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 .   اللسانٌات التطبٌقٌة:عنوان الما ستر                                                                                            
. اللسانٌات االجتماعٌة  :المادة                                     

                                                           د   30سا و01:التوقٌتزرادي نور الدٌن                   :لمدرس  ا

                                                                                                                    1رقم:المقطع     

مدخل فً اللسانٌات االجتماعٌة                01رقم:عنوان المقطع                                  
:                                                       01مقدمة المقطع         

 تجمع على اعتبار اللؽة ظاهرة اجتماعٌة ،ٌتحقق اللسانٌاتتكاد تعار ٌؾ علم       
- كذالك–بوجودها االتصال بٌن أفراد المجتمع ، والتعبٌر غ عن أؼراضهم ،واعتبار ها 

الجسر الذي تعبر علٌه الثقافات من جٌل إلى آخر،والقناة الناقلة للخبرات البشرٌة وتراث 
فهل ٌعنً هذا أنها مجرد أداة تواصل وحسب؟ وهل معنى .المجتمعات السابقة إلى الالحقة

هو مجموعة  من الدوال الشكلٌة  كونها ظاهرة اجتماعٌة أن اللسان ؼٌر مرتبط بالفرد؟أم
المتواضع علٌها ٌرثها الخلؾ عن السلؾ؟أم هً سلوك اجتماعً ٌمثل أحد المفاتٌح 

الضرورٌة لفهم بنٌة المجتمع المعقدة ؟                                                              
إذا هناك إشكاالت متعددة تطرحها اللسانٌات االجتماعٌة ،كموقعها فً مسار الدراسات 

اللؽوٌة واالجتماعٌة،وكالتنوع اللؽوي، أو ازدواجٌة اللؽة،  ومفهوم الثنابٌة، والتعددٌة ، 
.                                                                                    واللؽة المشتركة، والخاصة ،وما إلى ذلك

 االجتماعٌة فرع من اللسانٌات العامة ،ٌتوخى دراسة اللؽة اللسانٌات: 01ملخص المقطع 

فً إطار عالقتها بالمإسسة االجتماعٌة،وكذا فهم العالقة بٌن اللؽة والمجتمع،أوفهم اللؽة 
.                                                                                                                                                                                    ضمن السٌاق االجتماعً الذي تمارس فٌه ، حسب مختلؾ المواضع والبٌبات

:.                                       .                                                                01األهداؾ العامة للمقطع 

.                      . أن ٌعرؾ الطالب ماهٌة  اللسانٌات االجتماعٌة ومضامٌنها المعرفٌة-
.                 .                                          أن ٌدرك مجاالت اشتؽالها فً المنظور اللؽوي واالجتماعً–
        .           أن ٌفهم الوظابؾ والؽاٌات التً تإدٌها فً مسار البحث اللسانً التطبٌقً-

                                   (تعرٌؾ اللسانٌات االجتماعٌة ) مدخل فً اللسانٌات االجتماعٌة :01الفقرة 

 تهتم باللؽة'  لسانٌات شكلٌة داخلٌة: علوم أن هناك نوعٌن من اللسانٌاتملا من: تمهٌد
لصرفً،  واالمستوى الفونولوجً،) الثابتة مستوٌاتهامن حٌثذاتها،

بدراسة اللؽة فً   تعنً  (Extralinguistique)؛ولسانٌات خارجٌة (التركٌبًوالداللً،و

. لسٌكولوجًا واالجتماعً أو بعدها ألتلفظًضوء سٌاقها 

بؤنها العلم الذي ٌعالج (la sociolinguistique)للسانٌات االجتماعٌة  تعرٌؾ ا:المحتوى

دراسة اللؽة من حٌث الظواهر العال قات الموجودة بٌن الظواهر اللؽوٌة واالجتماعٌة،أي 

  ضمن إطار اللسانٌات (John Lyons)جون الٌنز على حد قول  ،"عالقتها بالمجتمع

الموسعة ،وٌتوخى الكشؾ عن القوانٌن والمعاٌٌر االجتماعٌة التً توضح وتنظم سلوك 
عنى بدراسة التنوع كما ي.الذي ٌمارسون فٌه هذه اللؽة .األفراد نحو اللؽة فً المجتمع 

 هذه الظواهر المجتمعٌة، ورصد العالقات الموجودة بٌن المشترك بٌن الظواهر اللسانٌة و



 على تحدثوٌعنً هذا ضرورة البحث عن أسباب التؽٌرات التً . بتحدٌد السبب والنتٌجة
 .والتواصلً ألتلفظًالمستوى اللسانً، وربطها بمسبباتها االجتماعٌة أو سٌاقها 

تدرس : أي. ومن هنا، فاللسانٌات االجتماعٌة هً التً تركز على الوظٌفة االجتماعٌة للؽة

مختلؾ التبدالت االجتماعٌة للؽة فً عالقتها بالمتكلمٌن الناطقٌن، من حٌث السن، والجنس، 

والفبة االجتماعٌة، والوسط، والمستوى المهنً، والمستوى التعلٌمً؛ وتحلٌل العالقة القابمة 

ثم تفسٌر الوظٌفة . (..العابلٌة، والدراسٌة، والوظٌفٌة)بٌن اللؽة والممارسات االجتماعٌة 

االجتماعٌة للؽة، واالهتمام بقضاٌا لؽوٌة واجتماعٌة كبرى تتعلق باللؽة األم، وموت اللؽات، 

ذا كانت اللسانٌات .وعالقة اللؽة باللهجة والفصٌلة، والسٌاسات اللؽوٌة، والتخطٌط اللؽوي

 البنٌوٌة  تهتم بدراسة اللؽة فً حد ذاتها، ضمن ما ٌسمى باللسانٌات البنٌوٌة الشكلٌة

(Linguistique formelle) فً عالقته أو التلفظ،فإن اللسانٌات االجتماعٌة تدرس الكالم 

 باختٌن. عندالتلفظ عالقة وطٌدة بلسانٌات له وطبعا،هذا .بالسٌاق التواصلً االجتماعً

(Bakhtine)،وبنفنست ،(Benev inste)ودوكرو، ، (Ducrot)،ومن ناحٌة . وؼٌرهم

تطور اللؽة فً سٌاق اجتماعً معٌن، بالتركٌز بدراسة أخرى،  تعنى اللسانٌات االجتماعٌة 

على التؽٌرات الصوتٌة والفونولوجٌة، والتؽٌرات الصرفٌة، والتؽٌرات التركٌبٌة، 

ومن هنا، تهتم اللسانٌات االجتماعٌة بالتركٌب .بفٌةاالوظ والتؽٌرات الداللٌة، والتؽٌرات 

والداللة على المستوى الداخلً، وبعوامل خارجٌة لها آثارها الواضحة فً تطور اللؽة، 

تلك  بٌن إطالقا فهً ال تفصل..إلخ العوامل االقتصادٌة، الدٌمؽرافٌة،و االجتماعٌة،: مثل

 .العوامل ، فالواحدة منها تكمل األخرى

 من هذا تعنى اللسانٌات االجتماعٌة بدراسة تطور اللؽة فً سٌاقها االجتماعً الدٌا وأكثر

ما بقً ثابتا لم  وأ كلٌا، وكرونً التعاقبً، بمعرفة ما تؽٌر من الظواهر اللسانٌة جزبٌا أ

  هاوبهذا، ٌكون هدؾ. ٌتؽٌر؛مع رصد مختلؾ العوامل التً تتحكم فً هذا التؽٌر والثبات معا

تكون دابما  ال ولكن هذه التؽٌرات اللسانٌة.ما للؽة اللسانٌة والتؽٌرات هو دراسة التبدالت 

دراستها دراسة داخلٌة : أي.دٌاكرونٌة تطورٌة،بل ٌمكن أن تكون سانكرونٌة،بدراستها بنٌوٌا

وبهذا، تنبنً اللسانٌات االجتماعٌة على منهجٌتٌن . محاٌثة، دون ربطها بتطوراتها التارٌخٌة

منهجٌة دٌاكرونٌة تعنى بتتبع الظاهرة اللسانٌة االجتماعٌة فً مختلؾ مراحلها : متكاملتٌن

                                                                      التارٌخٌة؛ ومنهجٌة سانكرونٌة تهتم بدراسة اللؽة فً إطارها البنٌوي الداخلً

 (ال/أو /نعم )أجب ب :تقٌٌم ذاتً      
 تدرس اللسانٌات االجتماعٌة اللؽة فً ذاتها ولذاتها وحسب؟-
 تتوخى   اللسانٌات االجتماعٌة تتبع الظاهرة اللؽوٌة فً تعاقبها التارٌخً؟     -

 هدؾ اللسانٌات تحقٌق التواصل وحسب؟- 
  

 



                                       (المصطلح والنشؤة)مدخل فً اللسانٌات االجتماعٌة : 02الفقرة 

من حٌث ترجمته الى اللؽة  إشكاال (Socio Linguistics)طرح مصطلح:المحتوى

العربٌة،إذ ترجم بعلم االجتماع اللسانً،أواللَؽوي،وعلم اللؽة االجتماعً،أو اللسانٌات 
وقد أشار محً الدٌن .وقد استعملت هذه المصطلحات كمرادفات لبعضها. االجتماعٌة

 Sociology Of)مصطلح  محًسب إلى أن بعض العلماء ٌفضلون استخدام
Language)وهو ما ٌتطابق .للتؤكٌد على األسس السوسٌولوجٌة لمنطلقات هذا العلم

فٌرجع إلى ,ظهور اللسانٌات االجتماعٌة وأما . اللسانٌات االجتماعٌة:والتسمٌة الشابعة
 :عبر المحاوالت التالٌة, بداٌات القرن العشرٌن

جهود اللؽوٌون الهنود والٌابان،إذ ٌعدون  أول من درس الجوانب االجتماعٌة للؽة بالمعنى - 

الحدٌث فً الثالثٌنات من القرن العشرون، وكذلك األمر فً سوٌسرا فً أوابل القرن نفسه؛  

بٌنما أُسست دراسة . لكن لم تلق أي من هذه الدراسات اهتماما فً الؽرب حتى وقت متؤخر

ٌّر اللؽة فً أواخر القرن "  وكان.نموذج الموجة من خالل 19المحفزات االجتماعٌة لتؽ

أول من صدق على استخدام مصطلح اللسانٌات االجتماعٌة فً بحث  "سون لون هود توماس كا

وظهرت اللسانٌات االجتماعٌة ألول مرة فً الؽرب فً نهاٌة الستٌنٌات من . 1939له عام 

"  فً الوالٌات المتحدة » وٌلٌام البوؾ  «القرن العشرٌن وكان من روادها لؽوٌون أمثال

 المإسس العملً لهذا العلم وٌلٌام البوؾوٌعتبر .  فً المملكة المتحدة" وباسٌل بٌرنستٌن

. نٌوٌوركالتراتبٌة االجتماعٌة فً إنكلٌزٌة مدٌنة :  عندما طبع كتابه 1966وذلك فً عام 

ولكن فً الوقع بدأ هذا العلم قبل ذلك بكثٌر وتحدٌدا فً بداٌات القرن العشرٌن عندما أكد 

 فً فردٌناند دي سوسٌر على عالقة اللؽة الوثٌقة مع المجتمع ، وكذلك دوركاٌم

 وهٌنز كلوس وٌلٌام ستٌوارت، قام 1960فً عام .محاضرات فً اللسانٌات العامة:كتابه 

بتقدٌم المفاهٌم األساسٌة للنظرٌة اللؽوٌة االجتماعٌة للؽات متعددة المراكز والتً تصؾ 

مثالً اللؽة اإلنجلٌزٌة األمرٌكٌة أو  )أشكال االختالؾ فً اللؽات الرسمٌة بٌن الشعوب 

 .إلح..البرٌطانٌة أو الكندٌة او االسترالٌة، اللؽة األلمانٌة النمساوٌة أو األلمانٌة أو السوٌسرٌة

الذي درس المحفزات االجتماعٌة -1936-1886جهود العلم الفرنسً أنطوان مٌلً - 

ٌُر اللؽة   ،ومإكدا أن الكالم فعل اجتماعً ،وعلى اللسانً تحدٌد دوركاٌم متؤثرا بؤفكار –لتؽ

وكذا جهود المدرسة اللسانٌة .  طبٌعة البنٌة اللسانٌة ،وإبراز البنٌة االجتماعٌة التً توافقها

حٌث كان إلى جنب اللسانٌات البنٌوٌة التولٌدٌة؛تبلوراألنثربولوجٌة اللسانٌة .األنجلوسكسونٌة

وٌلٌام "أما مرحلة التوهج فكانت مع.دال ها ٌمس،وجون كانبٌز:المتمركزة أبحاثها حول

 " البوؾ

 :أجب بكلمة  خطأ أو صحٌح على مٌلً:  تقٌٌم ذاتً-   

 ؟Sociology Of Language))اللسانٌات االجتماعٌة ال تتطابق مع المصطلح :  التسمٌة الشائعة-1   

         ؟.محاضرات فً اللسانٌات العامة:  اول من تحدث عن اللسانٌات االجتماعٌة فً كتابه فردٌناند دي سوسٌريعد -2 

 أول من صدق على استخدام مصطلح اللسانٌات االجتماعٌة  هو البوف؟ - 3 
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 ( موضوع اللسانٌات االجتماعٌة)مدخل فً اللسانٌات االجتماعٌة : 03الفقرة      
.                                 الطالب مجاالت اشتغال اللسانٌات االجتماعٌة وأهم موضوعاتهاأن ٌدرك :  الهدف الخاص

.  اإلشارة إلى أن اللسانٌات االجتماعٌة تهتم بدراسة الوظٌفة االجتماعٌة للؽةسبقت :المحتوى

تدرس التبًد الت االجتماعٌة للؽة فً عالقتها بالمتكلمٌن الناطقٌن، من حٌث السن، : أي
والجنس، والفبة االجتماعٌة، والوسط، والمستوى المهنً، والتعلٌمً؛ وتحلٌل العالقة القابمة 

وكذا االهتمام بقضاٌا  (...العابلٌة، والدراسٌة، والوظٌفٌة)بٌن اللؽة والممارسات االجتماعٌة 
لؽوٌة واجتماعٌة كبرى تتعلق باللؽة األم، وموت اللؽات، وعالقة اللؽة باللهجة، والثنابٌة 

للؽوٌة، أو التعددٌة اللؽوٌة، واألنظمة المركبة والمعقدة للؽة ، والسٌاسات اللؽوٌة، 
والذي بهمنا فً سٌاق هذا التقدٌم نضع بٌن ٌدي الطالب  مزٌدا من ..  والتخطٌط اللؽوي

فً هذا " فٌشمان"ٌتحدث . التحدٌد للقضاٌا التً تحركت خاللها اللسانٌات االجتماعٌة 
السٌاق عن تركٌز اللسانٌات االجتماعٌة ،على دراسة االستعماالت اللؽوٌة الواعٌة،وعلى 

إلى -  مع التطور–دراسة االتجاهات االجتماعٌة  السابدة تجاه هذه االستعماالت ،قد أدى 
مثل اللسانٌات االجتماعٌة " سوسٌولوجٌا اللؽة"ظهور مجاالت علمٌة ربٌسٌة  تنضوي تحت 

الوصفٌة، التً تمثل ما ٌمكن تسمٌته  بمرحلة جمع المادة المجودة فعال فً التنظٌم 
وٌطلق اللسا . االجتماعً لالستعمال اللؽوي،وكذلك نماذج السلوك المتبع فً هذا االستعمال

" نٌون االجتماعٌون على مجموع االستعماالت اللؽوٌة  لدى مجتمع معٌن  مصطلح 
ومهمة اللسانً  االجتماعً هنا  هً استقراء المتؽاٌرات اللؽوٌة " الذخٌرة اللؽوٌة

  .(التنوعات اللؽوٌة)

 أما المجال الثانً من مجاالت  سو سٌو لوجٌا اللؽة هو اللسانٌات االجتماعٌة الحراكٌة 

وٌقدم فٌشمان نموذجٌن  األول  . وهً تبحث فً أسس تؽٌر الذخٌرة اللؽوٌة  (الدٌنامٌكٌة)

الذخٌرة اللؽوٌة المتؽٌرة لدى المهاجرٌن إلى أمرٌكا  حٌث التحول عن ذخٌرتهم السابقة إلى 

والسبب أنها الدخل الضروري .اكتساب االنجلٌزٌة واستعمالها فٌكل مجاالت الحٌاة العامة

الذخٌرة :والنموذج الثانً. للنشاط االقتصادي،واحتالل مكانة فً مسرح الحٌاة األمرٌكٌة

اللؽوٌة الثابتة، وٌقدم فٌشمان  مقاطعة كوبٌك الكندٌة التً ٌتحدث سكانها الفرنسٌة حٌث بقوا 

 .محافظٌن علٌها على الرؼم من ضؽط بقٌة المجتمع الكندي اإلنجلٌزي 

 المجال الثالث اللسانٌات االجتماعٌة التطبٌقٌة وٌذكر فٌشمان  أن هذا العلم قد جمع بٌن 

وٌعرض لموضوعٌن . موضوعات علم االجتماع التطبٌقً وموضوعات اللسانٌات التطبٌقٌة

فالموضوع األول .   والتخطٌط اللؽويابتداع الرموز الكتابٌة أ و تنقٌحها ،:أساسٌٌن هما 

ٌقوم على إٌجاد الدوافع والحوافز لدى من ٌرٌد معرفة الكتابة، والثانً وهو التخطٌط اللؽوي 

الذي ٌعالج المشكالت اللؽوٌة ، ٌشٌر فٌشمان إلى أنه ٌنبؽً على اللسانً التركٌز على 

 . الوحدات االجتماعٌة الصؽرى ال الوحدات الكبرى



والخالصة أن اللسانٌات االجتماعٌة فرع تطبٌقً ٌهتم بمشاكل التخطٌط اللؽوي فً مجتمع  

بؽٌة إٌجاد حلول عملٌة للمشكالت اللؽوٌة .ما ال تتوفر فٌه الوحدات اللؽوٌة الموحدة 

 .   المطروحة،ثم وضع لؽة رسمٌة له، تساعده على التنمٌة بوجه عام

  :أكمل اإلجابات اآلتٌة:  تقٌٌم ذاتً    

 ؟......ٌطلق مصطلح الذخٌرة اللغوٌة على

 ؟ ..............الذحٌرة اللغوٌة نوعان

  

                                                                    - محمود أحمد السٌد/الموجز فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌة وآدابها د -

مطبوع جامعً، جامعة محمد األول، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة،  . عبد الكرٌم بوفرة.مقدمة نظرٌة. علم اللغة االجتماعً -

                                                                                                      م،2012-2011وجدة، المغرب، الموسم الجامعً

                                                                                        .ا علم للغة االجتماعً، هدسون، ترجمة محمود عٌاد -

..                                                                                          زٌدان علً جاسم. د.دراسة فً علم اللغة االجتماعً–

 .كمال بشر. علم اللغة االجتماعً، د-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                          



      .                                                         02رقم المقطع رقم 

.                                  جتماعٌةاللُغة                         ا:  02رقم:عنوان المقطع

أ خص الخصابص االجتماعٌة التً تساهم فً إنتاج وسابل تعد اللؽة : 02مقدمة المقطع 

لكً ٌكون مجتمعا ,التعبٌر الضرورٌة الممكنة المجتمع من اكتساب صفة التحول المإهلة له
وهً منظومة من األصوات والرموز الصوتٌة، ال توجد إال فً أحضان جماعة .تارٌخٌا

.          لؽوٌة معٌنة بوصفها ضرورة اجتماعٌة للتعبٌر عن األؼراض   وقضاء الحاجات
  التً  تعد من –باعتبارها فعل اجتماعً  - ن  أهم ما ٌمٌز اإلنسان عن ؼٌره هو اللؽة إ   

فهً تكسب .أ برز الفوارق بٌنه وبٌن األحٌاء األخرى ، ولوالها لكان التواصل محدودا
هً سمة المشاركة والمبادلة  فً العواطؾ ’ الحٌاة االجتماعٌة سمة خاصة من سماتها

واكتسابها ال ٌتؤتى إال عن ط رق تفاعل الفرد مع مجتمعه الذي ٌنشؤ فٌه وٌتعامل .واألفكار
.كسا بر المهارات األخر، ولٌست مجموعة من الحقابق ٌتلفاها الناشا. معه  

 :   ....................................                                                                     األهداف العامة

                                             (عالقة اللؽة بالمجتمع  )  اجتماعٌة اللغة    :01ا لفقرة  

 .                    ...............:الهدف الخاص

لم ٌخل مجتمع بشري منذ فجر التارٌخ ، من لؽة خاصة ٌشترك فٌها أبناإه وٌتبادلون   :المحتوى

إذ ال تستطٌع التجمعات البشرٌة تكوٌن مجتمع دون استخدام نظام من اإلشارات .بواسطتها منافعهم

من ضرورات الحٌاة الجمعٌة ،والوسٌلة المثلى لترسٌخ  ضرورة فاللؽة . واألصوات كوسٌلة لالتصال

فمن شؤن اللؽة أن تجعل من المجتمع بنٌة واحدة تخضع لقوانٌن وأنظمة .العالقات بٌن الناس فً المجتمع

مشتركة، فهً األسمنت الذي تتوحد به مشاعر األمة الناطقة بها، والمرآة الصادقة التً تعكس الحٌاة 

المادٌة والمعنوٌة للمجتمع،فالٌبرز خصابص المجتمع مثل اللؽة التً تعبر بالرمز عن اإلنسان ودابرته 

لذا فمن المستحٌل تشخٌص مجتمع دون اللجوء إلى دراسة لؽته ،فاللؽة .االجتماعٌة والفكرٌة والوجدانٌة

هً الطرٌق الوحٌد الستكشاؾ ضمٌر األمة التً تتكلَمها،واستكناه خصابص روحها التً تكمن وراء 

اللؽة دلٌل على الواقع االجتماعً،وبالرؼم  من أن :"فً هذا الشؤن " سابٌر.إ"ٌقول .السطح الخارجً 

اللؽة ال ٌعتقد أنها ذات أهمٌة ضرورٌة لدراسة العلوم االجتماعٌة ،فإنها هً التً تحدد كل  تفكٌر فً 

فالناس ال ٌعٌشون فً العالم الموضوعً وحده ،أي عالم األفعال االجتماعٌة .المشكالت  االجتماعٌة 

،ولكنهم ٌقعون تحت رحمة اللؽة المفروضة علٌهم،والتً تستخدم وسٌلة للتعبٌر فً  المجتمع،ومن الوهم 

أن نتخٌل أن المرء ٌتكٌؾ مع الوقت دون وسٌلة اللؽة، وأن هذه اللؽة مجرد وسٌلة ثانوٌة للتؽلب على 

ففً الواقع أن العالم ٌعتمد فً أسسه على العادات .المشكالت الخاصة باالتصال بٌن البشر فً المجتمعات

أن اللؽة تحقق االستمرارٌة المتنامٌة للمعرفة اإلنسانٌة، وبمثل هذه : وخالصة القول"اللؽوٌة للجماعة

االستمرارٌة ٌكتسب المجتمع وسابل التمدن والرقً إذ ٌستطٌع كل جٌل أ،ٌبدأ من حٌث انتهى الجٌل 

 .  السابق بدال من أن ٌعٌد اكتشاؾ الخبرات وتعلمها من جدٌد

  

 



                                     :الوظٌفة االجتماعٌة للؽة (جتماعٌة اللؽةا) : 02الفقرة    

 .                                                   أن يعرف الطالب العمل الذي تؤديو اللغة داخل اجملتمع:الهدف الخاص

الٌمكن أن تفهم طبٌعة اجتماعٌة اللؽة،إاًل من خالل الدور الذي تإدٌه فً حٌاة اإلنسان  :لمحتوىا

إذا أردنا :"لذلك ٌنقل تمام حسان عن  م لوٌس.الفرد،وحٌاة الجماعة اللؽوٌة الواحة،وحٌاة اإلنسان بعامة

أن ندرس الفكر والنتاج الفكري فالواجب أندرس اللؽة،وإذا أردنا أن ندرس اللؽة فعلٌنا أن ندرس عملها 

فوظٌفة .ؼٌر أن طبٌعة العمل الذي تضطلع به اللؽة داخل المجتمع لم ٌتم حوله اإلجماع" فً المجتمع

وهً عند . هً نقل الخبرة اإلنسانٌة، والتعبٌر عن الفكر،واكتساب المعرفة:اللؽة عند العقلٌٌن

سلوك إنسانً وظٌفته التؤثٌر فً المتلقً ودفعه إلى رد فعل على شكل سلوك عملً أو فكري :السلوكٌٌن

فكال الفرٌقٌن نظر إلى اللؽة باعتبارها وسٌلة فردٌة تعبر عن عقل الفرد وهو فً حالة عزلة .أو عاطفً

.                                              وهذا هو مكمن قصورهم وأحادٌة توجههم                                    .عن جماعته اللؽوٌة

إن اللؽة فً حقٌقة أمرها ظاهر اجتماعٌة ال ٌمكن لها أن توجد منعزلة عن مجتمع بشري فهً نتاج 

إلى أنها "سوسٌر"وقد أشار .اتصال اجتماعً ومن ثمة فال ٌمكن الفصل بٌن فكرة الكالم وفكرة المجتمع

تكون الرابطة االجتماعٌة وهً مستقلة عن أفراد المجتمع الذٌن ٌتكلًمونها، وبالرؼم من عمومٌتها فهً 

مثلها مثل كل المإسسات االجتماعٌة تعكس .ؼٌر خاضعة ألي فرد،بل كل أفراد المجتمع خاضعون لها

كل ما ٌجري فً المجتمع الذي ٌستعملها،والمجتمعات البشرٌة مبنٌة على التنوع والصراع والتناقضات، 

:                       لذلك تكون اللؽة نشاطا اجتماعٌا متحوال، ولٌس كٌانا واحدا،تعكس التحول عبر محورٌن

 محوري الزمان والمكان الذٌن ٌعبران عن اختالؾ اللؽات وتنوع اللهجات وما ٌتصل بهما من تفاعل 1

                                                                                                            اجتماعً

محور التنوع االجتماعً الذي ٌتعلق بكل ما ٌتصل بالنظام االجتماعً وبطبقات وشرابح - 2

فا للؽة كمإسسة اجتماعٌة تختلؾ عن بقٌة المإسسات األخرى من حٌث وظٌفتها . المجتمع

إذ أن قوة تماسك أفراد المجتمع تتوقؾ على قوة الروابط .األساسٌة التً هً عملٌة التواصل

وٌعنً ذلك أن اللؽة فً وظٌفتها إج  .وبقوة هذه الروابط ٌكون دور اللؽة دورا اجتماعٌا هاما

مرتبطة بمجمل العناصر المكونة للمجتمع،لذلك ال ٌمكن الحدٌث عن الدٌن أو العرق أو 

 .الهوٌة بمعزل عن اللؽة

                     :أكمل اإلجابات اآلتٌة: تقٌٌم ذاتً  

 :إزاء الصحٌح مما ٌلً (ص)إزاء خطؤ  و× بوضع إشارة     أجب 

سلوك إنسانً وظٌفته التؤثٌر فً المتلقً؟                                                     :  اللؽة عند العقلٌٌن–1  

  .                        وظٌفتها نقل الخبرات اإلنسانٌة،والتعبٌر عن الفكر: اللؽة عند السلوكٌٌن - 2

 

 

 



 (عالقة اللؽة بالمجتمع األػمبه اىيّغُّٔخ  )  جتماعٌة اللؽةا : 03لفقرة 

 .                   ن ٌفهم الطالب األعمال اللؽوٌة ،ومجاالت اشتؽالهاأ:الهدف الخاص

ٌّة: المحتوى ٌّا تت األعمال اللّؽو ٌّة أناول اللّؽة باعتبارها فعال اجتماع  وظاهرة اجتماع
ٌّرات - من ثّمة-وٌرّكز  االهتمام على حضور المجتمع بمستوٌاته وتجلٌّاته فً تحدٌد المتؽ
ٌّة ٌّدة منّمطة . اللّؽو ٌّة مق ٌّة إلى أعمال لؽو ٌّة’وتنقسم األعمال اللّؽو  أ’أو اجتماعٌة  ’دٌن
ٌّة ٌّدةأو. ومهن ٌّة ؼٌر مق ٌّة بؤّنها أعمال . عمال تحكمها عالقات اجتماع ؾ األعمال اللّؽو وُتعرَّ

ٌّة ، ٌّة ،إذ ٌولّد مجّرد التلفّظ بها عقدا اجتماعٌا’اجتماع كالتلفّظ بالوعد ، وٌخلق التزامات أخالق
ٌّة -                                       .أو بالّتصدٌق أو بالّشهادة أو بالٌمٌن، الخ أعمال لؽو

ٌّة ٌّا إذا كان منّمطا :طقوس ٌّة ّما طقوس ٌّدا بضوابط و مقّننا و   ٌعتبر التلفّظ بؤعمال لؽو  مق
ٌّة  ٌّة أو الّتقالٌد االجتماع ٌّات وتلطٌؾ )الّشرابع الّدٌن من قبٌل الّتهانً والّتعازي والّتح

ٌّة ٌّة بقدر ما هً . (المحظورات اللّؽو ٌّة والّصرف فاللّؽة لٌست مجموعة من القواعد الّنحو
ٌّد بالّسٌاقات والمقاصد .                           .                                                                                            استعمال مق

ٌّة- أ  ٌّة من قبٌل االبتهال والّدعاء والّصالة والّتقّرب : دٌن ٌّة الطقوس هً األعمال اللّؽو
ٌّة ٌّة المتقّبل الماثلة فً الّذات اإلله ٌّز بهو  .                                                                     بالّذكر؛ وتتم

ٌّة - ب ٌّة بحسب طبٌعة المقام: اجتماع ٌّة الخاضعة للّطقوس االجتماع ٌّر األعمال اللّؽو . تتؽ
 وتعاٍز أو مواساة إذا تعلّق األمر بحدث ’وتتفّرع إلى تهاٍن إذا تعلّق األمر بحدث مفرح

ٌّة فً ملفوظات منّمطة . محزن ٌُنطق بها حسب ’وفً ما عدا ذلك، تتجّسد هذه األعمال اللّؽو
ٌّة والّشكر ومقّدمات الطلب  ٌّة,المقام كالّتح  وعدم التلفّظ بما ’وتلطٌؾ المحظورات اللّؽو

ٌّة فً الحفاظ على تماسك . ٌخدش الحٌاء ٌّة هذه الّطقوس االجتماع وٌسهم احترام نمط
ٌّة                                              خلطها أو وإمكان الّتخاطب، إذ ٌنقطع الّتواصل لعدم احترام المقامات’العالقات االجتماع

ٌّةج  ٌّز كّل مهنة بمجموعة من المصطلحات تستعملها لإلشارة إلى األدوات : مهن تتم
ولكنها تستعمل كذلك عبارات وتراكٌب تصبح بمنزلة . واإلجراءات الخاّصة بالمهنة

ٌّة ّما  ٌّةفتصٌراألرؼات الّتً ٌنحصر استعمالها فً حدود مجموعة مهن .  بذلك مجموعة لؽو
ٌّة الّتً تستعمل فً حاالت خاّصة مثل الخصام  كذلك األلفاظ والّتراكٌب والمستوٌات اللّؽو

ٌّة، الخ ٌّة أو الحمٌم وٌضطلع بكّل هذه المقامات . والؽضب واالنفعاالت واالجتماعات الّشعب
ٌّة وتحلٌل الخطاب اللّذان ٌعتبران الّسٌاق اللّؽوّي وؼٌر اللّؽويّ   ، والمقامات،ِعلما الّتداول

ٌّة المتكلّمٌن ومقاصدهم ٌّة فً المعنى والّتؤوٌل،وهو                             ..                     عناصر أساس
                                                                                 :أكمل اإلجابات اآلتٌة :تقٌٌم ذاتً

ٌّةاأل-  ٌّة الطقوس  .........تتفرع إلى-.......2.......توجه إلى.........من قبٌل- ......1: نوعانعمال اللّؽو

 :المراجع

   

 

 

 

 



3 رقم:المقطع  

اىيغخ َاىيٍجخ                                              : 03 رقم:عنوان المقطع  

 ،تعتمد األمم فً تثبٌت شخصٌتها بٌن األمم على ركابز مهمة فً حٌاتها:03مقدمة المقطع

 ولعل اللؽة أعظم .، الخاصةتها وتقالٌدها وأعرافها االجتماعٌة و لؽا، دٌنها،و تارٌخهامثل

 هًو. ٌكشؾ عن مدى تقدمه وتخلفهتحدد كٌنونته، المجتمع، فبها ٌعتمد علٌهاركٌزة 

كاإلنسان تؤخذ وتعطً، وتنشؤ وتعٌش، وتتطور وتتسع، وتلد وتموت، وربما دخلت فً 
فإن كانت قوٌة متماسكة، وإال أثر فٌها ؼٌرها، أو حل محلها من أجل البقاء،صراعات 

.  وؼٌرهاتٌن،لتموت فً األخٌر، كما حصل لألكادٌة السامٌة، والالتٌنٌة ، والعبرٌة القدٌم
وفً ظل هذه الصراعات تنشؤ أشكال أخرى، تعٌش فً أكناؾ اللؽة األم، وتؤخذ فً وصفها 

العام مالمح األم لكنها تختلؾ فً التفاصٌل، وقد سمٌت هذه األشكال حسب االصطالح 

 وممٌزاته عن اآلخر؟ ؟ وكٌؾ نشؤ هذا الفرع عن شكلٌنفما حدود كال ال.باللهجة الحدٌث

؟                                                                                                                 حقا بٌنهمافرق هناك ه؟ وهلئذاك األصل؟ وما سبب نشو
                                                                .                                                         :األهداف العامة

.                                                                          أن ٌٌتمكن الطا لب من فقه وتحدٌد مفهوم  كل من اللغة اللهجة -  
.                                                                             أن ٌستطٌع الطالب أن ٌفر ق بٌن كل من اللغة األم  واللهجة - 

                                                                                 أن ٌٌتمكن الطا لب من إدراك العالقة العضوٌة بٌن اللغة واللهجة

 اىيغخ َاىيٍجخ :01 لفقرةا

. والحدٌثفً المنظور القدٌم .ٌتمكن الطالب منمعرفة وفهم كل من اللؽة واللهجةأن :الهدف الخاص

 فً  ابن الحاجبمنها قول.للؽة تعرٌفات كثٌرة،تداولتهاالدوابرالعلمٌة قدٌما وخدٌثا :المحتوى
 مختصره،                                                                                                                                                                                                                                                              

 تعرٌفا حدٌثا دهـ الذي ٌع392 ابن جنً وأشهرها تعرٌؾ "حدُّ اللؽة كلُّ لفٍظ ُوضَع لمعنى"

ونقل السٌوطً ". حدُّ اللؽة أصواٌت ٌعّبر بها كلُّ قوٍم عن أؼراضهم: "ٌقولإذسابقا لزمانه، 

: هـ تعرٌؾ ابن جنً تفصٌال أكثر فٌقول808وٌزٌد ابن خلدون . هـ فً المزهر تعرٌفه911

اعلم أن اللؽة فً المتعارؾ هً عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لسانً ناشا "
 فً العضو الفاعل لها وهو اللسان متقررةعن القصد بإفادة الكالم، فالبد أن تصٌر ملكة 

 ومثل هذا التعرٌؾ ال نكاد نجده إال عند ."وهو فً كل أمة بحسب اصطالحاتهم

أنها نظام من الرموز ": تحت مادة لؽةنجد فً دابرة المعارؾ البرٌطانٌة ؾ.الؽربٌٌن
 حٌث اعتبرها "فردنالد دي سوسٌر"وٌشبه هذا التعرٌؾ تعرٌؾ اللسانً . "الصوتٌة

  .فً نسق معٌن موضوعة للتفاهم والتواصل المنظومة مجموعة من العالمات اللسانٌة

 ػيٍٕب ججو )اىزٓ اىيغخ ٌٓ أَ ، اىنالً جشط أَ طشفً أَ اىيسبن ٌٓ اىيغخ فٓ اللهجة  

ٌُقالُ : العٌن للخلٌل ففٓ. ػيٍٕب َوشأ فبػزبدٌب اإلوسبن ٌُقال : واللّهجة َطَرؾ اللّسان و َجْرس الكالم، و

 ٌفهم من معنى اللهجة فً المعاجم  .واللََّهجة هً لؽته التً ُجِبَل علٌها فاعتادها ونشؤ علٌها. فصٌح اللَّْهَجة
.   أو جرس الكالم ونؽمته.نطق بهاالعربٌة أنها طرٌقة أداء اللؽة أوال



 رىزمٓ خبص وظبً صُرٓ راد اىيغُٔخ اىصفبد مه مجمُػخ أَ طبئفخ ٌٓ االصطالح وفي

ٌعرفها الُمْحَدثون ومن هنا . .ريل اىجٕئخ أفشاد جمٕغ اىصفبد ٌزي فٓ َٔشزشك خبصخ ثٕئخ إىّ

كما .  بهاالصفات أو الخصابص التً تتمٌز بها بٌبة ما فً طرٌقة أداء اللؽة أو النطق: بؤنها
أداء فً  ٌختلفون ، لكنهم افالعربٌة لؽة الشعوب العربٌة كله.  عبد الواحد الوافً وؼٌرهذكر

فً أصوات الحروؾ وصفاتها من تفخٌم وترقٌق وإمالة وؼٌر .آخرقطرو قطر بٌن هذه اللؽة
 .ذلك، فكٌفٌة النطق عند المصرٌٌن تختلؾ عن كٌفٌته لدى المؽاربة أو العراقٌٌن وهكذا

ما هو ك- ،أعلى اللؽة األم طرنستخلص مما سبق أن اللهجات بمثابة عملٌة انشطار وتؽٌر 

وٌمكن حصراللهجة فً الدرس .بدوره لؽة عند القدماء وهومعروؾ عندنا باللهجة العامٌة 

 : إطالقٌناللؽوي الحدٌث على 
على أنها وإن اختلفت فقد كان .  على ما اختلفت فٌه لؽات القبابل العربٌة فٌما بٌنها إطالقا  

ٌقول عبده -لها لسان مشترك ٌجمعها، وهو الذي وصلت به كتب التراث العربً، ونحن 
ال نتصور أنهم كانوا ٌتحدثون فً بٌعهم وشرابهم وهزلهم باللؽة ذاتها التً - الراجحً

 .ٌنظمون بها شعرهم أو ٌضعون بها خطبهم
رشٌد العبٌدي بقوله .  على ما دخل اللسان العربً من العامٌة، وهو الذي ٌقصده د وإطالقا

أما على المستوى الشعبً : "فً سٌاق كالمه عن الصراع الذي عاشته اللؽة العربٌة ٌقول
فً أقطار المتكلمٌن بها، فقد احتكت بؤجناس وجماعات بشرٌة مختلفة، مارست الحدٌث 

الٌومً بها، فؤخذت وأعطت وتؽٌرت تؽٌرات مختلفة بحسب الظروؾ التً ٌتمٌز بها كل 

 ."فً كل قطر قطر، فكانت هناك لهجات شعبٌة تستخدم أداة للتفاهم الٌومً
 

                     :أكمل اإلجابات اآلتٌة: تقٌٌم ذاتً   

 :إزاء الصحٌح مما ٌلً (ص)إزاء خطؤ  و× بوضع إشارة     أجب 

ٌُقالُ :  عند ابن جنًاللغة –1                                                        ؟َجْرس الكالم، : َطَرؾ اللّسان و

                       . ؟.أفشاد  األمخ  جمٕغ فٍٕب ػبمخ َٔشزشك ثٕئخ إىّ رىزمٓ اللهجة 2

     

 

 

 

 

 

 

 



              

                                                                                     (الفرق بٌن اللؽة واللهجة)'اللغة واللهجة   : 02الفقرة 

                                                                                                  .أن يعر الطالب الفر ق بين  اللغة  واللهجة ويستوعب العالقة بينهما:  الهدف الخاص

اللؽات فً العالم هً الطرٌقة التً ٌستخدمها البشر فً :الفرق بٌن اللؽة واللهجة :المحتوى

ٌّزوا بها عن باقً  التواصل فٌما بٌنهم، فُتعتبر اللؽة هً طرٌقة التواصل األولى والتً تم

الكابنات الحٌة، فتوفر اللؽة القدرة للتعبٌر عن النفس بصورٍة واضحة، وهً أحد العوامل 

المشتركة التً تجمع األمم مع بعضها البعض، وأّما اللهجات فتنشؤ بعد نشوء اللؽة، وهً 

التً قد تختلؾ فً البلد الواحد أٌضاً، فقد تتمٌز كّل منطقٍة فً البلد الواحد بلهجٍة مختلفة، 

 إّن اللهجة هً الطرٌقة : وعشرات اللهجات، فٌمكننا القول،فٌكون فً البلد الواحد لؽٌة واحدةٌ 

 ٌوجد العدٌد من األقوال واآلراء فً  فإنهنشؤة اللؽات األولىأما بالنسبة ل. التً نتكلّم اللؽة بها

ّ أصل اللؽات،  ا شٌباً ه  نشؤت بشكل تدرٌجً ومستمر، بحٌث إّن أجدادنا طّوروأهمها أنها

ٌّة سابقة حتى وصلوا إلى اللؽات المستخدمة حالٌاً بالتعقٌد الذي توجد  فشٌباً من أنظمة صوت

وأن . أن اللؽة كانت لؽة تواصل ناطقة تختلؾ من قوم إلى قوم مما تقدم:ستخلصن. علٌه

 عند كلاللهجة لم تكن معروفة عندهم بالمعنى الحادث، وإنما كانت تختص بجرس اللسان 

ولم ٌكن معروفا عندهم درس . وكٌفٌة استعماله للؽة األم، فٌقال فالن فصٌح اللهجة،أحد 

ن، ولم ٌستعملوا مصطلح اللهجة على النحو الذي نعرفه ي المحدثذلك لدىاللهجات كما ٌتوفر

، ومع ذلك فإن كتبهم تعرضت لما نسمٌه لهجات -ٌقول عبده الراجحً-فً الدرس اللؽوي 

القبابل العربٌة كعنعنة تمٌم وكشكشة ربٌعة ونحوها،ولم تكن تسمٌها لهجة؛بل كانت تسمٌها 

ٌجَعلُون َبَدَل الهمزة ،الَخْبُء فً لؽة تَمٌٍم : الَخْبُع : كما نجد ذلك فً العٌن كقول الخلٌل. لؽة

ناً  ٌْ  . السٌوطً فً المزهركذلكو.  ابن فارس فً الصاحبً بابا للؽات المذمومةقد عقدو. َع

وحتى ما ظهر من لؽات تخالؾ اللؽة األم فً اإلعراب والحركات وبعض المفردات، فإنها 

بل هً لؽة أخرى قابمة بنفسها  ٌشهد :  ٌقول ابن خلدونكما . لؽة حسب األقدمٌن ال لهجة

 ما فٌها من التؽاٌر الذي ٌعد عند صناعة أهل النحو لحنا، وهً مع ذلك تختلؾ باختالؾ هال

األمصار فً اصطالحاتهم فلؽة أهل المشرق مباٌنة بعض الشًء للؽة أهل المؽرب، وكذا 

أهل األندلس عنهما، وكل منهم متوصل بلؽته إلى تؤدٌة مقصوده واإلبانة عما فً نفسه، 

 ."وهذا معنى اللسان واللؽة، وفقدان اإلعراب لٌس بضابر لهم

ما هو ك- ،وبتؤمل هذا النص ٌتبٌن أن التؽٌر التارٌخً التطوري الذي طرأ على اللؽة األم

والخالصة أن ا لفرق بٌن  .بدوره لؽة عند القدماء هو –معروؾ عندنا باللهجة العامٌة 

 : واللؽة األم من ثالث نواحًةهجللا

فتختلؾ األصوات حروفا وطرٌقة تبعا للؽة السابدة أو األصلٌة : األولى المتعلقة بالصوت

  األعاجم منفً البلد، وهنا ٌحضرنا ما قاله ابن خلدون من تؤثر اللسان العربً عندما دخل

وهو ما ٌسمٌه رمضان ..النبطٌةوالفارسٌة والتتارٌة، كبلؽة أهلها األصلٌة األخرى، األقالٌم 



بالتؽٌٌرات التارٌخٌة لألصوات، حٌث ٌحدث تحول فً ' التطور اللؽوي'عبد التواب فً 

  النظام الصوتً

ومن الطبٌعً أن ٌكون أوسع األبواب انفتاحا لدخول الؽرٌب : الثانٌة المتعلقة بالمفردات

والجدٌد فً اللؽة، إذ ٌستطٌع اللسان الشعبً أن ٌولد مفردات جدٌدة تناسب مهنه، وتتلون 

تلون مجتمعاته المختلفة، فالمجتمع النسابً له مفردات وألفاظ تخالفها مجتمعات الرجال، 

  ..وؼٌرهم أصحاب المهن كذلكولألطفال 

تتؽٌر الدالالت تؽٌرا واضحا زمنٌا ومكانٌا، فاللفظ الواحد ٌنشؤ فً : الثالثة المتعلقة بالدالالت

بٌبة ٌعبر عن حقٌقة وضعه لها، وتبقى هذه الحقٌقة مالزمة له عبر زمان طوٌل من حٌاته، 

ولكن اللفظ ككل كابن حً ٌتؤثر بالظروؾ والبٌبات، فٌنموا وٌتحول إلى صورة من التكٌؾ 

، فمن ذلك ما شاع فً .. الداللً المناسب لكل ظرؾ فٌبتعد عن حقٌقته فً بعض األحٌان

، ولٌس هذا التؽٌر (نزل الٌوم شتاء كثٌر): استعمال المؽاربة الٌوم عند نزول المطر قولهم

الداللً حدٌث عهد بالمؽرب، بل هو امتداد لما ٌزٌد على ألؾ عام من لهجات الناس فً 

  .األندلس والمؽرب

                     :أكمل اإلجابات اآلتٌة :تقٌٌم ذاتً

اً، فقد ................... اللغة، وهً التً................... البعض، وأّما اللهجات .............. أحدتعتبر اللغة -  

 ..اللهجات.............:مختلفة، فٌكون فً البلد الواحد لغٌة ..............تتمٌز

    

 

 

 

 

 

 

 

 



    (  نشؤة اللهجات وتطورها) اللغة واللهجة 03:الفقرة 

.أن ٌعرؾ الطالب أسباب وعوامل نشؤة اللهجات فً المحتمعات: : الهدف الخاص  

انحرافها شٌباً ٌتم  تنشؤ اللهجات عن اللؽات المختلفة و:نشؤة اللهجات وتطورها :المحتوى
فشٌباً عنها، وعندما ٌصبح هذا االنحراؾ كبٌراً عن اللؽة األم ترتقً اللهجة لتصبح لؽًة 

قابمًة بحّد ذاتها، وهكذا تنشؤ اللؽات المختلفة عن اللؽات األم، مروراً بمرحلٍة كانت تسّمى 
 لهجاٍت مختلفة، فلو افترضنا أّن اإلنسان كان ٌتحدث لؽًة واحدًة عندما كان كّل سكان هاب

األرض مجتمعاً واحداً ٌسكن مكاناً واحداً، ومن ثّم كبر هذا المجتمع وتوّسع فً األرض 
لٌسكن المناطق المختلفة فٌها، والتً كانت فٌها العدٌد من األمور التً لم ٌعرفها فً بٌبته 

 فلو افترضنا أّن المجتمع األول كان ٌسكن فً الؽابة فإّنه لن ٌعرؾ العناصر .السابقة
الموجودة فً الصحراء على سبٌل المثال أو عند البحر، ولهذا وتؤثراً بالعناصر التً حوله 

متى وبدأ لسان هذا المجتمع ٌنحرؾ شٌباً ٌسٌراً عن اللؽة األصلٌة فؤصبحت تسّمى باللهجة،
انتشرت اللؽة فً مناطق واسعة من األرض تحت تؤثٌر عامل أو أكثر، وتكلم بها جماعات 
. كثٌرة العدد وطوابؾ مختلفة من الناس، استحال علٌها االحتفاظ بوحدتها األولى أمدا طوٌال

فال تلبث أن تتشعب إلى لهجات، وتسلك كل لهجة من هذه اللهجات فً سبٌل تطورها منهجا 
وال تنفك مسافة الخلؾ تتسع بٌنها وبٌن أخواتها حتى تصبح لؽة . ٌختلؾ عن منهج ؼٌرها

متمٌزة مستقلة ؼٌر مفهومة إال ألهلها، لكنها تظل متفقة فً وجوه أخرى، إذ ٌترك األصل 

 .األول فً كل منها آثارا تنطق بما بٌنها من صالت قرابة ولحمة نسب لؽوي

والعامل الربٌس فً تفرع اللؽة إلى لهجات ولؽات هو سعة انتشارها، ؼٌر أن هذا العامل ال 
ٌإدي إلى ذلك بشكل مباشر، بل ٌتٌح الفرصة لظهور عوامل أخرى تإدي إلى هذه النتٌجة، 

 وباستقراء هذه العوامل فً الماضً والحاضر ٌظهر أن أهمها ٌرجع إلى الطوابؾ التالٌة

 تتعلق باستقالل المناطق التً انتشرت فٌها اللؽة بعضها عن اجتماعٌة سٌاسٌة عوامل-1

.. بعض، وضعؾ السلطان المركزي الذي كان ٌجمعها، وٌوثق ما كان بٌنها من عالقات

 .وؼنً عن البٌان أن انفصال الوحدة السٌاسٌة ٌإدي إلى انفصال الوحدة الفكرٌة واللؽوٌة

 أدبٌة تتمثل فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة من فروق النظم عوامل اجتماعٌة-2

االجتماعٌة، والعرؾ والتقالٌد والعادات، ومبلػ الثقافة ومناحً التفكٌر والوجدان، فمن 

 .الواضح أن االختالؾ فً هذه األمور ٌتردد صداه فً أداة التعبٌر

 تتمثل فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة، من فروق فً الجو، وطبٌعة عوامل جؽرافٌة-3

فال ٌخفى أن هذه الفروق والفواصل الطبٌعٌة . البالد وبٌبتها وشكلها وموقعها، وما إلى ذلك

 .تإدي عاجال أو آجال إلى فروق وفواصل فً اللؽات

 تتمثل فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة من فروق فً األجناس والفصابل عوامل شعبٌة-4

اإلنسانٌة التً ٌنتمون إلٌها واألصول التً انحدروا منها، فمن الواضح أن لهذه الفروق آثارا 

 .بلٌؽة فً تفرع اللؽة الواحدة إلى لهجات ولؽات

 تتمثل فٌما بٌن سكان المناطق المختلفة من فروق فً التكوٌن عوامل جسمٌة فٌزٌولوجٌة-5

الطبٌعً ألعضاء النطق فمن المحال مع فرق كهذه أن تظل اللؽة محتفظة بوحدتها األولى 

                                                                                                       .أمدا طوٌال



ٌزة، واختالؾ افانقسام المتكلمٌن باللؽة الواحدة تحت تؤثٌر هذه العوامل إلى جماعات متم
هذه الجماعات بعضها عن بعض فً شإونها السٌاسٌة واالجتماعٌة، وفً خواصها الشعبٌة 

بها من ظروؾ طبٌعٌة وجؽرافٌة، كل ذلك وما إلٌه ٌوجه اللؽة عند  والجسمٌة وفٌما ٌحٌط 
كل جماعة منها وجهة تختلؾ عن وجهتها عند ؼٌرها، وٌرسم لتطورها فً النواحً 

الصوتٌة والداللٌة وؼٌرها منهجا ٌختلؾ عن منهج أخواتها، فتتعدد مناهج التطور اللؽوي 
حسب تعدد الجماعات، وال تنفك مسافة الخلؾ تتسع بٌن اللهجات الناشبة عن هذا التعدد 

 .حتى تصبح كل لهجة منها لؽة متمٌزة مستقلة ؼٌر مفهومة إال ألهلها

 :  أجب بنعم أوال على ماٌؤتً    :تقٌٌم ذاتً -

حتى تنقطع الصلة .إلى لهجات، وتسلك كل لهجة ن فً  تطورها منهجا ٌختلؾ عن ؼٌرها تتشعب اللؽة -

 ؟.بٌنها تماما
 ال ٌإدي إلى ذلك بشكل هأنؼٌر والعامل الربٌس فً تفرع اللؽة إلى لهجات ولؽات هو سعة انتشارها،- 

 ؟مباشر، بل ٌتٌح الفرصة لظهور عوامل أخرى تإدي إلى هذه النتٌجة،

  
 :  مراجع

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 04لمقطع ا

 .اللهجات اإلقلٌمٌة والمحلٌة  04 عنوان القطع
سبقت اإلشارة إلى أن اللهجة هً أسلوب أداء الكلمة إلى السامع من مثل   :مقدمة المقطع

فهً محصورة فً جرس .ومثل تسهٌل الهمزة أ وتحقٌقها.إمالة الفتحة واأللؾ أ وتفخٌمها
فاالختالؾ فً .األلفاظ،وصوت الكلمات، وكل ما ٌتعلق باألصوات وطبٌعتها ،وكٌفٌة أدابها

 .(المحلٌة)استخدام األلفاظ ٌصنع اللهجات واختالؾ طرٌقة التلفظ بهذه األلفاظ ٌصنع اللكنات

 اللهجة المحلٌة:   01الفقرة 

قبل أن ٌعترؾ بعلم االجتما ع اللؽوي كعلم قابم –لقد كانت الدراسات  اللؽوٌة : المحتوى 
بذاته ،تولً اهتماما بالؽا بمسؤلة التنوع اللؽوي،متصال بصورة منطقٌة بالموقع الجؽرافً 

ولقد لعبت دراسة اللهجات اإلقلٌمٌة بداٌة من القرن الثامن عشر إلى ؼاٌة .المستخدم فٌه
. القرن التسع عشر دورا ربٌسا فً اللًىسانٌات التارٌخٌة، التً بلؽت أوجها فً تلك الفترة

ولقد كان واضحا أن الذٌن ٌتكلمون  نفس اللؽة،ٌتمٌزون بوجود العدٌد من التسمٌات 
. المختلفة للشًء الواحد،أ وٌتمٌزون  بالعدٌد من صٌػ النطق المؽاٌرة  للكلمة الواحدة 

وعلماء اللهجات ٌبحثون  فً معرفة مختلؾ المفردات ، وصٌػ النطق النموذجً بالنسبة 
وهم ٌركزون على المٌزة األكثر وضوحا وجالء . لكل قرٌة أومنطقة هً موضوع الدراسة

ة متباٌنة فً مناطق حوجود اختالفات واض" برنا رصبولسكً"هنا –وٌسجل .للكنة المحلٌة
نجد لهاعدة معانً فمثال ٌمكنك شراء البطا طا " كٌس"منها كلمة -مثال-مختلفة من أمرٌكا،

 ".SACK" والبقولٌات فً كٌس ٌسمى"BAG"فً كٌس ٌسمى،

 فاللهجة المحلٌة هً اللهجة التً ٌتحدث بها أهل بٌبة ما فً حٌاتهم الٌومٌة المعتادة،للتعبٌر 
وٌدخل فٌها اإلبدال فً اللؽة .  وهً لكنة ذات خصوصٌات صواتٌة.عن شإونهم المختلفة

.  ترٌد صادق (صادج  أوصادك أوصادش ):وهو تؽٌٌر نطق أحد حروؾ الكلمة ،كؤن تقول
أو استخدام إم الحمٌرٌة بدال من ال للتعرٌؾ فاللفظة لم . لاير ترٌد  بذلك رجال: أوتقول

جولٌٌت "وٌذكر .من منطقة معٌنة، ألخرى.تختلؾ،ولكن اختلفت أصوات بعض حروفها
أنه بقص العالقات بٌن الجماعات وداخلها، أن "اللسانٌات االجتماعٌة"فً كتابه " ؼارمادي

وهذا ٌعنً أن اللهجة المحلٌة  تنزلت من اللهجة اإلقلٌمٌة . ٌكفً لظهور لهجات محلٌة 
األوسع وأصبحت هً المتداولة مكان اللؽة المشتركة،وأن الواقع اللسانً الراهن لم ٌستطع 

وبشكل أوضح أن اللهجة المحلٌة التً تماٌزت من اللهجة المتداولة فً .إال أن ٌنطبع بتارٌخه
هذه الظروؾ ،ظلت مطبوعة أٌضا بتارٌخها،بواقع أنها جرى استعمالها لوقت ما من قبل 

أن اللهجة " فندرٌس"وٌرى . مزدوجً اللؽة،ثم من قبل من خلفهم، وفً أماكن أخرى
المحلٌة هً اللؽة الخاصة ،وٌعنً بها تلك اللؽة التً الٌستعملها إال جماعات من األفراد فً 

 .ظروؾ خاصة
وٌشترك فً هذه .أنها ذات مجموعة من الصفات اللؽوٌة تنتمً إلى بٌبة خاصة: والخالصة

و بٌبة اللهجة المحلٌة هً جزء من بٌبة أوسع وأشمل تضم . الصفات جمٌع أفراد هذه البٌبة
عدة لهجات لكل منها خصابصها مع اشتراكها فً مجموعة من الظواهر اللؽوٌة التً تٌسر 

 .اتصال أفراد هذه البٌبات بعضهم ببعض
؟ اللهجة المحلٌة تهتم بالتؽٌرات الصوتٌة ،وٌدخل أجب بإتمام ملء الفراغات:تقٌٌم ذاتً

 للتعرٌؾ .... أوتقول....كؤن تقول........وهو.......فٌها
  



  

      اللهجة اإلقلٌمٌة     02    الفقرة 04لمقطع ا

                                                                                                                     
 .أن ٌدرك الطالب فحوى اللهجة اإلقلٌمٌة وخصوصٌاتها التداولٌة: الهدف الخاص

 ٌمكن اعتبار اللهجات اإلقلٌمٌة كؤنها لؽة مشتركة ثانٌة أكثر تكٌفا مع الحاجات :المحتوى
و من وجهة نظر لؽوٌة ، تهتم اللهجات اإلقلٌمٌة .الٌومٌة،لؽة مشتركة ذات استعمال محدود

وكذلك بتوضٌح أهم .بتوضٌح التباٌنات الجزبٌة فٌما بٌن اللهجات المجاورة والمباشرة

البعٌدة ( التنوعات اللؽوٌة)أو((varietiesاالختالفات القابمة فٌما بٌن النوعٌات اللؽوٌة 

أن ٌبرهن على وجود سلسلة من اللهجات انطالقا من \لذا ٌستطٌع أي شخص .جؽرافٌا
فالفرنسٌة المحكٌة فً  (من الحجاز إلى طا نجة  )أو. بارٌرٌس ووصوال إلى روما

وحولها،وكلتاهما تختلفان عن "أدرلٌان"ومنطقتها هً ؼٌر الفرنسٌة المحكٌة  فً "لٌج"
الفرنسٌة المحكٌة فً أماكن أخرى وكلها تختلؾ أٌضا عن الفرنسٌة الحالٌة  فً وظابفها 

" أوفً"مٌالن " كما أن اللهجات  اإلقلٌمٌة التً ٌمكن سماعها فً روما،فً.التداولٌة
،مطبوعة كلها بطرق لسانٌة ال تؤخذ فً الحسبان اللون التداولً،وال اللون المطبع "نابولً

واألمر ذاته ٌنسحب على كثٌر األقطار العربٌة ،كما هو الحال فً .من اإلٌطالٌة
هناك لهجات .الجزابر،فباإلضافة إلى اللؽة العربٌة ، األم أو المشتركة بٌن جمٌع الجزابرٌٌن

 .متباٌنة فٌما بٌنها كالقبابلٌة والشاوٌة، والتارقٌة، والسواحلٌة، وؼٌرها 
 إن استعمال هذه اللهجات ٌتوقؾ إلى خدكبٌر على الحراك الجؽرافً الذي ٌتمتع به األفراد 

وٌكو ن هذا الحراك كبٌرا فً بعض المجتمعات المركبة، .الذٌن ٌعٌشون فً هذا الوضع
وٌمكنه أن ٌجعل بعض المتكلمٌن ٌتكلمون لونا تتالقى  فٌه أسالٌب لسانٌة واردة من لهجات 

وٌكون الحراك محدودا بالنسبة للمتكلمٌن اللذٌن ال ٌمارسون فً مدى حٌاتهم .إقلٌمٌة شتى
 .سوى لهجة إقلٌمٌة  واحدة

إن ما ٌسمى باللهجات اإلقلٌمٌة  حدٌثا كان األقدمون من علمابنا العرب  :ومجمل القول 
 .وهكذا دوالٌك.ٌسمونه لؽات فٌقولون لؽة فرٌش ولؽة طًء ولؽة األزد

 :أجب بصحٌح أوخطؤ على ماٌلً:تقٌٌم ذاتً
 تهتم اللهجات اإلقلٌمٌة بالخصابص المشتركة  والعالقات الموجودة بٌن اللهجات المختلفة؟

ٌكون الحراك الجؽرافً كبٌرا بالنسبة للمتكلمٌن اللذٌن ال ٌمارسون فً مدى حٌاتهم سوى لهجة إقلٌمٌة  
 ؟.واحدة

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 04لمقطع ا

 ((argotاللهجة العامٌة       03الفقرة 
.            أن ٌدرك الطالب ماهٌة اللهجات العامٌة وخصوصٌاتها الصوتٌة و التداولٌة:الهدف الخاص 

 إلى اللهجتٌن اإلقلٌمٌة والمحلٌة ،استطاع تارٌخ المجتمع المركب باإلضافة :المحتوى
وتارٌخ اللؽة التً ترًصنت فٌه،أن ٌنتجا ألوانا أخرى من التعبٌر اللهجً،تتمٌز بمٌزات 

معجمٌة وهً قبل كل شًء، مجامع من الفوارق واالختالفات  الواقعة فً المستوى 
على الصواتة وعلم والنحو -  إذا جاز القول–المعجمً للؽة، وهً تعمل لهذا السبب متطفلة 

وهو بالشك التلون  العامً "التلونات الطفٌلٌة"ولذلك أطلق علٌها البعض.وأشكال اللؽة

(argot).  وقد ظهرت مفردة(argot) م فً فرنسا على ما ٌبدو  للداللة على 17فً القرن

اللون الذي كانت تستعمله جماعات األشرار، المتسولٌن، الهامشٌٌن، من كل صنؾ،تصوؼه 
ولٌست الفرنسٌة وحدها هً التً تملك لونا عامٌا ،ولكن كل .لؽاٌات ترمٌزٌة-بوجه عام–

وبالنظر إلى الجماعات .اللؽات ،كا إلٌطالٌة، واإلسبانٌة،والبرتؽالٌة ،والعربٌة وؼٌره
االجتماعٌة التً تولد هذه العامٌات وتستعملها،ٌمكن االفتراض أن المعجمٌة العامٌة أن تعمل 

مع نحو وعلم أصوات األلوان اللسانٌة ؼٌر المقوننة،  وؼٌر المطبعة مع األلوان الشعبٌة 
ولكن من الوجهة اللسانٌة،الشًء ٌتعارض مع إمكان استعمال هذه .واللهجات اإلقلٌمٌة

 إن اىؼبمٕخ                                             ( النحو والصرؾ)المعجمٌة مع القواعد 

 ممب سد ػيّ اىمىطقخرٓ أساىجغشافٓ َاىظشَف اىزبسٔخٕخ اه رزشبثً َرخزيف ػيّ حست اىجؼذ

ء اىجذٔذ فٓ شٓىٕسذ ثبهاىيغخ اىؼبمٕخ ف، ”وقذ اىؼقو اىؼشثٓ“ اىجبثشْ فٓ مزبثً ٔشِ

 رمه فٓ اىجيذان اىؼشثٕخ مضال  اىؼبمٕخ مبوذ مالصمخ ىيغخ اىؼشثٕخ اىفصٕحخ ح اىيغثو.اىُاقغ

 نا ىنضٕش ًَ، حٕش دخو ػيٍٕبدمشَساىُق عمضٕشح ًد ارغٕشطشأد ػيٍٕب َىنىٍب .اىجذأخ

  أنََٔجذ. سبمسُوٕخ وجيُ  مه اىيغبد اىالرٕىٕخ َاألَاىفبسسٕخ،َمه اىزشمٕخ،،اىنيمبد األجىجٕخ

 ايةْ احزنذ داخزالف اىيٍجبد اىؼبمٕخ ػيّ امزذاد اىُطه اىؼشثٓ ٔشجغ الخزالف اىذَه اه

أمجش، ثٕىمب  (ثشثشْ)مبصٔغٓ أ رأصٕش فشوسٓ َ اىؼشثٓ فىالقٓ فٓ اىمغشة اىؼشثٕخ اىجيذان

                                                                                              .مجشأٔشاوٓ َرشمٓ َاوجيٕضْ إ رأصٕش مششق اىؼشثٓ والقٓ فٓ اه

 العامٌة تستفٌد من موارد ومناهل  تستعملها األلوان اللؽوٌة فً أماكن أخرى المعجمٌةإن 
وٌمكنها استعمال التشوٌه المنظومً لدوال تنتسب إلى اإلرث الداللً المشترك وذلك 

عندنا والتً هً فً "تٌرٌقو"و" دٌبلٌنو " الخ مثل..بمضاعفة أو نقل أوبتر بعض المقاطع

 .                                                                                                                       واألمثلة كثٌرة « victor   hugoو  « doubgez nousاألصل

 ؟ بملء الفراؼاتأجب:تقٌٌم ذاتً    
على ما ٌبدو  للداللة على اللون الذي كانت ...... وقد ظهرت .......وهو ٌالشك .....  أطلق على اللهجة العامٌة مصطلح

 .من كل صنف............تستعمله 

 
 
 
 
 
 
 
 



 اللسانٌات التطبٌقٌة :عنوان الماستر
    اللهجات اإلقلٌمٌة والمحلٌة:المادة 

 05المقطع 

 ة اللغويات التنوع  .05عنوان القطع 
بدراسة التنوعات اللؽوٌة فً المجتمعات البشرٌة  اللسانٌات االجتماعٌة هتمت:  مقدمة المقطع  

 عن وما ٌصاحب ذلك من تؽٌرات وتبدالت صوتٌة وصرفٌة ونحوٌة  وؼٌرها باحثة
   .  وألسباب لمإدٌة لذلك ، وعن اآلثار والنتابج المترتبة عن ذلك كلهالعوامل

:                                                                                                                                                   األهادؾ العامة
 .أن ٌفهم الطالب المراد من التنوعات اللؽوٌة وأسباب  حدوثها فً المجتمعات     

 .    أن ٌعرؾ عوامل انتشار اللؽات وتشعبها وانقسامها إلى لؽات متنوعة 
 .      أن ٌعرؾ  مختلؾ التؽٌرات والتبد الت اللسانٌة،ومفاهٌمها اإلجرابٌة 

 01لفقرة ا

 .أن ٌعرؾ التنوعات اللؽوٌة وأسباب وعوامل حدوثها:   الهدف الخاص
اتجاه نحو التنوٌع واالنقسام، واآلخر نحو : هناك اتجاهان متضادان فً حٌاة اللؽة: المحتوى

التوحٌد والتخلص من الفروق اللؽـــوٌة، وٌرى عدد كبٌر من اللؽوٌٌن أن الوضع الطبٌعً 
للؽة ٌمٌل نحو االنقسام والتوزٌع ومن ثم ٌنشؤ عن الوحدة تفرق وتشعب، والسبب فً ذلك 

التؤثر بما هو ملموس وُمشاهد فً تارٌخ البشرٌة ، وهو انقسام مجموعة ضخمة من اللؽات 
المشتركة إلى لهجات متعددة كتفرع الالتٌنٌة إلى فرنسٌة وإٌطالٌة وأسبانٌة وبرتؽالٌة، 

الخ، حتى أن ...والسامٌة إلى عربٌة وعبرٌة وسرٌالٌة وتشعب العربٌة إلى سورٌة ولبنانٌة
 La) ومن هنا، فاللؽة المعٌارٌة األصلٌة .السورٌة واللبنانٌة تفرعت إلى لهجات أخرى عدة

Langue Standard) محلٌة  لهجاتة تتفرع إلى عدة لهجات متنوع (Dialectes 
Locaux)  ولهجات اجتماعٌة(Dialectes Sociaux) .اللؽة إلى  فٌقصد باألولى انقسام

فً حٌن، تدل الثانٌة على انقسام اللؽة إلى . مجموعة من اللهجات الجؽرافٌة المحلٌة
.  مجموعة من الطبقات االجتماعٌة أو فبات وطوابؾ وطبقات سكانٌة واجتماعٌة

هذا، وٌعود انتشار اللؽة إلى عوامل الصراع اللؽوي، وعامل الهجرة والنزوح    
والحروب، وعامل االحتكاك اللؽوي بٌن المناطق المتجاورة، وقد تنتشر اللؽة بفضل النمو 

وكلما اتسع عدد أفراد المتكلمٌن بلؽة معٌنة، . الدٌمؽرافً، وتطور عمرانها البشري
وتوسعت الرقعة الجؽرافٌة، قد تنفصل منطقة جؽرافٌة ما عن سلطة المركز، فتكون لنفسها 

وبعد ذلك، تزداد . لؽة خاصة بها تحافظ على بعض القواعد الموجودة فً اللؽة األصلٌة
. والدلٌل على ذلك انقسام الفصابل اللؽوٌة إلى لؽات ثم إلى لهجات. الفوارق بشكل تدرٌجً

كما أن تفرق أمازٌػ المؽرب فً البالد أدى إلى وجود ثالث لهجات مختلفة فً كثٌر من 
اللهجة الرٌفٌة بمنطقة الرٌؾ، ولهجة تاشلحٌت فً : المالمح اللسانٌة واالجتماعٌة، وهً

                                                       .مختلؾ مناطق سوس، ولهجة تامازٌؽت باألطلس المتوسط

 أجب بإتمام :تقٌٌم ذاتً
 ، تدل .......... فٌقصد باألولى ...........ة  فاللؽة المعٌارٌة األصلٌة تتفرع إلى عدة لهجات متنوع -

.  االجتماعٌة.......    الثانٌة على
  
 



   عوامل التنوع اللغوي            02الفقرة 

 أن ٌعرؾ الطالب عوامل  انقسام اللؽة وتشعبها إلى عدة  لؽات:الهدف الخاص
 مر الذياألؼٌرها هذا، وٌعود انتشار اللؽة إلى عوامل الصراع اللؽوي، وعامل الهجرة و  : المحتوى

ثمة عوامل وجعلتهم ٌعتقدون أن هناك قانونا طبٌعٌا ٌإدي حتما إلى تشعب اللؽات وانقسامها،

العوامل السٌاسٌة، والعوامل االجتماعٌة، : أخرى تقوم بدور هام فً تفرٌع اللؽة إلى لهجات، مثل
... والعوامل اإلثنٌة والعرقٌة، والعوامل الجؽرافٌة، والعوامل الشعبٌة، والعوامل النفسٌة والمزاجٌة

ولعل من أهم األسباب التً دعتهم .وبذلك، تحدث اختالفات صوتٌة، وصرفٌة، وتركٌبٌة، وداللٌة
 كثرة عدد اللؽـــات فً العالم اآلن مقارنة مع لؽات األزمان الماضٌة ،للتمسك بمبدأ االنقسام

.  بالنظر إلى عدد السكان المتزاٌد
العامل األساسً فً تنوع اللؽات وتفرعها وفً تكوٌن اللهجات هو االختالل االجتماعً بٌن أهل -  

.  بٌن أفرادها أو ضعؾ الصالتالمنطقة اللؽوٌة الــواحدة وسوء االتصال

البناء والؽلبة فكذلك اللؽات، من أجل مثلما تتفاعل المجتمعات وتتصارع  الصراع اللؽـوي
فاأللفاظ كالناس تنتقل . إذ ٌحدث بٌنها ما ٌحدث بٌن الكابنات الحٌة وجماعاتها من احتكاك

وٌذكر أصحاب النظرة االجتماعٌة للتطور اللؽوي الناجم .كما ٌنتقلون وتهاجر كما ٌهاجرون
:  عن الصراع بٌن اللؽات ثالثة أشكال 

أن تموت اللؽة موتا طبٌعٌا بسب كثر ة الناطقٌن بها، وتباعد بٌباتهم، مما ٌإدي إلى تولد - 1
لهجات محلٌة منبثقة من اللؽة األم، وقد تتسع لهجة جدٌدة وتنمو على حساب اللؽة األم 

.  لتكون هً اللؽة كما حدث للسامٌة األولى والسنسكرٌتٌة

أن ُتــؽزى اللؽة المعٌنة من لؽة أخرى، حٌث ٌكون الؽزاة أكثر عددا من أهل اللؽة - 2
.  المؽزوة، كما هو الحال فً ؼزوالسامٌٌن القدماء حٌن تؽلبت لؽتهم على السومرٌة

:  من صور التنوع اللؽوي، إذ أن هناك نوعٌن من اللهجاتDialectsوتعد اللهجات 

 ولهجات Regional or Geographical Dialectsلهجات جؽرافٌة أو محلٌة 

 هذه اللهجات التً ٌمتلكها أو ٌعرفها إنسان ما من شؤنها Social Dialects. اجتماعٌة 
أن تحدد هوٌته المحلٌة ووضعه، أي أننا عندما نقابل هذااإلنسان ألول مرة نستطٌع أن نحدد 

.  موقعه فً مجتمعه
 :أجب بصحٌح أو خطؤ على ما ٌلً:تقٌٌم ذاتً

                            الصراع بٌنها وبٌن ؼٌها من اللؽات؟تموت اللؽة موتا طبٌعٌا بسب- 
   ،واجتماعٌة ، وعرقٌة ،وثقافٌة؟ لهجات جؽرافٌة:من اللهجات نوعأربعة أن هناك إ- 

                                                                                              :اإلجابة - 

                         خطؤ   الصراع بٌنها وبٌن ؼٌها من اللؽات؟تموت اللؽة موتا طبٌعٌا بسب- 
 حطؤ  ،واجتماعٌة ، وعرقٌة ،وثقافٌة؟  لهجات جؽرافٌة:من اللهجات نوعأربعة أن هناك إ- 
 
  
 
 
 
 
 
 



   التغٌرات والتبدالت اللسانٌة            03الفقرة 

 .أن ٌعرف الطالب األسس التً تنبنً علٌها التبدالت والتغٌرات اللسانٌات االجتماعٌة:الهدف الخاص

تدرس اللسانٌات االجتماعٌة مجموعة من التؽٌرات والتبدالت اللؽوٌة الناتجة عن  : المحتوى
أي تصؾ مختلؾ التؽٌرات التً تطرأعلى اللؽة داخل .العوامل واآلثار االجتماعٌة

                                                               :ي على أربعة أصناؾهالمجتمع،و

                                                  . تؽٌٌرات تارٌخٌة مرتبطة بعامل الزمن  1   

           . تؽٌٌرات مكانٌة تتصل بالتوزٌع الجؽرافً للؽة، وبحسب المناطق والجهات 2   

تؽٌٌرات ذات صلة بؤشكال استعماالت اللؽة ومستوٌاتها بالنظر إلى الطبٌعة  3    

                                                    . االقتصادٌة للناطقٌن بتلك اللؽة- االجتماعٌة

تؽٌٌرات ٌتحكم فٌها السٌاق االجتماعً، ما ٌضعنا أمام سجالت مختلفة للؽة مرتبطة  4  

                                               بمناسبة الحدٌث والمستوى الثقافً للمتلكم اللؽوي
ٌّرات دٌاكرونٌة، وتؽٌرات جؽرافٌة، وتؽٌرات لها عالقة     وٌتحدث ولٌام البوؾ عن تؽ

وبتعبٌر آخر، . بالسجالت أو الطبقات اللؽوٌة، وتؽٌرات لها عالقة بالطبقات االجتماعٌة
هناك تؽٌرات لسانٌة سانكرونٌة، وتؽٌرات دٌاكرونٌة، وتؽٌرات فً اللؽة المعٌارٌة، 

      ... وتؽٌرات فً اللهجات المحلٌة، وتؽٌرات فً اللهجات االجتماعٌة والفبوٌة والطبقٌة
المعٌارٌة، : ومن هنا، تنبنً اللسانٌات االجتماعٌة على مفاهٌم إجرابٌة أساسٌة هً  

والتنوع، والتبدل أو التؽٌر،وأنواع التؽٌر،والسٌاق االجتماعً، وأسباب التبدل 
اللؽة المعٌارٌة فً مقابل )وعلى العموم، تخضع اللؽات لتبدالت وتؽٌرات لسانٌة .ونتابجه
لؽة )فضابٌة محلٌة  ، وتبدالت (األخرى لؽة العاصمة ولؽة المدن)ؼرافٌة ج وتبدالت(اللهجة

ثنٌة  ، وتبدالت إ(لؽة الفقراء ولؽة األؼنٌاء)،وتبدالت طبقٌة اجتماعٌة (المدٌنة ولؽة البادٌة
  ، و(لؽة النساء ولؽة الرجال)، وتبدالت جنسٌة (سك أواألكراد البا زٌػ ولؽةاألما لؽة )

لؽة المثقفٌن العصرٌٌن )، وتبدالت دٌنٌة (لؽة األطفال ولؽة الشباب ولؽة الشٌوخ)عمرٌة 
      (... لؽة النخبة السٌاسٌة ولؽة العامة)، وتبدالت سٌاسٌة (ولؽة المثقفٌن من رجال الدٌن

: وعلٌه، تستند اللسانٌات االجتماعٌة إلى دراسة مجموعة من المكونات االجتماعٌة، مثل    
ونالحظ فً المجتمع الواحد مجموعة .السن والجنس، والطبقة االجتماعٌة، واإلثنٌة أو العرق

، وٌمكن ةالمتنوعة والمختلؾ واللؽات الطبقٌة     من العامٌات واللهجات  Sociolectes 
لؽة األطفال، ولؽة الشباب، :فً- مثال- التً تفرعت عن اللؽة األم المعٌارٌة،، كن حصرها 

                                                         ،ولؽة الرجال، ولؽة النساء، ولؽة الطلبة
                                                                                                 :    تقٌٌم ذاتً  

:                                                                                         إملء الفراؼات فٌما ٌلً
أو ..............  : ، تستند اللسانٌات االجتماعٌة إلى دراسة مجموعة من المكونات االجتماعٌة، مثل   

..........                                             المتنوعة ، وٌمكن  حصرها  واللؽات الطبقٌة--  العرق
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 اللسانٌات التطبٌقٌة :عنوان الماستر
 . التعددٌة اللؽوٌة والمجتمعات المركبة:المادة 

 06المقطع  

 .التعددٌة اللغوٌة فً المجتمعات المركبة  06عنوان القطع 

المعزول ’ من البدٌهً أن التجمع البشري القلٌل العدد : مقدمة المقطع
لكن كثافة سكانٌة ’ٌمكنه أال ٌستعمل سوى منظومة لؽوٌة واحة ’نسبٌا

مرتفعة جدا،وعددا كبٌرا من المتكلمٌن  بلسان واحد،لٌسا فً الظاهر 
ذلك أن . شرطٌن أولٌٌن لوجود متحدات ذات خطاب متعدد اللؽات

المجتمعات البسٌطة ٌمكنها أٌضا أن تقدم أوضاعا من التعددٌة 

 ظاهرة فالتعددٌة إذا.((vaupésومن أمثلها مجتمع هنود فوبٌس ’اللؽوٌة

 .ٌمكن تواجدها فً المجتمعات البسٌط والمركبة على حد سواء ’عامة

 من الظواهر اللؽوٌة ،بلتعدد اللؽات ظاهرة عامة واسعة االنتشارإن : 06ملخص المقع   

 تقرٌبا فً مجموعة إنسانٌة تتكلّم لؽات مختلفة  تعدد اللؽات وٌظهر،المؤلوفة للؽاٌة فً العالم 

التفاعل القوي  خاصة فً تلك المناطق التً فٌها بعضا وٌتفاعل أفرادها كثٌرا مع بعضهم؛ 
وقد ٌكون التعدد بٌن لؽات مختلفة كما فً سوٌسرا وكندا فً إقلٌم كوبك، .بٌن المجتمعات

، أو   ذات المجموعات البشرٌة المتنوعة’والهند وؼٌرها فٌما ٌسمى بالمجتمعات المركبة 
و قد ٌكون فً لهجات متقاربة أو . التً تتكلم شعوبها أكثر من لؽةالعرقٌات المختلفة،

  ،متباعدة كما فً البلقان

  :01الفقرة    

أ،ٌعلم الطلب حقابق التعدد ٌة اللؽوٌة،وتعاٌشها :.         الهدؾ الخاص
 .فً المجتمعات المركبة 

وال ’تعد المجتمعات أحادٌة اللؽة إذا كان كل أفرادها ٌشتركون فً لؽة واحدة:المحتوى 
أما إذا كانت متعددة اللؽات فإنها تشترك فً أكثر من لؽة، .ٌتعامل جزء منهم بلؽة ؼٌرها

وٌنقسم التعدد اللؽوي إلى أصناؾ حسب عدد اللؽات، وكذلك . وأن لجزء منها لؽة ثانٌة
،وهكذا تعرؾ التعددٌة ’وتكون متعددة اللؽات إذا تجاوز عددها االثنٌن.حسب طبٌعتها

باعتبارها خاصٌة توصؾ بها البلدان والمجموعات اللؽوٌة، .(Plurilinguism ) اللؽوٌة

وٌعد التعدد اللؽوي . وحتى األشخاص الذٌن ٌعتمدون لؽات متعددة فً عملٌة التواصل
فرجٌسون "هذا وقد حلل .فً مجتمعات متعددة الثقافات,ضمن الكفاٌات التواصلٌة الضرورٌة

" "fergusson  " التعدد اللؽوي فً بعض البلدان العربٌة باعتباره ازدواجٌة لؽوٌة، عربٌة

 .وإسبانٌة ،وفرنسٌة أو عربٌة وأمازٌؽٌة إلى جانب العامٌة
   ومن األمثلة التً ٌركز علٌها الباحثون فً علم االجتماع اللؽوي،فٌما ٌخص اتصال 

فً وسط بالد األمازون الشمالٌة الؽربٌة  .((vaupés "فوبٌس"مثالاللؽات والمجتمعات، 
مابٌن حدود كولومبٌا والبرازٌل،  حٌث  التعددٌة اللؽوٌة تبدو أنها استثناء بالنسبة إلى البالد 

وقد الحظ الباحثون أن .الكولونبٌة، فاألؼلبٌة العظمى من القبابل الكولومبٌة ذات لسان واحد
وحدة "فوبٌس"وجد فً وي .العشٌرة فً المجتمع الهندي تشكل وحدة سٌاسٌة مركزٌة

جا "فً هذه المنطقة  ٌعد  و.ٌسمٌها البعض قبٌلة. اجتماعٌة تضم عدة عشابر
ة ئات اللسانٌة التً تتطابق فً البًد عشرٌن من هذه الوح20أكثر من "jacson"كسون



للقبٌلة االتساع ذاته الذي للجماعة اللسانٌة،المإلفة :نبه امن ج"سورنسن "وٌرى . االجتماعٌة
اخل النواة العابلٌة،فا للؽة  دلؽة األب فً طفولتهم أو،كلؽة أساسٌة  اللؽة  من أفراد استعملوا

القبٌلة هً لؽة األب ،لؽة المنزل المشترك ،واللؽة القبلٌة /ماعة اللؽوٌةجالتً تعطً الهوٌة لل
إذ ٌنتسب الولد الهندي إلى . األم  التً تحدد بها هوٌة جماعةلؽةالوهً ؼٌر  لكل فرد،

ولكنها عندما تخاطب .مختلفة/قبٌلة/جماعة والده اللؽوٌة،وتنتسب األم إلى جماعة لؽوٌة
وهكذا تنتسب .وهناك فرصة لألوالد كً ٌكتسبوا لؽة أمهم.أبناءها تستعمل لؽة زوجها

اللؽات المحكٌة فً هذا المدار اللؽوي ا لتعددي إلى عابالت مختلفة،كعابلة التوكانوان 
وهو األمر الذي ٌعقد من عملٌة التواصل بٌن أصحاب هذه اللؽات .. ،واألراواك .الشرقً

 . إذٌعد أقرب لؽتٌن  فً هذه الجماعات هما أبعد عن بعضهما.الكثٌرة المختلفة
وأن .       إن الفوارق بٌن هذه اللؽات  تتعلق بالمعجمٌة ،وبالقواعد، وبمقدار أقل  بالصواتة
االنتقال من لؽة إلى أخرى    أوا ستد خال ملفوظات تنتمً إلى لؽة أخرى فً خطاب 

. منطوق ،الٌتطابق  عند المتكمٌن الهنود  مع إرادة وضع معاجم أوسجالت  مختلفة،مثال
ففً مثل هذا .ال ٌلتفت أحد إلى ذلك بوجه خاص,وعند ما تدور محادثات بلؽتٌن أو بؤكثر

. النوع من المحادثاث ،ٌبدأ كل واحد بلؽة األب الخاصة، حتى ٌإكد هوٌته وانتسابه القبلً
إلى لؽة المنزل المشترك ،حٌث ٌحصل - الكبار السن–ولكن بعد وقت ما، ٌنتقل المتكلمون 

أو إلى لؽة التوكانو  بوصفها لؽة - من باب اللٌاقة مع الضٌوؾ–التبادل اللؽوي ظاهرٌا 
 إلخ..عالقات بٌن القبابل، أو إلى لؽة أخرى بما ٌتوافق مع المتكلمٌن اآلخرٌن

ال ٌنطق بكل منها ،سوى عدد صؽٌر .((vaupés "فوبٌس"    ومن بٌن العشرٌن لؽة فً 
زد على ذلك أنه . فما من لؽة تبدو ذات دور ممٌز فً التراتب االجتماعً.من المتكلمٌن

فتآلؾ المنطقة ثقافٌا هو من -.التو كانو-باستطاعة جمٌع  الهنود التواصل بواسطة 
 أٌن فمن, فؤجٌب " التوكانوا"وقد سؤل جاكسون  ٌوما لماذا ال تتكلمون لؽة واحدة . المتباٌنات

وهذا العامل هو الضمانة . نحصل على زوجاتنا؟إذ أن هندٌا أو هندٌة ال ٌمكنهما الزواج من داخل جماعتهما اللغوٌة
 . فاللغة هً راٌة الجماعة.الحقٌقٌة الستقرار التعدد اللغوي فً المنطقة 

  

 ؟:أجب بملء الفراغات فٌما ٌلً  :التقٌٌم الذاتً

التعدد للغوي "  fergusson"فرجٌسون"وقد حلل .... ..........مجتمعات متعددة............   وٌعد التعدد اللغوي 

        .لغوٌة.....................
–ولكن بعد وقت ما، ٌنتقل المتكلمون .............................................      ففً مثل هذا النوع من المحادثاث ،

 .مع الضٌوف...........................................................إلى لغة - الكبار السن

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 :02الفقرة 

 .( vaupés)أن ٌعرف الطالب سمات ومزاٌا ،وخصوصٌات التعددٌة اللغوٌة فً  :   الهدف الخاص

مجموعة - إ ن اختٌار الباحث أٌة جماعة لؽوٌة  مهما كانت ،صؽٌرة الحجم   :المحتوى  
أو على مستوى أعلى -جماعة المنزل المشترك-أ وزمرة اجتماعٌة  أكثر كثافة-النواة العابلٌة
 االجتماعً المركب،  سٌجد .((vaupés "فوبٌس"فً وضع -  القبٌلة-من التكثٌؾ ،

نفسه  أمام تعدد لؽوي جماعً متمٌز باستقرار  الٌبدو أنه تضرر فً الماضً من جراء 
والشًء  . الؽزوات األوروبٌة البرتؽالٌة وإلسبانٌة بوصفهما من اللؽات العالبقٌة الممكنة

ٌدعو للتوقع  بالتطور نحو سلسلة من تبدالت بعض اللؽات -كذلك–فً الوقت الحاضر 
/.  توكانو/العشرٌن المحكٌة حالٌا، لصلح عدد أصؽر من بٌنها،أ ونحو وضع أحادٌة لؽوٌة 

أنه .( vaupés)ومن االستنتاجات التً ٌمكت استخالصها  مندراسة الوضع اللؽوي فً 
                                             وال مإسسات التعدد اللؽوي ’لٌس هناك ماٌضمن  استقرار تعددٌة لؽوٌة الكثافة السكان 

. والالعدد المرتفع للمتكلمٌن الذي ٌمكن لهذه المإسسات أنتقدمه.وأبعاده
ومن السمات والمزاٌا التً تعزى إلى هذا العدد اللؽوي،أن متكلما هندٌا ٌكتسب على     

األقل ثالث لؽات منذ طفولته األولى ، فمن الممكن  أن نصؾ هذا  المتكلم بؤنه متعدد 
وانطالقا من فرضٌة لؽة واحدة ،تعنً ثقافة واحدة فهل ٌعنً  التعدد اللؽوي .اللؽات باكرا

، على أن التآلؾ الثقافً ال  sorensenتعددا ثقافٌا فمثل هذا الوضع ؟ ٌشدد سورنسن 
فً .ٌعنً تآلفا لؽوٌا،وثقافة المنطقة الهندٌة المشتركة بٌن الجمٌع  هً ثقافة واحدة مإتلفة

أنما ٌعتبر بالنسبة إلى البعض لؽة األب ٌعتبر لدى آخرٌن لؽة األم،ولدى آخرٌن ؼٌرهم لؽة 
وٌتساءل الباحثون  عن مدى إمكانٌة تنزٌل النظرٌات التحوٌلٌة التولٌدٌة على هذا .مجهولة

مستقبل /الوضع اللؽوي التعدد ي؟ فإذا كانت الكفاٌة التواصلٌة تفترض وجود فرد مرسل
. نموذجً ،أحادي اللؽة فً متحد خطابً متآلؾ بذاته،فماذا سٌحل بالفرد كما هو الحال  فً

(vaupés)  مستقبال نموذجٌا ، إال بشرط أن ٌكون متعدد اللغات /؟حٌث ال ٌكون  مرسال
ال أحادي اللغة ؟ ومن هنا فإن القواعد ٌتعٌن علٌها أن تعكس بكٌفٌة  أو بأحرى  الكفاٌة 

. لن تكون مالئمة  ( vaupés)وقواعد اللغات المختلفة فً ’اللسانٌة  الفردٌة 
 

:  صحٌح على ما ٌلً أجب  بكلمة خطأ أو: التقٌٌم الذاتً

والعدد المرتفع .   إن ما ٌضمن استقرار تعددٌة لؽوٌة هو كثافة السكان ومإسسات التعدد اللؽوي وأبعاده
. للمتكلمٌن ؟
. وإن التعدد اللؽوي ٌعنً تعددا ثقافٌا ؟. حدة ،تعنً ثقافة واحدة  ووحٌدة وا   إن لؽة 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .(vaupés)  معاٌٌر قٌاس المسافة بٌن اللؽات فً :03الفقرة 

   

 ٌطرح الباحثون  إشكالٌة vaupés فً ظل الوضع اللؽوي المعقد فً فوبٌس،  :  المحتوى
المسافة بٌن اللؽات؟إذ ال ٌزال عدد من اللؽات  هناك بمنؤى عن أي وصؾ 

اختٌار المعاٌٌر الواجب استعمالها لتقرٌر ما إذا كان واقعان تساوقً،واإلشكال منوط بمسؤلة 
مختلفة؟ أو ما إذا كان ٌجب   (أو لؽات)لؽوٌان أو أكثر من واقعٌن لؽوٌٌن ،هما لؽتان 

اعتبار ذلك كله ألوانا للؽة واحدة ؟فما هً الفوارق اللسانٌة وؼٌر اللسانٌة ،التً ٌتوجب 
تصرٌفها إلقامة المسافة بٌن اللؽات؟حتى ٌتبٌن أ أحادٌة لؽوٌة أم تعددٌة لؽوٌة، ؟ فكٌؾ 

؟ vaupés  فً فوبٌس،نقرر  هل ٌكفً اعتبار فوارق البنً فً المنظومات المتواصلة
المٌدانً تعٌن علٌه  أن " سورانس"ففً خالل استطالع  .إن الحال لٌس كذلك دابما    

ٌستعمل  كمعٌار للتفرٌق  بٌن بعض اللؽات الماثلة هناك ،ما أسماه ال معقولٌتها المتبادلة ، 
نظرا لعدم وجود تفاهم بٌن بعض المتكلمٌن ٌضمن وجود لؽات متباٌنة ،إذ وجد أثناء 

ٌعلن  أنه لم ٌفهم شخصا ما ،خالل مناقشات تستعمل  فٌها عدة - ما–استطالعه  أن هندٌا 
 عام vaupés فً فوبٌس،فالتعدد اللؽوي .ؼٌر أن براهٌن عدم الفهم صعبة اإلثبات. لؽات

والهنود الذٌن ال ٌتشابك معجمهم الشفهً هم االستثناء، خاصة إذا أخذنا فً االعتبار وجود 
ن أي نوع كان بٌن اللؽات مفال توجد حدود جؽرافٌة  وال حدود .  كلؽة عالقات"التوكانو "

إذ )تراكٌب اللؽات فً المعجم الشفهً ،  (بتشدٌد القاؾ)ولٌس باإلمكان توَقع .الحاضرة 
                               .أو لمنزل مشترك   او فً المعجم الشفهً لعابلة، .لفرد ما (كلها ممكنة نظرٌا

 b  اللؽة  يمتكلمو a  اللؽة  يتفاهم بٌن متكلم الوفً هذه الظروؾ ال ٌمكن  الجزم بعدم   
وال . إلخ ..dمتكلمً  اللؽة و c و متكلمً  اللؽة  c و متكلمً  اللؽة bوبٌن متكلمً  اللؽة 

وبالمفهوم .vaupés فً فوبٌس،التقرٌر بعدم وجود معقولٌة متبادلة بٌن اللؽات المتواصلة  
المخالؾ فإن هذا المعٌار األخٌر ٌعادل تماما  ما ٌعادله التفاهم  المتبادل كمعٌار لوجود لؽة 

فمعٌار تحدٌد المسافة بٌن اللؽات ؼٌر مستقر إذ من الممكن أن ٌقوم بٌن .  وحٌدة وواحدة
المتكلمٌن تفاهم مقبول بقدر ما ٌكون هذا التفاهم كافٌا  فً األوضاع المباشرة لتلبٌة حاجات 

 .     العٌش المشترك بٌن هإالء المتكلمٌن
 

  صحٌح على ما ٌلً أجب بكلمة خطأ أو: التقٌٌم الذاتً

  ٌعادل تماما  ما ٌعادله التفاهم  المتبادل كمعٌار لوجود لغة وحٌدة لوجود لغات متباٌنة، المعٌارعدم الفهم كإن   
 وواحدة؟ ٌعد معٌار التفاهم المتبادل بٌن المتكلمٌن، معٌارا حاسما لوجود لغة واحدة؟

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 اللسانٌات التطبٌقٌة :عنوان الماستر
  العنؾ اللؽوي:المادة 

  خصابص العنؾ:07المقطع  

مدخال طبٌعٌا لفهم - فً تقدٌرنا –  إن البحث فً خصابص العنؾ اللؽوٌة ٌعد :مقدمة  
الكامنة وراء التمثٌالت الثقافٌة والمعرفٌة التً تفرزها المجتمعات البشرٌة بهذا  اآللٌات

من هنا تؤتً أهمٌة اللسانٌات واللسانٌات . الشؤن، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة
النفسٌة، على وجه التحدٌد، لكونها تمكن من سبر أؼوار السٌرورات النفسٌة والمعرفٌة 

 القابعة خلؾ كل نشاط لؽوي ٌنتجه اإلنسان داخل سٌاق ثقافً معٌن
 ذات تجلٌات مادٌة ورمزٌة أفرزتها ظاهرة:  ظاهرة ومفهوملعنفاملخص المقع 

مراحلها التارٌخٌة،لها محددات اجتماعٌة ونفسٌة  اإلنسانٌة، أفرادا وجماعات،فً مختلؾ

 أي بناء نظري تجرٌدي ٌنطوي على مداخل ومستوٌات معرفٌة مفهومكما أنه ... وثقافٌة

متعددة تروم العلوم اإلنسانٌة والطبٌعٌة استكشاؾ مظاهرها ووصؾ بنٌاتها، و تجتهد فً 

العالم، :  مسؤلة تعنً الجمٌع،المزدوج الوضعوهو بهذا .إدراك وتفسٌر آلٌات اشتؽالها

فهو موضوع للمعرفة اإلنسانٌة فً مستواها التخصصً الواعً . والمثقؾ، واإلنسان العادي

كافة فهو ٌسترعً اهتمام وفضول .   الالواعsens communً وفً مستواها الحسً العام

                                                                                                  .الخ...علماء الدٌن واللؽةوورجال القانون والسٌاسة، أهل العلم 

وهو التوبٌخ واللوم . العنؾ ُخرق باألمر، وقلة الرفق به" لسان العرب"جاء فً   لمحتوىا

المنجد فً اللؽة "لم ٌرفق به وعامله بشدة :وعنؾ عنفا وعنافة بالرجل وعلٌه .." والتقرٌع 

 الالتٌنً المشتق « violentia » الفرنسٌة لفظ « violence » : وأصل كلمة".واألعالم

كما أورد .واإلٌذاء المذل المهٌن ٌدل على المعاملة بعنؾ،  الذي« violare »من الفعل 

للعنؾ   الفرنسً طابفة من المداخل التعرٌفٌةLe Petit Robertلوبوتً روبٌر "قاموس 

                                                                                      :التً تدل إما على 

.                                    فً شخص معٌن إكراها باستخدام القوة أو اإلذاللالتؤثٌر  -

 .                                                  أو الفعل الملحق لألذى الذي ٌتم من خالله العنؾ- 

.                                         أو االستعداد الطبٌعً للتعبٌر العنٌؾ عن اإلحساسات

                                                               .أو قوة الشًء القاهرة؛ أو المظهر العنٌؾ لحدث ما

مستوى : وٌظهر من خالل هذه الخصابص الداللٌة التعرٌفٌة أن للعنؾ مستوٌٌن اثنٌن   

سبب فً ت السلم والنظام اللذٌن ي،ففً المستوى األول، ٌقابل العنؾ. الشعور، ومستوى الفعل

 .وٌقابل فً المستوى الثانً، التروي والهدوء وكظم الحنق والتحكم فً االنفعاالت. خلخلتهما

والعنؾ هو مجموعة من األفعال والتصرفات التً تتجسد من خالل استعمال القوة ضد 

 ما، الشًء الذي ٌترتب عنه أذى وضرر جسدي ونفسً تتفاوت درجتهما بحسب  شخص

بشرٌة طبٌعٌة مالزمة للنفس اإلنسانٌة، هذه النفس التً  كما أنه صفة. قوة العنؾ الممارس

 وصفها القرآن الكرٌم فً آٌات عدٌدة، فمنها المطمبنة و الراضٌة المرضٌة، ومنها األمارة

فعندما ٌخرج :  شعور وانفعال طبٌعً محاٌث لسلوك اإلنسانافالعنؾ إذ. الخ...بالسوء



 اإلنسان إلى الحٌاة، وٌتخذ له مكانا ما فً الوجود، تعترض رؼبَته رؼباُت اآلخرٌن، فٌتولد

، اإلنسانٌة ٌسم العالقات وهكذا،فالعنؾ.والعنؾ، والحسد، والؽٌرة،بالضرورة التدافع

   . و أثناء كل تحاور بٌن الناس،وٌتواجد فً كل لحظة تالق
ٌعبر فعل كالمً   ولٌس العنؾ فقط فعال مادٌا ٌمارسه فرد ضد فرد آخر، بل هو أٌضا حدث لؽوي أو   

ٌُنَجز فً مقام تواصلً تفاعلً ِسمته البارزة التنازع والخصام، فٌتولد  عن موقؾ سٌكولوجً انفعالً 

. هو شعور وانفعال داخلً، وسلوك ورد فعل خارجًؾ. والبؽضاء، بل المضرة واألذى العداء والكره

تعبر عنهما اللؽة فً كل مستوٌاتها الرمزٌة والبنٌوٌة - الداخلً والخارجً - وهذان المظهران 

. (الصوتٌة، والمعجمٌة، والداللٌة، والصرفٌة، والتركٌبٌة)

ٌُتلفظ بالعنؾ باستعمال طابفة من الكلمات التً تنتمً إلى  فعلى المستوٌٌن المعجمً والداللً، 

قاموس مفردات السب والشتم والتهدٌد والتعنٌؾ والتجرٌح، وألفاظ تحٌل إلى المواضٌع المحظورة 

وعلى المستوى الصرفً، . كالجنس واألخالق والدٌن وخدش الحٌاء وتهٌن، وتطال العرض والشرؾ

أفعال، وأسماء بسٌطة ومركبة، وأسماء جامدة )ُتستعمل كل الصٌػ الصرفٌة التً تسمح اللؽة بتشكٌلها 

، وجمل مختلفة (فعلٌة واسمٌة)وعلى المستوى التركٌبً، تستخدم تراكٌب متنوعة . (...ومشتقة، وصفات

. لتؤدٌة معانٌه (...خبرٌة، تعجبٌة، أمرٌة)

  actes de langage وأما على المستوى التداولً، فإن ألفاظ وتعبٌرات العنؾ تمثل أفعاال لؽوٌة 

 العنٌفة وتخصٌصها (discours)إنجازٌة وتؤثٌرٌة تإدي وظابؾ تداولٌة معٌنة، وتسهم فً بناء الخطابات 

 .بنٌوٌا ونمطٌا

 

: 02    الفقرة 

: الهدؾ الخاص

 إن التعبٌر الصوتً عن المشاعر سمات الدال: فً صوتٌات العنف :  المحتوى

واإلحساسات هو وسٌلة للتخفٌؾ من وطؤة التهٌج النفسً االنفعالً لدى المرء، وتصرٌِؾ 

وهنا ٌكمن دور اللؽة المتمٌز والمتمثل فً قدرتها على التعبٌر . هذا التهٌج وتقلٌص حدته

عن أشٌاء مادٌة ومعانً نفسٌة ومجردة واسعة ومتباٌنة بواسطة وسابل لفظٌة وصوتٌة 

ولعل هذه مفارقة أخرى من المفارقات التً تحبل بها اللؽات . محدودة العدد أو فقٌرة

كذلك، كونها فً الوقت ذاته، وسٌلة للتواصل والتفاهم وإشاعة قٌم الحب، وأداة .  اإلنسانٌة

   . للعنؾ والخصام والتنابذ والجدال والتعبٌر عن الكره والضؽٌنة

إن كل تعبٌر صوتً، حسب فوناجً، هو من منظور التحلٌل النفسً تحقٌق للذة 

، فكؤن أعضاء النطق تإذي وظٌفة  érotisme oral التصوٌتً الشبقً ونوع من اللعب

.     أثناء إصدار أصوات  الكالم une catharsis narcissique تطهٌرٌة نرجسٌة 

فالصوت، ". أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم"ولذلك عرؾ ابن جنً اللؽة بؤنها 



إذن، وسٌط من وسابط اللؽة التعبٌرٌة، إذ ٌفصح عن مقاصد مستعملها وٌكشؾ عن بواطنه 

لذا فإن للعنؾ مظهرا صوتٌا تحركه وتتحكم فٌه عملٌات نفسٌة . النفسٌة الواعٌة والالواعٌة

عضوٌة، ثم ٌتجلى بعد ذلك فً شكل موجات صوتٌة متذبذبة ومتباٌنة فً درجة ترددها، 

فالصوت َمعبر لتداعً النفس ومرآة لمناطقها .وفً حجم سعتها وشدتها، وفً مداها الزمنً

وقد اعتبر . الظاهرة الجلٌة والباطنٌة الخفٌة ومفتاح الستكشاؾ عقدها وُذهاناتها وُعصاباتها

 Le" بنٌة منتظمة شبٌهة بلؽة ما" الالوعً Jacques LACAN" جاك الكان"

langage est structuré comme un langage . فجعل له بنٌة دالبلٌة ٌحتل فٌها

، بخالؾ دي سوسٌر الذي signifiéموقعا فوق المدلول  (الصوت) signifiantالدال 

وٌحتل نظام . جعل المدلول ٌشرؾ على الدال فً إطار عالقة االعتباط التً تنسج بٌنهما

مكانة مهمة إلى جانب -    حسب الكان  – réel   ordre duاللؽة، أي النظام الرمزي

.    ordre de l’imaginaire والنظام الخٌالً ordre du réelالنظام الواقعً 

ومن الناحٌة الصوتٌة، ٌتحقق العنؾ من خالل تدخل كل مكونات الجهاز الصوتً لدى   

إن على مستوى الصدر والبطن، أوعلى مستوى الحنجرة،وإن علىً المستوى .اإلنسان

هذاوتتصؾ التلفظات الصوتٌة العنٌفة بالخصابص العضوٌة التالٌة . الفموي

ومرد ذلك إلى حركات العبور السرٌعة جدا . حدوث حركات متقطعة فً اللسان -
. المتبوعة بمراحل تثبٌت تإدي إلى تمدٌد مدة األوضاع القصوى فً األصوات 

وتتضاعؾ، تبعا لذلك، .. توتر عضلً شدٌد ومتزاٌد ألعضاء اللسان والشفتٌن والحلق -
 .مساحة االتصال بٌن العضوٌن مقارنة مع التلفظ العادي ؼٌر العنٌؾ

وتإدي الشحنات الداللٌة والتشنجات االنفعالٌة المصاحبة للعنؾ إلى مضاعفة المدة    

، أي الصوامت الشدٌدة واالنفجارٌة مثل التاء والكاؾ "الصلبة"الزمنٌة فً الصوامت 

إذ إنها تطٌل مدة االنؽالق وتضٌق الممر الهوابً أثناء إنجاز الصوامت االحتكاكٌة . والدال

إذ ٌالحظ . وتتمٌز التلفظات الصوتٌة العنٌفة كذلك بورود أكبر للصوامت مقارنة بالصوابت.

.  أن هذه األخٌرة ترد أكثر خالل التعبٌرات الصوتٌة ؼٌر العنٌفة والهادبة

، فإن التصوٌت العنٌؾ ٌنجز بنبرات قوٌة prosodie أما على المستوى التطرٌزي 

وٌعود سبب ذلك إلى قوة النشاط العضلً ألعضاء التنفس فً مستوى الصدر . متعددة

وٌتحقق تنؽٌم العبارات والجمل المنطوقة بعنؾ من خالل منحنٌات لحنٌة مستقٌمة . والبطن

متقطعة تتخذ شكل زواٌا، وتكون مصحوبة بقفزات وانقطاعات على مستوى خط 

.  intensitéالشدة

 

 



 :03الفقرة 

    نحو تفسير لساني نفسي للعنف:العنوان

 مثل –فاإلنسان . الشعور بالعنيف مبعثو القلق والغضب؛ ومنبعو اخلوف  إن :المحتوى
 يأىب األذى ولكنو يلجأ إىل العنف خوفا ودفاعا مستميتا عن ذاتو ، وحفاظا على –باقي ادلخلوقات 

ويرى . (ويف احليوان)غريزة طبيعية يف اإلنسان   فاخلوف. حياتو العضوية وادلعنوية اليت يعتربىا مهددة
مبدأ اللذة :   أن حياة اإلنسان يتنازعها مبدآن psychanalyseخرباء التحليل النفسي 

Plaisir ومبدأ األمل Déplaisir . يسعى يف الشر أو "كما أن العنف حتريف للفطرة، فاإلنسان
إن حب العنف ال يسري يف عروقنا، بل يدخل ..يف اخلري حبسب ما خيضع لو من أحكام رلتمعو

 . ولو تغريت ىذه األمناط دلا ظهر العنف اجلماعي. حياتنا باإلرادة والتلقني والتعزيز واالقتباس والقياس

تفسريا طريفا لشعور العنف الغاضب يستند فيو إىل افرتاضات النظرية " فوناجي"ويقدم 
يقوم اإلنسان من خالل حركة عنيفة منبعثة من عضالت : التطورية عند تشارلز دارون نلخصو كالتايل

فعند الغضب العدواين يرغب ادلرء يف إفراغ . واذلواء الفاسد من الرئتني" السم"القفص والبطن بنفث 
فيحاول التخفيف من وطأة ىذا الضغط النفسي وذلك من . ما يف جعبتو من مرارة و حنق وغيظ

ويعكس ىذا . خالل إبعاده دلادة سامة عالقة يف صدره مكونة من محضيات ثاين أكسيد الكربون
وال يكاد .الوضع مبارزة متخيلة يصورىا التقلص العضلي الشديد ألعضاء النطق اليت تتعارك فيما بينها
وىكذا . الضغط اذلوائي حتت ادلزماري يهز الوترين الصوتيني داخل احلنجرة، فيولد بالتايل صوتا خمتنقا

. تظهر التعبريات الصوتية العنيفة يف شكل مجل وصوائت مقطعة األوصال، تنجز عرب خنق للحنجرة
 . النرجسيlibido" الليبيدو"ويصبح التصويت العنيف ىنا مبثابة قذف دلادة مشبعة بالنهم أو

وميكن جتسيد ادلالمح الصوتية والتطريزية اليت تعرب عن ادلشاعر العدوانية العنيفة يف مشاىد 
فادلسافة الفكية الكبرية، والفم . فالتوتر العضلي ميكن أن يصور ادلبارزة نفسها. الصراع وادلبارزة البدائية

ادلنفتح عن آخره ميثالن هتديدا مباشرا موجها للخصم ، وكذا الفك األعلى ادلندفع مع األسنان العليا 
كما يذكر اجلرس الصويت الغامق بأصوات الوحوش الضارية . اليت تعض الشفة السفلى وتضغط عليها



وميكن اعتبار اإلجناز ادلكرر لصوت الراء مبثابة هناية . ادلفرتسة، وصوت احليوان الذكر القوي ادلهيمن
إذ . كما توحي حركات اللسان إىل حركات اجلسم والذراعني واليد. للتهديد وحتقيقا رمزيا للمعركة

كما يتقوس ظهر . ينطلق التعبري ادلهدد حبركة بطيئة للسان الذي يرتاجع إىل اخللف ويقرتب من احللق
ويذكر تقلص . اللسان وميتد كالقوس، فيتحجر يف ىذا الوضع ليندفع فجأة إىل األمام كالسهم ادلنطلق

 . اللسان واجلرس اجلهوري مبوقف التهديد وبصراخ الوحش الضاري

أما فيما خيص ادلظاىر التنغيمية اليت جتسد مشاعر العنف العدواين،فإن الفواصل احلادة 
كما أن تسريع اإليقاع . ميكن أن جتسد تلك الضربات واللكمات   ادلوجودة بني نغمات التصويت

بفعل استهالك كمية بالغة من األكسجني أثناء ادلعركة ىو متثيل وجتسيد  العنيفة سي وإيقاع ضربات القلبالتنف
 .تصويري إليقاع ادلعركة

 الفرار زة   >الخوف  / -  المبارة   >الغضب   :/ وميكن رصدىا ىذا التمثيل االفرتاضي كالتايل   -

                                                                            اإلقصاء >االمتعاض   /-      اإلقصاء >االمتعاض    -  / التراجع واالنكماش >القلق   -
وىكذا ميكن تصور التعبري الصويت عن مشاعر العنف مبثابة أحداث بدائية مصغرة ومثبتة على 

أساس النظريات اليت " - فوناجي" يف نظر –ويعترب ىذا التفسري . بنية وشكل الرسالة اللغوية اليت حتملها
يف تعريف الشعور، كما أنو خيتلف عن تلك التصورات اليت قدمها  Freud وفرويد Youngوضعها يونغ 

الفالسفة الغربيون القدامى الذين اعتربوا ادلشاعر واالنفعاالت مبثابة اضطرابات عضوية أو نفسية مرضية، 
 . أي مبثابة سلوكات منحرفة وغري متكيفة بشكل صحي وطبيعي مع الواقع

 

     

 

 
 
 
 


