خاصة.

خاصة, و يشرتك يف هذه الصفات مجيع افراد هذه البيئة. و بيئة اللهجة هي جزء من بيئة أو 

تنبشق اللهجة من الغات و قال زكى بدوى اللهجات هي   8.واسع و أمشل تضم عدة هلجات

زا كافيا العامة وتتميز خبواص صعينة من هيث النطق والقواعد والكلمات ولكنها ال تتميز متي

يفهم من معنى  9حبيث جيعل منها لغة مستقلة وترتبط اللهجة علدة مبناطق جغرافية معينة.

  10اللهجة يف املعاجم العربية أنها اللغة, أو طريقة أداء اللغة , أو النطق, أو جرس الكالم و نغمته.

 اللغة بيئات من خاصة بيئة يف توجد اللغوي االستعمال يف معينة طريقة هياللهجة 

 لغة تتكلم الناس من أكرب جمموعة من قليلة جملموعة الكالمية العادات بأنها بعضهم ويعرفها

.للمجموعات اليت تتحدث هلجات خمتلفة و لغة واحدة التواصل بعضهم ببعض و فهم واحدة 
                                                             

 34( ص 1997عبده الراجهى. اللهجات العربية يف قراءات القرأنية )دار املعرفة اجلامعية:    6
 566( ص 1994:  إبرهيم مدكور,  .املعجم الوجيز.)طبعة خاصة بوزارة الرتبية و التعليم 7

 15( ص.2003ابراهيم أنيس. يف اللهجات العربية )مكتبة االجنلو املصرية:  8
: بريوت، لبنان) اجنليزي فرنسى عريب   زكى بدوى أمحد. املعجم املصطلحات العلوم العجتماعية   9

 157( ص 1986
)فهرسة مكتبة امللك فهدالوطنية  قضاايه -موضوعاته -حممد ابن ابراهيم االمحد.فقه اللغة مفهومه10

 91ص.   ح(1425اثناء النشر:
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مايدور بينهم من حديث بقدر الرابطة اليت تربط تلك اللهجات . و ختتلف اللهجات بطريقة لفظ 

 كلمات معينة . ختص جمموعة من األشخاص و متيزهم عن اجملموعة األخرى.

 اجتماعية حية  ش أ قرر ف ه هلج الذي اليومي الكالم هي مماسبق، ظه كما فاللجهة،

 اجتماعية :بيئتان حتدُّده الذي اللغة جزء ،یأخر هي، بعبارة أو تكرب أو  تصغر جغرافية رقعة يف

 .الواحدة اللغة ضمن اختلفت اللغوية و اخلصائص دت تعدُّ إذا إال اللهجات د تتعدُّ  وال وجغرافية

 ب. أنواع اللهجات  العربية 

قال أمحد تيمور"باشا" يف كتابه عن انواع اللهجات, ان بعض اللهجات تنقسم اىل يف ما 

 11يلي:

 طمطمانية   .1

مثل: طاب اْمَهواء وصفا اْمجو ُّ، أي: طاب اهلواء وصفا اجلو ُّ.  .هي إبدال الم التعريف ميمًا

وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، نطق بهذه اللغة فقال: )ليس من اْمربرُّ اْمصيام يف اْمَسَفر( 

 .يريد: )ليس من الربرُّ الصيام 

 مثال اللهجة رقم

 اجمنة-اجلنة  طمطمانية 1

 اجلنة"يف الكلمة " إبدال الم التعريف ميمًا شرح

 التلتلة  .2

من خالل استقراء الشواهد كسر أول حروف املضارعة. املثال "وال تركنوا إىل الذين ظلموا" 

الواردة يف هلجات القبائل العربية يتني لنا أنَّ الكسر يشمل مجيَع أحرِف املضارع ) أ،ن،ي،ت ( 

كانت جتنح  اىل حتريِك حروِف املضارعةِِ ومل يقتصر على حرٍف دون آخر؛ ألنَّ ) القبائل العربية 

 بالكسرر دائمًا(.

 مثال اللهجة رقم

 نٍٍِْعلم – نٍٍَْعلم التلتلة 2

                                                             

 4ص.  ,( 1973امحد تيمور ابشا. هلجات العرب .)املكتبة الثقافية.   11
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  نٍٍَْعلمكسر أول حروف "النون" يف الكلمة  شرح

 الفحفحة .3

 وهي جعلهم احلاء املهملة عينا. ومن ذلك الغمغمة يف هذيل.

 مثال اللهجة رقم

 إن اهلل الفحفحة         3

 إن اهلل"إمالة احلرف إىل الكسر يف الكلمة " شرح

 

 العنعنة .4

إبدال حرف العني من اهلمزة. يف القموس وشرحه: وعنعنة: إبداهلم العني من اهلمزة, 

 أن(. -مواضع-يقولون )عن

 مثال اللهجة رقم

 عسلم–أسلم  العنعنة 4

       إبدال حرف العني من اهلمزة يف الكلمة أسلم شرح

 الوهم .5

  ي نسب هذا اللقب اىل بين كلب ومل ينسب اىل غريهم.هوكسر اهلاء يف الكلمة. والوهم 

 مثال من قبيلة اللهجة رقم

 منهِرم- منهر م ربيعة الوكم 5

 "منهر م"هوكسر اهلاء يف الكلمة شرح

 الومت .6

 هو عبارة عن إبدال السني تاء . الومت يف لغة  اليمن جيعل الكاف شينا مطلقا.      

 مثال اللهجة رقم

 النات –الناس  الومت 6

 الناس"يف الكلمة " إبدال السني تاء  شرح
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 الوكم  .7

الوكم هو عبارة عن كسر الكاف من ضمري املخاطبني املتصل )كم( إذا سبقت بكسرة أو ياء 

يقولون: السالم عليكم وبكم,  -فيقولون:بِكم ،وعليِكم. الوكم  يف لغة ربيعة, وهم قوم من كلب

 حيث كان قبل الكاف ياء أو كسرة.

 مثال اللهجة رقم

 بِكم-بُكم  الوكم 7

 بُكم"يف الكلمة " عبارة عن كسر الكاف من ضمري املخاطبني املتصل  شرح

 اللخلخانية .8

هي العجمة واللكنة يف املنطق.أن ذلك يعرض يف لغة أعراب الشحر و عمان. اخللخلنية 

 كقوهلم:) مشا اهلل كان( يريدون )مشاء اهلل كان(.تعرض يف لغات أعراب الشحر وعومان. 

 مثال اللهجة رقم

 مشا اهلل  –مشاء اهلل   اللخلخانية       8

 هي العجمة واللكنة يف املنطق .كقوهلم:) مشا اهلل ( يريدون )مشاء اهلل(.   شرح

 االستنطاء .9

هؤالء من قبائل اليمن ما عدا هذيل, وقد شرفها النبى صلى  نونًا. الساكنة العني جعل  هو

 اهلل عليه وسلم قال الرجل: أنطه كذا وكذا أى: أعطه.

 مثال اللهجة رقم

 أنطه- أعطه االستنطاء 9

 "أعطهيف الكلمة " نونًا الساكنة العني جعل  شرح

 العجعجة .10

هذا التعريف قد ورد يف أغلب املصادر واملراجع اليت  12يم من الياء مشاددة.اجل  إبدال

حتدُّثت عن العجعجة ، إال أن املالحظ يف الكلمات اليت أوردت يف تلك املصادر واملراجع هي عبارة 

 عن  قلب اجليم ياًء وليس العكس . 
                                                             

 15ص. ( 1973امحد تيمور ابشا. هلجات العرب .)املكتبة الثقافية.  12
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 مثال اللهجة رقم

 متيمج-متيميُّ  العجعجة 10

 13قضاعة . عن ورويت جيما الياء إبدال عن عبارة الظاهرة وهذه شرح

 الشنشنة .11

 الشنشنة يف لغة اليمن.  لك من و, مطلقا شينا الكاف جعل هي   

 مثال اللهجة رقم

 لبيش –لبيك  الشنشنة 12

 أي: لبيك اللهم لبيك". -لبيش اللهم لبيشيف "مطلقا  شينا الكاف جعل شرح

 الرسو .12

 هو القراءة هذه العكس . أوحرف )السني( أو )الزاي( حبروف )الصاد(  استبدال أي

 اللغة. خرباء قبل من وجودها بها ومعرتف جيدا معروف

 مثال اللهجة رقم

 صلطان -سلطان الرسو 12

 حرف )السني( حبروف )الصاد(  يف الكلمة سلطان استبدال  شرح

 قطعة .13

 -القطعة يف طيئ وهو أن يقول: يا أبا احلكا اللسان ويف هو قطع آخر الكالم عن االبانة.

 فيقطع كالمه.  -يريد: ياأبا احلكم

 مثال اللهجة رقم

 يريد: ياأبا احلكم -يا أبا احلكا قطعة 13

 هو قطع آخر الكالم عن االبانة شرح

 

 
                                                             

 39)دت, دم( ص  احللية اللهجة خصائص النجار علي حممد الدكتورأسعد  13
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 الكشكشة .14

وقد ذكر سيبويه هذين املذهبني من مذاهب  14الكشكشة هي أبدل من كاف املؤنث شينا. 

العرب بقوله:) فأما ناٌس كثري من متيم ، وناٌس من أسد فانهم جيعلون مكان الكاف للمؤنث 

الشني؛ وذلك إنهم أرادوا البيان يف الوقف ألنها ساكنة يف الوقف فارادوا أن يفصلوا بني  املذكر 

؛ألنهم إذا فصلوا بني املذكر واملؤنث حبرف كان واملؤنث، وأرادوا التحقيق والتوكيد يف الفصل 

 اقوى من ان يفصلوا حبركة. 

 مثال اللهجة رقم

 مالش –مالِك  الكشكشة 14

 أبدل من كاف املؤنث شينا يف الكلمو مالك شرح

 الكسكسة .15

ضد مؤنث.   الكاف املخاطب للتظاهر حرف )سينا( بعد إضافة الكسكسة هذا تشبه كشكشة أي

الكاف  استبدال طريق نفس بالكشكشة عن )أعطيتكس (. أوقراءة كلمة )أعطيتك (  املثال،

 املخاطب بي سني . 

 مثال اللهجة رقم

 ابوس – ابوك الكسكسة 15

 ابوكيف الكلمة  سيناأبدل من كاف املؤنث  شرح

 العجرفية .16

جفاء يف هي التقغر واجلفاء يف الكالم. فيها يغرض يف بعض اللغات من العى. والعجرفية 

 الكالم.

 الغمغمة .17

هي عدم  تبيني الكالم. وأما الغمغمة  فقد تكون من الكالم وغريه, ألنها صوت ال يفهم    

 تقطيع حروفه.

                                                             

 . 53( ص1415هشام النحتاس . معجم فصاح العامية. )مكتبة لبنان نشرون :  14
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 نشأة اللهجات عادة لعدة أسباب: ج.

 نشأة اللهجات يف ما يلي: أسبابهناك 

 جغرافية أسباب  (1

فإذ كان أصحاب اللغة الواحدة يعيشون فى بيئة جغرافية واسعة, ختتلف الطبيعة فيها  

من مكان املكان كأن توجد جبال أو وديار تفصل بقعة عن أخرى حبيث ينشأ عن ذلك انعزال 

جمموعة من الناس عن جمموعة, فإن ذلك يؤدى مع الزمن إىل وجود هلجة ختتلف عن هلجة 

للغة. والذين يعيشون فى بيئة زراعية مستقرة يتكلمون هلجة غري التى ثانية تنتمى إىل نفس ا

 يتكلمها الذين يعيشون فى بيئة صحراوية بادية.

 اجتماعية أسباب  (2

إن اجملتمع اإلنسانى بطبقاته املختلفة يؤثر فى وجود اللهجات, فالطبقة األرستقر اطية 

مثال تتخذ هلجة غري هلجة الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا من اجملتمع,  ويلتحق بذلك ايضا ما 

نلحظه من اختالفات هلجية بني الطبقات اهلنية, إذ تنشأ هلجات جتارية وأخرى صناعية وثالثة 

اعية وهكذا. وعن هذه األسباب ينشأ ما يسميه فندريس بالعامية اخلاصة, وهو يقرر أنه )يوجد زر

 من العاميات اخلاصة بقدر ما يوجد من مجاعات متخصصة. 

  اللغات احتكاك  (3

وهذه االحتكاك أو الصراع اللغوى يعد من اهم األسباب التى تؤدى إىل نشأة اللجهات بل 

اللغة املستمر فى معزل عن كل تأثري خارجى يعد أمرا مثاليا اليكاد إن فندريس يقرر أن )تطور 

يتحقق فى أية لغة. بل على العكس من ذلك فإن األثر الذى يقع على لغة مامن لغات جماورة هلا, 

(. وفى التاريخ شواهد كثرية على أثر الصراع اللغوى, 15كثريا ما يلعب دوراهاما فى التطور اللغوى

التى انتشرت فى البالد اإلسالمية بعد الفتح دليل عليه, وهلجاتنا العامية  فاللهجات العربية

 احلالية فيها مظاهر كثرية من آثار االحتكاك اللغوى.

  فردية اسباب  (4

                                                             

 25.ص (2003ابراهيم أنيس. يف اللهجات العربية )مكتبة االجنلو املصرية:  15
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واختالف األفراد فى النطق يؤدى مع مرور الزمن إىل تطوير اللهجة أو إىل نشاة هلجات 

طأ األطفال( و ) القياس اخلاطىء( فنحن نلحظ أخرى. وميكن أن يلتحق بهذا ايضا ما يسمى )خب

مثال أن بعض األطفال يقول ) أمحرة وأخضرة( فى مؤنث )أحرم وأخضر( فإذا عاش هؤالء  األطفال 

فى معزل عمن يقوم هلم السنتهم كأن يكون آباؤهم مشغولني فى الغزو أو فى طلب الرزق, أصبحت 

ولعل ما ميكن أن نضعه فى هذا اجملال ماروى من هذه األخطاء بعد فرتة من الزمن عادات هلجية, 

أن هلجة متيم فى بناء اسم املفعول من األجوف على مفعول فيقولون )مبيوع ومديون( قياسا على 

 الفعل الصحيح.

 سيةالسيا أسباب  (5

فالظروف االجتماعية يف البيئات املتعددة الطبقات تساعد على حدوث اللهجات, فكل 

 ا لغتها, أو أسلوبها اللغوي املميز. طبقة حتاول أن يكون هل

كانت أسباب ظهور اللهجات العربية هي االجتماعية : فالعرب أمة بدية حماربة, تعيش 

على الغزو املستمر املباشر, و إن هذا االختالف بسبب احلروب, كسر قود الغزلة أمام اللهجات, 

 اليت كانت يتوقع هلا اإلنسان النمو, فكانت.

 اخلالصة .ج 

 قبل ،و العربيون يتكون بلهجاتهم ملختلفةآدم عليه و السالم خلق منذ اللهجات  نشأت

وما أسباب  . واللهجة عندهم مستويان هما: مستوى اللهجات و مستوى اللغة املشرتآة.اإلسالم

نشأتها  تتكون من عدة أسباب وهو أسباب جغرافية, أسباب اجتماعية, احتكاك اللغات, أسباب 

 السياسية. فريدية, و أسباب
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