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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة الثالثة عشرة

2013اكتوبر  24

تنبيھات

ما أخبار مشروع اللھجة؟•

مجموعتان يوم . التقديمات تبدأ األسبوع القادم إن شاء هللا•
.نحدد المواعيد اليوم. الثالثاء وثالث مجموعات يوم الخميس

أفضل أن أتقابل مع كل مجموعة في ساعات المكتب قبل •
يوم االثنين لمجموعتي الثالثاء، ويوم األربعاء (التقديمات 

.  ، خاصة إذا كان عندكم أسئلة)لمجموعات الخميس

.  إرشادات للتقديمات وإرشادات لكتابة تقرير المشروع•
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رشادات للتقديماتإ

.لألسئلةدقائق  5دقيقة ثم  15كل تقديم سيأخذ 1.

ال يمكنكم التقديم بدون واحد . آوت-يمكنكم استخدام باوربوينت أو ھاند2.
.  من ھذين االثنين

وھل ھناك لھجات أو ُتتكلم في التقديم تكلموا قليال عن اللھجة وأين 3.
.  لغات أخرى في نفس المنطقة

ذلك نركز على الخصائص اللغوية للھجة وكيف تختلف أو تتشابه بعد 4.
الخصائص  -الخصائص الصوتية : مع الفصحى واللھجات األخرى

.  الداللية/الخصائص المعجمية -الخصائص التركيبية  -الصرفية 
ليس ھناك وقت للكالم . الخصائص اللغويةتحاولوا الكالم عن كل ال 5.

.  فقط اختاروا أمثلة من كل مجموعة من الخصائص. عن كل شيء
 unless(التقديم طالب أو طالبة في المجموعة يجب أن يشارك في كل 6.

you’re auditing the class, then you’re not required.(
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المكتوبإرشادات للتقرير 

كل تقرير يبدأ بتعريف اللھجة ومعلومات عن المنطقة 1.
.  من المفيد استخدام خريطة لمنطقة اللھجة. الجغرافية لھا

كيف وصلت اللغة العربية . معلومات عن تاريخ اللھجة2.
للمنطقة؟ 

ھل ھناك لھجات عربية أخرى في المنطقة؟ ھل ھناك لغات 3.
أخرى في المنطقة؟ ھل ھناك تأثير متبادل بين اللھجة 

العربية واللغات األخرى بسبب االحتكاك اللغوي؟ 
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إرشادات للتقرير المكتوب

.ما ھي أھم الخصائص الصوتية للھجة؟ اذكروا أمثلة4.

.ما ھي أھم الخصائص الصرفية للھجة؟ اذكروا أمثلة5.

.ما ھي أھم الخصائص التركيبية للھجة؟ اذكروا أمثلة6.

.الداللية للھجة؟ اذكروا أمثلة/ما ھي أھم الخصائص المعجمية7.

)  دقائق 5ليس أكثر من (منطوقا قصيرا من اللھجة نصا اعطوا 8.
الرابط على االنترنت حتى يستطيع بقية الطالب واذكروا 

.للنصواألستاذ أن يستمعوا 

.  اكتبوا قائمة المراجع التي استخدمتموھا في المشروع9.
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أجندة اليوم

.الجنس/مناقشة حول موضوع العالقة بين اللغة والنوع•

أما النوع فمفھوم ثقافي واجتماعي  ،الجنس اختالف بيولوجي•
.  لالختالفات بين الجنسين

معظم كالمنا سيكون عن االختالفات اللغوية المرتبطة •
. بالنوع
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نقاش في مجموعات صغيرة: الجنس/اللغة والنوع

عن لغة الرجال ولغة النساء  األفكار الشائعةما ھي بعض •
التي سمعتم عنھا في مجتمعاتكم أو في المجتمعات التي عشتم 

التي يتكلم فيھا كل نوع  الموضوعاتما ھي : فيھا؟ مثال
التي  الكلماتأو  األصواتأكثر؟ ھل ھناك اختالفات في 

بين  الكالم أسلوبيستخدمھا كل نوع؟ ھل ھناك اختالفات في 
النساء والرجال؟ ما ھي بعض ھذه االختالفات؟ أيضا ھل 

ھناك اختالفات بين األوالد والبنات في سن الطفولة بالنسبة 
للغة؟ 
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اللغة والمجتمع

.  اللغة تعبر عن الفئة أو الطبقة التي تستخدمھا•

.  مثال عبارات النداء لألب واألم، وأيضا عبارات التحية•
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قواعد اجتماعية وثقافية للكالم

المجتمعات المختلفة تضع قواعد للكالم لألوالد والبنات •
.  والرجال والنساء

ما ھي بعض ھذه القواعد سواء في مجتمعكم أو في •
مجتمعات أخرى؟ ھل نتذكر رأي مھا في ھذا الموضوع؟ 
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قواعد اجتماعية وثقافية للكالم

ماذا نعرف من القراءة عن الوضع اللغوي للنساء والرجال •
مناطق البربر في –المھرة باليمن –والنوبة بمصر  سيوةفي 

المغرب؟

كيف نفسر ھذا الوضع من خالل نظرية الشبكات •
االجتماعية؟

تقارب الخصائص اللغوية←  االختالط بين الرجال والنساء –

اختالف الخصائص اللغوية← بين الرجال والنساء االنفصال –
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الخصائص اللغوية لكالم النساء والرجال

خصائص صوتية•

خصائص تركيبية•

داللية/معجميةخصائص •

خصائص أسلوبية•
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صوتيةخصائص 

:ترقيق النساء لألصوات  المفخمة•

رايحةنظرطويلةصباح

ھمزة في حين ينطق الرجال  القاففي األردن النساء ينطقن •
لماذا؟ . گالقاف 

.النساء أميل إلى اتباع طريقة النطق الحديث•

.  intonation التنغيمھناك أيضا اختالفات في •
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تركيبيةخصائص 

تستخدم النساء الجمل القصيرة السھلة، بينما يستخدم الرجال •
.  الجمل الطويلة المعقدة

:  استخدام النساء لألسئلة القصيرة•
؟ألصح والّ مش كده؟

لماذا؟. استخدام النساء الضمائر الشخصية أكثر•
لكم–لنا –انت –أنا 

:  أكثر» الظن«استخدام أفعال وكلمات •
احتمالأتصورممكن/يمكنأظن
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داللية/معجميةخصائص 

:استخدام النساء للتعبيرات المھذبة أكثر•

لو أمكنمن فضلكلو سمحت

:  استخدام كلمات المبالغة أكثر•

كبير جدا جداحلو خالصجميل قوي

ِيْھِوسِيَجنِّنأبدا أبداأبدا 
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داللية/معجميةخصائص 

) السب والشتيمة(األلفاظ الخارجة الرجال يستخدمون •
لماذا؟. أكثر من النساء tabooوالمحّرمة 

.  أيضا المرأة تميل إلى استخدام األلفاظ السھلة والواضحة•
.  الرجال يستخدمون ألفاظا أكثر صعوبة وتعقيدا أحيانا

. »األلوان«النساء يستخدمن كلمات أكثر لـ •
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داللية/معجميةخصائص 

بعض الكلمات لھا معنى مختلف عندما تستخدم مع الرجال •
:ومعنى مختلف عندما تستخدم مع النساء

السيدةالسيد

شوارعبنت شوارعابن 

أخذت معان سلبية في بعض » نساء«أيضا بعض الكلمات لـ •
:مثال في العامية المصرية. اللھجات

ِنْسوانَحريم 

17

أسلوبية في كالم النساءخصائص 

  التكرار•
:مھذبةاستخدام لغة •

...بعد إذنك ...اسمح لي ...آسفة للمقاطعة 
: العاطفيةاستخدام الكلمات والعبارات •

، يا خيبتيحوستييا مصيبتي، يا 
التردد•
المرأة تترك النقاش مفتوحا عادة، لكن الرجل يعبر عن آرائه •

.  بقوة
في رأيكم، لماذا تتصف لغة النساء بھذه الخصائص األسلوبية؟•
.األمان اللغويفكرة •
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خصائص أسلوبية في كالم النساء

الرجل يقاطع المرأة . المرأة تقاطع الرجل أقل وعادة للسؤال•
.  أكثر

مقاطعات 7← محادثة بين أفراد من نفس الجنس  20–

من  46(مقاطعة  48← محادثة بين أفراد من الجنسين  11–
)من النساء 2الرجال و
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خصائص أسلوبية

النساء يأخذن كالم الرجال بجدية، لكن الرجال قد ينظرون •
. أقل وقد يعتبرونه ثرثرةإلى كالم المرأة باھتمام 

ھي الموضوعات التي يتكلم عنھا الرجال أكثر؟ ما ھي ما •
عنھا النساء أكثر؟ تتكلم الموضوعات التي 

الرجل أو : من تظنون أنه يستخدم الفصحى أكثر: سؤال•
المرأة؟
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أجندة المحاضرة القادمة

الجنس/استكمال النقاش حول اللغة والنوع•

.  تقديمات عن اللھجات العربية•
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