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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة الثانية عشرة

2013اكتوبر  17

مناقشة سريعة لقضية الدبلجة

أم عامية؟ فصحى •

2

ملخص لمحاضرة الثالثاء

علم اللغة االجتماعي يھتم بدراسة العالقة بين اللغة والعوامل •
االجتماعية المختلفة مثل البيئة والعمر والتعليم والمستوى 

.  الجنس/والدين والنوع واإلثنيةاالجتماعي -االقتصادي
:  في العالم العربي تكلمنا عن تأثير البيئة والعمران على اللغة•

.  لھجة المدن–لھجة الريف –لھجة البدو 
أو » تميز«تكلمنا ايضا عن كون لھجات المدن الكبرى لھا •

.  »برستيج«أو بالمصطلح األجنبي » َوجاھة«
ماذا يحدث : السؤال الذي أنھينا به محاضرة الثالثاء كان•

عندما ينتقل بعض األفراد من بيئتھم إلى بيئة جديدة؟ 
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القاف والجيم في مصر: 1مثال 

)قمر(ء← القاف :في القاھرة•
)قمر(گ← القاف :في الصعيد•

)جمل(گ← الجيم :في القاھرة•
)جمل(أو ج أو دچ ← الجيم :في الصعيد•

ماذا يحدث عندما ينتقل شخص صعيدي إلى القاھرة للدراسة •
أو العمل؟
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القاف في األردن: 2مثال 

أحد االختالفات بين الفلسطينيين واألردنيين الذين يعيشون في •
.  األردن يتعلق بنطق القاف

ء← ق : بين الفلسطينيين في المدن–
ك← ق  : بين الفلسطينيين في الريف–
گ← ق  : بين األردنيين من البدو وفي الريف–

بعض الفلسطينيين استخدموا النطق األردني، لكن األردنيين لم •
يستخدموا النطق الفلسطيني بالرغم من كون النطق الفلسطيني ھو 

لماذا؟ ). كالقدس مثال(نطق أھل المدن 
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الشبكات االجتماعية

أحد نظريات علم اللغة االجتماعي عن العالقة بين اللغة •
 ميلروي لليزلي» االجتماعية الشبكات«والمجتمع ھي نظرية 
.  في أواخر السبعينات

.  الفكرة األساسية أن كل فرد يعيش في شبكة اجتماعية•
. مفتوحةأو  مغلقةالشبكات االجتماعية قد تكون •
 ُمَكثَّفة) 1(الشبكات المغلقة ھي شبكات ذات عالقات •

. متعددة) 2(و
نوعا من الضغط على أفرادھا المغلقة تمارس الشبكات •

.  لاللتزام بالسلوك اللغوي للجماعة وخصائصھا اللغوية
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الشبكات االجتماعية

بالمقابل، الشبكات المفتوحة تسمح ألفرادھا بالخروج على •
كلما انفتحت الشبكة كلما أصبحت التغيرات أو . قواعدھا

.  التجديدات اللغوية مقبولة لدى ھؤالء األفراد

لماذا يلتزم البعض بالسلوك اللغوي للشبكة ولماذا : سؤال•
يخرج البعض اآلخر على ھذا السلوك؟ 
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شبكة اجتماعية افتراضية

8

)للفيسبوكربما من العالم االفتراضي (اجتماعية شبكة 
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؟»التميّز«أو » االنتماء«

:الصراع بين شيئين•
.لھا وتعزيز الھوّية االنتماءوالتضامن مع جماعة الفرد ) 1(

.  عن الجماعة ومحاولة االنتماء لجماعة أخرى التمّيز) 2(

:نوعان البرستيجالتميز أو •
).يحدده المجتمع بصفة عامة( الظاھر التميز) 1(

).تحدده الجماعة التي ينتمي إليھا الشخص( الخفي التميز) 2(
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التنوع اللھجي في البحرين: 3مثال 

ماذا نعرف من القراءة عن التنوع اللھجي•
في البحرين؟
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الوضع اللغوي في البحرين

): ھولزحسب تصنيف كاليف (ھناك مجموعتان •
أصحاب سلطة ونفوذ في –سنة –أقلية –(!) مجموعة العرب –

.  المجتمع
أقل سلطة ونفوذ في –شيعة –أغلبية –البحارنةمجموعة –

.  المجتمع

أما . من الناحية اللغوية، لھجة السنة تنحدر من منطقة نجد•
.  فتنحدر من ُعمان البحارنةلھجة 

في  البحارنةلھجة : تنقسم إلى لھجتين فرعيتين البحارنةلھجة •
.  الريففي  البحارنةالمدن ولھجة 
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الوضع اللغوي في البحرين

حتى أواسط السبعينات من القرن العشرين عاش السنة •
.  في قري منعزلة أو مناطق منفصلة داخل المدن والبحارنة

تتميز كل لھجة ببعض الخصائص اللغوية في النطق •
. والمفردات وأيضا في الصرف والتركيب
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االختالفات الصوتية في لھجتي البحرين
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)وصوتية(اختالفات معجمية 
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الوضع اللغوي في البحرين

؟ والبحارنةكيف نفسر االختالف اللھجي بين السنة •

كل مجموعة تمثل شبكة اجتماعية مغلقة ذات عالقات مكثفة •
.  ومتعددة

أفراد كل مجموعة حافظوا على الخصائص اللغوية : النتيجة•
. للھجتھم

ماذا يمكن أن يحدث للوضع اللغوي في البحرين لو : سؤال•
حدث انفتاح بين أفراد الشبكتين بسبب تغيرات اجتماعية 

واقتصادية مثال؟ 
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التغيرات االجتماعية واالقتصادية في البحرين

.  توقف صناعة وتجارة اللؤلؤ. اكتشاف النفط•
فقط من العاملين في الجزيرة كانوا يعملون % 4 1980في سنة •

.  بالزراعة
في السبعينات والثمانينات أصبحت البحرين مركزيا تجاريا •

.  واقتصاديا بسبب الحرب في لبنان
أصبحت . بدأ ظھور وظائف جديدة. التعليم أصبح متاحا للكل•

.  مناطق السكن مختلطة
النتيجة؟•
. األعلى البرستيجتغير لغوي تجاه اللھجة السنية ذات •
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لھجة جديدة في البحرين في العقود األخيرة
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اللھجة؟ برسيتجما الذي يحدد : إذن

اللھجات؟  برستيجخصائص الفصحى ھي التي تحدد ھل •

إذن؟ اللھجة  برستيجيحدد ما الذي •
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اللغة والدين في بغداد

.  لھجة يھود بغداد. لھجة مسيحيي بغداد. لھجة مسلمي بغداد•

ننتظر مشروع اللھجة العراقية بعد عطلة الخريف إن شاء •
. هللا
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الجنس/اللغة والنوع: مناقشة عامة

الجنس /ما ھي بعض القضايا المتعلقة بموضوع اللغة والنوع•
التي يناقشھا الناس عادة؟

التحيز اللغوي•

االختالفات بين لغة الرجال ولغة النساء•
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التحيز الذكوري في اللغة

عانس إمرأةرجل أعزب•
أنوثةرجولة•
أرمل األستاذة ھناء *أرملة األستاذ أحمد•
.  االجتماع واكل األساتذة واألستاذات حضر•

:  من العامية المصرية•
بنت بميت راجل •
زي البنات ِبيَعيَّط•
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لغة الرجال ولغة النساء

يستخدم الفصحى أكثر؟ من •

من يستخدم الخصائص الدارجة أكثر؟ •

من يقاطع أكثر؟ •

من أكثر أدبا في الحديث؟ •
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أجندة المحاضرة القادمة

. لغة الرجال ولغة النساء: الجنس/اللغة والنوع•

على موقع  برھومةاقرأوا األجزاء المحددة من كتاب عيسى •
.  الصف
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