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مقّدمة املرتمَجني:. 1
يف  املعرفيَّة  املجاالت  من  واحًدا   Sociolinguistics االجتامعّي  اللُّغة  علم  يعدُّ 
العلم، ونظًرا لدراساهتام  اللُّغة، وانطالًقا من استشعار املرتمَجني بأمهيَّة هذا  حقل علم 
اللُّغوّي  التَّخطيط  وعلم   ،Sociolinguistics االجتامعّي  اللُّغة  علم  يف  املتعّددة 
ا يف وضع معجٍم خمتّص  را مليًّا وجّديًّ Language Planning- خمتّصني وباحثني- فكَّ

هبذا العلم ليخدم القارئ العريّب عموًما، واملختّصني بعلم اللُّغة وعلم اللُّغة االجتامعّي 
ة واللُّغة  Sociolinguistics أو الّسوسيولسايّن، وطلبة العلم يف أقسام اللُّغة اإلنجليزيَّ

 Language االجتامعّي  اللُّغوّي  الوعي  لزيادة  وذلك  العربيَّة؛  اللُّغة  وجمامع  العربيَّة، 
 Sociolinguistics واالجتامع اللُّغوّي، ومواضيع علم اللُّغة االجتامعّي ،Awareness

وجماالته؛ لينعكس عىل دور اللُّغات يف بناء األفراد واألوطان.
معجـــم  ترمجـــة  عـــىل  اهتاممنـــا  وقـــع  جمتمعـــًة  األســـباب  وهلـــذه 
 Joan Swann, Ana( مـــن:  كلٌّ  فـــه  ألَّ اّلـــذي  االجتامعّيـــة  اللُّغوّيـــات 
نرشتـــه واّلـــذي   ،)Deumert, Theresa Lillis and Rajend Mesthrie, 2004 

)Edinburgh University Press( ألمهّيتـــه لعلـــم اللُّغـــة بشـــكل عـــاّم، وعلـــم 
اللُّغـــة االجتامعـــّي Sociolinguistics بشـــكل خـــاّص.

تطبيقّي  بمعنى  بدايته  منذ   Sociolinguistics االجتامعّي  اللُّغة  علم  اهتمَّ  لقد 
تي تقوم هبا اللُّغة يف املؤّسسات االجتامعيَّة، ويف تنظيم  بالغ؛ بالوظائف Functions الَّ
ه اجلديد اّلذي  ز عىل دور اللُّغة يف بناء األوطان، وذلك انطالًقا من الّتوجُّ املجتمع، وركَّ
ولة، وُألِّفت كتٌب يف جمال دور  خل، وعامد الدَّ يشري إىل أّن اللُّغة مصدٌر من مصادر الدَّ
مة أم نامية، ومل تعِد اللُّغات عائًقا؛ بل  اللُّغات يف بناء األوطان، سواًء أكانت دواًل متقدِّ

ا ُيامَرس من قبل العموم واألقّلّيات. حقًّ
اللُّغة  علم  جماالت  بالّتفصيل   )Coulmas, 1997( بحث  املثال،  سبيل  فعىل 
االجتامعّي Sociolinguistics يف كتابه )دليل الّسوسيولسانّيات(، واّلذي اشتمل عىل:

ر نظريَّة سوسيولسانيَّة اللُّغة. • تطوُّ
ديمقراطيَّة اللُّغة. •
• .Language Variation ع اللُّغوّي ة والتنوُّ األنواع اللُّغويَّ
م الّتغرّي كام يقع. • ل اللُّغوّي Language Shift يف تقدُّ الّتحوُّ
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•  .Language Change العوامل االجتامعيَّة يف الّتغريُّ اللُّغوّي
• .Sociophonetics الّسوسيوصوات / علم الّصوتّيات االجتامعّي
الّلهجة Dialect يف املجتمع.  •
ا سوسيولسانيًّا؛ آفاق جديدة يف دراسة  • النّوع االجتامعّي Gender بوصفه متغرّيً

ع.  الّتنوُّ
الُعمر Age كمتغرّي سوسيولسايّن. •
اللُّغة املنطوقة واملكتوبة. •
سوسيولسانّيات وسائل اإلعالم الّتواصلّية.  •
االزدواجية اللُّغوّية Diglossis بوصفها حالة سوسيولسانّية.  •
الّتغرّي الّشفوّي.  •
• .”Pidgins & Creoles“ وتوليدها؛ Language Contact اّتصال اللُّغة
اّتصال اللُّغات وانحطاطها. •
اّتصال اللُّغة وإزاحتها. •
اع اللُّغوّي.  • الصِّ
• .Polyglossia الّتعّددّية اللُّغوّية
• .Language and Identity اللُّغة واهلوّية
اللُّغة اإلثنّية Ethnic Language: الّرؤية من الّداخل. •
سوسيولسانّيات النّطاق الّشامل. •
ط الّتجربة: الّتمثيل اللُّغوّي والّتكيُّف املعريّف. • اللُّغة وتوسُّ
لوك الّلسايّن. • آداب السُّ
الّسوسيولسانّيات والرّتبية. •
الرّتبّية ثنائّية اللُّغة. •
الّسيولسانّيات والقانون. •
• .Language Maintenance الّتخطيط اللُّغوّي واإلصالح اللُّغوّي

االجتامعّي  اللُّغة  علم  يتناوهلا  اّلتي  واملجاالت  العناوين  هذه  من  ُيالحظ  وكام 
Sociolinguistics، وهو املصطلح الّشائع يف بالد املرشق العريّب، أو علم الّسوسيولسايّن 

ا جماالت تبنّي الرّتابط بني اللُّغة واملجتمع؛ ألنَّ  الّشائع يف بالد املغرب العريّب، نجد أنَّ



-١3-

اللُّغة هي مرآة املجتمع، كام يعكس املجتمع أيًضا الوضَع والبناَء اللُّغوّي.
 Sociolinguistics االجتامعّي  اللُّغة  علم  أنَّ   )Wardhaugh, 1996( بنيَّ  لقد 
َيدرس بطريقة علميَّة العالقة بني اللُّغة واملجتمع، وتأثرَي كلٍّ منهام يف اآلخر، وأوضح 

أّن هناك أربع فرضّيات للعالقة بني اللُّغة واملجتمع:
األوىل: أنَّ بناء املجتمع يؤّثر يف البناء اللُّغوّي، وأّن البناء أو الرّتكيب االجتامعّي - 

 . د البناء اللُّغويَّ ربام يؤّثر أو حيدِّ
اللُّغويَّ -  البناء  إنَّ  حيث  االجتامعّي،  البناء  يف  يؤثِّر  اللُّغويَّ  البناء  أنَّ  الّثانية: 

. يعكس البناء االجتامعيَّ
الّثالثة: أنَّ الّتأثري والعالقة بني اللُّغة واملجتمع تبادليَّة، حيث إّن كالًّ منهام يؤثِّر - 

يف اآلخر. 
ابعة: أنَّ اللُّغة مستقّلة عن املجتمع وال يؤثِّر أحدمها عىل اآلخر، وهذه وجهة -  الرَّ

ث عن اللُّغة بوصفها  نظر العامِل اللُّغوّي املنّظر ‘Noam Chomsky’، حيث يتحدِّ
بناًء مستقالًّ جمّرًدا، ووجهة النّظر هذه متّثل إفراغ اللُّغة من حمتواها االجتامعّي، 
ة؛ ألّن اللُّغة وسياقها  وهذه النَّظرة هي سبب ضعف نظرّية ‘Chomsky’ اللُّغويَّ

االجتامعّي ال ينفّكان عن بعضهام، وحتاًم يؤثِّر أحدمها عىل اآلخر.
إىل  االجتامعّية-  اللُّغوّيات  من  فرع  اللُّغوّي- وهو  الّتخطيط  أدَّى ظهور علم  لقد 
ة االجتامعّية، وإجياد احللول العلمّية املدروسة؛ حيث  إدراك أمهيَّة حتديد املشاكل اللُّغويَّ
واإلصالح   ،Language Revival اللُّغوّي  واإلحياء  ة،  اللُّغويَّ الّتنقّية  يف  نامذج  م  قدَّ
 Language and Gender اللُّغوّية  ة  واجلندريَّ  ،Language Maintenance اللُّغوّي 
وأبجدة  ة  اللُّغويَّ املعايرة  اللُّغة(،  يف  واجلنس  االجتامعّي  النّوع  أو  والّتأنيث،  )الّتذكري 

ة(. اللُّغة )محالت حمو األميَّة Literacy اللُّغويَّ
مت كثري من املشاريع اللُّغوّية االجتامعيَّة لفهم خصائص الكالم اخلاّص  لقد ُصمِّ
 Standard الفصحى  اللُّغة  بني  واالختالفات  ووظائفه،  االجتامعّية  بالّطبقات 
Language والّلهجات Dialects؛ جلعل األساتذة والّتالميذ قادرين عىل الّتغلُّب عىل 

االختالفات بطريقة غري متييزّية، وبذلك يتمُّ الّتقليص من اإلجحاف اللُّغوّي؛ ألنَّ دور 
االجتامعيَّة  ة  اللُّغويَّ الّدراسات  جماالت  يشمل  الّتعليم  يف  ودورها  املجتمع،  يف  اللُّغة 

الّتطبيقّية.



-١٤-

إنَّ علامء اللُّغويَّات االجتامعيَّة منشغلون أيًضا بفاعلّية يف املشاكل املرتبطة بتصميم 
الربامج األكاديميَّة اللُّغويَّة ألغراض ختّصصيَّة يف سياقات علمّية اجتامعّية متباينة، حيث 
ة يف  اللُّغات املعياريَّ اّلتي تواجه األقّلّيات اإلثنّية العرقّية، ودور  تمَّ دراسة الّصعوبات 
ًرا يف دور املؤّسسات  تدريس العلوم الطبيَّة واهلندسيَّة، وشهدت الّسنوات األخرية تطوُّ
الّرسمّية وغري الّرسمّية يف رسم الّسياسات اللُّغوّية يف املدارس واجلامعات، ويف دور 
ناعة،  الصِّ يف  باللُّغة  متزايًدا  اهتامًما  شهدت  كام  العاّمة،  اإلدارة  يف  اللُّغوّيني  املرشدين 

واالقتصاد، والّتكنولوجيا، والعوملة أو الكوكبة.
ونظًرا ألمهيَّة حقل علم اللُّغة االجتامعّي Sociolinguistics وتطوير معجم تعريفّي 
تقديم  إىل  اّلذي هيدف  الّطموح  املرتمجان هبذا املرشوع  قام  اخلاّصة هبا،  باملصطلحات 
العريّب،  القارئ  ُتعني  اّلتي  واملفاهيم،  للمصطلحات  بمسارد  اجتامعّي  ُلغوّي  دليٍل 
والّدارسني والباحثني يف أقسام اللُّغات يف العامل العريّب؛ لندرة توفُّر مثل هذا املعجم يف 

املكتبات العربّية.
Samuel Johnson: »يتوق كلُّ  إىل مقولة  بنا هنا اإلشارة  وربَّام يكون من اجلدير 
من يؤلِّف كتاًبا إىل املديح، أّما َمْن ُيصنِّف قاموًسا فحسبه أن ينجَو من اللَّوم«. ومقولة 
يف  أَحُدُهم  َكَتَب  ما  أّنه  رأيُت  األصفهايّن:«إيّن  العامد  إىل  رسالته  يف  الفاضل  القايض 
َيوِمِه ِكتاًبا إال قاَل يف َغِدِه، لو ُغرّيَ هذا َلكاَن َأحسن، وَلو ِزيَد ذاَك َلكاَن ُيسَتحسُن، وَلو 
َم هذا لكاَن أفضل، ولو ُتِرَك ذاَك َلكاَن أمجل، وهذا ِمن أعَظِم الِعرب، وهو َدليٌل عىل  ُقدِّ

استيالِء النَّْقِص عىل مُجَلِة الَبرش«.
يف  دور  له  كان  َمْن  كلِّ  إىل  االمتنان  وعظيم  الّشكر  بجزيل  نتقدم  فإّننا  وختاًما، 
الّدكتور عمر  واألساتذة:  األخوة  بالّذكر  منهم  ونخصُّ  العمل،  هذا  مساعدتنا إلمتام 
أبو  جمدي  والّدكتور  الّتقنّية،  الّطفيلة  جامعة  من  مغامس  ماجد  والّدكتور  العموش، 
الرّشيف  أمحد  والّدكتور  الريموك،  جامعة  من  البطاينة  راتب  حمّمد  واألستاذ  دلبوح، 
وطلبة  الوطنّية،  عجلون  جامعة  من  الّصبح  حممود  والّدكتور  البيت،  آل  جامعة  من 

الّدراسات العليا يف مساق الّتخطيط اللُّغوّي من جامعة الريموك.
  

د الّراشد العبد احلــــــّق از حممَّ أ. د. فوَّ
محن حسني أمحد أبو ملحم أ. د. عبد الرَّ
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مقّدمة املؤّلفني:. 2
م معجم اللُّغويَّات االجتامعّية ليكون مصدًرا مفيًدا للّطلبة واملعّلمني والّدارسني  ُصمِّ
والباحثني يف علم اللُّغة االجتامعّي Sociolinguistics، واملختّصني بالّدراسات اللُّغوّية 
اجلندر  ودراسات  والّتواصلّية،  الّتواصل  دراسات  مثل:  االجتامعّي،  الّتوّجه  ذات 
راسات  ياسة )القّوة(، والدَّ Gender )النَّوع االجتامعّي واجلنس(، ودراسات اللُّغة والسِّ

ة. اخلطابيَّة النَّقديَّ
علم  والنّص،  اخلطاب  علم  منظور  من  باللُّغة  املنشغلني  أيًضا  املعجم  ويفيد 
املعجم  يفيد هذا  أن  ونأمل  النّفس، وعلم االجتامع،  )اإلنسان(، علم  األنثروبولوجيا 

ة الّتطبيقّية؛ كُصنَّاع القرار والّسياسة، والرّتبوّيني. املهتّمني بالّدراسات اللُّغويَّ
إنَّ حقل علم اللُّغة االجتامعّي Sociolinguistics مثرٌي ومتجّدٌد، وهيتمُّ باملواضيع 
النّاظر  وإّن  بالّتعّددّية.  واملوسومة  واملمّيزة،  باحلياة  النّابضة  األكاديمّية  الّصبغة  ذات 
اللُّغوّية االجتامعّية املعارصة يلمح تعّدد املواضيع واألطروحات  يف برنامج املؤمترات 
ما  وهذا  متعّددة،  ة  فكريَّ أنساق  من  املتصارعة  الّتحليلّية  املناهج  وكذلك  الفكرّية، 

ح.  تعكسه مدخالت املعجم من حيث التِّعريف والرشَّ
إنَّ طاّلب علم اللُّغة االجتامعّي Sociolinguistics يواجهون موضوعات متعّددة 
املناجم، حيث ُيستعمل  وثرّية يف املصطلحات واملفاهيم، فحاهلم كحال َمن يعمل يف 
اللُّغة االجتامعّي  أو املصطلح يف سياقات خمتلفة، ويف رشح مصطلحات علم  املفهوم 
اّلتي  واملناهج  اللُّغويَّ  اإلرث  املعجم  يبنيِّ  وسوف  وتعابريه،   Sociolinguistics

شّكلت علم اللُّغة االجتامعّي، وسوف ُتوضع هذه املصطلحات يف سياقات اجتامعيَّة 
ة لتوضيحها. ُلغويَّ

املحتوى  األكاديمّي للمعجم:. 3
 Sociolinguistics يشمُل املعجم أبرز مفاهيم ومصطلحات علم اللُّغة االجتامعّي
الّلهجات،  مثل:  متعّددة،  مواضيع  يغطي  وسوف   ،١96٠ عام  ره  تطوُّ منذ   املعارص 
حمتوى  يكون  سوف  عاّم  وبشكل  اللُّغة،  وأنثروبولوجيا  األنثروبولوجّية  واللُّغويَّات 
اللُّغوّي،  والّتغرّي  ع  التنوُّ لدراسة  متعّددة  مناهج  يشمل  حيث  ا،  وعامًّ شاماًل  املعجم 
اجتامعّي،  منظور  من  والنّصوص  اخلطاب  وحتليل  اللُّغة،  وثنائيَّة  اللُّغوّي،  والتَّواصل 
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واألبجدة  االجتامعّي(،  والنّوع  )اجلنس  واجلندر  واللُّغة  النّقدّية،  اللُّغوّية  والّدراسات 
)حمو األمّية(، والّتواصل الّثقايّف اللُّغوّي البينّي، واللُّغات العامليَّة وعوملة اللُّغة وجوانب 
والرّتبّية  اللُّغوّية،  والّسياسة  اللُّغوّي  الّتخطيط  مثل:  الّتطبيقّي،  االجتامعّي  اللُّغة  علم 

اللُّغوّية واللُّغة يف الرّتبّية والّتعليم.
ويف بعض املواقف املناسبة سوف ُنبنّي االختالفات يف معاين مدخالت املصطلحات 
واملفاهيم عرب احلقب الّتارخيّية املختلفة، وذلك بأسلوب واضح وجيّل للمختّصني من 

علامء اللُّغوّيات االجتامعّية، ومن عموم املهتّمني بقضايا علم اللُّغة االجتامعّي. 
االجتامعّي    اللُّغة  علم  يف  حداثة  هلا  فنّية  مدخالت  عىل  املعجم  حيتوي  كام 
Sociolinguistic يواجهها القارئ أو املهتّم باجلوانب االجتامعّية اللُّغوّية، ولن حيتوَي 

لن  وكذلك  يسري،  بشكل  واملتداولة  النّاس  لعاّمة  املفهومة  املصطلحات  عىل  املعجم 
حيتوَي عىل مدخالت مصطلحّية متخّصصة خلاّصة اخلاّصة يف علم اللُّغة االجتامعّي، 
اخلطاب  مثل:  متطّورة  خمتلفة  معاٍن  هلا  اّلتي  باملصطلحات  ا  خاصًّ اهتامًما  بذلنا  فقد 
‘Discourse’، النّص ‘Text’ والّصوت  ‘Voice’، وهي مصطلحات هلا معاٍن تقليدّية 

لكنّها اكتسبت معاين جديدًة يف علم اللُّغة االجتامعّي احلديث.
 Sociolinguistics واشتمل املعجم عىل الّتعريف ببعض رّواد علم اللُّغة االجتامعّي
 ،’Dell Hymes‘و  ’William Labov‘ :سوا وأرَسوا قواعد هذا العلم، مثل الَّذين أسَّ
مثل:  االجتامعّي،  اللُّغة  علم  تطوير  يف  نظرّياهتم  أسهمت  اّلذين  اللُّغة  علامء  وبعض 
اللُّغة  علم  علامء  معرفة  من  وملزيد   ،’Michel Foucault‘و  ’Mikhail Bakhtin‘

االجتامعّية  اللُّغويَّات  موسوعة  إىل  العودة  يمكن   Sociolinguistics االجتامعّي 
.)Mesthrie, 2001( املختصة

الواردة يف  واملصطلحات  املفاهيم  بعض  بتضمني  يتعّلق  فيام  مشكلًة  واجهنا  ولقد 
أخرى-  مّرة  كتابته  إعادة  َخشية   ،)Crystal, 2002( والّصوتّيات  اللُّغوّيات  معجم 
واّلذي يعدُّ معجاًم متمّيًزا وشاماًل-؛ لذا اقتص عملنا عىل املدخالت املصطلحّية اّلتي 
ختدم باحثي علم اللُّغة االجتامعّي Sociolinguistics واملتعّلقة باملتغرّيات الفونومّية، 

ع والّتغريُّ اللُّغوّي. والّتنوُّ
Joan Swann; Ana Deumert; Theresa Lillis & Rajend Mesthrie
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A
A Posteriori Language: اللُّغة املتأّخرة 

  .)Artificial Language( انظر اللُّغة املصَطنعة
A Priori Language: اللُّغة االستداللّية

  .)Artificial Language( انظر اللُّغة املصَطنعة
Abnormal Transmission: االنتقال غري الّطبيعي 

 Abnormal االنتقال غري الّطبيعّي ،Normal Transmission انظر االنتقال الّطبيعّي
.Transmission

Abrupt Creolisation: لغة كريول غري املرتابطة 
 )Sarah Grey Thomason & Thomas Kaufman, 1988( صاغه  مصطلح 
وجود  دون  جيلني،  أو  جيل  غضون  يف  برسعة  تطّورت  اّلتي   Creole الكريول  لّلغة 
ى باألساس  مسبق لّلغة ‘Pidgin’ مستقّرة. واللُّغات الكريولّية Creoles مثل هذه  ُتسمَّ
أخرى  أنواًعا  تناقض  األصوليَّة  فالكرولة   .Radical Creoles األصولّية  اهلجني/ 
إىل  تتطّور  عة  موسَّ  ’Pidgin‘ أو  ُمستقّرة   ’Pidgin‘ لغة  فيها  يوجد  اّلتي  الكرولة  من 
اللُّغوّي  ل  الّتحوُّ حاالت  معظم  مع  تتناقض  وهي  نسبيًّا،  تدرجيّي  بشكل   ’Creole‘

مسبًقا،  املوجودة   Target Language املستهَدفة  اللُّغة  فيها  اّلتي   Language Shift

حيث حتلُّ تدرجييًّا حمّل لغة أخرى يف املجتمع. 
Abstand, Ausbau (Languages): اللُّغات املبَتعدة واملتطّورة 

مهام اللُّغوّي األملايّن ‘Heinz Kloss’ عام )١967( يف سياق الّتخطيط  مصلحان قدَّ
اللُّغوّي Language Planning؛ فُلغات ‘Abstand’ )املبَتعدة( هي تلك اّلتي نشأت 
بني  املوجودة  اللُّغوّية  االختالفات  إىل  وتشري  االنفصال،  خالل  من  الوقت  مرور  مع 
أنواع لغتني أو أكثر، وتتمّيز لغات ‘Abstand’ بناًء عىل أسس لغوّية بأّنا لغات بعيدة 
رت  تطوَّ اّلتي  تلك  هي  )املتطّورة(   ’Ausbau‘ لغات  أنَّ  حني  يف  أخرى،  لغات  عن 

كأنواع قياسّية من جزء من تسلسل الّلهجات. 
نسبيًّا-  الوثيق  ارتباطهام  من  الّرغم  عىل  واإلنجليزّية  األملانّية  اللُّغتني  فإنَّ  وهكذا، 
ممّا  كافًيا؛  اختالًفا  خيتلفان  فهام  الغربّية-  اجلرمانّية  اللُّغات  جمموعة  إىل  ينتميان  وكالمها 
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ناحّية أخرى أصناف  )املتطّورة( فهي من   ’Ausbau‘ لغات  ا  أمَّ لغتني خمتلفتني.  جيعلهام 
ُتعترب لغات خمتلفة ال بسبب مسافاهتا اللُّغوّية، بل بسبب الوظائف اّلتي تؤدِّهيا يف املجتمع. 
وعادة ما ُتوّجه أنشطة ختطيط اللُّغة إىل زيادة االختالفات اللُّغوّية تدرجييًّا بني األصناف 
ذات الّصلة، ووضع معايري قياسّية Standard منفصلة. وكثرًيا ما ُتستخدم هذه كمؤرّش 
الّصب  من  اإلثنّية  األصناف  فإّن  املثال،  سبيل  فعىل  والّثقايّف.  الّسيايّس  للفصل  رمزّي 
أّنا  النّاطقني هبا عىل  قبل  ُتفهم من  والبوسنّية-  والكرواتّية،  الّصبّية،  مثل:  الكروات- 
 Mutual ا، وبينها فهم متبادل ل لغات خمتلفة، عىل الّرغم من أّنا متشاهبة للغاّية لغويًّ ُتشكِّ
.’Hetronomy‘ والّتبعّية ،’Autonomy‘ انظر أيًضا االستقاللّية الّذاتّية .Intelligibility

Academic Literacy (-ies): املعرفة األكاديمّية 
ُيستخدم الّتعلُّم األكاديمّي مبدئيًّا يف ثالث طرق، عىل الّرغم من أّن هناك عثراٍت 

أثناء هذه االستخدامات.
غالًبا ما ُتستخدم »املعرفة األكاديمّية« املفردة بشكل عام لإلشارة إىل الكتابة والقراءة 
ا أّن هذا هو  اّلتي يشارك فيها الّطلبة واألكاديمّيون يف الّتعليم العايل، ومن الواضح جدًّ
نوع من استخدامات اللُّغة األكثر رسمّية وغري الّشخصّية يف العديد من االستخدامات 

اليومّية لّلغة.
إىل  لإلشارة  األحيان  بعض  يف  اجلمع  بصيغة  األكاديمّية«  »املعرفة  استخدام  يتمُّ 
أو  الّتقرير  أو  املقال  مثل  العايل،  الّتعليم  يف  املستخدمة  النّصوص  أنواع  من  جمموعة 
Text Types يف خمتلف  مقال  املجّلة، أو االختالفات بني هذه األنواع من النّصوص 
الّتاريخ  املثال: قد يكون هيكل وأسلوب اجلدل يف مقال يف  الّتخّصصات. عىل سبيل 

خمتلًفا عن مقال يف علم النّفس.
الّتعامل مع كتابة  أيًضا لإلشارة إىل طريقة  »املعرفة األكاديمّية«  ُيستخدم مصطلح 
New Literacy Studies، حيث  األمّية احلديثة  الّطلبة، واملستمّدة من دراسات حمو 
َيدرس إنتاج النّصوص األكاديمّية كمامرسة اجتامعّية وثقافيَّة حمّددة ُمضمنَّة يف عالقات 
  .)Jones, Turner and Street, 1999(و )Lee and Street, 1998( الّسلطة، انظر
ذات  هي  املعرفة  بإنتاج  املحيطة  االجتامعّية  والعملّيات  العالقات  فإّن  النّهج،  هذا  يف 
أمهّية كبرية مثل طبيعة النّصوص األكاديمّية املكتوبة نفسها. انظر أيًضا الّدراية املقاليَّة 

.»Essayist Literacy«
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Accent: الّلكنة
جمموعة متنّوعة من الكالم ختتلف عن األصناف األخرى من حيث النّطق )بام يف 
االجتامعّية،  واملكانة  اإلقليمي،  األصل  املتكّلم من حيث  د  حُيدِّ واّلذي  النّغمة(،  ذلك 
 Northern الّشاملّية  فالّلكنة  وبالّتايل   ،Ethnicity العرقّي  األصل  أو  اإلثنّية  وربَّام 
إىل  وما   ،»Scottish Accent اإلسكتلندّية  »الّلكنة  وكذلك  واسعة«،  »لكنة   Accent

ذلك. وهبذا املعنى اللُّغوّي االجتامعّي، فإّن مجيع املتكّلمني لدهيم لكنة، واملصطلح ال 
يقتص عىل األصناف ذات املستوى االجتامعّي املنخفض، بل يشمل أصناًفا راقية مثل 
)يف اللُّغة اإلنجليزّية الربيطانّية( ذات اهليبة )Recived Pronunciatin )RP   هناك لفظ 
قيايس، وملعرفة اجلدل حيال ذلك انظر، عىل سبيل املثال،)Esling, 1998(. فالّلكنة 
والقواعد،  النّطق  سامت  إىل  فقط  لإلشارة  ليس  أوسع  بمعنى  ُيستخدم  كمصطلح 

ع املفردات. واختالفات عالمة تنوُّ
بمعنى أوسع بكثري، لإلشارة ليس فقط   ’Bakhtin‘ يتّم استخدام الّلكنة يف عمل
إىل أصوات اللُّغة، ولكن إىل الّطرق اّلتي حتمل فيها مجيع العبارات معها »لكنات«، أي 

معاين ووجهات نظر املتكّلمني الّسابقني.
 .›Dialogic‹  واحلوارّية ›Addressivity‹ يف هذا املعنى األخري، انظر أيًضا الّتخاطبّية

Acceptance: القبول
 .Speech Community اعتامد اللُّغة لقرارات التَّخطيط من ِقبل املجتمع اخلطايّب
بّينة من الّسياق  اللُّغة بحاجة  إىل أن يكونوا عىل  من أجل إنجاز القبول، فإنَّ خمطِّطي 
االجتامعّي والّرمزي الستخدام اللُّغة، وكذلك من وجهات نظر املتكّلمني حيال خمتلف 

األصناف اللُّغوّية.
Accommodation: الّتكيُّف 

ويشري  وآخرين،   ’Howard Giles‘ عمل  من  وُوضع  الّتكيُّف  مفهوم  تطّور 
َمن  مع  عىل  اعتامًدا  هبا  يتحّدثون  اّلتي  الّطريقة  املتحّدثون  فيها  يغرّي  اّلتي  الّظاهرة  إىل 
بعض  يف  تشاهًبا  أكثر  يصبحوا  أن  )بمعنى  يتقاربوا  أن  للمتحّدثني  ويمكن  يتحّدثون. 
 Accommodation‘ النّواحي(، أو يتباعدوا )يصبحون أكثر اختالًفا(. نظرّية الّتكيُّف
لرشح  تسعى  االّتصايل(  الّتكيُّف  بنظرّية  أوسع  نطاق  عىل  أيًضا  ى  )وُتسمَّ  ’  Theory

الّتعبري عن  يتالقون من أجل  املتكّلمني  أّن  الّتقليدي هو  الّتفسري  الّظاهرة. وكان  هذه 



-٢٠-

أو  متّيزهم  عىل  الّتأكيد  أجل  من  ويتباعدون  االجتامعّية،  املسافة  تقليل  أو  الّتضامن 
بأّن هناك احتاماًل لوجود عّدة دوافع  الناّمذج األحدث  زيادة املسافة االجتامعّية. ومُتيَّز 
خمتلفة للّتكيُّف، اعتامًدا عىل املتحّدثني املعنّيني يف احلديث، واألغراض اّلتي يتفاعلون 
يتالقى  أن  يمكن  املثال:  سبيل  عىل  الّتفاعل.  فيه  حيدث  اّلذي  والّسياق  أجلها،  من 
 املتكّلم مع اآلخر بسخرية، بداًل من تقليل املسافة االجتامعّية، انظر- عىل سبيل املثال-
 Audience‘ احلضور  تصميم  أيًضا  وانظر   .)Giles and Coupland, 1991(

.’Design

Acquisition (of Language): اكتساب اللُّغة
.»Language Acquisition« انظر اكتساب اللُّغة
Acquisition Planning: ختطيط اكتساب اللُّغة

قام )Robert Cooper, 1989( بتقديم املصطلح ليصف جهود الّتخطيط اللُّغوّي 
لغوي.  نوع  أو  معّينة  لغة  مستخدمي  عدد  زيادة  إىل  هة  املوجَّ  Language Planning

وُينظر أحياًنا إىل التَّخطيط اللُّغوّي Language Planning عىل أّنه جانب من االنتشار 
انتشار  أّن  من  الّرغم  عىل  اللُّغة،  جوانب  من  كجانب   Language Spread اللُّغوّي 
اللُّغة املخّطط هلا بدّقة ينطوي عىل زيادة يف عدد املستخدمني وعدد االستخدامات أو 
من  أسايس  الثانية( هو جزء  اللُّغة  تدريس  ذلك  )بام يف  اللُّغة  تدريس  وأّن  الوظائف، 

ختطيط اكتساب اللُّغة. 
 Status اللُّغة  حالة  وختطيط   ،Corpus Planning اللُّغة  مدّونة  ختطيط  انظر 

 .Prestige Planning  وختطيط مكانة اللُّغة ،Planning

Acrolang: مراحل اكتساب اللُّغة
 .Mesolang والّلهجة املتوّسطة ،Basilang )انظر الّلهجة املستقّرة األوىل )األصلّية

Acrolect: الّلهجة الفردّية املتقّدمة
القياسّية.  الرتاكيب  ُتستخدم  ونموذجيًّا  الّرسمّية،  للمناسبات  مناسب  لغوّي  نوع 

 .Mesolect والّلهجة املتوّسطة ،Basilect )انظر الّلهجة املستقّرة األوىل )األصلّية
Act: الفعل / الّترّصف

يمكن أن ُيستخدم كوحّدة وظيفيَّة للتَّحليل، مشرًيا إىل الفعل اّلذي ينتج عن الكالم، 
.Speech Act عىل سبيل املثال: طلب معلومات، حتذير أو هتديد. انظر األفعال الكالمّية
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Act Sequence: ف تسلسل الفعل / التَّرصُّ
.’Speaking‘  ث انظر التَّحدُّ

Active: نشيط 
.’Passivization‘  املبني للمجهول ،’Voice‘  انظر الّصوت

Activity Theory: نظرّية النّشاط
مركز  يف  البرشي  النّشاط  يضع  اّلذي  البرشي  واالّتصال  الّسلوك  لدراسة  نج 
املوضوع  أساسّية:  عنارص  ثالثة  من  يتكّون  نشاط،  نظام  أو  نشاط  أّي  الّتحليل، 
)الّشخص / األشخاص اّلذين يشاركون يف النّشاط(، اهلدف )من النّشاط(، واألدوات 
النّشاط(.   ُتستخدم كجزء من  اّلتي  الّتمثيلّية  املوارد  أو  )املواد  الوسيطة«  »الوسائل  أو 
ويف إطار هذا النهج، فإّن اللُّغة واالّتصال مها يشء واحد، مهام كانت أمّهّيته يف تركيز 

.’Genre‘ ورضب خاّص من الكالم ،)Russel, 1997( الّدراسة. انظر
Acts of Identity: أفعال اهلوّية

Robert Le Page and Andree Tabouret-( ِقبل مصطلح استخدم أصاًل من 
Tabouret-‘و  ’Le Page‘ لرشح استخدام اللُّغة املختلف للفرد. اقرتح )Keller, 1985

Keller’ أنَّ املتحّدثني يعتمدون عىل ميزات من لغات خمتلفة، أو أنواع اللُّغة، للّتعبري 

عن جوانب هوّيتهم اخلاّصة. وعىل وجه اخلصوص، فاملتحّدثون يوجدون أنامًطا من 
الّسلوك اللُّغوّي ليشّبهون أنفسهم  ببعض الفئات االجتامعيَّة، أو يمّيزون أنفسهم عنها. 
ويف حني أّن هذه األفكار مستمّدة من البحوث املتعّلقة باملجتمعات متعّددة اللُّغات يف 
ة  منطقة البحر الكاريبي، فقد ُطبِّقت أيًضا عىل خيارات املتكّلمني يف املجتمعات أحاديَّ

اللُّغة.
 Audience‘ احلضور  تصميم  ‘Accommodation’؛  الّتكيُّف  أيًضا  انظر 
 / االنتشار   ،’Focusing‘ الرّتكيز   ،’Code-Switching‘اللُّغوّي الّتناوب  Design’؛ 

ع  ع ‘Variation’؛ الّتنوُّ الّتشتُّت ‘Diffusion’، َعرب املتحّدث ‘Intra-Speaker’، التنوُّ
.’Stylistic Variation األسلويّب

Actualisation: الّتفعيل 
.’Realisation‘ انظر وضعّية خاّصة



-٢٢-

Actuation: بداية أو أصل الّتغيري اللُّغوّي
سوء  املثال-  سبيل  عىل  نتيجة-  تنشأ  جديدة  لغوّية  أشكااًل  أنَّ  اللُّغة  علامء  اقرتح 
املعّقدة  للهياكل  مقصود  غري  تبسيط  إىل  يؤدِّي  ممّا  االستامع؛  سوء  أو  العريض  الفهم 
النّحوي(، وتشكيل  عها أو احلذف  الّساكنة وتبسيط جتمُّ املثال، األصوات  )عىل سبيل 
متغرّيات جديدة من حروف العّلة. ومع ذلك، لعزل األصل الّدقيق أو بداية تغيري معنّي 
هو عىل األرجح أمٌر مستحيٌل، ذلك أّننا ال نستطيع أن نتعّرف عىل وجه الّتحديد، متى؟ 
وملاذا تمَّ نطق متغرّي جديد ألّول مّرة من ِقَبل املتكّلم؟ ولالّطالع عىل مناقشة بخصوص 
 Language‘ انظر أيًضا الّتغريُّ اللُّغوّي .)Milroy, 1992( أصل الّتغيري اللُّغوّي، انظر

.’Speaker Innovation‘ وابتكار املتكّلم ’Change

Additive Bilingualism: ثنائّية اللُّغة املضافة
اللُّغوّية  الّذخرية  إىل  لغة  إضافة  تتم  حيث  تعليمي،  برنامج  أو  عملّية  إىل  تشري 
 Subtractive امُلختَزَلة  اللُّغة  ثنائّية  من  النّقيض  عىل  يقف  هذا  الفرد.  عند  املوجودة 
املثال،  سبيل  عىل  األوىل.  باللُّغة  جديدة  أو  ثانية  لغة  َتستبدل  حيث   ،Bilingualism

هتدف برامج ثنائّية اللُّغة اإلنجليزّية / الفرنسّية  للكندّيني النّاطقني باإلنجليزّية إىل تعليم 
األطفال لغة ثانية، وليس لتحّل حملَّ اللُّغة اإلنجليزّية، أو تقّيد سياقات استخدامها.

Address (Terms): ألقاب املخاطبة 
درس علامء اللُّغة االجتامعّية ألقاب املخاطبة أو أنظمة املخاطبة كظواهر تفاعلّية تشري إىل 
احلالة النسبّية للمتكلِّمني، ودرجة العالقة احلميمة أو املسافة االجتامعّية اّلتي جيري نقلها، 
والّتهذيب وغريها من القيم االجتامعّية والّثقافّية. وتشمل هذه األلقاب باللُّغة اإلنجليزّية: 
)اآلنسة  العائلة  واسم  والعنوان   ،)Margaret )مارغريت  األّول  االسم  بني  االختيار 
Dr./ (، والعناوين البديلة )الّدكتور/اآلنسة/الّسيدة أندرسونMs. Anderson أندرسون
 ،)Aunt Margaret مارغريت  )العّمة  القرابة  ومصطلحات   ،)Ms./Mrs. Anderson

حبيب   ،Honey )عسل  التحّبب  ومصطلحات   ،)Doctor )دكتور  املهنّية  واملصطلحات 
الفرنسّية:  باللُّغة  املثال،  مهّم )عىل سبيل  الّضمري  اختيار  فإنَّ  لغات أخرى،  Love(. ويف 

االختيار بني  )tu, vous(، واألشكال املألوفة واملهّذبة لضمري املخاَطب / املستقبِل »أنت 
‘you’«. رّبام يكون هناك اختالفات لغوّية كبرية تنطوي عىل خيارات بني مدى من الكلامت 

أو أشكال الكلامت كام يف اللُّغات اليابانّية، والكورّية، واجلاوّية) لغة سّكان جاوه(.
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Addressee: املخاَطب / املستقبِل
ث أو الكاتب. يؤّثر املخاَطب / املستقبِل عىل أشكال  الّشخص اّلذي خياطبه  املتحدِّ
ث أو الكاتب )عىل سبيل املثال، من املحتمل أن يتحّدث  اللُّغة املستخدمة من ِقبل املتحدِّ
املتكلِّم بشكل خمتلف إىل األصدقاء املقّربني مقارنة بطريقة حديثه إىل رئيسه يف العمل(. 
سبيل  عىل  حتديًدا،  أكثر  بمعنى  املستقبِل   املخاَطب/  استخدام  يتمُّ  األحيان  بعض  يف 
إىل  يشري  فإنَّه  املستقبِل،   / املخاَطب  تصميم  حول    Allan Bell نظرّية  )يف   : املثال 
الّشخص الّرئيس اّلذي يتّم تناوله يف الّتفاعل، وهو شخص وجوده معروف ومصادق 
عليه من ِقبل املتكلِّم اّلذي جتري أيًضا خماطبته مبارشة(. يميِّز Bell هذا عن فئات أخرى 
ولكّن  مبارشة،  ولكنّه غري خماطب  عليه  واملصادق  املعروف  احلسابات«،  »مدّقق  مثل 
نظرّيات  إنَّ  الّتفاعل.  »الّسامع« مشارك معروف حارض، ولكنّه غري مصادق عليه يف 
تصميم املخاَطب/ املستقبِل مثل هذه تعرتف باحلاجة إىل أن تأخذ يف االعتبار أدواًرا 
 ،Audience اجلمهور  أيًضا  انظر  اخلطاب.  حدث  يف  املشاركني  من  خمتلفة  وأنواًعا 

.Participant واملشاِرك ،Interlocutor واملستقبِل
Addressivity: الّتخاطبّية

يتّم هبا  اّلتي  الّطرق  إىل  اللُّغة، حيث يشري  Bakhtin حيال  ة  نظريَّ مفهوم رئيس يف 
تشكيل معاين لتعابري حمّددة من ِقبل كلٍّ من املتكلِّم واملخاَطب/ املستقبِل يف أّي سياق 
ث هبا الّشخص املخاَطب   معنّي، ومن األمثلة الواضحة عىل ذلك؛ الطريقة اّلتي سيتحدِّ
فالّتخاطب  باملقابلة.  القائمني  املستقبلني،  من  معنّي  نوع  وجود  بسبب  معّينة  بطريقة 
أّي سياق معنّي هو  والقارئ والكاتب يف  املستقبِل،  املتكّلم واملخاَطب/  الفوري بني 
وهكذا،   )Bakhtine,1935-1986( أكرب  وتارخيّية  ثقافّية  اتصاالت  سلسلة  من  جزٌء 
فاملقابِل )بكرسالباء(، واملقاَبل )بفتح الباء( املتواصالن يف حالة واحدة حمّددة، يشاركان 
يف نوع من الّتواصل املؤّسس جّيًدا والّراسخ تارخييًّا. ال تعني الّتخاطبّية فقط الّطريقة 
اللُّغة  استخدام  يف  املخاَطبني    / الّسامعنّي  عىل  »احلقيقّيون«  املتكّلمون  هبا  يؤّثر  اّلتي 
اللُّغة جتري  أنَّ استخدامات  املفهوم األكثر جتريًدا، وهو  أيًضا  ُتغلِّف  ا  إنَّ واملعنى؛ بل 
ا عىل شخص آخر، أو سؤال أو تعليق. انظر أيًضا احلوارّية  دائاًم ضمنًا أو رصاحة، ردًّ

.Dialogic
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Adjacency Pair: زوج الكالم املتجاِور
املتجاِور،  الكالم  من  زوج  إىل  لإلشارة  املناقشة  حتليل  يف  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
حيث يتوقع اجلزء األّول من الّزوج جزًءا ثانًيا معّينًا أو جمموعة من األجزاء األخرى 
املحتملة. عىل سبيل املثال يف اللُّغة اإلنجليزّية، فإّن الّتحّية االبتدائّية/ األّولّية عادة ما 
وكلمة  رفض،  أو  قبول  يتبعها  والّدعوة  جواب،  يتبعه  والّسؤال  الّتحّية،  إعادة  يتبعها 
إدارة  يف  ا  هامًّ دوًرا  املتجاورة  الكالم  أزواج  تلعب  الوداع.  إعادة  كلمة  يتبعها  الوداع 

املحادثة )عىل سبيل املثال: يف التفاوض يتمُّ فتح أو إغالق املحادثة(.
Adolescence (Adolescent): املراهقون 

الناشئة«،  البلوغ  »بمرحلة  األنثروبولوجيا  علامء  ِقبل  من  أحياًنا  للمراهقني  ُيشار 
يستكشف  ما  وعادة  والبلوغ.  الّطفولة  بني  يقع  اّلذي  الوقت  بأّنا  ا  تقليديًّ وُتعرف 
املراهقون جوانب هوّية البالغني، وينخرطون يف أنشطة ُتعترب من صالحيات البالغني 
)عىل سبيل املثال يف الّسياقات الغربّية: الّتدخني، املكياج، تناول املرشوبات الروحّية، 
البقاء خارج املنزل لوقت متأّخر، املواعدة، وما إىل ذلك(. وتّتسم هذه املرحلة يف العديد 
من املجتمعات بوعي متزايد بمعايري اللُّغة القياسّية لّلغة، اّلتي يتّم تدريسها يف املدرسة، 
القياسّية  غري  للمتغرّيات  األحيان  بعض  يف  واملخادع  الّلطيف  االستخدام  عن  فضاًل 
داخل جمموعة األقران. إنَّ االستخدام الواسع من البذخ واأللفاظ النابية هي املامرسة 
البحوث  حتاول  الّراشدة.  األقران  جمموعات  ِقبل   من  الغالب  يف  امللحوظة  اللُّغوّية 
باملراهقني. وقد أعطى علامء  اخلاّصة  اللُّغوّية  املامرسات  توثِّق هذه  أن  الّشباب  لغة  يف 
ا باللُّغة اّلتي يستخدمها املراهقون.  اللُّغة االجتامعّية املهتّمني بتغيري اللُّغة  اهتامًما خاصًّ
الّتغيريات من األسفل. ولالّطالع  يقودون  املراهقني  أّن  الّدراسات، ُوجد  ويف بعض 
املناقشة، انظر )Eckert, 1997 and Chambers, 1995( وانظر أيًضا  عىل مزيد من 

.Age-Grading تصنيف العمر ،Jocks and Burnouts املتحّمسني واملنهكني
Adstrate (Adstratum): اللُّغة املؤّثرة أو املتأّثرة بلغة أخرى

حينام  اللُّغوّي  الّتواصل  دراسات  يف  امللحوظة  العالقة  عن  تعربِّ  مصطلحات  هي 
تتعايش  لغتان أو أكثر، وتؤّثران يف بعضهام البعض بوساطة االستقراض املتباَدل دون 
أحياًنا  بأّنا  اللُّغتني  من  كلٌّ  وُتوَصف  املسيطرة.  اللُّغة  هي  اللُّغتني  من  أيٌّ  تكون  أن 
العليا  الّطبقة  الّسكان األصلّيني كلغة  للّتفريق بني لغة  أو متأّثرة باألخرى؛  لغة مؤثرة 
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.Substrate ولغة الّدولة األساسّية ،Superstrate املسيطرة
Affordance(s): ل الّتحمُّ

.Representational Resources انظر املصادر الّتمثيلّية
Affricate: صوت احلرف الّساكن

 j in(و ، )ch in chair( :مصطلح استخدم يف وصف وتصنيف األصوات، مثل
jar( ، وهي أصوات احلروف الّساكنة، وبام يتعّلق بطريقة الّلفظ. وتنتج هذه احلروف 

تّيار  اّلتي يعرتض  تّيار اهلواء ثم جيري حتريره كام يف األصوات  الّساكنة حينام يعرتض 
اهلواء عند لفظها بالشفاه أو األسنان أو احللق، إاّل أّن حترير تّيار اهلواء يرتافق باالحتكاك 
األصوات  وهي   ،)ɗʒ(و  ،  )tʃ( اإلنجليزّية:  من  أمثلة  االحتكاكّية.  األصوات  يف  كام 
األوىل يف كلمتي )choke( و)joke( عىل الّتوايل. انظر أيًضا، األبجدّية الّصوتّية العاملّية 

.»Phonetics علم الّصوتّيات« ،»International Phonetic Alphabet«
 هلجة األمريكّيني من أصول إفريقّية

African American Vernacular English (AAVE):
ى العامّية اإلنجليزّية للّسود Black English Vernacular اختصاًرا  ورسميًّا ُتسمَّ
أصول  من  األمريكّيون  تعّلمها  اإلنجليزّية  من  نوًعا  يغّطي  مصطلح  وهو   ،)BEV(
إفريقّية كلغة أوىل، وُتستعمل من ِقبل غالبّية املراهقني منهم عندما يتناقشون يف موقف 
بني  والّسكاين  االجتامعّي  الفصل  سياق  يف  رت  تطوَّ وقد   ،)AAVE( رسمّي  غري 
القياسّية  اإلنجليزّية  اللُّغة  عن  نظامها  حيث  من  وختتلف  واألسود،  األبيض  العرقني 
املوّثقة  الّسامت  األمريكّية من حيث علم األصوات، وبناء اجلملة، والتصيف. ومن 
جيًدا للغة األمريكّيني من أصول إفريقّية احلذف النحوي  للفعل الّرابط كام يف اجلملة 
الغائب  يف مجلة  املفرد  الّتصيف)-s(  لضمري  ذكّية(، وغياب  عالمة  االسمّية )هي 
)she read( )هي تقرأ(، وحذف ناية الكلمة )-T/-D(. يتمُّ استبدال هذا املصطلح يف 
بعض األحيان يف لغة األمريكّيني من أصول إفريقّية، ذلك أنَّ مفهوم اللُّغة العامّية ُينظر 
 ،Variable Rule إليه عىل أنَّه يعكس دالالت سلبّية للقياسّية. انظر أيًضا قاعدة املتغرّي

 .Ann Arbor Trial حماكمة مدينة آن آربر ،Ebonics إيبونكس
Age: الُعمر 

 ،Language Variation ع اللُّغة لقد ُوجد أنَّ العمر متغرّيٌ اجتامعيٌّ بارٌز يف دراسة تنوُّ
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والّتغرّي اللُّغوّي Language Change. ويمكن قياس العمر كمتغرّي مستمّر باألشهر أو 
ره من حيث مراحل احلياة )مثل: الّطفولة، واملراهقة، والبلوغ،  بالّسنوات، ويمكن تصوُّ

 .Adolescence والّشيخوخة(. انظر املراهقة
Age-Grading: تصنيف الُعمر 

من  استخداًما  األكثر  هي  حمّددًة  لغوّية  أشكااًل  أنَّ  مفادها  اّلتي  املالحظة  يصف 
ِقبل األصغر سنًّا مقارنًة مع املتحّدثني األكرب سنًّا، وأنَّ املتكّلمني األصغر سنًّا ُيغرّيون 
يتمُّ االستشهاد هبا يف كثري  اّلتي  الّسن. ومن األمثلة  مهم يف  اللُّغوّية مع تقدُّ ممارساهتم 
مع  باملقارنة  املراهقني  ِقبل  من  العامّية  لّلغة  النّطاق  واسع  االستخدام  األحيان  من 
البالغني )آبائهم وأجدادهم(. هذا يتناقض مع االختالفات النّاجتة عن الّتغيري احلاصل 
لّلغة. انظر لغة الّشباب Youth Language، املراهقة Adolescence، الوقت الّظاهر 

.Apparent Time

Agency: الوكالة 
عىل  البرشّية  القدرة  إىل  لإلشارة  االجتامعيَّة  اللُّغويَّات  علامء  استخدمه  مصطلح 
االجتامعّية  واهلياكل  الفرد  بني  للّتفريق  وُتستخدم   ،  )Giddens,1979( ف  الّتصُّ
والّسياسّية الواسعة. انظر البناء االجتامعّي Social Structure. وُيفهم أنَّه يتمُّ تشكيل 
األفراد من خالل اهلياكل االجتامعّية، ويف الوقت ذاته من خالل أعامهلم، ومسامهاهتم 
ة ومناهج ما  يف  تشكيل هذه اهلياكل. إنَّ هذا الّتوتُّر احلركّي هو بارز يف املناهج النّقديَّ
Sub- والّذاتيَّة ،Post-Structuralism  بعد البنيوّية لدراسة اللُّغة: انظر، ما بعد البنيويَّة

.)Critical Discourse Analysis )CDA( والتَّحليل النّقدّي للخطاب ،jectivity

Aggravation (Aggravate(d): زيادة احلّدة / زائد احلّدة
 Could  :ينطوي عىل زيادة قّوة الكالم. عىل سبيل املثال، من أسلويَب الّطلب الّتاليني
you close the door? )هل يمكنك إغالق الباب؟(، و Just close the door  )فقط 

ة. ويمكن اإلشارة إىل احلّدة  بمجموعة  أكثر حدَّ الّثاين سيكون  فاملثال  الباب(،  اغلق 
من الوسائل اللُّغوّية وغريها )مثل: اهلياكل الرتكيبّية، النرّبة ونوعّية الّصوت(. وعادة 
ما تتناقض احلّدة مع الّتخفيف، عندما يتمُّ تقليل حّدة الكالم. ويف حني أن الّتخفيف 

بة. سيكون شكاًل من أشكال الّتهّذب، فإنَّ احلّدة قد تكون عادة غري مهذَّ
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Allophone: تباين النّطق
 ،  )›pat›; ›spat›; ›tap‹  ( الكلامت:  يف   )P( صوت  مثال:  مفرد،  كصوت  يعمل 
واّلذي خيتلف قلياًل من حيث  الّصوت، وحيّدد هذا االختالف الّسياق. انظر الّصوت 

.Phoneme

Alternation: الّتبادل 
مصطلح عام للعالقة بني األشكال املتبادلة  لوحدة لغوّية. وهكذا، فإنَّ األشكال 
يف  )-s,-es,-en, zero(كام  هي:  اإلنجليزّية  األسامء  يف  اجلمع   إلشارات  املتبادلة 
وحيدث   .)Sheep واألغنام   ،Oxen والثريان   ،Churches والكنائس   ،Cats )القطط 
ده  حُتدِّ واّلذي  معنّي،  صوت  نطق  ع   تنوُّ بخصوص  األصوات  علم  يف  املصطلح  هذا 
عادة األصوات أو املقاطع املجاورة. وبناًء عليه، فإنَّ كلمة )Electric كهربائي(  تنتهي 
بصوت ساكن  ]k[؛ ولكن عندما يتّم إضافة الاّلحقة ))-ity )Electricity الكهرباء( 
العديد  تباداًل بني ]k[ و]s[ هنا، ويف  ُيلفظ  ]s[، ويقال إنَّ هناك  الّساكن  فإنَّ احلرف 
من أزواج أخرى، مثل: Public, Publicity بالنّسبة لتبادل اللُّغة وتباُدل الّشفرة، انظر 

.’Code-Switching‘ الّتناوب اللُّغوّي
Alveolar: الّصوت الّساكن

نطقها.  مكان  حيث  من  الّساكنة  احلروف  وتصنيف  وصف  يف  ُيستخدم  مصطلح 
يتمُّ إنتاج األصوات الّساكنة عندما يّتصل الّلسان مع الّلّثة وراء األسنان العلوّية. أمثلة 
من اإلنجليزّية تشمل: ]y[، ]z[، ]s[، ]d[، ]t[. انظر أيًضا، األبجدّية الّصوتّية العاملّية 

.»Phonetics و»علم الّصوتّيات ،»International Phonetic Alphabet«
Ambilingual: ثنائّي اللُّغة املتوازنة

  .Balanced Bilingual مفردة مرادفة لثنائّي اللُّغة املتوازنة
Amelioration: الّتحسني يف املعنى

جانب من جوانب الّتغريُّ يف اللُّغة: ويشري الّتحسني إىل احلاالت حيث تفِقد الكلامت 
مع مرور الوقت املعنى الّسلبي. فكلمة )sophisticated معّقد( مثاًل كان معناها يوًما ما 
)adulterated مغشوش(، وكلمة )artificial مصطنع(، وكلمة )falseified مزّور(، 
يمكن  )النّبيذ   )wine could be sophisticated( مثل:  اجلامدات،  عىل  تنطبق  وهي 
مثل   )Dick Leith,1997( يعزو  الّسلبي.  املعنى  هذا  باب  من  مغشوًشا(   يكون  أن 
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الت  التحوُّ احلالة  اإلنجليزّية. ومثال هذه  لّلغة  االجتامعّي  الّتاريخ  إىل  الّتغيريات  هذه 
الّتدرجيّية يف املعنى، كام أضحت الكلمة ُتستخدم يف جمموعة واسعة من الّسياقات من 
ِقبل جمموعات خمتلفة من املتكّلمني. فكلمة )sophisticated معّقد( بمعناها املعارص 
الّتاسع عرش،  القرن  ة يف  النّاس ألّول مرَّ تمَّ تطبيقها عىل  )refined مهّذب/مصقول( 
تستهوي  اّلتي  األشياء  عىل  للّداللة  األشياء  عىل  الّتطبيق  إعادة  أنَّ   )Leith( ويعتقد 
ع ليعني »الّصقل« )متقّدم  النّاس أصحاب الّذوق والّصقل. ثّم جاء بعد ذلك، كتوسُّ

.Pejoration فنيًّا، مثال: الكامريات، وما إىل ذلك(، قارن الرتّدي يف املعنى
Analogy: القياس

نوع من تغيري اللُّغة، حيث يغريِّ املتكّلمون شكل كلمة أو كلامت موجودة وفًقا لبعض 
أنامط أخرى واضحة يف لغتهم. ففي املراحل األوىل من اللُّغة اإلنجليزّية، شّكلت بعض 
تكسري، عىل سبيل  cow( مجوع  البقرة  أو   ،eye العني   ،shoe )احلذاء  مثل:  الكلامت، 
املثال: مجع )cow( بقرة )kine( ، وتغرّيت هذه تدرجييًّا قياًسا عىل  عدد أكرب من األسامء 
لت اجلمع بزيادة حرف)-s( ، ومع ذلك فإّن القياس ال حيدث بطريقة  العادّية اّلتي شكَّ
مثل اجلمع،  من  منتظم  غري  شكل  وجود   استمرارّية   يف  هذا  رؤية  ويمكن   نظامّية. 

فاللُّغة  النّظامّية،  إىل  دائاًم  يؤدِّي  ال  فالقياس  ذلك،  عىل  وعالوًة   ،  )child-children(
فعل  من  dove(غطس  املايض   كالفعل  منتظم؛  غري  فعل  فيها  األمريكّية  اإلنجليزّية 
و  يركب-ركب(،   )ride -rode مع  القياس  طريق  عن  وذلك   ،  dive( املضارع 
الربيطانّية.  اإلنجليزّية  اللُّغة  يف  هبا  االحتفاظ  يتمُّ  حيث  يقود-قاد(،    )drive-drove

وحيدث القياس أيًضا يف اكتساب اللُّغة Language Acquisition، حيث تكون هناك 
الفعل  ع املفرط يف قاعدة  للّتوسُّ نتيجًة  went( ذهب(  صيغ، مثل: )goed(   بداًل من 
الّتعميم  املبالغة يف  الثانية ُوجد مصطلح  اللُّغة  املنتظمة. ويف دراسات  املايض لألفعال 

.Overgeneralisation

Analysis of Variance (ANOVA): حتليل الّتباين
من  خمتلفة  ملجموعات  اللُّغة  استخدام  ملقارنة  استخدامه  يمكن  إحصائي  اختبار 
املتكّلمني، أو اللُّغة املستخدمة يف أنواع خمتلفة من النّصوص. ويقارن الّتحليل املتوّسط 
احلسايّب للعالمات ملجموعتني أو أكثر يف عّينة ما، وُيسمح للباحث بتقييم ما إذا كانت 
الفروق املالحظة بني املجموعات ذات داللة إحصائّية )أي من املتوقع أن حتدث عند 
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 Significance( الّسكان اّلذين تمَّ سحب العينة منهم - انظر اختبار الّداللة اإلحصائّية
دراستها  يف   )Lesley Milory,1987a( ِقبل  من   ANOVA استخدام  تمَّ   .)Testing

إيرلندا  عاصمة   Belfast مدينة  يف  اللُّغة  استخدام  عىل  االجتامعّية  الّشبكات  لتأثري 
الّشاملّية. قارنت Milory استخدام اللُّغة ألولئك اّلذين كانوا مندجمني بشكل وثيق يف 
أنَّ عالمات كالم  نسبيًّا. ووجدت  كانوا مرتبطني  اّلذين  أولئك  املحلّية مع  الّشبكات 
ءوا مركًزا مرموًقا  أهل مدينة Belfast ُتستخدم بشكل متكرر من ِقبل أولئك اّلذين تبوُّ

يف املجتمع.
يمكن  ال  فاألخري  ذلك،  ومع   ،)T-Test( الختبار  مماثٌل    )ANOVA(اختبار إنَّ 

استخدامه الختبار االختالفات بني أكثر من جمموعتني.
Anaphoric (Reference): الكلمة املرجعّية

ذكره يف نص  إىل عنص سبق  تشري  لغوّية  ُيستخدم لوصف سمة  نحوي  مصطلح 
معنّي. يف حالة اجلملتني الّتاليتني، عىل سبيل املثال: 

 The water system is failing because of old pipes and a shortage of

qualified technicians to repair them.«فشل نظام املياه بسبب األنابيب القديمة، 

ونقص الفنّيني املؤهّلني إلصالحها« 
These are the reasons why change is necessary.  »هذه هي األسباب اّلتي 

ا« جتعل الّتغيري رضوريًّ
الواردة يف   ،)reasons( لكلمة  ويعود  له وظيفة مرجعيَّة،   )these( اإلشارة  فاسم 
املرجعّية  اإلشارة  عن  ختتلف  للخلف  املرجعّية   واإلشارة  النّص.  من  الّسابق  اجلزء 
لألمام cataphoric  اّلتي تشري إىل يشء سُيذكر الحًقا يف  النّص. انظر أيًضا ترابط مجل 
Endophoric، واملرجعّية من خارج  Cohesion، واملرجعّية الاّلحقة والّسابقة  النّص 

.Reference واملرجع ،Exophoric النّص
Androcentric Generics: الّذكورّية/ النّوع الّذكرّي

.Generic Masculin  انظر مذّكر عاّم
Androcentrism (in Language): الّتحّيز اجلنيس يف اللُّغة

.Sexism انظر الّتحيُّز اجلنيس يف اللُّغة
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Androgyny: اخلنثوّية 
ة  »أنثويَّ خصائص  يمتلكون  م  أنَّ عىل  إليهم  ُينظر  اّلذين  باألشخاص  وتتعّلق 
وذكورّية« عىل الّسواء. يف عقَدي الّسبعينّيات والّثامنينّيات من القرن العرشين، كانت 
رباعي، يشمل  نظام تصنيف  اجلنسّية جزًءا من  للهوّية  االجتامعّية  النّفسّية  الّدراسات 
أيًضا فئات »أنثوّية، ذكورّية أو غري متاميزة« )ال أنثوّية وال ذكورّية(. ومجيع هذه الفئات 
تنطبق عىل النّساء والّرجال عىل الّسواء.  وقد اسُتخدم هذا األنموذج يف بعض دراسات 
ا  تقييم اللُّغة، حيث تمَّ تقييم أصوات املتكلِّمني )حسب أشكال الّتقييم الّذايت( عىل أنَّ
متثِّل هذه الفئات املختلفة اّلتي ُصنِّفت من ِقبل  املخاَطبني / املستقبِلني. وإىل حّد ما، 
مع  متطابقة  والّذكور   اإلناث  من  للمتكّلمني  املخاَطبني/املستقبِلني  تقييامت  كانت 

.)Smith, 1985( الّتقييامت الّذاتّية للمتحّدثني، انظر مثاًل
Ann Arbor Trial: Ann Arbor حماكمة مدينة 

قضّية قضائّية ُعقدت يف عام ١979 يف Ann Arbor بوالية Michigan، حيث كانت 
القضّية املركزّية هي العالقة بني لغة األمريكّيني من أصول إفريقّية )AAVE(  واللُّغة 
 Edited American English الدراسّية  الفصول  يف  القياسّية  األمريكّية  اإلنجليزّية 
اّلذين رفعوا دعوى يف  املّدعون أولياء األمور ونشطاء املجتمع املحيل  EAE((. وكان 

Martin Luther King Jr. االبتدائّية، ومدينة  حمكمة املقاطعة االحّتادّية ضّد مدرسة 
Ann Arbor، وجملس والية Michigan للّتعليم. واهّتم املّدعون أّن الفرص الّتعليمّية 

الّثقافّية  العوامل  تعالج  مل  املدرسة  يف  إفريقّي  أصل  من  األمريكّيني  لألطفال  املقّدمة 
كان  حيث  املدارس،  يف  الّتعليمّية  خرباهتم  من  حّدت  اّلتي  واالقتصادّية  واالجتامعّية 
ًعا من اللُّغة اإلنجليزّية، كام زعموا أن هناك  نظاًما خمتلًفا عن اللُّغة  الّطلبة جييدون تنوُّ
هة منه. وأدىل العديد من  اإلنجليزّية القياسّية يف الفصول الدراسّية، وليست نسخة مشوَّ
 ،William Labov علامء اللُّغويَّات االجتامعّية بشهادهتم كخرباء يف املحاكمة، ال سّيام

.)Labov, 1982( انظر .Geneva Smitherman و
وكان قرار القايض اّلذي ترّأس اجللسة لصالح املّدعني، واّلذي أفاد بأن اللُّغة املنزلّية 
لألطفال ليست يف حّد ذاهتا حاجًزا، بل أصبحت كذلك عندما مل يأخذها املعّلمون بعني 
 Ann مدرسة  جملس  القايض  ه  ووجَّ القياسّية.  اإلنجليزّية  اللُّغة  تدريس  عند  االعتبار 
 )AAVE( إفريقّية  األمريكّيني من أصول  لغة  الّطالبّية يف  الّطالقة  Arbor الستخدام 
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الّرامية  الّتدريبّية  الربامج  أّن  القياسيَّة. غري  ة  اإلنجليزيَّ اللُّغة  مهارات  لتطوير  كأساس 
إىل جعل هذه املامرسة أمًرا عمليًّا مل تنجح. انظر أيًضا إيبونكس Ebonics، اللُّغويَّات 
 Non-Standard القياسّية  غري  اللُّغة   / والّلهجة   ،Forensic Linguistics القضائّية 

.)Language, Variety

ANOVA: حتليل الّتباين
.Analysis of Variance انظر حتليل الّتباين

األنثروبولوجيا )علم اإلنسان(، اللُّغوّيات األنثروبولوج
Anthropology, Anthropological Linguistics:

.Linguistic Anthropology  انظر األنثروبولوجيا اللُّغوّية
Anti-Language: معاداة اللُّغة

يستعمل املصطلح لإلشارة إىل نوع من اللُّغة املستخدمة من ِقبل الثَّقافات الفرعّية 
املناهضة  احلركات  وأعضاء  الّشباب،  عصابات  وأعضاء  الّسجناء،  مثل:  االجتامعّية، 
للّثقافة مثل Hippies و Rastas، انظر )Halliday, 1987(. وتشمل الّسامت اللُّغوّية 
اّلتي تعطي معنى جديًدا للكلامت  املضاّدة لّلغات ما ييل: )أ( إعادة صياغة املفردات، 
احلالّية، مثل االختالس، وتعني الّشخص اّلذي يرسق طرًدا أو عالمة لشخص قد سّلم 
طرًدا آلخر، )ب( االختالس املبالغ به، حيث يتمُّ استخدام العديد من الكلامت لإلشارة 
إىل يشء واحد، مثل استخدام ٢١ كلمة للقنبلة اّلتي حّددها )Malik, 1972( . وُينظر 
إىل معاداة اللُّغات عىل أّنا أمثلة مقاومة لّلغة / اللُّغات القوّية القياسّية. انظر الكلامت 

.Secret Lanaguage اللُّغة الرّسّية ،Lexicalization معجمّي ،Argot الرّسّية
Anti-Sexist (Language): معاداة الّتحيُّز اجلنيس يف اللُّغة

.Sexism انظر الّتحيُّز اجلنيس يف اللُّغة
Apparent Time: الوقت الّظاهر

اللُّغة  استخدام  يف  األجيال  بني  االختالفات  ُيفرسِّ  اّلذي  اللُّغة  تغيري  لدراسة  نج 
كمؤرّش عىل الّتغيري اللُّغوّي احلاصل. إنَّ دراسة الّتغيري اللُّغوّي يف الوقت الظاهر يتطّلب 
مقارنة منهجّية خلطاب املتكّلمني األكرب سنًّا واألصغر سنًّا. واستناًدا إىل افرتاض قوامه  
ًما يف استخدام أشكال لغوّية جديدة من املتكّلمني  أّن املتكّلمني األصغر سنًّا هم أكثر تقدُّ
من كبار الّسن. وصف )Labov, 1972a(  هذه االختالفات بني األجيال يف دراسته 
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يف  عّلة   حرف  بعد    /  r حرف/  نطق  إنَّ  نيويورك:  يف  االجتامعّي  اللُّغة  ع  تنوُّ حول 
كلامت مثل، Car سّيارة، Cart عربة  كانت أعىل بني املتكّلمني الّشباب. وبناًء عليه، ُنظر 
ا نحو استخدام أكثر تواتًرا هلذا النّطق يف كالم جمتمع  إليهم بأّنم  يقودون تغيرًيا لغويًّ
نيويورك. ويف تفسري مثل هذه األنامط، من املهّم أن نثبت أّن املرء ال يتعامل مع مثال من 

.Real Time االختالفات املستقّرة بني األجيال، أو الّسن. قارن الوقت الفعيّل
Applied Linguistics: اللُّغويَّات الّتطبيقّية 

البحثّية  يتمُّ استخالص نظرّياهتا وأساليبها  اللُّغوّيات تكون مطّبقة عندما  إن  يقال 
ح وتساعد عىل حّل القضايا واالهتاممات العملّية املتعّلقة باللُّغة  ونتائج أبحاثها لتوضِّ
يف  التطبيقّية  اللُّغوّيات  تنحص  ال  العملّية  املامرسة  ففي  ذلك،  ومع  واستخدامها.  
النّظريات اللُّغوّية واملناهج اللُّغوّية، فهي عادة ما تكون متعّددة الّتخّصصات، وتستند 
أيًضا إىل جماالت ذات صلة، مثل: علم النّفس، والنظرّية الرتبوّية. وقد ُعنيت اللُّغوّيات 
كلغات  اللُّغات  من  وغريها  اإلنجليزّية،  اللُّغة  وتعّلم  بتعليم  خاّص  بشكل  الّتطبيقّية 
ومع  الّدراسة.  من  املجال  هلذا  كمرادف  استخدامها  يتمُّ  وأحياًنا  إضافّية،  أو  أجنبّية 
ذلك، قد يتمُّ تطبيق اللُّغوّيات يف العديد من الّسياقات األخرى )عىل سبيل املثال فيام 
 Forensic Linguistics in Language Policy and انظر   باللُّغة والقانون.  يتعّلق 
Language Planning. وُيستخدم املصطلح يف بعض األحيان عىل نطاق أوسع لتغطية 

هذه املجموعة الواسعة من الّتطبيقات. وهبذا املعنى األوسع، غالًبا ما يكون لّلغوّيات 
الّدقيق،  الكالم  »حتليل  عىل  االعتامد  املثال:  سبيل  عىل   ، قويٌّ حاسٌم  مكّوٌن  التطبيقّية 
اللُّغة  علم  جوانب  مع  أيًضا  الّتطبيقّية  اللُّغوّيات  وتتداخل  الّدقيق«.  اللُّغوّي  والوعي 
االجتامعّية. وقد تمَّ استخدام مصطلح اللُّغوّيات االجتامعّية التطبيقّية يف بعض األحيان 
لتطبيق النّظريَّات واألساليب االجتامعّية اللُّغوّية يف جمال الّتعليم، وعلم اللُّغة الرّشعي، 

وسياسة اللُّغة، والّتخطيط اللُّغوّي Language Planning، وجماالت أخرى مماثلة. 
اللُّغة  تدريس  Educational Linguistics؛  الّتعليمّية  اللُّغوّيات  أيًضا  انظر 
 Teaching English to Speakers of Other بغريها  للنّاطقني  اإلنجليزّية 

.)Languages )TESOL
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Apposition: البَدل 
نفسه، ومع  النّوع  من  آخر  اقرتان عنص مع عنص  فيها  يتمُّ  اّلتي  النّحوّية  العالقة 
كلٍّ من العنارص اّلتي تشري إىل الكيان الّداليل نفسه. يف مجلة  Jill Smith، »الّراقصة، 
ى  وُتسمَّ الّشخص،  بنفس  تتعّلق  إليها   املشار  االسمّية  اجلملة  فشبه  بالّظهور«،  قامت 
بداًل. وباملثل: يمكن استخدام املصطلحات واجلمل بعد ضامئر الوصل العاملة كصفة 
Jill Smith أيًضا، »اّلتي هي  أو ظرف، ويمكن أن ُتستخدم الضامئر كبدل. ويف مجلة 
ا«. ويف مجلة االسم املوصول  ز حفاًل جديًدا«، ويف مجلة »عمي هو  ذكّي جدًّ راقصة تعزِّ

who is a dancer   والّضمري he اسُتخدم كبدل لشبه اجلملة االسمّية الّسابقة.

Apprenticeship: الّتلمذة 
بخصوص  واالجتامعّية-الّثقافّية،  االجتامعّية  املناهج  من  مستنبط  الّتلمذة  مفهوم 
حمّدد،  كالم  جمتمع  يف  أعضاًء  النّاس  يصبح   كيف  ورشح  لوصف  والّثقافة؛  اللُّغة 
يف  بنجاح  يشاركوا  أن  »الغرباء«  أو  اجلدد«  »الوافدون  يتعّلم  ممارسة.  جمتمع  أو 
حتكم  اّلتي  الّتقاليد  تدرجييًّا  يتعّلمون  حيث  الّتلمذة،  عملّية  خالل  من  املجتمعات 
األكثر  »اخلرباء«  أولئك  من  والّسلوك  والّتواصل  اللُّغة  استخدام  من  معّينة  طرًقا 
فيام  الّتلمذة  عىل  أوثق  بشكل  الّتقارير  بعض  وترّكز  املجتمع.  ممارسات  يف  خربة 
التَّقارير  بعض  ترّكز  حني  يف   ،)Swales, 1990( مثل  املفاهيم،  أو  بالنّصوص  يتعّلق 
 األخرى عىل نطاق أوسع عىل األنشطة، بام يف ذلك الّتواصل املرتبط بمجتمعات معّينة

.)Lave and Wegner, 1991( 
Appropriateness (Appropriate, adj.): )املالءمة )مالئم كصفة

أو  صحيح  بشكل  ُتستخدم  اللُّغة  أنَّ  مفاهيم  من  النّقيض  عىل  ُيستخدم  مصطلح 
 we(خاطئ، فعىل سبيل املثال: يف حني أنَّ األشكال غري القياسّية لّلغة اإلنجليزّية، مثل
wasn‘t(  عىل األرجح  تعترب غري صحيحة من ِقبل  املؤمنني بأّن اللُّغة ُتستخدم بشكل 

اعتبار  االجتامعّية  اللُّغوّيات  ضمن  شيوًعا  األكثر  من  يكون  وقد  خاطئ،  أو  صحيح 
مدى استخدام  )was(مناسًبا يف سياق معنّي. ويقال إنَّ هذا يّتفق مع املنهج الوصفّي 
بداًل من املنهج اّلذي َيعترب أّن اللُّغة ُتستخدم بشكل صحيح أو خاطئ. وكان مفهوم 
املالءمة وال يزال مؤّثًرا يف الّتعليم. وهو يقرتح أن ُتتاح لألطفال إمكانّية الوصول إىل 
الّسياقات. ومع  ة؛ ألنَّ استخدامهم مناسٌب يف جمموعة واسعة من  أصناف لغوّية قويَّ
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ذلك، ينبغي احرتام أنواع اللُّغة املنزلّية لألطفال، وحيثام تكون خمتلفة ينبغي أن حُترتم 
الفكرة من  تمَّ حتّدي هذه  معّينة أخرى. وقد  أّنا مالئمة يف سياقات  إليها عىل  وُينظر 
أنامط  ينطوي عىل  أّنه  اللُّغة، عىل أساس  أكثر دقًة يف  يتخّذون نًجا  اّلذين  أولئك  ِقبل 
ممارسات  وجود  جتاهل  أي  واملقبولة؛  الواضحة  استخدامها  وقواعد  اللُّغة،  استخدام 
لغوّية متباينة، وعدم االختالف حول ما ُيعترب مناسًبا منها. وُينظر إىل املفهوم نفسه أيًضا 
، وليس جمرد منهج وصفّي؛ وإنَّام هو ترويٌج ألنواع معّينة  أيديولوجيٌّ أنَّه مفهوٌم  عىل 
Fair- )من استخدام اللُّغة، اّلتي ختدم مصالح املجموعات املهيمنة اجتامعيًّا. انظر مثاًل 

.)dough, 1992c

Appropriation (Appropriate, vb.): )االستيالء )يستويل كفعل
مصطلح ُيستخدم بمعنى عام لإلشارة إىل الّطرق اّلتي يتمُّ هبا  تناول خمتلف جوانب 
واستخدام  تعّلم  املثال،  سبيل  فعىل  واجلامعات،  األفراد  ِقبل  من  واستخدامها  اللُّغة 
أكثر  بشكل  أيًضا  ُتستخدم  وهي  اهلندسة.  طالب  ِقبل  من  املحّددة  الّتقنّية  املفردات 
حتديًدا يف نظرّيات الّتعلُّم االجتامعّي الّثقايف، لإلشارة إىل الّطرق اّلتي يكون األفراد فيها 
مستلني، أو يأخذون  معنى منها، والّسياقات اّلتي يعيشونا خالل املشاركة يف أنشطة 

حمّددة اجتامعيًّا وثقافيًّا أو املامرسات.  
 Zone of Proximal الّتقريبّي  الّتطوير  منطقة   ،Apprenticeship الّتلمذة  انظر 

.Development

Approximant: األصوات املشاهبة حلروف العّلة
مصطلح ُيستخدم يف وصف وتصنيف األصوات املشاهبة حلروف العّلة من حيث 
طريقة أدائها. تنتج األصوات املشاهبة حلروف العّلة عندما تقرتب األعضاء النّاطقة هلا 
تّيار اهلواء من أجل إجياد  من بعضها ولكنّها ال تتالمس، بحيث ال يتمُّ غلق أو إعاقة 
and ]j[  ، والّصوت األّول   ]1[ ,]w[, ]r[االحتكاك. وتشمل األصوات اإلنجليزّية

.)yet(  يف كلمة
 ،»International Phonetic Alphabet العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  أيًضا،  انظر   

.»Phonetics علم الّصوتّيات«
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Area (I): (I) املنطقة 
انظر  احلقيقّية،  اللُّغويَّات  خيّص  وفيام  اللُّغوّية.  اجلغرافيا  انظر  »اجلغرايّف«،  باملعنى 
 Sociolinguistic االجتامعّية  اللُّغوّيات  ومنطقة   ،Linguistic Area اللُّغوّية  املنطقة 

.Area

Argot: الكلامت الرّسّية 
جمموعة من الكلامت والعبارات املستخدمة من ِقبل جمموعة اجتامعّية معّينة، عادة 
ألسباب تتعّلق بالرّسّية. وغالًبا ما ترتبط باملجرمني وعصابات الّشوارع، أو غريها من 
اجلامعات الّثقافّية الفرعّية اّلتي حتتاج إىل محاية نفسها من الغرباء. وقد تتضّمن كلامت 
خمرتعة، أو تنطوي عىل تالعبات خمتلفة من أشكال الكلامت أو املعاين )عىل سبيل املثال: 
اللُّغة العامّية املعكوسة، العامّية املقّفاة، واالستعارات(. ال تكون املفردات مفردات كاملة، 
ويمكن أن ختضع لـ«جتاوزات مفرطة« يف بعض املناطق )أي حتتوي عىل عدد كبري من 
 .Lexicalization الكلامت ملفاهيم مماثلة تتعّلق بمصالح وأنشطة املجموعة، انظر معجمّي
املامثلة، فقد تعمل  الّتغريُّ برسعة، وشأنا يف ذلك شأن األنواع األخرى  فهي متيل إىل 
اللُّغة معاداة  الّصلة  ذات  املصطلحات  وتشمل  املجموعات.  حدود  عىل  احلفاظ   عىل 
Anti-Language؛ اللُّغة اخلاصة بمجموعة معّينة Cant؛ اللُّغة االصطالحّية جلامعة ما 

.Slang والعامّية ،Secret Language ؛ اللُّغة الرّسّيةJargon

Argument: اجلدل 
غالًبا ما ُيستخدم مصطلح »جدل« لإلشارة إىل تناول موقف معنّي وتربيره؛ هبدف 
إقناع املخاَطب/ املستقبِل/ القارئ بصّحة هذا املوقف. مثال ذلك: »جيب أاّل نذهب 

إىل احلرب؛ ألّن الكثري من النّاس سوف يموتون«.
تنطوي أنواع حمّددة من اجلدل عىل جمموعات معّينة من اإلجراءات واالّتفاقيَّات. 
عىل سبيل املثال، يشمل اجلدل  األكاديمّي موقًفا متقّدًما من خالل اإلشارة إىل األّدلة 
لتحليل عنارص اجلدل، مثل  القائمة يف جمال معنّي. وقد استخدمت األطر  والبحوث 
األكاديمي  اجلدل  كتابة  كيفّية  الّطالب  تعليم  وأيًضا  للّتحليل،    Toulmin نموذج 

.)Toulmin et al., 1984(
إىل  يشري  حيث  كثرًيا،  مألوفة  غري  بطريقة  اللُّغة  علم  يف  أيًضا  ُيستخدم  »اجلدل« 
فاعاًل  )ran(يتطّلب  ركض   فالفعل  وهكذا،  اجلملة.  يف  الفعل  يتطّلبها  معّينة  عنارص 
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  )saw(رأى الفعل  أّن  حني  يف   ،)Mary ran( اجلملة   يف   Mary مثل   املفرد،  بصيغة 
يتطّلب فاعاًل ومفعواًل به كام يف )Mary saw Abdallah( ، والفعل يضع )put( واحٌد 
 Mary put the(  من األفعال القليلة يف اللُّغة اإلنجليزّية اّلذي يتطّلب ثالث كلامت

car in the garage()َوضعت ماري الّسيارة يف املرأب(.

Articulatory Setting: هتيئة النّطق
ُيقصد به هتيئة العضالت املعتادة يف املجرى الّصويت حينام يتكّلم النّاس، وقد ختتلف 
هذه الّتهيئة بني املتكّلمني حّتى وهي ُتنتج »نفس« الكالم، ومتنح النوعّية لصوت املتكّلم 
)عىل سبيل املثال، صوت قد يبدو ممّيًزا ›خشنًا‹ أو »رّناًنا«(؛ فنربات الكالم والّلهجات 

.Voice Quality إىل حّد ما يمكن أن تتمّيز أيًضا بتهيئة معّينة، انظر نوعّية الّصوت
Artificial Language: اللُّغة املصَطنعة

لغة تمَّ إنشاؤها بوعي من ِقبل فرد، أو من ِقبل جمتمع لغوّي أو جلنة لغوّية. وقد تّم 
بناء املئات من اللُّغات االصطناعّية منذ أواخر القرن الّسابع عرش. يف البداية، كان الّدافع 
لتطوير لغات اصطناعّية يستند إىل فكرة أّنه سيكون من املمكن إنشاء لغة مثالّية ال ُتظهر 
ل الّتفكري  الّتكرار، وعدم  االنتظام وغموض اللُّغات الّطبيعّية، وهذا من شأنه أن ُيسهِّ
 Gottfried Wilhelm Leibnizاملنطقي. حيث تمَّ تطوير أنظمة رمزّية مفّصلة من ِقبل
JohnWilkins،George Dalgarno ،، وغريهم. إنَّ هذه اللُّغات االصطناعّية األوىل مل 

تكن مبنّية عىل مواّد لغوّية طبيعّية، ولكنّها وجدت إهلامها يف الّتصنيف العلمّي واملنطق 
ى لغات مسبقة. ظهر يف القرن الّتاسع عرش اهتامٌم جديٌد  الّرسمّي. ولذلك كانت ُتسمَّ
الّدولّية. وقد  املّرة لتسهيل االّتصاالت  الّدافع هذه  باللُّغات االصطناعّية، ولكن كان 
من  عرش  الّتاسع  القرن  إىل  تعود  اّلتي  االصطناعّية  لّلغات  اللُّغوّية  اهلياكل  اسُتمّدت 
ى اللُّغات اخللفّية. إاّل أّن هذه اللُّغات ُبنيت  اللُّغات الّطبيعّية القائمة؛ ولذلك فهي ُتسمَّ
املثال: اإلسبانّية، واألملانّية، واإلنجليزّية(  اللُّغوّية )عىل سبيل  لتختلف عن مصادرها 
الّطبيب  ِقبل  من  بناؤها  تم  اّلتي   Esperanto لغة  إنَّ  كامل.  نحوي  انتظام  خالل  من 
البولندي Zamenhof  بني ١87٢ و١88٥، رّبام تكون هي اللُّغة اخللفّية األكثر شهرة 
واألكثر نجاًحا. ووفقا لـ  )Ethno-Logue, 2002(، فإّن لغة Esperanto لدهيا اليوم 
ما بني ٢٠٠ و٢٠٠٠ من مستخدميها كلغة أوىل، ومليونا مستخدم يستخدمونا كلغة 
ثانية يف أكثر من مئة دولة )معظمهم من وسط ورشق أوروبا، والّصني، ورشق آسيا، 
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اإلنجليزّية،  اللُّغة  مع  باملقارنة  ذلك،  آسيا(. ومع  اجلنوبّية، وجنوب- غرب  وأمريكا 
كلغة  املقصود  الوضع   Esperanto ق  حُتقِّ مل  مليون،   ٥٠٠ من  أكثر  هبا  يتحدث  اّلتي 
 Interlingua رت  ُطوِّ وقد  شخص،  ِقبل  من   Esperanto تطوير  تّم  حني  يف  دولّية. 
من قبل مجعّية اللُّغات املساعدة الّدولّية يف عام ١9٥١. وُتستخدم اليوم كلغة ثانية من 
ِقبل بعض املتكّلمني، ولكن ال يوجد تقدير متاح لعدد املتكّلمني حتى اآلن. ملزيد من 

 ..)Eco, 1995( الّتفاصيل، انظر
إنَّ مصطلح اللُّغة املساعدة Auxiliary Language موجوٌد أيًضا. انظر أيًضا اللُّغة 

. Basic English اإلنجليزّية األساسّية
Aspect: عامل الزمن يف الفعل

د معلومات، مّدة، انتهاء وتكرار العمل اّلذي  مصطلح نحوي خيصُّ األفعال، حيدِّ
يعرّب عنه الفعل. عىل سبيل املثال: يف اللُّغة اإلنجليزّية، فإّن عوامل الّزمنّية الّرئيسة للفعل 
الّتمييز  ويشري  الكامل.  غري  مقابل  والكامل  االستمرار،  وعدم  االستمرار  عامل  هي 
ا أم ال )أي مستقالًّ عن  املستمر/ غري املستمر  إىل ما إذا كان الفعل متواصاًل أو مستمرًّ
 I am( ال تعني االستمرار، بينام )I go( »وهكذا فإنَّ »أنا ذاهب .)عمل الفعل الّرئيس
going( تدلُّ عىل أّن النّشاط مستمرٌّ أو قائم. ويشري الّتمييز بني الّتام/ غري الّتام إىل ما 

إذا كان الفعل قد تمَّ إنجازه أم ال، وإن كان له صلة بالوقت احلارض. وهكذا فإّن »قد 
أكلت« )I have eaten ( فعل مضارع كامل، أي بدأ يف املايض وانتهى لتّوه يف الوقت 

احلارض.
ويف  أذهب(،  أن  )معتاد  املعتاد«  »الفعل  الفعل  عوامل  من  أخرى  أنواًعا  وتشمل 
العمل  لبداية  وعوامل  املتكّرر،  العمل  لتكرارّية  عوامل  اإلنجليزّية  غري  أخرى  لغات 
ونحوه. فالعامل إًذا هو ذات أمهّية لعلم اللُّغوّيات االجتامعّية، ذلك أنَّ الّلهجات قد 
اللُّغة اإلنجليزّية اإليرلندّية متيِّز  املثال:  العامل بشكل خمتلف. عىل سبيل  تستثمر متييز 
»األخبار الّساخنة« )hot news( عىل أّنا كاملة؛ ألّن هذا احلدث قد حصل لتّوه، أي 
 she‘s after eating her( تناولت غداءها«   قد  احلال يف »هي  بلحظة، كام هي  قبُل 

.Modality والّطريقة ،Tense انظر أيًضا زمن الفعل .)dinner
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Aspiration: إخراج النَّفس
ُيستخدم هذا املصطلح يف الّصوتّيات لإلشارة إىل نفخة من اهلواء املصاحبة للّتعبري 
بعض  يف  ُينطق  اّلذي   )h( للّرمز  الّصوتّية  الكتابة  يف  وتتمّثل  األصوات،  بعض  عن 
اللُّغات أو يف بعض تنّوعاهتا بنفخ اهلواء، ويف بيئات لغوّية معّينة قد يكون من الواضح 
أنَّ األشخاص اّلذين ينتمون إىل هذه اخلاصّية يف النّطق يتطّلعون إىل لغة معّينة أو لغة 
  /p/متنّوعة، ويف بيئات لغوّية معّينة. عىل سبيل املثال: يف العديد من أنواع اإلنجليزّية
ُتلفظ ]ph[ يف بداّية الكلامت، مثل )pin( دّبوس، ولكن ليس عندما يسبقها /s/ كام 

.)spin(  هي احلال يف كلمة يغزل
Aspirers: الّطاحمون

.Insiders املّطلعني ،Outsiders  الّدخالء ،Interlopers انظر املتطّفلني
Assimilation: اإلدغام

فيام يتعّلق باألصوات، هي عملّية تتأّثر فيها األصوات املجاورة يف الكالم بعضها 
البعض، وتصبح أكثر تشاهًبا من حيث نطقها، عىل سبيل املثال: الّسنخّية األنفّية /n/ يف 
.]b[ يتأّثر الّصوت من الّشفاه ،]m[  يمكن أن ُتلفظ عىل أّنا ثنائّية الّشكل )Banbury(
اّلتي  Language Assimilation إىل احلاالت  باللُّغات، يشري مصطلح  يتعّلق  فيام 
االستيعاب  عىل  حيّث  األكثرّية.  لغة  األقلّيات  لغات  من  بلغة  املتحّدثون  فيها  يتبنّى 
اللُّغة  ع  تنوُّ انظر   ،Language Planning اللُّغوّي  التَّخطيط  اللُّغوّي يف بعض أشكال 

.Language Diversity

Asymmetrical (Talk): الكالم غري املتناَظر 
املساواة بني  الكالم عندما يكون هناك درجة من عدم  الّتفاعل يف  أو  للّتامثل  ُينظر 
املتكّلمني. قد يرتبط ذلك بعوامل، مثل: الّسلطة والوضع، أو النّوع االجتامعّي. فعىل 
سبيل املثال: أشارت بعض الّدراسات الّسابقة إىل أّن احلديث بني املتحّدثني من اإلناث 
والّذكور غري متامَثل؛ ذلك أنَّ املتحّدثني الّذكور يتحّدثون أكثر من النّساء، ويقاطعون 
أقلَّ  يعتربون  حيث  ألحاديثهم،  مقاطعة  من  النّساء  به  تقوم  ممّا  أكثر  النّساء  حديث 
اللُّغة  الّتمييز الواضح.  انظر  تفاعاًل أثناء احلديث. ومنذ ذلك احلني اخُتلف عىل هذا 

.Gender والنّوع االجتامعّي ،Language
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Atlas (of Languages, Dialects): )أطلس )اللُّغات والّلهجات
.Linguistic Atlas انظر أطلس اللُّغوّيات

Attention (Paid to Speech): االهتامم بالكالم
ميَّز )Labov, 1972a( بني األساليب الّرسمّية وغري الّرسمّية )االعتيادّية من حيث 
مقدار االهتامم )أو الّرصد الّذايت(، وأّن املتكّلمني يتوّجهون نحو خطاهبم. ويف الكالم 
استخدام  ملراقبة  االهتامم  األدنى من  باحلّد  أساليب فضفاضة  إيالء  يتّم  الّرسمي،  غري 
اللُّغة. وكلام ازدادت رسمّية الكالم، ازداد اهتامم املتكّلمني بكالمهم، كام أّنم سوف 
حياولون عن وعي جتنُّب استخدام اللُّغة غري القياسّية أو غري الّراقية. ومع ذلك، يمكن 
أيًضا مالحظة زيادة االهتامم بالكالم يف بعض الّسياقات غري الّرسمّية. فعىل سبيل املثال: 
قد يتحّول النّاطقون بأنواع اللُّغة الّرسمّية عمًدا، وبصورة واعية، إىل أنواع غري قياسّية ال 
تتوّفر لدهيم فيها سوى معرفة حمدودة من أجل اإلشارة إىل الّطابع غري الّرسمي للوضع 
اخلطاب   ،Channel Cues القناة  إشارات   / دالئل  انظر  املحادثة.  يف  رشكائهم  إىل 
األسلوبّية  والّسلسلة   ،Vernacular العامّية  والّلهجة   ،Monitored Speech املراَقب 

 .Stylistic Continuum

Attitudes (towards Language):( املواقف )نحو اللُّغة
إىل متوّجهة  وتنّوعها  اللُّغة  حول  وآراؤهم  النّاس  نظر  وجهات  تكون   أن   يمكن 
 تقييم العالقة بني اللُّغة القياسّية وأنواع اللُّغة غري القياسّية. ومع ذلك، فإنَّ مناقشة
)Leonard Bloomfield’s, 1964( الّسيئ أو  اجليد  االستخدام   حيال   لآلراء 
الّشفوّية الّثقافة  يف  والّية( Menomini Indians لّلغة   الّشاملّية  Minnesota يف 
ظاهرة هي  اللُّغوّية  القيمة  عىل  احلكم  أّن  توحي  األمريكّية(  املّتحّدة  الواليات   يف 
وقد موحّدة.  مدونة  مكتوبة  لغة  وجود  تتطّلب  وال  واسع،  نطاق  عىل   منترشة 
 درست املواقف جتاه اللُّغة باعتبارها جانًبا من جوانب علم النّفس االجتامعّي، انظر
 وحتت عناوين خمتلفة أخرى، انظر- عىل سبيل املثال- أيًضا: . Evaluation الّتقييم
 ،Language Ideology أيديولوجّية اللُّغة ،Folk Linguistics اللُّغوّيات الّشعبّية
اإلدراكّية القياسّية ،Perceptual Dialectology الّلهجات  اللُّغة   أيديولوجّية 

Standard Language Ideology.



-٤٠-

Attrition: اإلهناك 
فقدان أو تغيريات يف الّسامت النّحوّية أو املعجمّية أو الّصوتّية لّلغة بسبب انخفاض 
قد  احلالة،  مثل هذه  أخرى. يف  لغة  إىل  هلم   عند حتوُّ هبا  النّاطقني  ِقبل  من  استخدامها 
يكون هناك تبسيط فيها، عىل سبيل املثال: نظام الّزمن يف األفعال أو يف خصائص معّينة 
من اجلمل، أدوات الوصل الثانوّية. وقد تندرج بعض بنود املفردات حتت اإلمهال، كام 

أّن الّسامت الّصوتّية قد جيري تبسيطها.
يف دراسات فقدان اللُّغة عند األفراد؛ وذلك بسبب عوامل، مثل ضعف الّدماغ يف 
ضحايا الّسكتة الّدماغّية، ُيستخدم هذا املصطلح خلفض مماثل )أو أكثر حّدة( يف قواعد 

اللُّغة، واملفردات، والّسامت الّصوتّية، وما إىل ذلك.
Audience: اجلمهور

ُيشري هذا املصطلح عادة إىل املستمعني أو املخاَطبني/املستقبِلني، سواء أولئك اّلذين 
خياَطبون مبارشة من املتكّلم واآلخرين من احلضور يف حدث الكالم اّلذين قد يؤّثرون 
 .’Audience Design‘ احلضور  تصميم  املثال،  سبيل  عىل  انظر  املنتجة؛  اللُّغة  عىل 
»املتكّلم«  بني  نسبيًّا  متييًزا  تفرتض  هذه،  املستمعني  مجهور  فكرة  فإّن  ذلك،  ومع 
اللُّغة  علم  جماالت  بعض  يف  به  الّطعن  تمَّ  اّلذي  املفهوم  وهو  املستمعني«،  و«مجهور 
 Interactional الّتفاعلّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات  مثل:   ،Sociolinguistics االجتامعّي 
Sociolinguistics، واألنثروبولوجيا اللُّغوّية Linguistic Anthropology. وضمن 

ُينظر إىل املستمعني عىل أّنم  مشاركون  نشطون  يف إجياد املعنى، وهم   الّتقاليد،  هذه 
يؤّثرون عىل ما يمكن قوله، وأّن استجاباهتم سوف تؤّثر عىل كيفية تفسري عبارة ما. ويف 
العديد من الّسياقات يتمُّ إنتاج املقرتحات من خالل أدوار املتحّدثني يف احلديث وعرب 
املتحّدثني. يستحرض املخاَطبون/املستقبِلون للكالم فهمهم اخلاّص لتأويل العبارة بداًل 
من جمّرد قراءة نوايا املتكّلم. وقد أدَّت هذه الّظواهر والّظواهر املامثلة إىل ظهور مفهوم 

.)Duranti and Brenneis, 1986(  اجلمهور«. انظر«
Audience Design: تصميم  اجلمهور

 Allan Bell, 1984,( ِقبل  من  االجتامعيَّة  اللُّغويَّات  داخل  وُوِضع  م  ُقدِّ مفهوم 
ع الّداخيل  2002( ، يف حماولة  لتفسري الّتباين يف لغة املتكّلم الفردي. عىل سبيل املثال: الّتنوُّ

 ،’Code-Switching‘ اللُّغوّي  الّتناوب   ،Inter-Speaker Variation ثني  املتحدِّ بني 
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ع األسلويّب Stylistic Variation، ُينظر إىل  ل األسلويّب Style Shifting، الّتنوُّ التحوُّ
ث الفردي بشكل أسايّس كرّد فعل عىل مجهور املستمعني، ففي معظم  أسلوب املتحدِّ
ليتوّجهوا إىل  املتحّدثون بعض جوانب خطاهبم  Style  يغريِّ  حاالت تغيري األسلوب 
هذه  إىل  وباإلضافة  آخر.  مشارك  إىل  أحياًنا  أو  الّرئيس،  حُماِورهم  أو  املستمع  كالم 
الت يف  القيام بتحوُّ أيًضا  الت يف الكالم، يمكن للمتحّدثني  الّتحوُّ »االستجابات« أو 
الت األوىل يف املقام  الت تبدأ بتغيري الوضع بداًل من االستجابة. الّتحوُّ الكالم، أي حتوُّ
 Referee ى تصميم املحّكم ه نحو جمموعة مرجعّية خارجّية ُتسمَّ األّول تنطوي عىل توجُّ
Design. فالّتحول إىل أسلوب أكثر رسمّية يف احلديث عن العاملة أو الّتعليم )كام قد 

يتكّلم املتحّدثون ألرباب العمل أو املعّلمني(، أو اعتامد أسلوب الغائبني عن املجموعة 
ث مع الغرباء، مما سيكون مثااًل عىل تصميم املحّكم. ويف هذا اإلطار، ُينظر  عند التحدُّ
احلايل،  بجمهورهم  يتعّلق  فيام  كالمهم  باستمرار  يصّممون  أّنم  عىل  املتكّلمني  إىل 
 ،Accommodation واملجموعات املرجعّية األخرى. انظر مفهوًما ذا صلة بالتكّيف 

.Acts of Speech وانظر أيًضا، األفعال الكالمّية
Audio-Recording: الّتسجيل الّصويت

كان للّتطّورات الّتقنّية يف جمال الّتكنولوجيا الّسمعّية  نتائج  مهّمة عىل تطوير البحث 
يف اللُّغويَّات االجتامعيَّة. لقد جعل  مسّجل األرشطة تسجيل عّينات كبرية من الكالم 
 ،Interview املقابلة  انظر  الكلامت؛  قوائم  حمل  حلَّ  ما  ورسعان  ممكنًا،  أمًرا  الّتلقائي 
ل مسّجالت  االستقصاء Elicitation من علم الّلهجات Dialectology. واليوم، ُتشكِّ
األقراص الّصغرية وامليكروفونات تقنّيات تسجيل غري ملفتة لالنتباه. فاملتكّلمون عىل 
الّستينّيات  باملقارنة مع  املقابالت  توّتًرا يف  أقلُّ  وبالّتايل فهم  تاّمة هبذه األجهزة،  دراية 

والّسبعينّيات من القرن املايض.
Ausbau: اللُّغات املتطّورة

.Abstand  انظر اللُّغات املبَتعدة
Australian Questioning Intonation (AQI): نربة االستفهام األسرتالّية

.High Rising Tone انظر النّغمة املرتفعة
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Authenticity: األصالة
 ،Second Language Acquisition الّثانية  اللُّغة  اكتساب  يف  ُيستخدم  مصطلح 
الثقايف  املغزى  ذات  والّسياقات  الّتعّلم  تفاعالت  لوصف  اللُّغة  تدريس  وبحوث 
الّثانية  اللُّغة  لتدريس  الّدراسّية  الفصول  الّتفاعل يف  الكثري من  للّطالب.  واالجتامعي 
هو أمر اصطناعي، فالّتظاهر بإجراء املحادثة  أمر شائع. وغالًبا ما تنطوي الّتفاعالت 
سني والّطالب بشكل خاّص عىل سالسل من أسئلة وأجوبة طقوسّية يمكن  بني املدرِّ
الّتحّيات،  تبادل  الفندق،  يف  غرفة  )حجز  مثل  املحاكاة،  احلوارات  أنَّ  كام  هبا.  التنّبؤ 
إجراء مكاملة هاتفّية، طلب وجبة، وما إىل ذلك( هي أيًضا سامت نموذجّية للعديد من 
النّقيض من ذلك، تشري األصالة إىل  الّتعليمّية. عىل  لّلغات واملواّد  الدراسّية  الفصول 
تفاعالت  لّلغة يف  اللُّغة األجنبّية، واستخدامهم  الفاعل مع  اإلبداعي  الّطالب  تفاعل 
ذات مغزى اجتامعي وثقايف. وُتستخدم األصالة أيًضا لوصف نوعّية املواّد الّتعليمّية، 
فالنّصوص األصيلة هي تلك اّلتي مل ُتصّمم خّصيًصا لطاّلب اللُّغة كتسجيالت الربامج 
انظر  املناقشة،  من  وملزيد  ذلك.  إىل  وما  الصحفّية،  واملقاالت  واإلذاعّية،  التلفزيونّية 

.)van Lier, 1996(و )Kramsch, 1993(
Author: املؤلِّف

النّصوص  يف  كام  عنه  ُيعرّب  ما  وغالًبا  األفكار،  ُمنشئ  إىل  عادة  املصطلح  هذا  ُيشري 
املكتوبة. ومع ذلك، فإّن العالقة بني املؤلِّف والنّص والقارئ هي عالقة  نظرّية يف عّدة 
فإّن   الّتقاليد،  بعض  ويف  هام.  غري  أو  مرئي  غري  املؤّلف  أّن  )أ(  ذلك:  يف  بام  أشكال؛ 
الّتأليف الفعيل للنّصوص )وخاّصة النّصوص الّدينّية، مثل الكتاب املقّدس( ُيعترب أقلَّ 
والكاتب  إهلي،  أّنه  عىل  احلقيقّي  امُلنشئ  إىل  النّظر  يمكن  وهنا  نفسه.  النّص  من  أمهّية 
الفعيل ببساطة هو املسؤول عن جلب املعاين اإلهلّية إىل الوجود. )ب( املؤّلف هو ُمنشئ 
امُلعربَّ عنها يف  أّن األفكار  النّص، ذلك  القارئ اسرتدادها من  اّلتي جيب عىل  لألفكار 
النّص يف كثري من األحيان ُتفهم عىل أّنا تعكس وجهات نظر املؤلِّف احلقيقي؛ وهذا هو 
النّهج املنطقي للمؤّلفني والقّراء يف العديد من املجتمعات الغربّية. )ج( املؤلِّف احلقيقي 
مقابل املؤلِّف امُلضّمن يف النّص، وهذا هو نج بارز يف النّقد األديّب، حيث يتّميز املؤلِّف 
ن يف النّص. وينصبُّ الرّتكيز عىل حتليل صوت املؤلِّف كام  احلقيقّي عن املؤلِّف امُلضمَّ
احلقيقّي  املؤلِّف  نظر  وجهات  يعرّب عن  أّنه  للنّص عىل  النّظر   من  بداًل  النّص،  هو يف 
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 Roland الغالب. حتّدث  القارئ يف  يبّينه  كام  املؤلِّف  أو صوت  املؤلِّف  )د(  وأفكاره. 
القارئ، من  أّنه هو  بحّجة  املؤلِّف«،  »موت  عنه عن  اشُتهر  كام     )١977( Barthes

توجد  وبالّتايل  املعاين،  تبني  اّلتي  كتاباته(،  خالل  من  املؤلِّف  من  )بداًل  قراءته  خالل 
أيًضا  )انظر  نصٍّ  ألي  املمكنة  املتعّددة  املعاين  عىل  الّتأليف  يف  النّهج  هذا  يؤّكد  ا.  نصًّ
الّتأليف  )ه(   .)Audience للمستمعني  املعارص  والفهم   ،Deconstruction الّتفكيك 
كتنسيق األصوات كام يفعل قائد األوركسرتا، كام هو موّضح يف عمل Bakhtin، وهذا 
غالًبا ما ينطوي عىل الرّتكيز يف استكشاف العالقات عرب النّصوص من خالل الرّتكيز 

.)Burke, 1995( عىل الّتناص. لالّطالع عىل النّظرة العاّمة، انظر
Authoritative Discourse: اخلطاب املوثوق

كلمة  واللُّغة.  الفرد  بني  العالقة  من  معنيَّ  نوع  إىل  لإلشارة   Bakhtin يستخدمه 
 Bakhtin, ]1935[ 1981:(  « خاّصتنا  نجعلها  وأن  هبا،  نعرتف  أن  »تتطّلب  املوثوق 
يعيد  اّلتي  اللُّغة  املعنى واستخدام  إىل طرق  الّرسمي  اخلطاب  يشري  ما  . وغالًبا   )343

، أو يشعر بأّنه جمرب عىل استخدامها. واخلطابات الّرسمّية هي  إنتاجها  الفرد دون شكٍّ
عىل النّقيض من »اخلطابات املقنّعة داخليًّا«، وهي طرق للمعنى اّلذي يتفاعل فيه الفرد 
بشكل حواري، أي عن طريق االستفسار واالستكشاف والّربط، من أجل تطوير طرق 

.Dialogic انظر أيًضا احلوارّية ،)Bakhtin, ]1935[ 1981: 346( جديدة للمعنى
Authority: اللُّغة الّرسمّية

املتاحة  والّطرق  واملهن،  املؤسسات  لغة  إىل  لإلشارة  غالًبا  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
هذه  أمثلة  ومن  لألعضاء.  والّسلطة  الرّشعّية  متنح  تي  الَّ املؤّسسّية  اللُّغة  الستخدام 
  Bourdieu لـِ  وفًقا  كّلها  والكنيسة. ومتتلك  والّتعليم،  والقانون،  الّطب،  املؤّسسات: 
اللُّغة  قّوة رمزّية كبرية )Bourdieu, 1991(. وقد رّكزت الكثري من البحوث يف علم 
االجتامعّي Sociolinguistics عىل الّلقاءات بني املهنّيني وعمالئهم، عىل سبيل املثال: 
الّدراسات  وترّكز  الّطرفني.  بني  الّتفاعالت  متاثل  عدم  وخاّصة  واملرىض،  األطّباء 
خاّص  اهتامم  وهناك  اخلطاب.  وأشكال  احلديث،  أدوار  وتوزيع  الكالم،  كمّية  عىل 
يتّم حتّديه الّطرفني، أو استمراره أو كيف  الّتفاعل بني   بكيفية تأثري سلطة املهنّيني عىل 
 Interactional انظر اللُّغوّيات االجتامعّية التفاعلّية .)Sarangi and Roberts, 1999(

.Sociolinguistics
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اللُّغوّيات املستقّلة )أنموذج لدراسة اللُّغة )
Autonomous (Model of Language Study):

مصطلح ُيستخدم بطرق خمتلفة:
للّداللة عىل أنَّ اللُّغوّيات- اللُّغوّيات املستقّلة - علٌم مستقٌل، وله مصطلحاته . ١

اخلاّصة.
لإلشارة إىل النّهج املّتبع يف اللُّغوّيات اّلتي ترّكز عىل النّظام الّداخيل وبنية اللُّغة، . ٢

بعكس املناهج االجتامعّية مثل اللُّغوّيات االجتامعّية.
والنّموذج . 3 املستقّل  النّموذج  بني  للّتفريق  التعّلم  عن  جديدة  دراسات  يف 

األيديولوجّي للّتعّلم.
اللُّغة  وكثرًيا ما ُيستخدم هذان االستخدامان مًعا بشكل حاسم لإلشارة إىل طرق 

والّتعّلم اّلتي تتجاهل أمهّية الّسياق االجتامعّي.
Autonomy, Heteronomy: االستقاللّية، الّتبعّية

مصطلحان استخدمهام Peter Trudgill and J. K. Chambers )١98٠(  لتوصيف 
ا  عالقات الّتبعّية Hetronomy/ االستقاللّية Autonomy بني األصناف اّلتي ترتبط لغويًّ
عالقة  إىل  االستقاللّية  مصطلح  ويشري  الّلهجات.  سلسلة  سياق  يف  وخاّصة  وتارخييًّا، 
االستقاللّية، عىل سبيل املثال: اللُّغة اهلولندّية القياسّية واألملانّية القياسّية، مها مستقّلتان فيام 
يتعّلق بعالقة بعضهام ببعض؛ ألّن لدهيام وضًعا وهوّية منفصلتني، ومعايري لغوّية وتقاليد 
الّلهجات  بني  مّتصلة  سلسلة  هناك  املنطوق،  املستوى  عىل  ذلك،  ومع  خمتلفة.  إمالئّية 
األملاين.  الّداخل  إىل  اهلولندي  الّساحل  من  املرء  اجّته  كّلام  األملانّية،  والّلهجات  اهلولندّية 
وعىل أساس لغوّي، ال يمكن حتديد أين تتوّقف اللُّغة اهلولندّية؟ وَمن يتحّدث هبا؟ وأين 
ث باألملانّية؟ أّما حدود الّلهجات ففيها كثري من الّسامت املشرتكة مع بعضها  يبدأ الّتحدُّ
البعض أكثر من اخلصائص املشرتكة مع هلجات تقع يف أطراف الّسلسلة. وحيّدد املتكّلمون 
واللُّغة  الّسياسّية  احلدود  أساس  عىل  »األملانّية«  أو  »اهلولندّية«  أّنا  عىل  هلجاهتم  أنفسهم 
 Trudgill and الفعلّية خلطاهبم.  اللُّغوّية  بناء عىل اخلصائص  وليس  بلد،  لكّل  القياسّية 
Chambers يصفان هذا الوضع بأّنه واحٌد من أوضاع الّتبعّية، أو عدم االستقاللّية، فقد 

وصف علم الّلهجات اهلولندّية عىل أّنا  تابعة )أي تعتمد عىل( اللُّغة اهلولندّية القياسّية، 
إّن متييز  القياسّية.   بالّلهجات األملانّية هي تابعة، وتعتمد عىل األملانّية  والّلهجات املساّمه 
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و    Abstand لغات  بني  التّمييز  يشبه  الربيطانّية  الّلهجات  الّتبعّية يف علم   / االستقاللّية 
املصطلح   أّن  Ausbau، كام  و    Abstand انظر  األملانّية.  اللُّغة  تقليد ختطيط  Ausbau يف 

Uberdachung ينشأ أيًضا يف العالقة غري املتجانسة بني اللُّغة القياسّية والّلهجة. 

Auxiliary: املساعد
Auxiliary Language: ١. اللُّغة املساعدة

املحلّية،  املجتمعات  عرب  أو  ما،  جمتمع  يف  األوسع  لالّتصال  ُتستخدم  إضافّية  لغة 
وليست بلغة أصلّية ألفراد املجتمع. اإلنجليزّية والّسواحلّية تفي هبذه املهّمة يف العديد 
من البلدان اإلفريقّية. وغالًبا ما يكون املتكّلمون ذوي كفاءة حمدودة يف اللُّغة املساعدة، 
اللُّغة  املثال:  سبيل  عىل  الوظيفّية،  النّاحية  من  مقّيدة  اللُّغة  تكون  أن  أيًضا  ويمكن 
الّتجارّية. وقد يشري املصطلح أيًضا إىل لغة ُبنيت كلغة  Esperanto: يف هذا املعنى، انظر 
ى  اللُّغة املصَطنعة Artificial Language. انظر أيًضا لغة الّتواصل املشرتكة  اّلتي  ُتسمَّ

.Lingua Franca  بالاّلتينّية
Auxiliary Verb: ٢. الفعل املساعد

ا باسم »الفعل املساعد«، ذلك أّنه »يرافق« األفعال األخرى، ويعطي  املعروف تقليديًّ
معلومات حمّددة تتعّلق بزمن كّل فعل، وحالته اإلعرابّية، وما إىل ذلك. ففي اجلملة: 
فعل   يدعم  )أستطيع(   can املساعد  الفعل  فإّن   ،)I can dance( الّرقَص«  »أستطيع 
الّرقص الّرئيس )dance( ، واّلذي ُيعرف أيًضا باسم الفعل املعجمي أو الفعل الكامل، 
انظر )Lexis( . واألفعال املساعدة هلا سامت خاّصة متيِّزها عن األفعال الكاملة، فهي 
الفعل يف  فإنَّ  املثال:  الفعل مفهوًما، عىل سبيل  إذا كان  إاّل  نفسها،  تلقاء  ال تظهر من 
 Will you do(  مناسٌب فقط يف سياق سؤال سابق ينطوي عىل فعل كامل )I may(
it?()هل ستفعله؟(. ويف اللُّغة اإلنجليزّية، فإنَّ األفعال املساعدة جتذب األشكال ذات 

النّفي، مثل:)not or n›t,(  )ال أو ال املختصة(، يف حني أنَّ األفعال الكاملة ال جتذب 
األشكال املنفّية؛ ولذلك فإنَّ )might not go or I mightn‘t go( مقابل اجلملة غري 
اللُّغة  علم  باهتامم  حتظى  املساعدة  األفعال  إنَّ   .)I eat not or *I can‘t*( النّحوّية 
املثال: مجلة  فعىل سبيل  لّلهجة،  وفًقا  قد ختتلف  Sociolinguistics؛ ألنا  االجتامعّي 
اإلنجليزّية  اجلملة  تقابل  أكلت؟  هل   )?Did you eat( األمريكّية  اإلنجليزّية  اللُّغة 
)Have you eaten?( ، وكذلك تقابل )ain‘t( كفعل مساعد منفّي يف بعض الّلهجات. 
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انظر أيًضا: عامل الّزمن يف الفعل Aspect، الفعل الّرابط Copula، احلالة Mood، زمن 
.Modality الّطريقة ،Tense الفعل

Avoidance: الّتجنّب
استخدام ذلك- عىل  ث. ويمكن  الّتحدُّ أسلوب جتنُّب  اللُّغات عىل  بعض  حتتوي 
سبيل املثال- أمام األقارب عند وجود قيود عىل الّتحّدث معهم. وترتبط أنامط الّتجنُّب 
خاّصة باللُّغات األسرتالّية، مثل: Dyirbal and Yidiny  ، ففي هذه احلاالت، فالّرجل 
ومحاته، أو امرأة وزوج ابنتها هم املعنّيون بتبنّي استخدام أساليب جتنُّب احلديث عند 
الّتواصل البصّي املبارش.  أيًضا بتجنُّب  وجودهم مع بعضهم البعض، وهم املعنّيون 
ال خيتلف أسلوب الّتجنُّب يف قواعد اللُّغة عن أنامط الكالم اليومّي، ولكنّه حيتوي عىل 
مفردات خاّصة. يمكن أن يوجد مصطلح »احلامة« أيًضا يف مثل هذه االستخدامات. 
 )hlonipha( فإّن  املثال:  أخرى. عىل سبيل  أماكن  الصلة يف  ذات  املامرسات  وحتدث 
لغات  بعض  من   )Xhosa( املساّمة  اللُّغة  ثي  متحدِّ بني  التقليدّية  اللُّغة  ممارسة  هي 
اجلنوب اإلفريقي األخرى. وتشري )hlonipha(  إىل جتنُّب النّساء املتزّوجات املقاطع 
اللُّغوّية اّلتي حتدث يف أسامء أقارهبّن من جهة النّسب، كالّصهر )زوج البنت(. فالنّساء 
اللُّغوّية.  املقاطع  هذه  مثل  استخدام  لتجنُّب  اللُّغوّية  الوسائل  من  جمموعة  يستخدمن 
و)hlonipia(  هي املعنّية يف إظهار االحرتام، وهي ترتبط أيًضا بوضع املرأة االجتامعّي 

.)Taboo( القارص نسبيًّا. انظر أيًضا، الكلامت املحّرمة
Axiom of Categoricty: أنامط الّتجنُّب

استخدم)J.K. Chambers, 1995(  املسّلمة الّتصنيفّية لّلغات، فاملدّونات اللُّغوّية 
وذلك  فيها،  الّتباين  أو  الّتناقض  يظهر  ال  حتى  الّسياقات  من  جمّردة  تكون  أن  ينبغي 
اّلتي  الّتوليدّية  اللُّغوّية  الّتقاليد  عن  تتكّلم  اّلتي  اللُّغة  حول  االفرتاضات  إىل  لإلشارة 
فاملسّلمة   .Linguistics اللُّغوّيات  انظر  الّستينّيات،  يف   Noam Chomsky أنشأها 
يف هذا املعنى ما هي إاّل اقرتاح ُيقبل دون مزيد من الرباهني أو األدّلة كنقطة انطالق 
للبحث يف املستقبل. وقد تمَّ انتقاد علم اللُّغة للعامل Chomsky من ِقبل علامء اللُّغويَّات 
ع اللُّغوّي، ولقيامه بتجريد استخدام اللُّغة من سياقاهتا. إّن  االجتامعيَّة؛ لتجاهله التنوُّ
فكرة  Chomsky )١96٥( حول املتكّلم واملستمع املثايل يف جمتمع كالم متجانس ُيشار 

إليه يف الغالب عىل أّنه مثال عىل نج قاطع غري متنّوع  لدراسة اللُّغة.
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B
Babay Talk: كالم األطفال  الّصغار

هو مصطلح استخدمه  )Bloomfield, 1933( لإلشارة إىل نوع اللُّغة املبّسطة اّلتي 
ا. فحديث  يستخدمها البالغون يف بعض املجتمعات للّتحّدث مع األطفال الّصغار جدًّ
الّطفل ينطوي عىل تبسيط قواعد اللُّغة عند الكبار، وبعض الّتغيريات املنهجّية؛ كإضافة 
مقاطع تدل عىل الّتصغري، مثل  )doggie for dog() كليب مكان كلب(.  إنَّ خطاب 
الّطفل املوّجه Child-Directed Speech )CDS( هو مصطلح أكثر عمومّية ُيستخدم 
النّظر  بغّض  األطفال،  جتاه  البالغني  قبل  من  املستخدمة  اللُّغة  أشكال  من  شكل  ألي 
 Child الّطفل«  »لغة  أنفسهم  الّصغار  األطفال  لغة  عىل  وُيطلق  الّتبسيط.  مدى  عن 
ر، وبعض االختالفات عن لغة البالغني. Language، اّلتي ُتظهر أنامًطا نظامّية من الّتطوُّ

Back (-ed, -ing): املقاطع اخللفّية
هو مصطلح وصفي لألصوات، حيث يتمُّ إنتاج األصوات اخللفّية يف اجلزء اخللفّي 
من الفم، و/ أو يف اجلزء اخللفّي من الّلسان. ويف وصف وتصنيف حروف العّلة، فإّن 
ل جزًءا من تصنيف ثالثي االجّتاه، متناقضة مع حروف العّلة  حروف العّلة اخللفّية تشكِّ
 Recived Pronunciatin األمامّية والوسطى. أمثلة من اإلنجليزّية: الّلهجة ذات اهليبة
RP((   تشمل ]u[ ، وهو صوت حرف العّلة يف كلمة )boot( ، و]a[ هو صوت حرف 

ُتلفظ  اّلتي  العّلة من اخللف يشري إىل احلاالت  العّلة يف  كلمة )part( ، فنطق حروف 
فيها حروف العّلة  من أبعد نقطة ممكنة من اخللف يف الفم، بحيث تكون أكثر وضوًحا 
الّصوت  »تغرّي  حالة  يف  سابق  نطق  املثال:  سبيل  )عىل  معّينة  مرجعّية  لنقطة  بالنّسبة 
 International Phonetic انظر أيًضا »األبجدّية الّصوتّية العاملّية .»Sound Change

.»Phonetics علم الّصوتّيات« ،»Alphabet

Back Channel: القناة اخللفّية
املحادثة،  املرتبطة بدعم  املستمع  القناة اخللفّية هي شكل من أشكال سلوك  ردود 
وقد تشمل أقلَّ ما يمكن من االستجابات، مثل: )mmh, yeah, that‘s right(  )أم، 
نعم، هذا صحيح(، وتكرار كالم املتحّدث... إلخ. إنَّ االّتصاالت غري الكالمّية مثل 
اإليامء قد تعمل أيًضا كدعم للقناة اخللفّية. وغالبا ما تتمّيز القنوات اخللفّية عن أدوار 
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الكالم؛ أي أنَّه ُينظر إليها عىل أّنا دعٌم لدور آخر بداًل من دورها يف الكالم القائم بذاته. 
Conversation Management؛ أخذ األدوار يف احلديث  املحادثة  إدارة  أيًضا:  انظر 

 .Turn-Taking

Back Slang: العامّية العكسّية 
هي ممارسة عكس العنارص يف الكلامت، وعادة ما تقوم عىل الّتهجئة، ولكنّها يف بعض 
 )Verlan(ة األحيان قائمة عىل الّصوت. فعىل سبيل املثال: يف أحد أنواع الفرنسّية املسامَّ
ل املقاطع لتعطي  ، فإّن انعكاس )A( من اخللف لألمام هي »طريقة خاطئة«، فهي حتوِّ
أّما   .  )Metro( بداًل من   )Trome( ، وتعطي كلمة   )Cafe( بداًل من   )Fe›ca( كلمة 
اّلتي  الكلامت  بعض  فتتضّمن عكس    )Polari( املساّمة  اجلنس  ملثليي  الربيطانّية  اللُّغة 
ُتلفظ من آخرها، مثل:)Ecaf(  بداًل من )Face( ، و)Riah( بداًل من )Hair(  ، وغالًبا 
اللُّغوّي  الّتالعب  أشكال  من  شكل  أيًضا  هذا  ولكّن  رسّية،  لغة  إلنشاء  ذلك  يتمُّ  ما 

.Language Play

Backsliding: الرّتاجع 
Second Language Acquisition يشري إىل  إنَّ الرّتاجع يف اكتساب اللُّغة الّثانية 
ظهور مالمح خاطئة أو »تطّورّية« لُلغة املتعّلم األوىل، واّلتي كان يظّن أّنا قد ُأنيت. 
لّلغة  النّحو  أو  النّطق  سامت  من  سمة  اتقنوا  اّلذين  املتكّلمني  فإنَّ  أسايّس،  وبشكل 
املستهَدفة قد يعودون  إىل شكل سابق )عادة قد يكون خطأ( يف الظروف املرهقة ، أو إذا 
كان انتباه املتعّلم يرتّكز عىل جزء آخر من قواعد اللُّغة. وإذا ما استقّرت الّلهجة الفردّية 
رها الفرد من اللُّغة  كنوع من تنّوعات اللُّغة الّثانية، والّلهجة الفردّية هي الّلهجة اّلتي طوَّ
الّثانية اّلتي يتعّلمها، وحيتفظ يف  الوقت ذاته بسامت لغته األصلّية، والرّتاجع قد يتمُّ تبنّيه 

ع األسلويّب أو الّتغيري احلَريّف. كسمة من سامت الّتنوُّ
Bakhtin, Mikhail )1895-1975(: ميخائيل باختن 

املفّكرين،  أديٌب وُمنّظر وفيلسوف لغوي رويس يعمل باالشرتاك مع جمموعة من 
وغالًبا ما ُيشار إىل أعامله باسم   Bakhtin circle »دائرة Bakhtin ». ومن خالل الرّتمجة، 
فإنَّ عمله عىل اللُّغة واملعنى والّتأليف بدأ حُيدث تأثرًيا يف الغرب يف الّسبعينّيات أساًسا 
مثل:«احلوار«،  األساسّية-  املفاهيم  استخدام  تمَّ  األخرية  اآلونة  األدب. ويف  يف جمال 
اللُّغوّيات االجتامعّية والّتعليم.  اّلتي اسُتخدمت يف   الّتناص-  التخاطب، الكرنفالّية، 



-٤9-

  Bakhtin دائرة  أعضاء  ِقبل  من  املنشورة  األعامل  بعض  تأليف  حول  خالٌف  وهناك 
 Pavel و   ،  Valentin Voloshinov وزمالئه    Bakhtin إىل  ُتعزى  اّلتي  واألعامل 

.Medvedev

Balance Hypothesis: فرضّية الّتوازن
املهارات  ا عىل  تأثرًيا ضارًّ اللُّغة  لثنائّية  أّن  الّستينّيات، تفيد  هي فرضّية ُوضعت يف 
لغة  تعّلم  ينطوي  اللُّغة.  لتعلُّم  إمكانات عصبّية معّينة  البرش  أّنه لدى  اللُّغوّية. وتزعم 
أحاديي  النَّاطقني  مع  باملقارنة  األوىل،  املتكّلم  لغة  ممّا هو يف  أقّل  مهارات  إضافّية عىل 
John Macnamara )١966( مشّبًها  اللُّغة. فقد تمَّ افرتاض »تأثري الّتوازن« من ِقبل 
 Texas إّياها بميزان األوزان، وباستخدام ثنائيي اللُّغة اإلسبانّية واإلنجليزّية يف والية
كمثال عىل ذلك، سأل Macnamara: هل كّلام ازداد استخدام الّطفل لإلسبانّية كانت 
تتعّرض  ومل   .)١٥  :١966( بالعكس؟  والعكس  أضعف،  اإلنجليزّية  باللُّغة  معرفته 
الفرضّية للّتدقيق. ويمكن حتقيق اكتساب ناجح ألكثر من لغة يف الّظروف االجتامعّية 
املناسبة، واملكان املالئم الّشائع يف املجتمعات املتعّددة اللُّغات. انظر أيًضا ثنائّية اللُّغة 
Semi- لغوّي  شبه   ،Stable Bilingualism املستقّرة  اللُّغة  ثنائّية   ،Bilingualism

.Lingualism

Balanced Bilingual: ثنائّي اللُّغة املتوازنة
وهو الّشخص اّلذي يتحّدث لغتني بطالقة كاملة. ومن النّاحية النّظرّية، يعمل مثل 
هذا املتكّلم جّيًدا يف مجيع جماالت النّشاط، وبدون أّي تأثريات من لغة عىل األخرى. 
ق املصطلح ما بني أولئك املتحّدثني بلغتني وأولئك اّلذين ُيعتربون من ثنائيي اللُّغة،  يفرِّ
ويّتضح أّن لدهيم هيمنة يف لغتهم األوىل. كام أّن مرتادفات ثنائّي اللُّغة موجودة أيًضا، 

Cline.   انظر
BASIC English: اللُّغة اإلنجليزّية األساسّية

   C. K. Odgen وضعها  اّلتي  القياسّية  اإلنجليزّية  اللُّغة  من  مبّسط  شكل  هي  
األمريكّية  »الربيطانّية  لـ  اختصاًرا  فالكلمة  الّدولّية.  االّتصاالت  لتسهيل    )١938(
 British American Scientific International الّتجارّية«  الّدولّية  العلمّية 
املتوّقعة  والوظائف  اللُّغوّي  األساس  د  حيدِّ واملصطلح   ،)Commercial )BASIC

هلذا الّشكل اللُّغوّي. اللُّغة اإلنجليزّية األساسّية، كام اقرتحها Odgen تتكّون من احلّد 
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األدنى من املفردات (8٥٠ كلمة)، وجمموعة صغرية من القواعد النّحوّية. انظر أيًضا 
.Artificial Language اللُّغة املصَطنعة

Basilang, Mesolang, Acrolang: مراحل اكتساب اللُّغة
اللُّغة  من  ألنواع     )١97٤(  ,John Schumann استخدمها  مصطلحات  هي 
الفردّية، أو من أشكال اللُّغة الّثانية اّلتي ال يزال املتعّلم أو جمموعة من املتعّلمني يقومون 
 Basilect )( ترتبط بمصطلح الّلهجة املستقّرة األوىل )األصلّيةBasilang( .بتطويرها
للكريول  »العميق«  الّشكل  عىل  وتدل   ،  Creole Linguistics الكريول  لغويات  يف 
اّلذي ُيظهر فرًقا أكرب عن اللُّغة األصلّية اّلتي اشُتّقت منها، أو عىل األقّل اشُتّقت منها  
هي   )Basilect( أن  حني  يف  ذلك،  ومع   .  )Lexifier Language( انظر  مفرداهتا.  
لغة  أي  مستقّرة،  غري  عادة  هي    )Basilang( فإنَّ )األصلّية(،  األوىل  املستقّرة  الّلهجة 
ثانية بدائّية. وباملثل، يتّم تشكيل مصطلحي )Mesolang( و)Acrolang(  قياًسا عىل 
من  قريبة  متقّدمة  فردّية  لغة  إىل    )  Acrolang(وتشري  ،  )Acrolect(و  )Mesolect(
ف عليها  اللُّغة امُلستهَدفة Target Language اّلتي يتمُّ تعلُّمها، ومع ذلك يمكن التعرُّ
 )Mesolang( ويعترب مصطلح ،Target Language كشكل آخر من اللُّغة املستهدفة

فضفاًضا ُيغطي أصناف اللُّغات الفردّية.
Basilect, Mesolect, Acrolect: الّلهجة الرسمّية

  )William Stewart, 1965(ِقبل مرة من  Basilect ألّول  استخدام مصطلح  تّم 
عىل شكل لغة كريول اّلتي ُتظهر فرًقا كبرًيا عن اللُّغة األصلّية املستمّدة منها، أو اّلتي تّم 
استخالص اجلزء الرئيس من مفرداهتا.  انظر )Lexifier Language(. إّن لغة الكريول 
Basilect- عىل سبيل املثال- هي  من أشكال الكريول اإلنجليزي اجلامايكي، حيث 

الّلهجتني ال  ثون هباتني  Lexifier  )اإلنجليزّية(، واملتحدِّ ُيظهر هيكاًل خمتلًفا متاًما من 
يستطيعون فهم بعضهم البعض.

ومع ذلك، فإنَّ Basilect هو نظام بذاته، وبمثابة هلجة عامّية. يف ظّل ظروف معّينة 
ع داخل  ى الّتنوُّ تنشأ أنواٌع أخرى، وهي بني  Basilectal Creole ولغة Lexifier. وُيسمَّ
الّلهجة، ويف  تتمّيز عنها يف مسائل  ، ولكنّها   Lexifier إىل  الكريول األقرب  تسّلل هذا 
بعض اجلوانب الّثانوّية من قواعد لغة Acrolect. أّما)Mesolect(  فهو مصطلح فضفاض 

.)Basilect and Acrolect( ًعا من اللُّغات الوسيطة يف الّشكل فيام بني يغطي تنوُّ
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Bernstein, Basil )1924-2000(: برينستني، بيسل
لغوّي اجتامعّي بريطايّن كان له تأثرٌي كبرٌي عىل علم االجتامع والّتعليم واللُّغوّيات. 
 )١97١( Class, Codes and Control والّتحّكم«  الّرموز  »الّطبقة،  بكتابه  ويشتهر 
بمجّلداته األربعة؛ حيث إنَّه تمَّ اكتشاف التّمييز بني الّشفرات املقّيدة واملحّددة )انظر 
بني  االجتامعّية  الّتنشئة  يف  االختالفات  عىل   Bernstein ز  ركَّ  .)Code الّشفرة  أيًضا 
أطفال الّطبقة العاملة والّطبقة املتوّسطة يف بريطانيا، معترًبا اللُّغة مصدًرا وسبًبا مهّمني 
للّتفاوت يف النّجاح يف املؤّسسات الّتعليمّية، اّلتي كان هلا نفس »الّتوّجه«، كام هي احلال 
يف املدّونات املفّصلة يف الّطبقات الوسطى. وتعّرض Bernstein هلجوم قوّي من بعض 
لّلغات  املختلفة  النّظرة  من  أكثر  للعجز  مؤّيًدا  اعتربوه  اّلذين  االجتامعّيني،  اللُّغوّيني 

والّلهجات. ومع ذلك، فإّنه ال يزال شخصّية مهّمة يف جمال اللُّغة يف الّتعليم.
Bickerton, Derek )1926- (: بيكرتون، ديريك

أصول  حول   Bioprogramme احليوّي  الربنامج  نظرّية   Bickerton طرح 
الكريول،حيث أّكد فيها القدرة العقلّية الكونّية لّلغة بني البرش يف وصف مالمح قواعد 
االتصال.  لغة  أساس  عىل  والّتارخيّية  االجتامعّية  الّتفسريات  من  بداًل  الكريول،  لغة 
 Bickerton ُولد  وجود.  ذات   Bickertonia هي    Bickerton إىل  املنسوبة  فالّصفة 
وأستاًذا  وصحفيًّا،  متمّيًزا،  روائيًّا  وكان  املّتحدة،  اململكة  يف   Cheshire مقاطعة  يف 
 Guyanese Creole لّلغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية. وقد اشتهر بعمله يف لغة الكريول
English and Hawiian Creole English. وقد تمَّ مناقشة أفكاره اّلتي أعرب عنها 

يف جذور اللُّغة Roots of Language )١98١(  خارج اللُّغوّيات.
Bidialectal: استخدام هلجتني

الّلهجة  ثنائّية  مصطلح  أّن  كام  أكثر.  أو  هلجتني  استخدام  إىل  املصطلح  هذا  يشري 
Bidialectalism موجوٌد أيًضا. فيشري املصطلح يف جمال الّتعليم عادًة إىل املناهج اّلتي 

تسعى لتعليم جمموعة متنّوعة قياسّية، يف حني أّنا أيًضا ُتعنى بتقييم منزل األطفال أو 
هلجات املجتمع بداًل من القضاء عليها. ومتيل هذه املقاربات إىل أّنا تستند إىل مفهوم 
ولكّن  )حملّية(،  معّينة  سياقات  يف  مناسبة  املجتمع   / املنزل  هلجات  أنَّ  كام  املواءمة، 
األطفال بحاجة أيًضا إىل تعّلم اللُّغة القياسّية كوسيلة لالّتصال عىل نطاق أوسع. انظر 

مثاًل )Trudgill, 2000(  ملناقشة هذا املوقف.
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 Wolfram,( انظر  أوسع،  بشكل  الّتعليم  يف  الّلهجات  استخدام  وبخصوص 
بخصوص    )٢٠٠٠(  Smitherman أيًضا  وانظر   )Christian and Adger, 1999

 African American Vernacular إفريقّية  أصول  من  لألمريكّيني  اإلنجليزّية  اللُّغة 
.)English )AAVE

لرتكيز  جمااًل  القياسّية،  وغري  القياسّية  األشكال  بني  والعالقة  الّلهجات  تكون  قد 
برامج الوعي اللُّغوّي. ومع ذلك، قد يتّم انتقاد نج ثنائّية الّلهجة عىل أساس مالءمتها، 
إذ إّنا تتجاهل االختالفات يف القّوة  بني األصناف القياسّية وغري القياسّية عىل النّقيض 

.Critical Language Awareness من الوعي اللُّغوّي النّاقد
Bilabial: األصوات الّشفوّية

مصطلح ُيستخدم يف وصف وتصنيف األصوات الّساكنة فيام يتعّلق بأماكن نطقها. 
و   ]B[،]P[تشمل اإلنجليزّية  من  أمثلة  الّشفاه،  من   الّساكنة  األصوات  ُتنطق  حيث 
علم   ،International Phonetic Alphabet العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  انظر   .]M[

.Phonetics الّصوتّيات
Bilingual (-ism): ثنائّية اللُّغة 

د اللُّغات Multilingualism من ِقبل  ى أيًضا تعدُّ هي استخدام لغتني أو أكثر، وُتسمَّ
فرد ما أو املجتمع اخلطايّب Speech Community. ويتّم الّتمييز أحياًنا بني ثنائّية اللُّغة 
الفردّية  Indivisual Bilingualism)أّي األفراد اّلذين يتكلمون أكثر من لغة واحدة، 
ولكنّهم ال يعيشون بالرّضورة يف جمتمع ثنائّي اللُّغة أو متعّدد اللُّغات(. والّثنائّية اللُّغوّية 
العديد  يتحّدث أعضاؤها  اّلتي  املجتمعات  )أّي   Societal Bilingualism املجتمعّية 
من اللُّغات، وإن مل يكن مجيع أعضاء املجتمع بالرّضورة يتقنون أكثر من لغة واحدة(. 

واحدة،  وطنّية  لغة  لدهيا  بأّن  كثرًيا  تفتخر  البلدان  من  العديد  أّن  من  الّرغم  وعىل 
فال يوجد جمتمع حديث يف الواقع أحادّي اللُّغة Monolingual )أي لغة واحدة فقط 
 Iceland ا، مثل جمتمع ُتستخدم من قبل سّكان البلد(. وحتى يف جمتمع لغة متجانس جدًّ
املهاجرين اّلذين جيلبون لغاهتم معهم، وغالًبا ما   Iceland - عىل سبيل املثال- تضمُّ  
الّدولّية  االّتصاالت  يف  العاملني  املحلّيني  املهنّيني  قبل  من  اإلنجليزّية  اللُّغة  ُتستخدم 
هناك   ولكن  ذلك(.  إىل  وما  الوطنّية،  احلدود  عرب  الّتعاون  اإللكرتويّن،  الربيد  )مثل: 
العديد من البلدان متعّددة اللُّغات للغاية، مثل Namibia، حيث ُتستعمل فيها أكثر من 
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عرشين لغة خمتلفة من ِقبل الّسكان اّلذين يزيدون قلياًل عن مليون شخص.
ومصطلح ثنائية اللُّغة Bilinguality أحياًنا يكون بدياًل عن Bilingualism. انظر 
الّتعليم  يف  لغتني  يستخدم  حيث   ،Bilingual Education اللُّغة  ثنائّي  الّتعليم   أيًضا 

)مثال، تستخدم كندا اإلنجليزّية والفرنسّية يف الّتعليم(.
Bilingual Education: الّتعليم ثنائي اللُّغة

بعض  أكثر. يف  أو  لغتني  تنطوي عىل  اّلتي  الّتعليمّية  الربامج  إىل  ُيستخدم لإلشارة 
 ،Brunie الّسياقات الوطنّية، فإّن برامج الّتعليم ثنائّي اللُّغة شائعة كام هي احلال يف دولة
العديد  القياسّية. ومع ذلك، ففي  Malay، واإلنجليزّية  املالوّية  الّتعليم يف  يتمُّ  حيث 
الّطالب.  من  فقط  ِقبل عدد حمدود  من  اللُّغة  ثنائّية  الربامج  اختبار  يتمُّ  الّسياقات  من 
وختتلف األغراض املعلنة للربامج ثنائّية اللُّغة، ولكنّها تشمل ما ييل: )أ( اإلثراء اللُّغوّي 
النّاطقني  الكندّيني  مثل  اللُّغة،  ثي  متحدِّ من  بأغلبّية  مرتبًطا  يكون  ما  وغالًبا  والّثقايف، 
باللُّغة اإلنجليزّية اّلذين يدرسون خالل برنامج ثنائي اللُّغة فرنيس / إنجليزي، )ب( 
ثي اللُّغة، مثل النّاطقني بالرّتكّية  املحافظة عىل اللُّغة، وغالًبا ما ترتبط مع أقلّية من متحدِّ
Welsh/ اإلنجليزّية   / الويلزّية  الربامج  )مثل:  اللُّغة  إحياء  )ج(  املّتحدة،  اململكة  يف 

و    Wales يف  اللُّغة  ثنائّية  أي   ،Irish/English اإلنجليزّية   / واأليرلندّية   ،English

Ireland عىل الّتوايل.  انظر أيًضا  إعادة تنشيط اللُّغة Re-Nativisation. وختتلف النّتائج 

تبًعا ألهداف الربامج املعنّية ومواردها وأيديولوجّياهتا. وهكذا فإّن برامج اإلثراء أكثر 
احتاماًل أن تؤّدي إىل ثنائّية  مضافة، يف حني أّن برامج املحافظة عىل اللُّغة اّلتي ترّكز عىل 
االنتقال من لغة األقلّية إىل لغة األغلبّية تؤّدي يف الغالب إىل ثنائّية لغة تكميلّية. وحييط 
الكثري من اجلدل بالّتعليم ثنائّي اللُّغة فيام يتعّلق بالنّاطقني بلغة األقلّية، اّلذين عادة ما 
يكونون يف وضع اجتامعي أقّل سلطة من املتحّدثني بلغة األغلبّية. )لالّطالع عىل نظرة 

.)Skutnabb-Kangas, 1995(و ،)Brisk, 1998( :انظر ،)عامة
Bilingual Mixed Language:  ثنائّية اللُّغة املختلطة

.Mixed Code انظر الّشفرة املختلطة
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Bioprogramme:  الربنامج احليوّي 
اّلتي   Creol لغات  أصول  حول  احليوّي  الربنامج  بنظرّية  املصطلح  هذا  يرتبط 
ا،  طرحها Derek Bickerton. حيث يزعم Bickerton بأّن الكريول لغات خاّصة جدًّ
حيث إّنا نشأت يف جمتمعات مل تكن فيها لغة متاحة بسهولة كأنموذج للجيل األّول من 
األطفال. ففي املجتمعات املبّكرة للّرقيق يف منطقة البحر الكاريبي- عىل سبيل املثال- 
مل تكن اللُّغة االستعامرّية األوروبّية، )انظر لغة املعجم Lexifier Language(. ومل يكن 
ع اللُّغات اإلفريقّية متاًحا بسهولة لألطفال؛ وكان النّوع الوحيد املتاح بسهولة هو  تنوُّ
البدائّية )لغة اجليل األّول(، واّلتي كانت غري كافية كنموذج مناسب كلغة   )Pidgin(
الوراثّي  امليل  أو  احليوّية،  الربامج  أّن   Bickerton الّظروف، زعم  أوىل. ويف ظلِّ هذه 
ن األطفال من تطوير لغة »كاملة« هلا قواعد خاّصة هبا،  للبرش جاء ليلعب دوره، ممّا مكَّ

.Pidgin مع االعتامد عىل مفردات لغات البيئة، وخاّصة
وهذه النظرّية اّلتي مفادها أّن البرش يوجدون لغتهم عند غياب املدخالت الكافية 
اللُّغة  علم  خارج  االهتامم  من  كبرًيا  قدًرا  جذب  اّلذي  األمر  الّسابقة،  األجيال  من 
يثري  ممّا  عالية؛  لدرجة  الّتنافس  العلم،  هذا  إطار  يف  يتمُّ  فإنه  ذلك،  ومع  االجتامعّي. 
الشكوك عندما تتكّشف األبحاث االجتامعّية الّتارخيّية بشكل أكثر. انظر أيًضا؛ اخلَلقّية 

 .Gradualism الّتدرجيّية ،Creationism

Black English Vernacular (BEV):  لغة الّسود اإلنجليزّية العامّية
مصطلح اسُتخدم يف الّستينّيات والّسبعينّيات من القرن العرشين لإلشارة إىل اللُّغة 

اإلنجليزّية األمريكّية العامّية.
Body Language:  لغة اجلسد

.Non-Verbal Communication انظر االّتصاالت غري املنطوقة
Border Crossing:  عبور  احلدود

اسُتخدم هذا املصطلح من ِقبل Norman Fairclough  لإلشارة إىل الطُّرق اّلتي يتمُّ 
من خالهلا إعادة هيكلة احلدود بني  أنامط الكالم باستمرار، أو »عبور األنامط الكالمّية« 
يف  املناقشة  لتحويل  املتزايد  االستخدام  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن  اللُّغة.  استخدام  عند 
املجاالت العامة، والّطريقة اّلتي بواسطتها ُيستعار خطاب اخلدمة العاّمة يف اإلعالنات 
اسم  عليها  ُيطلق  عملّية  جوانب  من  )جانب  اإلعالن  خطاب  من  املعارصة  الوظيفّية 
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ُيستخدم »عبور احلدود« لإلشارة  ما  Fairclough )١996(. وكثرًيا  انظر  الّتسويق(؛ 
إىل مسائل اهلوّية املشرتكة بني الّطوائف اإلثنّية والّتضامن اجلامعّي. وتعتمد الّدراسات 
د األصوات  عىل ظاهرة صدى العبور، وغالًبا ما تنبثق من مفاهيم Bakhtin  حول تعدُّ
 ،Bakhtin‘s Polyphony األصوات  د  تعدُّ انظر:  والّتناص.  املزدوج،  والّصوت 

.Intertextuality الّتناصّية ،Double-Voicing  ازدواجّية الّصوت
Border Dialect:  الّلهجة احلدودّية

بالقرب من حدود لغوّية تفصل  أو  هلجة حتدث يف منطقة جغرافّية تقع عىل طول 
لـ  وطبًقا   .Transition Area ل  التحوُّ منطقة  انظر  جيًدا،  حمّددة  هلجات  منطقتي  بني 
احلدودّية  الّلهجات  من  خمتلفان  نوعان  هناك   ،)Chambers and Trudgill,1998(
فإّن  املختلطة،  الّلهجات  املختلطة، وامللّفقة. يف  الّلهجات  بينهام، ومها:  الّتمييز  يمكننا 
املتحّدثني يتناوبون عىل استخدام طريقتهم يف استعامل األشكال اللُّغوّية اّلتي هي سمة 

من سامت هلجة املناطق املجاورة.
Maken فقط، يف  Cologne فإّن متكّلمي الّلهجات يستخدمون شكل  ففي شامل 
حني أنَّه يف جنوب Cologne يتمُّ استخدام شكل Machen يف حالة الّلهجات امللّفقة، 
فعوًضا عن االختالف والّتنّوع بني األشكال جيد املرء أشكااًل تقع يف الوسط، بداًل من 
املثال: يف شامل  أشكااًل وسيطة. عىل سبيل  املرء  األشكال، حيث جيد  بني  االختالف 
إنجلرتا فإّن كلمة )Cup( ُتلفظ مع ]U[ ، ويف اجلنوب ُتلفظ ]a[ ، ويف املنطقة االنتقالّية 

.]y[  بني الّشامل واجلنوب يستخدم املتكّلمون شكاًل صوتيًّا آخر
Borrowing:  االقرتاض / االستعارة

حيدث االقرتاض عندما تدخل مفردة من لغة إىل مفردات لغة أخرى، كام هي احلال 
الفرنسّية، أو تعبري »عطلة ناّية  اّلتي دخلت  اإلنجليزّية من   Garage يف كلمة مرأب 
األسبوع »، وكلمة »رافع« من اللُّغة اإلنجليزّية Le Weekend  أو Lifter )ومن معانى 
األخرية: إعطاء شخٍص شّد الوجه أو الّتجديد(. واالقرتاض اسم قد يشري إىل عملّية 
االقرتاض، أو إىل املاّدة املقرتضة. وُتعرف الكلمة املقرتضة أيًضا باسم »كلمة مقرتضة« 
 Host املضيفة  باللُّغة  املقرتضة  املاّدة  تقرتض  اّلتي  اللُّغة  تسمية  ويمكن   .Loanword

.Source Language واللُّغة اّلتي توفِّر املاّدة بلغة املصدر ، Language
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وقد ينطوي االقرتاض عىل درجات خمتلفة من االندماج يف اللُّغة املضيفة؛ ففي حالة 
عطلة ناية األسبوع  Le Weekend، فاسم اجلنس يف كلمة عطلة ناية األسبوع مفرد 
مذكر، ولكنّها حتتفظ بأصلها الّصيّف، وباملعنى، واإلمالء والنّطق الّتقريبّي عىل األقّل. 
ا كلمة Lifter فقد ُدجمت يف نظام الفعل الفرنيّس وتأخذ تصيفاته، وهلا  نطق فرنيّس،  أمَّ
ويتغرّي املعنى واالستخدام، والفعل اإلنجليزي Lift  ال ُيستخدم بالّطريقة نفسها. ويف 
بعض األحيان يتمُّ ترمجة الكلامت أو الّتعبريات إىل لغة أخرى، كام هي احلال يف الفرنسّية 
Lune De Miel ، وتعني »شهر العسل«. فكلمة Lune تعني »القمر« يف الفرنسّية، و 

 ،Calque تعني »العسل«. وُيعرف هذا النّوع من االقرتاض بالرّتمجة االقرتاضّية Miel

ا ترمجة مقرتضة أو ترمجة االقرتاض، كام يمكن أيًضا  وهي مقرتضة من الفرنسّية، كام أنَّ
اقرتاض اهلياكل النّحوّية.

غري  واالقرتاض  القائم  االقرتاض  بني  األحيان  بعض  يف  الّتمييز  تّم  قد 
االقرتاض  هذا  ويقتص  استخداًما،  أقلُّ  بأّنه  األخري  ُوصف  حيث  القائم، 
 Weinreich, ]1953[ 1968;( املضيفة  اللُّغة  يف  يندمج  وال  اللُّغة،  ثنائّي  عىل 
القائم  غري  االقرتاض  بني  الّتمييز  إنَّ   .)Poplack, Sankoff; Miller, 1988

األحوال(، من  حال  بأّي  مبارشة  غري  مفردات  يتضّمن  اللُّغوّي   والّتناوب 
.)Myers-Scotton, 1993a(  انظر

وكان االقرتاض موضوًعا يف التَّخطيط اللُّغوّي Language Planning، )عىل سبيل 
ُبذلت  وقد  ُيقاَوم،  قد  اإلنجليزّية  اللُّغة  مثل  دوليًّا  قوّية  لغة  من  االقرتاض  إّن  املثال: 
حماوالت لتوليد مفردات جديدة من املصادر املوجودة لّلغة املضيفة. انظر أيًضا  ثنائّية 

 Language Contact.ولغة االّتصال ،)Bilingual )ism اللُّغة
Bottom-up:  من األسفل إىل األعىل

 »Bottom-Up فيام يتعّلق بالّتحليل اللُّغوّي، يشري مصطلح »من األسفل إىل األعىل
إىل املناهج اّلتي تبدأ بوحدات أصغر )مثل الكلامت( وحتى وحدات أكرب )عىل سبيل 
املثال، النّصوص(. وفيام يتعّلق بتخطيط اللُّغة، يشري املصطلح إىل نشاط الّتخطيط اّلذي 
 Language Planning يتمُّ بالّتشاور الوثيق مع جمتمع الكالم. وُيظهر الّتخطيط اللُّغوّي
من أسفل إىل أعىل املشاركة املجتمعّية املبارشة، ويستند مبارشة إىل املامرسات واملواقف 

.Top-Down املجتمعّية القائمة، واملقابل من األعىل إىل األسفل
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Bourdieu, Pierre )1930-2002(:  بورديو، بيري
من  جمموعة  عىل  والّسيطرة  الّسلطة  عىل  أعامله  ترّكزت  فرنيّس  اجتامعّي  ُمنظِّر 
املامرسات االجتامعّية، بام يف ذلك اللُّغة والّتعليم والّتذوق اجلاميل. وقد أّدى عمله إىل 
تأثري كبري عىل املناهج املوجّهة اجتامعيًّا لدراسة اللُّغة، ال سّيام اللُّغويَّات الّدقيقة، وحتليل 
أمر  اللُّغة واالّتصال هي  املستمّدة من دراسات  املفاهيم األساسّية  إّن  الّدقيق.  الكالم 

عاديٌّ وقّوة رمزّية.
  Broad (Transcription): الكتابة الّشاملة

.Transcript, Transcription انظر الكتابة الّصوتّية
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C
Cafeteria Principle:  مبدأ الكافيترييا

مصطلح صاغه J. L. Dillard عام )١97٠( معرًبا عن الّتشّكك يف األصول غري 
املتجانسة املزعومة لكّل ميزات Pidgin )لغة اجليل األّول(، وخاّصة قواعد الكريول 
الكافترييا  من  للغذاء  الفرد  اختيار  عىل  القياس  ويستند  الّثاين(.  اجليل  )لغة   Creole

االّتصال ال  لغة  املتكّلمني يف حالة  إنَّ   :Dillard وانتقائّي. ويقول  متييزّي  عىل أساس 
ع لغوّي واحد وعنص آخر من تنّوع لغوّي آخر،  يقفون يف مسار اختيار عنص من تنوُّ
ا أو عشوائيًّا. وكان القصد من مبدأ Dillard األصيّل نقد امليزات التتّبعّية  وهكذا إراديًّ
لكريول اإلنجليزّية يف منطقة البحر الكاريبي والواليات املّتحدة األمريكّية لوحدها، أو 
أساًسا لَلهجات إقليمّية خمتلفة من بريطانيا، وتّم تطبيقه يف وقت الحق من قبل أولئك 
انتقدوا املوقف بأّن مجيع أو معظم ميزات هذه الكريول تّم احلصول عليها من  اّلذين 
لغات إفريقّية خمتلفة عشوائيًّا بشكل أو بآخر. يف كلتا احلاّلتني يتّم استخدام املصطلح 
للمطالبة بحسابات أكثر حذًرا حيال أصول سامت حمّددة من لغة البدجن أو الكريول، 
مع اإلشارة إىل العوامل املتعّلقة بالّديموغرافيا، وهي عدد متحّدثي اللُّغة املوجودة أثناء 
عملية تبسيط اللغة أو الكرولة، أو الّسيادة، أو إمكانّية الوصول إىل اللُّغة ومتكلِّميها، 

وإىل تفاصيل الّسمة النّحوّية احلالّية.
Calque:  االقرتاض املرتَجم

نوع من االقرتاض، حيث يتمُّ فيه ترمجة الكلامت أو الّتعبريات من لغة إىل أخرى، كام 
هي احلال يف اللُّغة الفرنسّية، فكلمة Lune De Miel  يف الفرنسّية تعني »شهر العسل«. 
  tasse de the و  »العسل«؛  تعني   Miel و  الفرنسّية،  يف  »القمر«  تعني   Lune فكلمة 
 Ce n‘est pas ma tasse de( وهي يف اإلنجليزّية »فنجان الّشاي« كام هي احلال يف
the( ، وتعني it‘s not my cup of tea واّلتي تعني »أّن كوب الّشاي ليس يل«. ويعرف 

.Calque هذا النّوع من االقرتاض أيًضا باالقرتاض املرتَجم
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Cant:  تعابري خاّصة بمجموعة اجتامعّية معّينة
جمموعة من الكلامت والعبارات اخلاّصة املرتبطة بمجموعة اجتامعّية معّينة، عادة ما 
تكون جمموعة ثقافّية فرعّية، بحاجة إىل املحافظة عىل الرّسّية من الغرباء، انظر الّثقافة 
الفرعّية Subculture. وهذا خيتلف عن املعنى اليومّي البديل لّلغة »غري الّصادقة«. انظر 

.Argot أيًضا الكلامت الرّسّية
Cardinal Vowels:  حروف العّلة املرجعّية

حروف العّلة املرجعّية: هي نقاط مرجعّية ُوضعت للمساعدة يف وصف وتصنيف 
أصوات العّلة. ويبنّي الّشكل )١( أدناه ثامنية حروف عّلة مرجعّية أساسّية. يف الّشكل 
)١( متّثل ]i, a, ɑ, u[ النّقاط املتطّرفة يف النّطق، عىل سبيل املثال:  ]i[هو صوت حرف 
العّلة النّاتج عندما يكون اجلزء األمامّي من الّلسان يف أعىل مكان يف الفم، ويمكن أن 
يتحّقق دون الّتسّبب باحتكاك يف تّيار اهلواء. بينام]a[  هو صوت حرف العّلة اّلذي ينتج 
عندما يكون الّلسان األمامّي يف أدنى موضع ممكن  ]e, ᶓ, ,ɔ , o[ ، ومتّثل نقاط الوسط 
املتطّرفة. وهناك حروف عّلة مرجعّية  الّلسان من بني هذه احلاالت  ارتفاع  من حيث 
وبدونا،  الّشفاه  تدوير  مع  املنتجة  العّلة  حروف  من  كاملة  جمموعة  لتمثيل  إضافّية 
تعلُّم  إىل  بحاجة  فاللُّغوّيون  البياين.  الّرسم  وسط  يف  الّظاهرة  العّلة  حروف  وتشمل 

أصوات حروف العّلة املرجعّية، ويمكن بعد ذلك رسم النّطق الفعيّل بناًء عليها.

الّشكل )١( حروف العّلة املرجعّية األساسّية
Careful Speech:  اخلطاب االنتقائّي / املصطنع

االنتباه  املتحّدثون  فيه  يسرتعي  أسلوب  )أي  ُمصطنع    / انتقائّي  خطاب  أسلوب 
إىل الّطريقة اّلتي يتحّدثون هبا(، واّلتي وصفها William Labov  بأّنا سمة من سامت 
يف  ويظهر  تارخيّية،  استمرارّية  من  جزًءا  الّدقيق  الكالم  ويشّكل  الّرسمّية.  املحادثات 
البداية املقابلة االجتامعّية اللُّغوّية عىل يد Labov  عندما تكون اآلثار املثّبطة للّتسجيل 
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واملراقبة، انظر »مفارقات املراقب Observer‘s Paradox« هي األكثر وضوًحا. التباين 
.« Casual Speech مع » اخلطاب العادي / املعتاد
Care-Giver Speech:  خطاب مقّدم الّرعاية

.Child-Directed Speech انظر الكالم املوّجه لألطفال
Carnival (-isation):  حتّدي اهلياكل

إىل  املفهوم  هذا  ويستند  لّلغة.  ونظرته  األدبّية   Bakhtin دراسة  يف  أسايّس  مفهوم 
والقيم  الّتقليدّية  الّسلطة  هياكل  حتّدي  تمَّ  حيث  الوسطى،  القرون  كرنفال  طقوس 
االجتامعّية، وغالًبا من خالل حماكاة ساخرة للقادة الّسياسّيني املحلّيني أو زعامء الكنيسة، 
واّلتي تتمّثل يف أدب القرون الوسطى، مثل أعامل الكاتب الفرنيّس Rabelais. حتّدي 
اهلياكل عند Bakhtin هو أّن اختيار التوّتر القائم بني الّدراسات الّرسمّية وغري الّرسمّية 
احلوارّية  للّطبيعة  وضوًحا  األكثر  املؤرّشات  من  واحد   Unofficial Discourses

األصوات  تنّوع  أيًضا   وانظر   ،)Bakhtin, ]1965[ 1984b( انظر  لّلغة،   Dialogic

.Hetroglossia واألساليب ووجهات النّظر حيال النّص األديّب
CARS:  إنشاء فضاء بحثّي

 ،»)Create a Research Space )CARS هو اختصار معناه: »إنشاء فضاء بحثي 
األكاديمّية  البحثّية  املقاالت  مقّدمات  يف  ا  تقليديًّ جرت  اّلتي  الّتحركات  إىل  ويشري 
)Swales, 1981, 1990(. وُيظهر تعريف »إنشاء فضاء بحثي«  هدًفا بارًزا يف العمل 
 Teaching English to Speakers of اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها  يف تدريس 
الرئيسة للنّصوص األكاديمّية  Other Languages )TESOL(، أي لوصف املالمح 

.Academic Literacy ألغراض الّتدريس؛ انظر تعّلم القراءة واملعرفة األكاديمّية
Caste:  الّطائفة

حتديد  يتمُّ  ما  عادة  بالوالدة.  ودوره  الفرد  وضع  د  حيدِّ خالله  من  اجتامعّي  نظام 
الّشخص، وهي مقتصة عىل مهن حمّددة،  يولد هبا  اّلتي  الفرعّية  والّطبقات  الّطبقات 
الّشبكات  عىل  الّصارمة  القيود  هذه  مثل  إّن  الفرعّية.  الّطائفة  عىل  الّزواج  ويقتص 
مرتبطة  تصبح  اّلتي  االجتامعّية  والّلهجات  اللُّغة،  داخل  الّتاميز  إىل  تؤّدي  االجتامعّية 
هرميًّا  منظّمة  الّطوائف  وألّن  الّطوائف(.  هلجات  ُتسّمى  َثمَّ  )ومن  حمّددة  بطوائف 
نسبيًّا.  جامدة  اجتامعّية  إسرتاتيجّية  ُتظهر  الّطائفّية  فالّلهجات  املكانة،  حيث  من 
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متّثلها  اّلتي  تلك  هي  متمّيزة  خصائص  هلا  أّن  يزعم  اّلتي  الطائفّية  الّلهجات  بني  ومن 
برامهي غري  خطاب  مقابل  وأرسهم(  الكهنة  من  طائفة  )أعىل    Brahmins  الربامهة 
 ،)Bright and Ramanujan, 1964( يف معظم أنحاء اهلند Non-Brahmins Speech

.)Kanyakumari  )Pillai, 1968 وهلجات الّصيادين يف املناطق الّساحلّية، مثل
Casual Speech:  اخلطاب العادّي / املعتاد

هو أسلوب كالم غري رسمّي مستنبط نظاميًّا يف نوع من املقابلة االجتامعّية اللُّغوّية 
اخلطاب  يشّكل  املوت.  مسألة  خطر  مثل  حمّفزات،  باستخدام   Labov وضعها  اّلتي 
انظر  الّدقيق.  اخلطاب  مع  يتناقض  حيث  استمرارّي،  أسلوب  من  جزًءا  الكالسيكّي 

   .Vernacular أيًضا الّلهجة العامّية
Cataphoric (Reference):  اإلشارة إىل األمام يف النّص

مصطلح نحوّي يستخدم لوصف سمة لغوّية تشري إىل كلمة يف النّص تتعّلق بكلمة 
سُتذكر الحًقا. عىل سبيل املثال: يف اجلملة »هنا مثاالن من الوقود األحفوري: الفحم 
واخلشب«، فكلمة »هنا« هلا وظيفة جمازّية. واإلشارة إىل يشء سُيذكر يف النّص الحًقا 
النّص  النّقيض من اإلشارة ليشء سبق ذكره يف  Cataphoric Reference تقف عىل 

Anaphoric Reference. انظر أيًضا ترابط مجل النّص Cohesion، املرجعّية الالحقة 

.Reference املرجع ،Exophoric املرجعّية من خارج النّص ،Endophoric والسابقة
CDA:  حتليل النّص الّدقيق

.)Critical Discourse Analysis )CDA انظر الّتحليل النّقدّي للخطاب
Census:الّتعداد / اإلحصاء 

البيانات الديموغرافّية / الّسكانّية الّشاملة اّلتي يتمُّ مجعها عادة عىل املستوى الوطنّي 
اللُّغة،  استخدام  الّتعداد معلومات حول  بيانات  تتضّمن  االستبانات. وقد  باستخدام 
عىل سبيل املثال: عدد املتحّدثني بلغات معّينة، ودرجة ثنائّية اللُّغة، وتوزيع املتكّلمني 
املتعّلقة  الّتعداد  بيانات  تفسري  وينبغي  ذلك.  إىل  وما  واجلغرافيا،  األجيال  حيث  من 
باللُّغة بعناية. وتثري معلومات الّتعداد إىل املفاهيم واملعتقدات الّذاتّية للمتحّدثني حول 
الفعلّية.  اللُّغوّية  ملامرساهتم  دقيًقا  انعكاًسا  بالرّضورة  ليست  ولكنّها  اللُّغة،  استخدام 
ا للّتحقيق الكّمي الستخدام اللُّغة يف بلد  ومع ذلك، تعترب بيانات الّتعداد مصدًرا هامًّ
إىل  الّتعداد  بيانات  تستند  االستقصائّية، ال  الّدراسات  أو  املسوح  لبيانات  ما. وخالًفا 
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مدينة  أو  منطقة  أو  معنّي،  بلد  يف  األشخاص  مجيع  عن  معلومات  م  تقدِّ إّنا  بل  عّينة، 
معّينة.

Central (-ise[d]):  وصف حروف العّلة املركزّية 
مصطلح وصفّي لألصوات، ُيستخدم بشكل خاّص يف وصف وتصنيف حروف 
العّلة، يتمُّ إنتاج حروف العّلة املركزّية عندما تكون أعىل نقطة يف الّلسان مركزّية يف الفم. 
اللُّغة اإلنجليزّية،  العّلة األمامّية واخللفّية. مثال من  وهذا الوضع خيتلف عن حروف 
ى )Schwa(، وُيسمع كمقطع غري مضغوط، عىل سبيل  هو الّصوت  ]ə[، وغالًبا ُيسمَّ
املثال: صوت حرف العّلة األّول يف كلمة )about(، وصوت حرف  العّلة الّثاين يف كلمة 
)matter( ، ويقال إّن األصوات تكون مركزّية عندما يتمُّ إنتاجها بشكل أكثر مركزّية 
 .)Language Change عىل سبيل املثال، يف بيئات لغوّية معّينة، أو نتيجة لتغريُّ اللُّغة(
علم   ،International Phonetic Alphabet العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  أيًضا  انظر 

.Phonetic الّصوتّيات
Centre, Periphery:  املركزّي، اجلانبّي / اهلاميّش 

العاملّية  النّظم  Immanuel Wallerstein وعمله عىل  االجتامعّي  امُلنَّظر  تأثري  حتت 
بني  العالقات  لوصف  املصطلحات  هذه  ُتستخدم   )Wallerstein, 1974, 1991(
النّامّية،  والبلدان  )املركزّية(،  والّسيايس  االقتصادي  النّفوذين  ذات  الغربّية  الّدول 
والبلدان األكثر فقًرا )اهلامشّية(. وُيفهم مصطلح اهلامشّية عىل أّن الّدول اهلامشّية تعتمد 
عىل غريها من الّدول املركزّية بطرق عديدة – اقتصادّية، وسياسّية، وثقافّية - مما يؤّكد 
وضعها اهلاميّش. وقد تمَّ استكشاف أمهّية عالقة مفهوم املركزّي / اهلاميّش  يف قضايا 
اللُّغة والّتعّلم  واالّتصال بعّدة طرق. عىل سبيل املثال: يتّم فحص املركزّي / اهلاميّش 
 Kachru,(  بشكل دقيق يف األعامل اّلتي ترّكز عىل اإلنجليزّية اجلديدة كلغة عاملّية. انظر
Phillipson, 1992 ;1992(. كام تنظر يف العمل اّلذي يرّكز عىل الّتعّلم األكاديمّي يف 

الّسياق العاملي، خاّصة تأثري الّظروف املادّية املرتاوحة عىل إنتاج املعرفة األكاديمّية. انظر 
 ،Linguistic Imberialism اللُّغوّي  )Canagarajah, 2002(، انظر أيًضا االستعامر 
 ودوائر اللُّغة اإلنجليزّية الّثالث Three Circles of English، وأنواع اإلنجليزّية العاملّية

.)World English)es
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Centrifugual:  الّطرد املركزّي 
اّلتي تعني وجود أكثر من وجهتي نظر يف   Heteroglossia الّتباين  انظر ازدواجّية 

النّص، وتنّوع األصوات وأنامط الكالم.
Centripetal:  الّدائري 

اّلتي تعني وجود أكثر من وجهتي نظر يف   Heteroglossia الّتباين  انظر ازدواجّية 
النّص، وتنّوع األصوات وأنامط الكالم.

Chain Shift:  حتّول الّسلسلة الّصوتّية 
بشكل  املرتابطة  الّتغيريات  من  سلسلة  عىل  ينطوي  اّلذي  الّصويت  الّتغيري  من  نوع 
)B(؛  آخر  لصوت  الّصوتّية  اخلصائص  سيكتسب    )A( الّصوت  إّن  عادة،  وثيق. 
  .)C( ونتيجة لذلك، سوف يتحّرك يف الفضاء الّصويت املشغول من ِقبل صوت خمتلف 
 Southern Hemisphere Shift» )Lass اجلنويّب  الكرة  نصف  يف  الّصويت  ل  »الّتحوُّ
and Wright, 1986(، واحلاصل اآلن يف جنوب إفريقيا وأيًضا يف نيوزيلندا، تمَّ رفع 

القيايّس يف كلمة )bet( ؛ ونتيجة  حرف العّلة يف )bat( ، والّصوت اآلن مشابه لّلفظ 
لكلمة  القيايّس  لّلفظ  مشاهًبا  اآلن  ويبدو  )bet(أبعد،  العّلة يف   رفع حرف  تّم  لذلك، 
)bet(، وحرف العّلة يف  )bit(تمَّ مركزته إىل ]i[. ومن األمثلة األخرى عىل ذلك: حتّول 
الكبرية  احلركة  دراسة  ومن  وأتباعه،    William Labov درسه  اّلذي  الّشاملّية،  املدن 
حلرف العّلة. عىل الّرغم من أّن حتّوالت الّسلسلة عادة ما تتضّمن حروف العّلة، إاّل أّنا 

.)Campell, 1997(  قد ُوصفت أيًضا للحروف الّساكنة
Change (in Language): ) الّتغيري )يف اللُّغة

.Language Change انظر الّتغريُّ اللُّغوّي
Change From Above:  الّتغيري من األعىل 

يدركها  اّلتي  اللُّغوّية  الّتغرّيات  لوصف   )William Labov 1972a( مه  قدَّ
مستوى  ›فوق‹  إّنا  يقال  الّتغيري،  يف  املشاركة  اللُّغوّية  )األشكال  وعي  عن  املتكّلمون 
حتمل  اّلتي  اللُّغوّية  األشكال  انتشار  دعم  فوق  من  الّتغيريات  االجتامعّي(.  الوعي 
خطاب  من  سمة  هي  اّلتي  األشكال  )أي   »Social Prestige االجتامعّية  »اهليبة 
املرموقة  املتغرّيات  املتكّلمون هذه  يتبنّى  تأثرًيا(.  األكثر  أو  املهيمنة  الّطائفة االجتامعّية 
وتعترب  الّرسمّية.  غري  األنامط  فقط  الحق  وقت  ويف  الرّسمّي،  اخلطاب  أنامط  يف  أّواًل 
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عىل  مثااًل   -Labov درسها  كام   نيويورك-  يف  عّلة  حرف  بعد   ]T[ صوت  يف  الّزيادة 
الّتغيري من أعىل Change from Above. وغالًبا ما يكون االقرتاض اللُّغوّي مدفوًعا 
االقرتاض  أو  عرش،  الّثامن  القرن  يف  أوروبا  يف  الفرنسّية  من  االقرتاض  مثل  بالّرقي، 
بّينة  املتكّلمون عىل  اليوم، وعادة ما يكون  اللُّغات  اللُّغة اإلنجليزّية يف العديد من  من 
 Change from األسفل  الّتغيري من  مع  الّتباين  األجنبّية.  اللُّغة  ملواد  استخدامهم  من 

.Cross-Over Pattern انظر أيًضا نمط العبور ،Below

Change From Below:  الّتغيري من األسفل 
املعنّية،  اللُّغوّية  )األشكال  املتكّلمون عن وعي  يدركها  اّلتي ال  اللُّغوّية  الّتغيريات 
يقال إّنا أقّل من مستوى الوعي االجتامعّي(. وتشتمل الّتغيريات من أسفل عادة عىل 
تبنّي ونرش أشكال لغوّية ذات منزلة دنيا. فالّتغيريات من أدناه تؤّثر عىل أنامط الكالم 
 Southern اجلنويّب  الكرة  نصف  يف  ل  »الّتحوُّ ويعدُّ  تلقائيًَّا.  الّرسمّية  وغري  الّرسمّية 
مثالني عىل   »Northern Cities Shift الّشاملّية  املدن  ل  Hemisphere Shift« و«حتوُّ

الّتغيريات من األسفل. التباين مع الّتغيري من أعىل Change from Above. انظر أيًضا 
.Curvilinear Pattern نمط املنحنى

Change in Progress:  قيد الّتغيري 
الّتغيري اآلن، ملا يكتمل بعُد الّتغرّي اللُّغوّي Language Change اّلذي يؤّثر فقط عىل 
جمموعات معّينة يف املجتمع اخلطايّب Speech Community، أو أنامط أو جماالت لغوّية 
معّينة. وقد أظهر )William Labov )1972a يف بحثه أّنه من املمكن وصف الّتغيري 
الفئات  خمتلف  يف  اللُّغة  استخدام  أنامط  بدراسة  أحدهم  قام  ما  إذا  احلاصل  اللُّغوّي 
االجتامعّية بعناية، واملعرفة وفًقا ملعايري اجتامعّية، مثل: الّطبقة االجتامعّية، أو اجلنس، 
أو العمر، أو العرق(، وعرب األساليب اللُّغوّية املختلفة: )اخلطاب االنتقائّي / املصطنع  
القراءة  Casual Speech، وأساليب  املعتاد  العادي /  Careful Speech، واخلطاب 

 .Stylistic Continuum الّسلسلة األسلوبّية  انظر  Reading Styles، وما إىل ذلك؛ 

ويف حالة الّتغيري احلاصل، لن تستخدم مجيع الفئات االجتامعّية أشكااًل لغوّية جديدة 
بنفس الّدرجة؛ وبعض املجموعات ستستخدم األّنموذج اجلديد بشكل متواتر، يف حني 
فإّن  ذلك،  عىل  وعالوة  أبًدا.  يستخدمها  ال  أو  نادًرا،  سيستخدمها  اآلخر  البعض  أّن 
اللُّغوّية. وعادة ما يكون  األشكال اجلديدة لن ُتستخدم عىل الفور يف مجيع األساليب 
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انتشار الّتغيري اللُّغوّي عرب املجموعات واألساليب اللُّغوّية تدرجييًّا. انظر أيًضا الّتغيري 
  .Change from Below والّتغيري من األسفل ،Change from Above من األعىل

Channel:  القناة 
سبيل  )عىل  الّرسالة  ُترَسل  عربها  اّلتي  امللموسة  املادة  إىل  الّصوتّية«  »القناة  تشري 
حّس  يف  أيًضا  »القناة«  توجد  ذلك،  ومع  الكالم(.  حالة  يف  الّصوتّية  املوجات  املثال، 
Mode، ويف هذه احلالة فإّن الكالم والكتابة  Medium )٢( أو الوضع  مماثل للوسط 

.Channel Cues يمكن أن يشار إليها بالقنوات. انظر أيًضا دالئل / إشارات القناة
Channel Cues:  إشارات / دالئل القناة 

الّصوتّية  اإلشارات  )دراسة   Paralinguistic اإلضافّية  اللُّغوّية  اخلصائص  هي 
ل  -وأحياًنا غري الّصوتّية- وراء الّرسالة الّلفظّية األساسّية أو الكالم( اّلتي تشري إىل حتوُّ
 ،)Labov(انظر ،Labovian يف وضع املقابلة. ويف علم اللُّغوّيات االجتامعّية الاّلبوفّية
عىل  الّدالة  العالمات  أّنا  عىل  ُتفرسَّ  واّلتي  القناة،  إلشارات  خاّص  اهتامم  إيالء  تمَّ 
ُيعتقد أّنا تتزامن مع استخدام اخلطاب املعتاد. أمثلة عىل إشارات  الاّلرسمّية، واّلتي 
القناة: زيادات يف معّدل الكالم، وحجم ونطاق الّصوت، والّضحك ومعّدل الّتنفس. 
ومع ذلك، فإّن الّسامت اللُّغوّية غالًبا ما تكون غامضة. فالّضحك- عىل سبيل املثال- 
يمكن أيًضا أن يكون مؤرّشا عىل العصبّية، وبالّتايل قد يظهر يف بعض األجزاء الّرسمّية 
أكثر من ظهوره يف املقابلة. كام أّن الزيادات يف معّدل الكالم وحجمه هي أيًضا سمة 
من سامت بعض أساليب اخلطابة الّدقيقة، عىل سبيل املثال: يف األداء اللُّغوّي املوسيقي 

.)Preachers أو اخلطباء )مثل الّدعاة Hip-Hop

Chi-Square: Chi مرّبع 

الّداللة  اختبار  )انظر  اإلحصائّية  الّداللة  بتقييم  للمرء  يسمح  إحصائّي  اختبار 
أكثر  أو  جمموعتني  سلوك  يف  املالحظة  للفروق   )Significance Testing اإلحصائّية 
عىل متغرّي لغوّي Linguistic Variable أو موقفي. ويقيس اختبار Chi-Square هذه 
والّتوزيع   ،)Observed )امللحوظ  الفعيّل  البيانات  توزيع  بني  الفرق  بمقارنة  الفروق 

.)Hypothetical املتوّقع )االفرتايّض
عىل سبيل املثال: قد يكون املرء مهتامًّ بمعرفة إذا كان الّطالب يف إحدى اجلامعات 
البالغ  الّطالب  عدد  إمجايل  ومن  الحتياجاهتم.  كافية  األجنبّية  لغتهم  فصول  يعتربون 
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يف  األمر  هذا  عن  سؤااًل  طالبة  و١٠٠  طالب   ١٠٠ من  عّينة  ُسئلت  طالب،   ١٠٠٠
مقابلة. ومن بني الّطالب ُيفرتض أّن ٢٠ من الّذكور و6٠ من اإلناث قد وجدوا أّن 
الفصول غري كافية. وإذا كان للّذكور واإلناث من الّطالب رد فعل مماثل حيال تعليم 
أّن  )أي  االستجابة  معّدل  يف  كبرية  اختالفات  وجود  يتوّقع  ال  املرء  فإنَّ  املقّدم،  اللُّغة 
اللُّغة(. يمكن  الّذكور واإلناث ستكون غري راضية عن تعليم  تقريًبا من  النّسبة  نفس 
للمرء اآلن استخدام اختبار Chi-Square لتحديد ما إذا كانت االختالفات امللحوظة 
يف االستجابة ختتلف اختالًفا كبرًيا )أي أّنه من املرّجح أن حتدث أيًضا يف النّاس اّلذين 

تّم سحب عّينة البحث منهم(، وليس نتيجة خلطأ يف العّينة.
Child-Directed Speech (CDS):  الكالم املوّجه لألطفال 

يشمل  لألطفال.  موجّهة  البالغني  قبل  من  املستخدمة  اللُّغة  أشكال  من  شكل  أي 
مصطلح الّتغطّية هذا رضوًبا استعاملّية خاّصة Special Registers، مثل كالم الّصغار 
Baby Talk )أي اللُّغة املبّسطة اّلتي يستخدمها الكبار يف بعض املجتمعات عند الّتعامل 

مع األطفال(. وعىل الرغم من أنَّ حديث الّطفل الّصغري  له إحياءات سلبّية، وينطوي 
عىل درجة معّينة من »الّتحدث إىل أسفل« إىل األطفال الّصغار، فإنَّ أشكااًل أخرى من 
أو   ،»Fatherese و«األبوّي   ،»Motherese »األمومّي  حديث  مثل:  الّطفل،  حديث 
بشكل عام »خطاب مقّدم الّرعاية Caregiver Speech« فقد يشمل أو ال يشمل درجة 
من حديث الّطفل. وَيفرتض املصطلح األصيّل »األمومّي« أّن األّمهات هّن مقّدمات 
الّرعاية الّرئيسات.وقد ِصيغ الّتعبري »األبوّي« للتعويض عن الّتحّيز اجلنيس املتأّصل يف 
هذا االفرتاض، وأتاح أيًضا إمكانّية أن تتحّدث األّمهات ويتحّدث اآلباء مع األطفال 
بشكل خمتلف، انظر )Barton and Tomasello, 1994(. إّن »خطاب مقّدم الّرعاية« 
يتجاوز هذه الفروق بني اجلنسني، ويقّر بأّن جمموعة واسعة من النّاس قد تلعب دوًرا 
»املدخالت  من  كأشكال  خاّصة  أمهّية  ذات  اللُّغوّية  األنواع  هذه  األطفال.  تربية  يف 
Input«)من ِقبل األّمهات واآلباء وغريهم من مقّدمي الّرعاية عىل الّتوايل(، وذلك يف 

حيال   Chomsky نظرّية  ضوء  يف  وخاّصة   ،Child Language الّطفل  لغة  دراسات 
ا للمدخالت يف  ص دوًرا ثانويًّ Language Acquisition، واّلتي ختصِّ اللُّغة  اكتساب 
Halliday يرّكزون بداًل من ذلك، عىل  حتفيز كفاءة الّطفل اللُّغوّية. وعلامء اللُّغة مثل 
يف  )وحتى  والكبار  األطفال  لقاءات  يف  اللُّغوّي  الّدليل  من  النّاشئة  الّتفاعلّية  الّطبيعة 
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الّثقافات واالختالفات   باالختالفات بني  يتعّلق  الّطفل والّطفل(. وفيام  الّلقاءات بني 
.)Lieven, 19194(-اللُّغوّية املوّجهة إىل األطفال، انظر- عىل سبيل املثال

Child Language:  لغة الّطفل 
وهي لغة األطفال الّصغار يف املرحلة )املراحل( اّلتي يكون فيها الطفل خمتلًفا بشكل 
ملحوظ عن األطفال األكرب سنًّا والبالغني، فلغة الّطفل ختتلف عن لغة الكبار إىل حّد 
كبري يف القواعد، وأقّل من ذلك يف مسائل النّطق واملفردات. ففي قواعد اللُّغة، يتحّرك 
 Holophrastic األطفال من مرحلة »كلمة واحدة« عندما يتّم استخدام كلمة واحدة 
للّتعبري عن ما سيكّون  أو مجلة(   أو شمول كلمة واحدة تعمل كشبه مجلة  )استخدام 
اجلملة يف لغة الكبار. وهكذا فإّن Doggie )كليب( اّلذي تستكمله لفتة يمكن أن يعني 
»الكلب يقرتب«. وتتطّور لغة الّطفل من خالل مراحل منتظمة من حيث  قواعد اللُّغة 
اّلتي ُيصار إىل إتقانا إىل حّد كبري يف سّن اخلامسة. ال تزال دراسة Roger Brown اللُّغة 
األوىل: املراحل املبّكرة A First Language: The Early Stages )١973(  واحدة 
من الّدراسات الرئيسة يف هذا املجال. يف حني أّن دراسات لغة الّطفل غالًبا ما تنطوي 
عىل منظور تنموّي أو طويّل، حيث إّن مصطلحات »لغة األطفال ولغة الّشباب« تعني 
النّحوّية.  املراحل  الرّتكيز بشكل أقّل عىل  الّشباب مع  الّتفاعل بني األطفال أو  دراسة 
 ،Baby Talk واللُّغة املوّجهة للّطفل الّصغري ،Adolescence انظر أيًضا  لغة املراهقة
اللُّغة  واكتساب   ،)Child-Directed Speech )CDS لألطفال  املوّجه  واخلطاب 

.Language Acquistion

Citation Form:  شكل االقتباس 

يف علم اللُّغوّيات االجتامعّية، هو نطق كلمة أو عبارة يف عزلة، وليس يف »خطاب 
متصل Connected Speech«. عادة ما تنتج أشكال االقتباس نطًقا أكثر حذًرا أو أكثر 
»الّتجميع  مثل  الّصوتّية،  العملّيات  حتدث  خالهلا  واّلتي  املّتصل،  الكالم  من  رسمّية 

 .»Assimilation

يف املعجم، الّشكل هو اّلذي ُيستخدم عند إدخال كلمة يف القاموس، ففي الفرنسّية 
 Zulu يعرف(. ويف قواميس(  )savoir(   ُيشار إىل الفعل بشكل الكلمة بصيغة املصدر
فالبادئة قبل صيغة املصدر )uku-( حُتذف عادة لتجنُّب وضع مجيع األفعال حتت ›u‹ يف 

 .)uku-funda( يتعّلم بداًل من)funda-(  قائمة أبجدّية. وبالّتايل ُتدرج كلمة
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Class:  الّطبقة 
والّلهجة   ،Class Dialect الّلهجة  ونوع   ،Social Class االجتامعّية  الّطبقة  انظر 

.Dialect

Clause:  الوحدة اللُّغوّية األصغر من اجلملة 
وحدة  إىل  لإلشارة  النّحوّية  املناهج  من  جمموعة  عرب  االستخدام  شائع  مصطلح 
 Quirk(النّحوّية؛ مثل القواعد  Syntax يف بعض  املعاين  انظر علم  النّحوي،  الّتحليل 
من  أصغر  وحدة  بأّنا  اجلملة  من  األصغر  اللُّغوّية  الوحدة  ُوصفت    )et al. )1985

 Spring is in the air and the days العبارة. وهكذا؛ ففي مجلة  اجلملة وأكرب من 
are getting longer )الّربيع يف اهلواء، واألّيام تصبح أطول( نوعان من البنود مّتصلة 

من قبل. وهنا لدينا وحدتان مربوطتان بحرف العطف )and(، تتكّون هاتان الوحدتان 
املثال: )أشباه مجل اسمّية، مثل: »اهلواء،  العبارات؛ عىل سبيل  اللُّغوّيتان من عدد من 
واألّيام؛ وأشباه مجل فعلّية، مثل  )are getting، انظر )Graddol et al., 1994( ومع 
ذلك، ختتلف االستخدامات يف القواعد املختلفة. يف علم اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّي 
›مجلة  أّنه  عىل   )clause( املصطلح  ُيستخدم   ،Systemic Functional Linguistics

.»Phrase كام ُتستخدم املجموعة كّلها أحياًنا »كالعبارة ،›Sentence

Cline:  الّسلسلة اللُّغوّية املّتصلة 
أو  االحتامالت  من  متدّرجة  سلسلة  لغوّية  لظاهرة  فيها  يكون  اّلتي  احلالة  وهي 
 .Cline of Bilingualism األحداث. ومن َثمَّ فإّن هذه الّسلسلة اللُّغوّية لثنائّي اللُّغة
اللُّغة بشكل هاميّش ُيظهرون احلّد األدنى  يف إحدى احلاالت، فإّن األشخاص ثنائّيي 
اللُّغة  ثنائّيو  هم  أخرى،  ناحية  ومن   .Second Language ثانية  لغة  يف  الّطالقة  من 
معظم  ويقع  لغتني.  يتقنون  اّلذين  األفراد   وهم   ،Balanced Bilinguals املتوازنون 

املتحّدثني بلغتني يف مكان ما بني هذين الّطرفني.
Close (Vowels):  حروف العّلة القريبة / العالية 

إنتاج حروف  يتّم  Vowels؛  العّلة  مصطلح ُيستخدم يف وصف وتصنيف حروف 
العّلة القريبة عندما يكون الّلسان مرتفًعا يف الفم )املصطلح عايل High Vowel أيًضا 
موجود(. هذا هو جزء من تصنيف حروف العّلة بأربع طرق اعتامًدا عىل ارتفاع الّلسان: 
 .Open مفتوح ،Half Open نصف مفتوح ،Half Close ونصف قريب ،Close قريب
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 ”Beat“ حرف العّلة يف  ]I[أمثلة عىل حروف العّلة القريبة من اللُّغة اإلنجليزّية، تشمل
، و]U[ حرف العّلة يف “BOOT”. وحرف عّلة نصف قريب، مثل  )E(كام هي احلال 
يف الفرنسّية “TEA” ، وأقرب مثال باللُّغة اإلنجليزّية حرف العّلة يف “DATE”  بنطق 
الّشامل اإلنجليزي. بعض أشكال تغيري الّصوت  تؤّدي إىل جعل حروف العّلة أقرب، 
العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  أيًضا  انظر   .)Raising )الّرفع  باسم  ُتعرف  ظاهرة  وهي 

.Phonetics ؛ علم الّصوتّياتInternational Phonetic Alphabet

Closed (Word Class):  ِصنف الكلمة املغلقة 

.Open  انظر مفتوح  
Closing:  اإلغالق 

ُينهي  وسائل  هي   ،Conversation Analysis املحادثة  حتليل  يف  اإلغالقات 
املتكّلمون من خالهلا املحادثة. وهذه ليست طريقة مبارشة كام يبدو، فالصمت نادر يف 
املحادثة، وعندما يتوّقف أحد املتكّلمني عن احلديث يبادر اآلخر عادة، أو عىل األقّل 
حديث،  كالسيكي  بحث  ويف   .Minimal Response األدنى  باحلّد  استجابة  م   يقدِّ
يناقش )Schegloff And Sacks ,1973( كيفّية  قيام املتحّدثني بتنسيق نشاطهم لتوفري 
الّتنظيم  أيًضا  انظر  إغالق؛  تسلسل  إىل  يؤّدي  قد  واّلذي  اإلغالق«،  أجل  من  »الفتح 

.Sequential Organisation الّتسلسيّل
Cluster Analysis:  حتليل جتّمع األصوات الّساكنة 

مثال:  األنواع،  متعّدد   Descriptive Statistics الوصفّي  اإلحصاء  من  نوع  هو 
من   Samples عّينات  أو   ،  Speech Community اخلطايّب  املجتمع  يف  أعضاء 
مسح  يف   الّساكنة  األصوات  حتليل  استخدم  وقد  الّتشابه.  إىل  استناًدا  النّصوص 
اّلذي   St Lucia و   Belize يف  كام  اللُّغوّية،  املجتمعات  متعّدد  االجتامعّية  اللُّغوّيات 
قام به )Robert Le page and Andree Tabouret Keller ,1985(  من أجل بيان 
جمموعات املتكّلمني بناًء عىل الّتشابه يف الّسلوك اللُّغوّي. وخيتلف هذا املنهج عن املنهج  
املسّمى الّتقليد الاّلبويف )Labovian Tradition( اّلذي يبحث ويتحّقق من استخدام 
 Middle اللُّغة اخلاّصة بمجموعات اجتامعّية ُأّسست قبل زمن )مثال: الّطبقة الوسطى

.)Working Class والّطبقة العاملة ،Class
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Coda:  هناية القّصة 

.Narrative انظر الرّسد
Code:  الّرمز 

يمكن أن ُتستخدم لإلشارة إىل أي نظام داللة، بام يف ذلك اللُّغة البرشّية. ُيستخدم 
الّرمز يف اللُّغوّيات االجتامعّية أحياًنا كمصطلح حمايد لإلشارة إىل لغة ما، أو إىل شكل 
 .Dialect اللهجة  مثل  بمصطلحات،  املرتبطة  الدقيقة  الفروق  لتجنُّب  أشكاهلا؛  من 
اللُّغوّي كرمز جمّرد، يشتمل عىل عنارص حتمل معنى  النّظام  ويرّكز هذا املصطلح عىل 
يمكن أن ُيدرك بشكل خمتلف يف أنامط أو أشكال لغوّية خمتلفة، أو من ِقبل جمموعات 
 ،’Code-Switching‘ خمتلفة. انظر أيًضا الّتناُوب اللُّغوّي Social Groups اجتامعّية

.Mixed Code الّرمز املختلط
من  معّينة  أنواع  إىل  لإلشارة   Basil Bernstein ِقبل  من  أيًضا  الّرمز  استخدام  تّم 
 Social ه لالستخدام اللُّغوّي، واّلتي تّم الّتفريق فيام بينها حسب الّطبقة االجتامعّية الّتوجُّ
 Restricted املقتضبة  والّرموز   ،Elaborated Codes املسهبة  الّرموز  انظر  Class؛ 

 ،Pedagogic Codes يف أعامله احلديثة عىل الّرموز الرّتبوّية Bernstein رّكز .Codes

وهي القواعد األساسّية اّلتي حتكم استخدام أصحاب املهن لّلغة يف الّسياقات الرّتبوّية، 
.))Bernstein, 1996 ،واّلتي هي أكثر وضوًحا يف املدارس؛ انظر

Code Alternation:  الّتبادل اللُّغوّي 
.’Code-Switching‘ انظر الّتناوب اللُّغوّي

Code Choice:  اختيار الّرمز 
.Language Choice انظر اختيار اللُّغة

Code-Mixing:  اخللط اللُّغوّي 
.’Code-Switching‘ انظر الّتناوب اللُّغوّي

Code-Switching:  ّالّتناوب اللُّغوي 
الّرموز  بني  املتحّدثون  فيها  يبّدل  اّلتي  احلاالت  إىل  اللُّغوّي  الّتناوب  مفهوم  يشري 
)اللُّغات أو أشكاهلا املختلفة( أثناء املحادثة. وقد يشتمل الّتبديل بني الّرموز عىل مقادير 
متتالية  لغوّية عديدة  املختلفة، من إصدار مواّد  اللُّغوّية  الكالم والوحدات  خمتلفة من 

لكلامت ومقاطع، كام يف املثال الّتايل:
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Lakini ni-ko sure ukienda after two days utaipata ‹Uchumi› super-

market kwa wingi. )‹But I›m sure if you go after two days you will get 

it ]Omo detergent[ at «Uchumi» supermarket in abundance.›( 

الغسيل  عليه )مسحوق  يومني فسوف حتصل  بعد  َذَهبَت  إن  بأّنه  متأّكد  أنا  ولكن 
أومو( من سوبر ماركت يوشيمي بكمّيات كبرية. فاملتكّلم يف كينيا يقوم بالّتبديل ما بني 
اللُّغة الّسواحلّية )باخلّط املستقيم( واللُّغة اإلنجليزّية باخلّط املائل. تّم اقتباس هذا املثال 

.)Myers-Scotton, 1993a: 4( من
 Intra-Sentential ويتّم أحيانا الّتمييز الّرسمّي بني الّتناوب اللُّغوي ضمن اجلملة
اللُّغوي  واخللط  أعاله؛  املثال  يف  كام  اجلملة  ضمن  حيدث  حيث   ،Code-Switching

Code-Mixing، حيث حيدث يف ناية اجلملة. وهناك عدٌد كبرٌي من املصطلحات هلذا 

الّشكل من الّسلوك اللُّغوّي، وهذه ال ُتستخدم دائاًم باستمرار بني الّدراسات.  الّتناوب 
واملصطلحات  اللُّغوي.  املسّمى واخللط  اجلملة موجود، ال سّيام ذلك  اللُّغوي ضمن 
 ،Language / Dialect Switching  األخرى تشمل الّتناوب بني اللُّغات / الّلهجات
واخللط بني اللُّغات / الّلهجات  Language / Dialect Mixing، والّتبادل اللُّغوّي 

.Language Alternation والّتبادل بني اللُّغات Code Alternation

ويمكن أيًضا العثور عىل »الّتناوب اللُّغوّي« بمعنى أضيق أو أكثر حتديًدا؛ عىل سبيل 
أّنه:  عىل   Later Insertion الاّلحق  اإلدراج  أو   ،Transfer النّقل   Auer ميَّز   املثال: 
إىل  الّرمز  أخرى؛ من حتويل  لغة  إلخ( من شكل من  عبارة،  )كلمة،  معّينة  بنّية  إدراج 
اللُّغوّي  الّتناوب  تغيري/  أو  فاللُّغة  املحادثة.  يف  معّينة  نقطة  عند  اللُّغة  من  آخر  شكل 

.)Auer, 1984, 1998( ،ُيستخدم كعبارة عاّمة؛ انظر عىل سبيل املثال
وقد اهتّم الباحثون بالّدوافع االجتامعّية بخصوص الّتناوب اللُّغوّي، وكيف يسهم ذلك 
انظر  لغة.  كّل  بقواعد  ارتباطها  Conversation Management؛ وكيفية  املحادثة  إدارة  يف 
أيًضا االستعارة Borrowing؛ ما يّتصل بالكالم Discourse-Related، وما يّتصل بالّتفضيل 
اللُّغوّي  االّتصال  Preference-Related )Code-Switching(؛  اللُّغوّي(  )الّتناوب 
Mixed Code؛  Language Choice؛ الّرمز املختلط  اللُّغة  Language Contact؛ اختيار 

 Metaphorical اللُّغوّي(  )الّتناوب  باالستعارة  يتعّلق  ما   ،Situational بالّظرف  يتعّلق  ما 
.We‘ and ’They‘ Codes‘ »؛ الّرموز ذات الّصلة بـ »نحن« و«هم))Code-Switching
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Codification:  الرّتميز 
اللُّغة  تقنني   / وتقييس   Language Planning اللُّغوي  الّتخطيط  من  جانًبا  يعدُّ 
Language Standardisation. حيث تتضّمن عملّية الرّتميز أنشطة تستهدف وضع 

قواعد وصفّية للّرمز اللُّغوّي )أي نظام اللُّغة( من خالل نرش القواعد النّحوّية، وقواعد 
 Corpus اللُّغة  مدّونة  ختطيط  أيًضا  انظر  القواميس.  أو  األساليب  وكتب  اإلمالء، 
 Prestige اللُّغة   Status Planning، وختطيط مكانة  اللُّغة  Planning، وختطيط حالة 

.Planning

Cognitive Frame:  اإلطار املعريّف 
.Frame انظر اإلطار

Coherence:  (التّرابط )على مستوى النّص

خالهلا  من  تكون  اّلتي  الّطرق  إىل  ليشري  )املنطقّي(  الرّتابط  مصطلح  اسُتخدم 
عىل  الرّتكيز  عىل  ينطوي  وذلك  واملستمعني،  للقّراء  )منطقي(  معنى  ذات  النّصوص 
املعرفة  نوع  واّلذي هو  ذلك،  وراء  وما  اللُّغوّية وفهمهم  واملستمعني  القّراء  فرضّيات 
اّلتي يستحرضونا لنّص معنّي بداًل من املبني بشكل ضمنّي يف النّص. فعىل سبيل املثال، 
النّص الّتايل:« كان Bremner  متسّلاًل. قام احلكم بإطالق صّفارته. العديد من العبي 
Leeds احتّجوا« نّص مرتابط منطقيًّا ألولئك اّلذين يتشاطرون الفهم عن كرة القدم، 

ولدهيم معلومات حمّددة أكثر عن العبي كّل فريق.
 ،Cohesion وترابط اجلملة Coherence بينام يتّم الّتمييز يف الغالب بني ترابط النّص
حيث يتعّلق الرّتابط املنطقي باملعرفة اللُّغوّية الواسعة؛ يف حني أن الرّتابط عىل مستوى 
االستخدام  بني  ما  وانزالق  ارتباك  هناك  الغالب  ويف  الّسياق.  بأدوات  يّتصل  اجلملة 

احلقيقّي هلذه املصطلحات.
Cohesion:  )الرّتابط )عىل مستوى اجلملة

ويّتصل بالّطريقة اّلتي تعمل هبا النّصوص كوحدات مرتابطة. أّما الوحدات اللُّغوّية 
البعض من خالل  الكلامت وأشباه اجلمل، فتكون مرتبطة مع بعضها  الصغرى، مثل 
أدوات الّربط Cohesive Devices لتكوين وحدة كربى أو نّص أكرب. قد تّتخذ أدوات 
عىل  الّربط.  وكلامت  األسامء  الّضامئر،  املثال:  سبيل  عىل  األشكال،  من  العديد  الّربط 
سبيل املثال، يف اجلملتني الّتاليتني: )فحصت الّدكتورة جارسيا املريض(، )بدأت »هي« 



-73-

جارسيا،  الّدكتورة  إىل  يرجع  الّثانية  اجلملة  يف  »هي«  فالّضمري  حرارته(.  من  بالتأّكد 
ويرجع الّضمري »اهلاء يف حرارته« إىل املريض. فكل من اجلملة األوىل والّثانية ال يمكن 
أن تكون مفيدة لوحدها؛ ألّنام مّتصلتان مع بعضهام البعض من خالل استخدام أدوات 
ربط معّينة، واّلتي هي يف هذا املثال »ضامئر«. هذا مثال من نوع معنّي من الّربط املعروف 
باملرجعّية )وملناقشة مستفيضة، انظر )Halliday and Hasan, 1976, 1985(، وانظر 

.Coherence أيًضا الرّتابط عىل مستوى النّص
Collocation:  تالزم الكلامت 

يف  املثال:  سبيل  عىل  معّينة.  كلامت  ظهور  يف  املشاركة  أنامط  إىل  لإلشارة  ُيستخدم 
 spike butter )زبدة(، ومع كلمة  rancid  )زنخة( تتالزم مع كلمة  اإلنجليزّية كلمة 
قد  الكلامت  تالزم  ألنامط  النّظامّية  الّدراسة  إّن  )امتداد(.    span وكلمة  )تصاعد(، 
األبجدّي  الرّتتيب  برامج  مثل  الربجمة،  أدوات  تطوير  خالل  من  أكثر  ممكنة  أضحت 
اللُّغة من نصوص  أيًضا كّل ما حتويه مدّونة  انظر   (  .Concordance Programmes

املعنى، وإدراج األدّلة من  الّشائعة يف دراسة  الّتالزم  أنامط  Corpus (. ويسهم حتديد 

أّن  كام  املتكّلمني،  أو  اللُّغوّيني  حدس  االعتامد عىل  من  بداًل  اللُّغة  استخدام  من  أمثلة 
هلا فوائد عملّية، عىل سبيل املثال، يف كتابة القواميس )Sinclair, 1987(. إّن امليل إىل 
ا من اللُّغة، كام هي احلال عند استخدام  متالزمات غري معتادة جيعل الّشعر نوًعا خاصًّ
 »The Wasteland تالزم الكلامت، وخاّصة يف الّشعر كام ورد يف قصيدة »األرض اليباب
 In The City of« وكام ورد يف قصيدة .)T. S. Eliot, 1922، (Eliot, 1972 للّشاعر

.Poetic انظر اللُّغة الشعرّية ،Mary Dorcey, 1991 للّشاعرة »Boston

Colloquial Language:  اللُّغة العامّية 
.Vernacular انظر الّلهجة العامّية

Colonial Lag:  الّتأّخر االستعامرّي 
إّن فكرة املجتمعات االستعامرّية يف الّتاريخ وعلم االجتامع مل تتامش مع موضات البلد 
األم، باإلضافة إىل ذلك أبقت عىل العادات اّلتي كانت قد ُأهدرت يف البلد األم. وقد 
حّقق اللُّغوّي Manfred Gorlach )1987, 1991(، ما إذا كان يمكن وصف مسائل 
املفردات يف األنواع اللُّغوّية االستعامرّية لّلغة اإلنجليزّية )يف أسرتاليا، واهلند، وغريها(، 
عىل أّنا »ليست حمّدثة، وال عىل دراية باألصناف احلرضّية احلديثة«.  زعم Gorlach أّنه 
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عىل الّرغم من بعض الّتقاليد، مثل الاّلسلكّية Wireless حمّل »الّراديو«، وبيوسكوب 
Bioscope حمّل »الّسينام يف أماكن، مثل اهلند وجنوب إفريقيا، فإّن جّل األمثلة اللُّغوّية 

إىل حّد ما هزيلة. ولذلك، فهو يرفض الّتأّخر االستعامري يف مسائل املفردات عىل أّنا 
أسطورة. ومع ذلك، قد يكون للمفهوم تداعيات عىل دراسات هلجات »استعامرّية«، 

 .Heteronym والّسامت النّحوّية. انظر أيًضا اشرتاك الكلامت يف املعنى
Commodification:  سلعنة اللُّغة 

اللُّغة  حتويل  عملّية  إىل  املفهوم  هذا  يشري  حيث  الّسلعة،  مثل  جعلها  بمعنى  أي 
اإلعالنات  يف   «  Commodified »سلعنتها  جتري  اللُّغة  أّن  الواضح  ومن  سلعة.  إىل 
الّتجارّية؛ فالقرارات حيال أّي نوع من اللُّغة سيتمُّ استخدامها، وكيف ينبغي أن تقّدم 
من حيث الّلون، واحلجم، والّشكل، والصور؛ وبناًء عليه، ينبغي أن جيري ترتيب اللُّغة، 
لنقل  أّنا جمّرد وسيلة  بداًل من  أو سلعة  ُمنتج مهّم  اللُّغة هي  أّن  إىل  اّلذي يشري  األمر 
 Chouliaraki and Fair- clough,( Discussions يف  املناقشات  انظر  املعلومات(. 

.Reflexivity واالنعكاسّية Marketisation 1999(. انظر أيًضا، الّتسويق

نظرّية تكييف الّتواصل
Communication Accommodation Theory (CAT):   

.Accommodation انظر الّتكييف
Communicative Competence:  الكفاءة الّتواصلّية 

األداء  وبني  بينها   Noam Chomsky ق  فرَّ حيث  مثالّية،  فكرة  هذه  تعترب 
تأثريه،  ترّدده، وعدم  املتكّلم مع كّل  ينتجه  اّلذي  اللُّغوّي  فإّن األداء   ،Performance

املتكّلم- بمعرفة  مهتامًّ   Chomsky كان  بينام    .Chomsky, 1957(  ( مثال  إلخ... 
يف  الكالم  بدراسة  مهتامًّ  كان  اجتامعّي  كلغوّي   Dell Hymes ولكّن  املثايّل،  املستِمع 
سياقه Competence؛ وقد أعلن- كام اشُتهر عنه- أنَّ الّطفل اّلذي أنتج أيَّ مجلة دون 
 :١97٥( اجتامعيًّا  خملوًقا  يكون  قد  واالجتامعّي  اللُّغوّي  الّسياقني  بخصوص  سبب 
٤٥(. وبناًء عليه، فإّن املقدرة الّتواصلّية تّتصل بام حيتاج املتكّلم أن يعرف، وماذا حيتاج 
ثقافّية   مواقف  يف  مناسب  بشكل  اللُّغة  استخدام  عىل  قادًرا  ليكون  يتعّلم  ألن  الّطفل 

.Appropriateness اجتامعّية معّينة. انظر أيًضا، املالءمة
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Communicative Language Teaching:  تدريس اللُّغة الّتواصلّية 
وهي  أيًضا.   Communicative Approach الّتواصيّل  باملنهج  أحياًنا  ى  ُتسمَّ
تتعّلق بطريقة تدريس اللُّغة / اللُّغات اّلتي هتدف إىل تطوير كفاءة الّطالب الّتواصلّية 
 Target اللُّغات املستهدفة  اللُّغة /  Student‘s Communicative Competence يف 

Language. فبينام تضمُّ املامرسات الّصفّية، فإنَّ الرّتكيز عىل الّتدريس من خالل مهاّمت 

اللُّغة  املوثوقة يف  االّتصاالت  لتعزيز  تفاعلّية  يف حماولة   تكون  الغالب  ذات معنى يف 
امُلستهَدفة Target Language. فاللُّغة يف الغالب، يتّم حتليلها بخصوص األفعال بداًل 

.Authenticity من األصناف الّرسمّية والنّحوّية، انظر أيًضا، املوثوقّية
Community Language:  لغة املجتمع 
.Heritage Language انظر لغة املوروث

Community of Practice:  جمتمع املامرسة 

 Lave( ،املثال Lave and Wenger، عىل سبيل  أعامل   ُمستمّد من  مفهوم حتلييّل 
and Wenger, 1991(، اّلذي ُيستمّد بشكل متزايد من البحوث االجتامعّية اللُّغوّية، 

 .Language and Gender عىل سبيل املثال، فيام يتعّلق باللُّغة والنّوع االجتامعّي
ويعرف جمتمع املامرسة عىل أّنه: »جمموعة من النّاس اّلذين جيتمعون حول املشاركة 
 Eckert and Mcconnell-Ginet, 1992-( »املتبادلة يف بعض من املساعي املشرتكة
اّلذين  واألصدقاء  دينّية،  جمموعة  وأعضاء  العمل،  زمالء  ذلك  يشمل  وقد   ،  )490

أو  أنشطة  ث مستمّدة من  الّتحدُّ أّن طرق  الفكرة عىل فرضّية  بانتظام. وتستند  يلتقون 
املتكّلمون  يكون  أن  املّرجح  ومن  مشرتكة.  بصورة  األعضاء  فيها  يشارك  ممارسات 
خمتلفة  بأدوار  يضطلعوا  وأن  ممارسة،  ذات   جمتمعات  عّدة  يف  أعضاًء  فردّية  بطريقة 
عىل  للمحاسبة  وسيلة  توفِّر  املامرسة  جمتمعات  فإّن  ولذلك،  األنشطة.  هذه  إطار  يف 
اهلوّية  نظر  مع وجهة  متوافقة  فهي  إًذا  املتكّلمني.  متنّوعة من هوّيات  صياغة جوانب 
Identity، ليس كسمة اجتامعّية ولكن كمجموعة من املامرسات الّسياقّية. انظر أيًضا: 

الّتلمذة Apprenticeship؛ جمتمع النّص Discourse Community، املجتمع اخلطايّب 
.Speech Community
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Competence:  الكفاءة 
.Performance األداء ،Communicative Competence انظر الكفاءة الّتواصلّية

Complaint (Tradition):  )الّشكوى )الّتقليد
استخدمها James Milroy and Lesley Milroy لإلشارة إىل الّشكاوى اللُّغوّية، 
 Lesleyو James Milroy مثل الّشكاوى حيال جوانب استخدام اللُّغة.  قام كلٌّ من
اإلنجليزّية،  اللُّغة  حول  الّشكاوى  من  طويل  تقليد  بتوثيق   )١999( عام   Milroy

ما  بيشء  ختربنا  أن  يمكن  أّنا  ذلك  أمهّية؛  ذات  اللُّغوّية  الّشكاوى  أن  يزعمون  حيث 
عن الوضع احلايل لّلغة وتغرّيها، واملواقف جتاه ذلك. فعىل سبيل املثال: شكوى متّت يف 
القرن الّسادس عرش عن استمرار استخدام الاّلتينّية بداًل من اإلنجليزّية يف الكتابة عن 
الّدواء، حيث تشري إىل الّزيادة الّتدرجيّية يف وضع اللُّغة اإلنجليزّية يف إنجلرتا، واالّتساع 
Elaboration يف مفرداهتا للّتعامل مع جمموعة واسعة من الوظائف كجانب من جوانب 

الّتقييس / الّتقنني Standardisation، وهي الّشكاوى اّلتي أصبحت سائدة منذ بداّية 
القرن الّثامن عرش حول النّطق والنّحو غري الّصحيح، إذ هو جزء من النّضال لفرض 
الّشعبّية  اللُّغوّيات  Correctness؛  الّسالمة  الّصحة/  أيًضا:  انظر  اللُّغة.  عىل  الّتوحيد 
اللُّغة  أيديولوجّية  Language Ideology؛  اللُّغة  أيديولوجّية  Folk Linguistics؛ 

.Standard Language Ideology القياسّية
Compound Bilingualism:  ثنائّية اللُّغة املرّكبة 

فيها  يتعّلم  اّلتي   Individual Bilingualism الفردّية  اللُّغة  ثنائّية  من  نوع  هو 
أنظمة  بأّن  يوحي  ممّا  مستقّلة؛  بطريقة  ويستخدمهام  نفسها،  الّسياق  يف  لغتني  شخص 
املرّكبة  اللُّغة  ثنائّية  فإّن  وبالتايل،  اّلدماغ.  منصهر يف  واحد  معانيهام موجودة يف شكل 
َتستخدم املرادفات من كّل لغة كام لو كانت متكافئة متاًما. فثنائّي اللُّغة املرّكبة من العربّية 
واإلنجليزّية من شأنه استخدام كلمة »كتاب« بالعربّية وكلمة Book يف اللُّغة املناسبة، 
ولكّن الكلمتني هلام معنى واحد مشرتك، عىل الّرغم من أّن هنالك اختالفات طفيفة يف 
 .Monolinguals استخدامهام يف اللُّغتني، كام جيري الّتحّدث هبام من ِقبل أحادّيي اللُّغة
وهذا يتناقض مع »ثنائّية اللُّغة املنّسقة Co-Ordinate Bilingualism، حيث توجد كلٌّ 

من اللُّغتني بشكل مستقّل. ومع ذلك، العديد من العلامء ال يقبل هذا الّتمييز.
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االّتصاالت بوساطة احلاسوب
Computer-Mediated Communication (CMC):    

يف  املستخدمة  اللُّغة  أّنا  عىل   CMC أو  احلاسوب  بوساطة  االّتصاالت  ُتعرف 
رسائل الربيد اإللكرتوين، واملؤمترات املحوسبة، واالعتامد  عىل احلاسوب، والّدردشة، 
والّصفحات الّرئيسة ونصوص اإلنرتنت، حيث أصبحت مجيعها موضوع اهتامم متزايد 

ضمن علم اللُّغة االجتامعّي Sociolinguistics، وجماالت خمتلفة من حتليل الكالم.
لقد اهتمَّ الباحثون يف العديد من جوانب من االّتصاالت بواسطة احلاسوب بام يف 

ذلك:
احلالّية -  العاملّية  اهليمنة  اإلنرتنت؛  املستخدمة عىل شبكة  املختلفة  اللُّغات  حالة 

لّلغة اإلنجليزّية، وإىل أي مدى سيتّم حتّدي هذه اهليمنة.
خصائص االّتصاالت بواسطة احلاسوب؛ أكرب مدى لالّتصاالت باحلاسوب - 

الّضار  الربيد  الّتحمية،  )تأّدب،  كاملفردات  املحّددة  والّسامت  وكتابة،  تكّلاًم 
وجه  )يف   f2f، IRL مثل   واملختصات،  واالختصارات  احلاسوب(  وثقافة 

لوجه  واحلياة احلقيقّية(، والّتعبري عن العواطف، مثل اإلشارة إىل ابتسامة.
 -.Language Play االّتصاالت بوساطة احلاسوب وتشغيل اللُّغة
ما إذا كانت االّتصاالت بوساطة احلاسوب تشّكل جمموعة ممّيزة )أو جمموعة - 

عات( اللُّغة اإلنجليزّية.  من تنوُّ
 -.Language Change االّتصاالت بوساطة احلاسوب والّتغرّي اللُّغوّي
املثال: كيف -  الّتفاعالت؛ عىل سبيل  االّتصاالت بوساطة احلاسوب كنوع من 

يدير املشاركون الّتفاعالت متعّددة األطراف يف املؤمترات عىل احلاسوب؟
اهلوّية عىل اهلواء On-Line Identity، كيف يتّم الّتعبري عن اهلوّيات والّتفاوض - 

وهل  لوجه؟  وجًها  الّتفاعالت  يف  مالمح  غياب  يف  العالقات  بخصوص 
 ،Power الّسلطة  تبقى  اًل؟ وإىل أي مدى  أكثر سالسة وحتوُّ اهلوّيات  ستصبح 
والنّوع االجتامعّي Gender، وما إىل ذلك، عامال مهامًّ يف االّتصاالت بوساطة 

احلاسوب؟
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اإللكرتونّية يف بعض األحيان كبديل عن االّتصاالت  ُوجد مصطلح االّتصاالت 
 .)٢٠٠١( Crystal للحصول عىل مقّدمة عاّمة لّلغة واإلنرتنت، انظر CMC باحلاسوب
 Yates يف  املوجزة  املقّدمة  انظر   ،CMC باحلاسوب  االّتصاالت  يف  البحث  ولغايات 
)٢٠٠١(، فعىل سبيل املثال، الّدراسات املحّددة ملعاجلة القضايا اللُّغوّية والّثقافّية، انظر  

.)١996( Herring

Conative:  العمل الّتطوعّي 
مصطلح يف علم النّفس يعني »العمل الّتطوعي Voluntary Action«، وهو مبني 
ث يف علم  بالّتحدُّ ذوا صلة  استخدامان  Try«، وهنالك  الاّلتينّية »حياول  الكلمة  عىل 

اللُّغة.
حتدث  اّلتي  اللُّغة  وظيفة  عىل  للّداللة  املصطلح   Roman Jakobson استخدم 
عندما يرغب املتكّلم يف عمل معنّي، أو »االستعداد أو الفعل من املخاطب )الّشخص 
املخاطب Addressee(. غالًبا ما َتستخدم اللُّغة االعتزامّية الّشكل الّتوكيدي للخطاب 
االعتزامّية يف  قرًبا من  األكثر  واملرادف  األمر )ارشب(،  استخدام فعل  أو  )أنت( و/ 

.Directive العمل الّتطوعي( هو الّتوجيهي
يف دراسات املواقف اللُّغوّية Attiudes ُينظر إليها عىل أّنا واحد من ثالثة مكونات 
املعرفّية  املكّونات  مع  تتناقض  املعنى  هذا  يف  للعمل«.  »االستعداد  أي  »املوقف«  لـ 
فالّردود  العمل.  من  بداًل  املواقف  بتشكيل  ُتعنى   اّلتي  )العاطفّية(  واملؤثرة  )الّتعليل( 
معها  وتتفاعل  األخرى،  املكّونات  عىل  تقوم  عمل  خطط  هي  )الّتطوعّية(  االعتزامّية 
جتاه  إجيايب  بموقف  يتّمتع  اّلذي  للّشخص  يمكن  ذلك:  فمثال   .) اآلخرين  )املكونني 
Bilingualism أن يوّفر استجابة تطوعّية )اعتزامّية ( لالنخراط يف صّف  اللُّغة  ثنائّية 

تعليم اللُّغة للكبار.
Concord:  االنسجام / االّتفاق 

أخرى،  كلمة  معّينة  كلمة  شكل  فيها  حُيّدد  اّلتي  العالقة  إىل  يشري  نحوّي  مصطلح 
يتطّلب  اإلنجليزّية  اللُّغة  ففي  وهبذا،   .»Agreement »االّتفاق  باسم  أيًضا  وُيعرف 
)ماري  املضارع  فعل  يف  املفرد  الغائب  لضمري  نايات  ›يأخذ‹(  )أو  واحًدا  موضوًعا 
 »Zero-Ending يف حني أّن اجلمع ال يتطّلب أّية ناية »صفر ناية ،)Mary sings تغنّي
))الفتيات تغنّي The girls sing (، ويف العربّية ال ُتستخدم هذه النّهايات.هناك تشابه 
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صويّت وثيق يف بعض اللُّغات بني الّتصاريف أو البادئات اّلتي متّيز االّتفاق / االنسجام. 
ففي لغة Zulu، عىل سبيل املثال: فإّن فئات خمتلفة من األسامء هلا بادئات خمتلفة، واّلتي 
الّصفات ومجلة االسم املوصول.  املتوافقة من الفعل، وأّي من  البادئة  حتّدد بعد ذلك 
تبنّي    »um-»املفرد االسم  فبادئة   « يلعب  الّصبي   »um-fana udlala« ففي:  وهكذا 
الوفاق مع بادئة الفعل املامثلة صوتيًّا  »-u«، ويف اجلمع »aba-fana badlala« األوالد 
يلعبون، فبادئة اسم اجلمع ” -aba” تّتفق مع بادئة الفعل املامثل، “-ba” ويشري الوفاق 
اللُّغات  بعض  يف  الّسلبّية  للبنى  النّحوي  الّشكل  إىل   Negative Concord الّسلبّي 
املساعد  الفعل  أو  االسم  مثل  واحد،  لعنص  الّسلبي  الّتحقيق  إّن  حيث  والّلهجات، 
اجلملة.  يف  الّصلة  ذات  العنارص  جلميع  سالًبا  شكاًل  يتطلب   ،Auxiliary Verb

 African American إفريقّية   اإلنجليزّية لألمريكّيني من أصول  اللُّغة  ففي  وهكذا، 
 There, is no doubt« القياسّية، مثل Vernacular English )AAVE(، إّن اجلملة 

in one‘s mind« )ليس هناك من شّك يف عقل أّي أحد(، يمكن إعادة صياغتها  لُتقرأ 

”There ain‘t no doubt in no one‘s mind”  )ال ريب فيه عند أحد(. انظر أيًضا 

.Multiple Negation الّسلبّية املتعّددة
Concordance:  النّفاء 

ف عىل الكلامت اّلتي حتدث جنًبا إىل جنب  برجمّية حاسوبّية متّكن املحّللني من الّتعرُّ
باسم  عادة  إليها  ويشار  كبري،  تقارب  ذات   أخرى  كلامت  مع  أو  أخرى،  كلامت  مع 
الّتالزم Collocation، لالّطالع عىل ملحة موجزة عن قواعد بيانات املجاميع اللُّغوّية، 

.)Hockey, 1998( وأدوات احلاسوب إلجراء الّتحليالت، انظر
Conflict (Model of Society(:  )النّزاع )أنموذج من املجتمع

 Conflict (Models of املجتمع(  من  )نامذج  النّزاع   ،Consensus اإلمجاع  انظر 
.)Society

Connected Speech:  الكالم املّتصل 
ألشكال  املقابل  املستمّر  للكالم  والّصوتيات  اللُّغة  علم  يف  ُيستخدم  مصطلح 
االقتطاف Citation Forms- فالكلامت ُتقرأ منعزلة. وهناك فروق ذات داللة إحصائّية 
واحلذف   ،Assimilation الّصويت  االستيعاب  من  كربى  درجة  مع  األسلوبني،  بني 
أن  العزلة يمكن  املثال: ففي  Fast Speech. عىل سبيل  الرّسيع  الكالم  Deletion يف 
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يقول املتحّدث »half-past two« )نصف ساعة مضت بعد الّثانية- الّثانية والنّصف(، 
ويف الكالم الرّسيع، غالًبا ما يكون »ha‘ pas two«]نصف ساعة مضت بعد الّثانية[. 

ويمكن أيًضا أن ُيشار إىل الكالم املّتصل بالكالم الرّسيع يف بعض الّسياقات.
Connotation:  الّداللة 

والعبارات،  الكلامت  لنا  حتملها  اّلتي  باالرتباطات  يّتصل  املعنى  من  جانب  هي 
املثال:  Referential أو داللتها. وهكذا، عىل سبيل  النّقيض من معناها املرجعّي  عىل 
فكلمة »dog« )كلب( قد تدّل عىل الّصداقة واإلخالص والّثقة، أو الرّشاسة واخلطر، 
أو النّجاسة. وختتلف الّدالالت بني سياقات حمّددة فيام بني األفراد والّثقافات. فاملعنى 
مثل:  املقنّعة،  اخلطابات  يف  خاّص  بشكل  مهّم   Connotative Meaning الّداليّل 

اإلعالن، واخلطابات الّسياسّية، وما إىل ذلك.
اإلمجاع، النّزاع )نامذج من املجتمع(

Consensus, Conflict (Models of Society(:  

يف النّظرّية االجتامعّية غالًبا ما يتّم التّمييز بني اإلمجاع ونامذج الّصاع يف املجتمع، 
انظر)Collins, 1975; Waters, 1991( تستند نامذج اإلمجاع عىل علم االجتامعالوظيفّي 
لـ Talcott Parsons ، وهي تصف املجتمع بأّنه »كائن حّي« متناسق ومتكامل نسبيًّا، 
الّصاع،  نامذج  ترّكز  االجتامعّية.  والّطبقات  الفئات  عرب  للقيم  شامل  إمجاع  حيكمه 
املصالح  وتفاوت  املجتمع،  يف  االنشقاقات  عىل  املاركسّية،  الّطبقّية  حتليل  وأبرزها 
الكالم  ملجتمع   William Labov مفهوم   ويستند  املختلفة.  املجموعات  بني  والقيم 
Speech Community وعمله عىل اختالف اللُّغة يف نيويورك وفيالدلفيا، حيث يستند 

عىل الرأي اإلمجاعّي من املجتمع. وقد استخدم )John Rickford )1986  يف مناقشته 
 James and Lesley قبل  ومن  للنّزاع،   Guyana يف  اللُّغوّي  االجتامعّي  لالختالف 
Milroy )1992 يف رشحهام الستمرار األصناف غري القياسّية يف املجتمعات الّصناعّية. 

االجتامعّية  والّطبقة   ،Marxism واملاركسّية   ،Functionalism الوظيفّية  أيًضا:  انظر 
.Status واحلالة ،Social Class
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Conservative:  الّتحفُّظ 
 Language وتغرّيها   Language Maintenance اللُّغة  إصالح  مناقشة  يف 
اللُّغة  ع  اّلذين حيافظون عىل سامت تنوُّ Change، فإّن املّتحّدثني املحافظني هم أّولئك 

احلالّية يف جمتمع الكالم Speech Community خاّصتهم بداًل من اعتامد سامت جديدة 
أو واردة )املبتكر املختلف Contrast Innovator(. وقد حّددت الّدراسات جمموعات 
معّينة من املتكّلمني الّرجال، وكبار الّسن، واملّتحّدثني يف املناطق الّريفّية، واّلذين يميلون 
املرّجح أن تكون هناك جوانب من أنامط  إىل أن يكونوا أكثر حتّفًظا. ومع ذلك، فمن 
تشّكل  اّلتي   Social Networks االجتامعّية  الّتواصل  وشبكات  احلياة  عن  املتكّلمني 
جزًءا منهم، بداًل من جمّرد جمموعتهم االجتامعّية Social Group، اّلتي تقودهم ليكونوا 

لغوّيني حمافظني أو مبتكرين.
Consonant:  األصوات الّساكنة 

 .Vowels غالًبا ما ُتصنَّف األصوات الّساكنة عىل أّنا حروف ساكنة، أو حروف عّلة
ومن حيث الّتعبري عنها، يتمُّ إنتاج العديد من احلروف الّساكنة عند اعرتاض تّيار اهلواء 
بطريقة ما: يف حالة األصوات الّسادة Plosives لتّيار اهلواء، مثل ]b[، ]d[ و]g[، حيث 
 ،Fricatives االحتكاكّية  األصوات  حالة  ويف  ر؛  حُيرَّ ثّم  متاًما  سّده  يتّم  اهلواء  تّيار  إن 
مجيع  وليس  متاًما.  حمجوًبا  ليس  ولكن  مقّيًدا،  اهلواء  تّيار  يكون   ]z[و  ]s[و   ]v[:مثل
اهلواء. فاألصوات مثل  تّيار  تعوق   أو  اّلتي تعمل كحروف ساكنة حتجب  األصوات 
ى أحياًنا »شبه حروف  العّلة، وُتسمَّ ]l[ أو ]w[ يقال إّنا حروف أكثر شبًها بحروف 
عّلة Semi-Vowels«. وغالًبا ما يتّم تصنيف احلروف الّساكنة أو متييزها عن بعضها 
البعض من حيث إنتاجها / إصدارها، وذلك وفًقا ملا إذا كانت بصوت Voiced أو بال 
صوت Voiceless )ُتنتج مع اهتزاز احلبل الّصويت أو بدونا، عىل النقيض من ]b[ ذات 
نطقها  وطريقة  Place of Articulation؛  نطقها  مكان  هلا،  صوت  ال   ]p[و الّصوت 
Manner of Articulation. عىل سبيل املثال: فإّن الّصوت ]p[ يف بداّية كلمة pan يف 

اللُّغة اإلنجليزّية يمكن تصنيفها عىل أّنا »ال صوت هلا وشفوّية حاجزة« )تصدر دون 
صدور صوت، وتصدر من خالل ضّم الّشفتني، واّلتي تصدرها الّشفاه، وهي تسّد تّيار 
 Linguistic اهلواء ومن ثمَّ حتّرره. وغالًبا ما ُتستخدم احلروف الّساكنة كمتغرّيات لغوّية
ع  Variables يف الّدراسات الكمّية Linguistic Variables in Quantitative؛ يف الّتنوُّ
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Language Change. ومتيل إىل أن  اللُّغوّي  Language Variation والّتغرّي  اللُّغوّي 
د االستخدام املتغرّي لنموذجني  تعترب متغرّيات منفصلة، عىل سبيل املثال: الّدراسات حتدِّ
أو أكثر، مثل وجود أو عدم وجود ما بعد حرف عّلة ]r[، وبينام يتمُّ الّتعرف عىل النّطق 
 Milroy and انظر   - الّصويت  القياس  استخدام  أيًضا  املمكن  فمن  عادة،  األذن  من 

Gordon )2003( ملناقشة جوانب املنهجّية ذات الّصلة.

Consonant Cluster Simplification: ع األصوات الّساكنة  تبسيط جتمُّ
يتّم تبسيط تسلسل من األصوات الّساكنة يف كالم املحادثة من خالل حذف بعض 
 cyclists( :يف الكلامت /t/ العنارص الّصوتّية. عىل سبيل املثال: حذف احلرف الّساكن
 )nothing stands still( :أو عند نطق عبارة ،)اجلوانب aspects راكبي الدرجات، 
 T/-D- أيًضا حذف انظر   ،)Spencer, 1996( الّتخاطب أثناء  )ال يشء يظلُّ ساكنًا( 

.Deletion

Constative (Utterances):  العبارات الّترصحيّية 
يف نظرّية فعل الكالم Speech Act Theory، فالعبارات الّتصحيّية هي عبارات قد 
 She came round,  here(:تكون يف حقيقتها  صحيحة أو خاطئة، عىل سبيل املثال
again last night(  )هي مرت هنا مّرة أخرى الليلة املاضية(. فالعبارات الّتصحيّية 

يف البداّية متاميزة عن عبارات األداء Performatives اّلتي نفّذت نوًعا من العمل بداًل 
من كونا عبارات تصحيّية. إاّل أّن  هذا الّتمّيز املبارش قد تّم الّتخيّل عنه يف وقت الحق.

Constraints:  قيود / ضوابط 
الّتنّوع  عىل   )Limitations )الّتحديدات  أو  القيود  بمعنى  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
وهتدف   .Language Change اللُّغوّي  والّتغرّي   ،Language Variation اللُّغوّي 
لّلغات، عىل سبيل  الّتارخيي  ر  الّتطوُّ توّجه  اّلتي  العاّمة  املبادئ  القيود إىل حتديد  دراسة 
د أنواع األصوات اّلتي يمكن أن نصدرها، أو بنيتنا  املثال: طبيعة القناة الّصوتّية اّلتي حتدِّ
اإلدراكّية واحلّسّية اّلتي قد تقوم بدعم عمليات تغيري لغة معّينة، مثل املامثلة أو الّتشابه 
لغرض  بنيتيهام  أسس  عىل  عادة  شيئني  بني  املقارنة  عملّية  )وهي   Analogy اجلزئي 

الّتفسري والّتوضيح(.
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Consultant:  املستشار 
.Informant انظر املشارك يف الّدراسة

Contact (between Languages):  (االّتصال )بني اللُّغات
.Language Contact انظر اّتصال اللُّغة

Contact Language:  لغة االّتصال  
ببعضها  أكثر  أو  لغتني  اّتصال  عند  الّظروف  بعض  ظّل  يف  تنشأ  مستقرة  لغة  هي 
هي  األّولّية  االّتصال  لغات  إّن   .)Language Contact اللُّغة  اّتصال  )انظر  البعض 
لغة مبّسطة Creoles ولغة مركّبة Pidgins من اّتصال مرحلة مبّكرة من مراحل اللُّغة 
 Mixed البسيطة، مثل لغات الكاريبي(، ولغات خمتلطة من لغتني )انظر الّرمز املختلط
Code(، واّلتي هلا وضع منفصل، وهوّية وهيكل متأتٍّ من اللُّغات األصلّية يف عملّية 

 Second Language االّتصال. كام يقبل بعض اللُّغوّيني أصناًفا مستقّرة من اللُّغة الّثانية
اّلتي تبنّي تأثرًيا واسًعا من لغات املّتحّدثني باللُّغة األوىل كلغات اّتصال. انظر الّلهجة 
الفردّية املتقّدمة Acrolang، والّلهجة املستقّرة األوىل )األصلّية( Basilang، والّلهجة 

 .Mesolang املتوّسطة
Content Word:  الكلامت ذات املحتوى / املعنى 

.Lexical Word انظر الكلمة املعجمّية
Context:  الّسياق  

ا كظاهرة غري لغوّية حتيط بسمة أو عبارة لغوّية معّينة. فالّسياق  ُينظر للّسياق تقليديًّ
يف هذا املعنى حظي باهتامم اللُّغوّيني االجتامعّيني بسبب آثاره املحتملة عىل أشكال اللُّغة 
اّلتي ينتجها النّاطقون هبا، أو أولئك اّلذين يكتبون هبا، من حيث استنباط املعاين املقصودة 
يؤكدون  اّلذين  فاللُّغوّيون  القّراء.  أو  املستمعني  ِقبل  تفسريها من  الكالم، وكيفّية  من 
أمهّية الّسياق يميلون إىل االبتعاد عن نج دراسة اللُّغة اّلذي يرّكز عىل النّظم اللُّغوّية؛ 
املعاين   / الّداللة  علم   ،Phonology الّصوتّيات  علم   ،Grammer النّحو  علم  مثل: 

 .Decontextualised بطريقة جمّردة نسبيًّا، أو بطريقة  جمّردة من الّسياق Semantics

من  خمتلفة  جلوانب  األولوّية  إعطاء  إىل  خمتلفة  دراسات  متيل  العملّية،  املامرسة  يف 
يف  لغوّي  تفاعل  يف   Utterance العبارة  حتليل  يأخذ  فقد  املثال:  سبيل  وعىل  الّسياق. 
والاّلحقة،  الّسابقة  )العبارات  املبارش  اللُّغوّي  الّسياق  الّتالية:  األمور  بعض  احلسبان 
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ى أيًضا بالنّص املشرتك Co-Text، والكالم من سياقات أخرى واّلذي يعترب  اّلتي ُتسمَّ
ذا صلة بطريقة ما، عىل سبيل املثال، الّتفاعالت الّسابقة بني املشاركني أنفسهم(، والنّوع 
له الكالم كجزء من )مثل حمادثة غري رسمّية بني األصدقاء،  اخلاص Genre اّلذي ُيشكِّ
ومناقشة بني زمالء العمل(، واملوضوع قيد املناقشة، واإلعداد اخلاص اّلذي حيدث فيه 
الّتفاعل Setting Participants، وخصائص معّينة للمشاركني، والعالقة اّلتي ُيفرتض 
أن تنعقد بني املشاركني )عىل سبيل املثال: الّطبقة االجتامعّية Social Class، أو اجلنس 
العمل(.  يف  واملرؤوس  الّرئيس  أو  املقّربني،  األصدقاء  مثل  حمّددة  أدوار   ،Gender

أو  والّسياق االجتامعّي  املشاركني(،  املشاركني )وهذه قد ختتلف بني  تفاعل  وأهداف 
الّثقايّف األوسع اّلذي يشّكل الّتفاعل جزًءا منه. تعترب العديد من الّدراسات أن العالقة 
Code- بني الّسياق واللُّغة ليست أحادّية االجّتاه: فقد وجدت دراسات الّتناوب اللُّغوّي

Switching- عىل سبيل املثال- أّن تغيري اللُّغة قد يؤّدي إىل تغيري يف الّسياق؛ مما يشري إىل 

ل يف العالقات بني املشاركني.  حتوُّ
الّسياق  بني  املبارش  الّتمييز  جدوى  وعن  الّسياق،  حتديد  حول  مناقشات  وجرت 
واللُّغة. عىل سبيل املثال: فإنَّ فهم املشاركني للّسياق ذي الصلة الوطيدة بشكل خاّص 
أّنه يمكن  للمحّللني الوصول إىل هذا بشكل غري مبارش. كام أنَّ بعض  إاّل  هو املهم، 
أنواع الّتحليل حتدُّ من تفسرياهتم ملا هو واضّح يف نّص الّتفاعل نفسه )مثل حتليل املحادثة 
Conversation Analysis(، بينام يراعي البعض اآلخر الّظواهر االجتامعّية والّسياسّية 

 Critical Discourse Analysis للخطاب  النّقدّي  الّتحليل  مثل  نطاًقا،  األوسع 
أجرهتا   اّلتي  الّدراسات  مثل   ، الفهم  عملّية  يف  املشاركني  يشاور  والبعض   ،))CDA

Interpretive أو إثنوغرافيًّا، انظر  ا  وآخرون، واّلذين يتبنون نًجا تفسرييًّ  Gumperz

الّسياق واللُّغة يعني  Ethnography. فالرّتكيز عىل العالقة بني  أيًضا وصف األعراق 
عىل األقّل فصاًل حتليليًّا بني االثنني، ولكن هناك بعض املفاهيم االجتامعّية اللُّغوّية، عىل 
أّنه  Practices، ويبدو  Speech Events، وممارساته  املثال: األحداث اخلطابّية  سبيل 
يتحّدى مثل هذا الّتمييز الّثنائّي، ويرى اللُّغة كجزء من نشاط اّتصايّل أكثر عمومّية. انظر 
 Integrational الّتكاملّية  اللُّغوّيات   ،Contexual Variation الّسياقي  ع  التنوُّ أيًضا: 

.Speaking ث Linguistics، الّتناص Intertextuality، الّتحدُّ
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Context of Culture:  الّسياق الّثقايف  
مه Bronislaw Malinowski للّتأكيد عىل ّأنه من أجل فهم معنى أي  مصطلح قدَّ
عبارة، فمن املهّم أن نفهم الّسياق الّثقايف اّلذي حيدث )١9٢3، ١93٥(. هذا، وخالًفا 
 Context of Situation الّظرف  سياق  فإنَّ   ،Malinowski من  آخر  مفهوم  أي  عن 
ا بعدد من الّطرق اّلتي  وسياق الّثقافة ال يمكن مالحظته بسهولة، وبالّتايل ُينظر له نظريًّ
ًها أكثر نحو النّظرّية  يمكن متييزها عىل نطاق واسع من حيث ما إذا كانت تعطي توجُّ
 Systemic النّظامّية  الوظيفّية  اللُّغوّيات  أو االجتامعّية. ومثال عىل األوىل هو  اللُّغوّية 
Functional Linguistics، حيث يمكن النّظر إىل سياق الّثقافة من حيث النّوع، عىل 

للّتفسري  القابلة  األنشطة  من  »جمموعة  بأّنا:  تعريفها  ويمكن  )الّثقافة(،  املثال  سبيل 
 Norman ه النّظرّية االجتامعّية هو عمل العام)Martin, 2001: 156(. ومثال عىل توجُّ
Fairclough، اّلذي يعتمد عىل املاركسّيني اجلدد، وكّتاب ما بعد البنيوّية، لينظر الّطرق 

النّقدّي  الّتحليل  أيًضا  انظر  الّثقافة.  سياق  يف  هبا  وتسهم  النّصوص،  يف  تؤّثر  اّلتي 
.Culture ؛ الّثقافة)Critical Discourse Analysis )CDA للخطاب

Context of Situation: سياق الّظرف 
عىل  للّتأكيد   Bronislaw Malinowski األنثروبولوجي  عامل  أّواًل  استخدمه  لقد 
أّنه من أجل فهم معنى أّي كلمة معّينة، فمن الرّضوري فهم الّسياق اّلذي حيدث فيه 
الّسياق  من  وامللحوظة  الفورّية  اجلوانب  إىل  يشري  املوقف  فسياق   .)١93٥  ،١9٢3(
املشاركني   ،Setting والّزمان(  )املكان  املحادثة  جّو  مثل:  الكالم،  فيه  حيدث  اّلذي 
Participants، واألنشطة املشاَرك هبا. ويمّيز Malinowski  هذا من مفهوم أوسع من 

 James اللُّغوّي  به  قام  اّلذي  العمل  أعقاب  Context of Culture. يف  الّثقافة  سياق 
Firth. يتمُّ استخدام سياق املوقف أيًضا بطريقة أكثر جتريًدا لتحليل كيف يؤخذ »نوع« 

معنّي من املوقف يف احلسبان،بحيث يمّثل اخلصائص املحّددة لّلغة املستخدمة، واملشار 
إليها يف اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية Systemic Functional Linguistics كنوع من 
الكالم. فعىل سبيل املثال: يقرتح  M. A. K. Halliday )1978: 39( أّن سياق املوقف 

ألي نّص هو مثال لسياق اجتامعي عاّم، أو نوع من املواقف.
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Contextual Variation:  الّتباين الّسياقّي  
كيف خيتلف استخدام اللُّغة يف سياقات لغوّية أو مادّية أو اجتامعّية خمتلفة. فالّتباين 
الّسياقّي قد يشري إىل تأثري البيئة اللُّغوّية عىل سمة معّينة )، عىل سبيل املثال: النّطق املتنّوع 
ألصوات الكالم يف بيئات لغوّية خمتلفة، كام هي احلال يف الّلفظ املختلف قلياًل للفظ 
/k/ ، يف الكلامت cool و keep، متأّثًرا بأصوات العّلة الاّلحقة.  وبمعنى أوسع، قد 
يشري االختالف الّسياقي إىل أّي جانب من جوانب البيئة املادّية أو االجتامعّية املذكورة 
يف الّسياق أعاله؛ وهو تأثري املشاركني واملوقف واملوضوع وما إىل ذلك عىل استخدام 
 Stylistic Variation اللُّغة من قبل النّاطقني هبا، واّلذين يكتبون هبا. فالّتنّوع األسلويّب
االجتامعّية  اللُّغوّيات  دراسات  املوجودة يف  االجتامعّية  الّدراسات  أكثر شيوعا يف  هو 
Code- اللُّغوّي  الّتناوب  أيًضا  انظر   .Language Variation اللُّغوّي  التنّوع  حول 

.Social Variation ع االجتامعّي Switching ، وتباين التنوُّ

Contextualisation (Cue):  إشارة وضع الكالم يف الّسياق املناسب  
يفهم  اّلتي  العملّية  إىل  الّسياق  الكالم يف  John Gumperz، يشري وضع  أعامل  يف 
النّاس من خالهلا ماهّية نوع النّشاط احلاصل أثناء الّتفاعل، ومن َثمَّ كيف تفرّس الكالم 
)مع العلم أّن الكالم قد يكون له عّدة احتامالت خمتلفة املعاين(. فإشارات وضع الكالم 
بعض  عىل  الّضوء  تسلِّط  اّلتي  الّلفظّية  غري  أو  الّلفظّية  الّسامت  بعض  هي  الّسياق  يف 
جوانب الّسياق أو تسقطها، وبالّتايل تشري إىل اجّتاه معنّي يف الّتحليل. عىل سبيل املثال: 
فإّن اعتامد نربة معّينة من الّصوت، أو الّتبديل إىل لغة خمتلفة، قد يشري إىل أّن تعليًقا ما قد 

.)Gumpers, 1982( يؤخذ بشكل غري رسمّي، أو هزيّل. انظر
Contrastive Rhetoric (CR):  البالغة املتضاربة 

Rhetoric، ويمكن أن ُيشار إليها عىل  تتضّمن البالغة املتضاربة دراسات البالغة 
نطاق واسع عىل أّنا عرض للمعنى، ويف الكتابة بلغات خمتلفة. يرّكز الكثري من العمل 
ومقاالت  الّطالب،  مقاالت  مثل:  األكاديمّية،  النّصوص  عىل  املتضاربة  البالغة  يف 
 Second Language  املجاّلت  األكاديمّية، كام تتضّمن البحث يف الكتابة باللُّغة الّثانية
ثقافّيتني. وُينظر إىل  اللُّغة والكتابة تعتربان ظاهرتني  إّن  إذ  املتضاربة،  البالغة  L2((يف 

تصدر  اّلتي  الّثقافّية  للّسياقات  وفًقا  خمتلفة  بالغّية  تقاليد  أّنا  عىل  املكتوبة  النّصوص 
.Academic Literacy فيها. انظر أيًضا املعرفة األكاديمّية
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Control Group:  املجموعة الّضابطة 
.Experiment انظر الّتجربة

Conventional Implicature:  الّتعريض الّتقليدّي 
نقد مبّطن مضّمن يف الكالم، كأن تقول: إطار الّصورة رائع، وهنا تعريض بالّصورة 
.Conversational Implicature بأّنا ليست كذلك. انظر الّتعريض املتعّلق باملحادثة

Converge (-ence):  الّتقارب 
يف دراسات تكييف الكالم Speech Accommodation، يشري الّتقارب إىل عملّية 
اّلذي  الّشخص  يستخدمها  اّلتي  للّطريقة  مماثلة  بطريقة  املتكّلم  من  اللُّغة  استخدام 
املثال:  سبيل  عىل  األبعاد،  من  عديد  امتداد  عىل  املتكّلمون  يتالقى  قد  إليه.  يتحّدث 
 ،Accent الكالم  نربة  اللُّغة(،  ثنائّية  سياق  )يف    Code-Switching اللُّغوّي  الّتناوب 
الّصوتّية.  اخلصائص  من  وغريها   ،Speech Rate الكالم  معدل   ،Dialect الّلهجة 
أو تقليص   ،Solidarity الرّتابط  للّتعبري عن  ا- هو وسيلة  تقليديًّ الّتقارب-  إّن  ويقال 
الّدوافع  أوسع من  الّدراسات األحدث تعرتف بمجموعة  أّن  إاّل  االجتامعّية،  املسافة 

.)Giles et al, 1991(  املحتملة. انظر
اللُّغوّي  الّتغرّي  ودراسات   Historical Linguistics الّتارخيّية  اللُّغوّيات  يف 
يصبح  خالهلا  من  اّلتي  العملّية  إىل  الّتقارب  مصطلح  يشري   ،Language Change

ا أكثر مماثلة لبعضها البعض.  بنيويًّ اللُّغة املعاش ضمن جمتمع أو منطقة جغرافّية  ع  تنوُّ
اّتصال  ظاهرة  هو  فالتقارب   .Linguistic Area اللُّغة  منطقة  اللُّغوّي/  املجال  انظر 
Language Contact من استعارة األصوات اللُّغوّية الّثقافّية، والكلامت، والرّتاكيب 

النّحوّية.
الرشوط األساسّية للّتقارب هي: )أ( عدم وجود فروق ذات أمهّية كبرية بني اللُّغات 
أو الّلهجات يف االّتصال. )ب( أن يكون الّتواصل بني ناطقني بلغات أو هلجات خمتلفة 
اإلنجليزّية  اللُّغة  انتشار  أّدى  املثال-  إفريقيا- عىل سبيل  ففي جنوب  ومنتظاًم.  مكّثًفا 
األفريكانّية English-Afrikaans إىل استخدام كلتا اللُّغتني لكلامت شائعة فيام بينهام، 
)عىل سبيل املثال: bakki« شاحنة بيك أب خفيفة«، و« bergie تعني  vagrant مترّشد« 
ُتلفظ بشكل احتكاكّي من احللق، وأيًضا هناك تداخالت نحوّية )عىل سبيل املثال، تكرير 
الّظروف مثل )  quick-quick رسيع-رسيع( بداًل عن )  quickly برسعة(. إنَّ تسوية 
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اللُّغوّية  األصناف  بني  الّتقارب  من  خاّص  نوع  هي   Dialect Levelling الّلهجات 
الّتنّوعات  مجيع  يف  شائعة  تكون  اّلتي  باألشكال  االحتفاظ  يتّم  حيث  الّصلة؛  الوثيقة 

اللُّغوّية، يف حني أّن األشكال املوجودة فقط يف عدد قليل من الّتنّوعات سُتفقد. 
الّتقارب فيام يتعّلق باالّتصال بني القاعدة القياسّية فوق اإلقليمّية  كام متّت مناقشة 
ى  ُيسمَّ ما  تشكيل  دعمت  حيث  األوروبّية،  البلدان  بعض  يف  اإلقليمّية  والّلهجات 
ُتظهر  اّلتي  املحلّية  غري  األصناف  )أي   Regional Standards اإلقليمّية  باملعايري 
القياسّية، وكذلك ُتظهر الّسامت اإلقليمّية، واّلتي ُتستخدم يف حاالت شبه رسمّية(. يف 

كلتا احلاّلتني، هنالك تباين يف الّتقارب.
Conversation:  المحادثة 

نسبيًّا.  رسمّي  غري  حديث  جمّرد  وليس  منطوق،  تفاعل  أّي  إىل  املحادثة  تشري 
االجتامعّية  اللُّغوّيات  علم  يف  يعملون  اّلذين  أولئك  سّيام  ال  االجتامعّيون،  فاللُّغوّيون 
الّتفاعيّل Interactional Sociolinguistics قد اهتّموا بعّدة جوانب من املحادثة، بام يف 
ذلك خصائصها الّرسمّية واالجتامعّية والّثقافّية، والفروق الّسياقّية يف أنامط املحادثة أو 
يف استخدام ميزات حمادثة حمّددة، ولالّطالع عىل الّتفاوض عىل العالقات بني املشاركني 
يف املحادثة )انظر عىل سبيل املثال: الّتناوب اللُّغوّي Code-Switching، والّتواصل بني 
 Language االجتامعّي  والنّوع  واللُّغة   ،Intercultural Communication الّثقافات 
and Gender(. انظر أيًضا: حتليل املحادثة Conversation Analysis، وإدارة املحادثة 

 ،Sequential Organisation الّتسلسيّل  والّتنظيم   ،Conversation Management

.Turn-Taking وأخذ األدوار يف احلديث
Conversation Analysis (CA):  حتليل املحادثة 

تقليد الّتحقيق املعنّي بالّدراسة الّتجريبّية للّتفاعل املنطوق اّلذي حيدث بشكل طبيعّي 
)وليس جمّرد حمادثة غري رسمّية كام قد يعني االسم ضمنًا(. نشأ حتليل املحادثة من منهج 
لغوّيات اجتامعّية Ethnomethodology، وهي جمال علم االجتامع اّلذي ُوضع خالل 
حتليل  اليومّي.  النّاس  سلوك  هو  الّرئيس  اهتاممها  إّن  حيث  والّسبعينّيات،  الّستينّيات 
 Emanuel(مع زمالئه Harvey Sacks املحادثة مستمّد بذاته من العمل اّلذي قام به
مبكر« وقت  يف  كالسيكّية  »دراسة    )Schegloff and Gail Jefferson 

 .)Sacks et al. 1974(
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ويقوم  النّشاط،  أشكال  من  شكل  أّنه  عىل  اخلطاب  إىل  ُينظر   املحادثة  حتليل  يف 
املثال:  سبيل  )عىل  الّتفاعلّية  لألشياء  املشاركني  إنجاز  كيفّية  يف  بالّتحقيق  املحّللون 
كيف يفتحون ويغلقون املحادثة، ويتدّبرون الّتبادل الّسلس لوحدات الكالم، وكيف 
يقومون بأنشطة، مثل إعطاء وقبول أو رفض الّدعوة. هيتم حمّللو املحادثة يف البناء الكيّل 
للمحادثة بتنظيم تسلسيّل Sequential Organisation، وكيف يدير املشاركون ذلك 
واضح  هو  ما  عىل  حتقيقهم  يف  يقتصون  املحادثة  حمّليل  فإّن  ا،  تقليديًّ تعاويّن.   بشكل 
انتقد  الّتفاعل، وقد  اسُتنتج مبارشة من  قد  أن يكون  ما يمكن  باملشاركني. أي  الّصلة 
للخطاب  النّقدّي  الّتحليل  مثل  الّسياسّية؛  أو  الّدوافع االجتامعّية  ذا  البحث  املحّللون 
البيانات  أّنم قد جيادلون وحيّللون  Critical Discourse Analysis )CDA(، وعىل 

يف ضوء اهتاممات املحّللني بداًل عن توّجهات املشاركني اخلاّصة. انظر عىل سبيل املثال 
)Schegloff, 1970(. هناك حّجة مضاّدة، وهي أّن املحّللني ال يستطيعون االقرتاب 
اهتامماهتم  يستحرضون  بالرّضورة  وهم  مسبقة،  تصّورات  أّي  دون  البيانات  من 
لتحليل  منهجّية  جوانب  بني  اجلمع  الباحثني  بعض  حاول  وقد  التأويل.  يف  اخلاّصة 
 Conversation املحادثة  إدارة  أيًضا:  انظر  الّتفاعل.  أمهّية يف  أكثر  اهتامم  اخلطاب مع 
Membership Categorisation، وأخذ األدوار  Management، تصنيف العضوّية 

.Turn-Taking يف احلديث
Conversation Management:  إدارة املحادثة 

إنشاء  أو  بتنظيم  خالهلا  من  املشاركون  يقوم  اّلتي  العملّية  إىل  املحادثة  إدارة  تشري 
حمادثة. وقد نظرت دراسات إدارة املحادثة- عىل سبيل املثال- يف إدارة افتتاح املحادثة 
وإغالقها، وأخذ األدوار يف احلديث Turn-Taking بني املشاركني. ومن األمور ذات 
األمهّية اخلاّصة يف علم اللُّغوّيات االجتامعّية الّطريقة اّلتي قد ختتلف هبا إسرتاتيجيات 
أيًضا: حتليل  انظر  والّثقافّية.  اللُّغوّية االجتامعّية  املجموعات  املحادثة يف خمتلف  إدارة 
 Intercultural الّثقافات  بني  والّتواصل   ،Conversation Analysis املحادثة 

 .Speaking Turn  والّدور الّتحادثّي ،Communication

Conversational Historic Present (CHP):  احلارض الّتارخيّي للمحادثة 
.Historic Present انظر احلارض الّتارخيي
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Conversational Implicature:  الّتعريض املتعّلق باملحادثة 
 Conventional Implicature بني الّتعريض الّتقليدّي H. P. Grice ميَّز الفيلسوف
)تطبيق يف الّتعبري اّلذي يشتّق من املعنى الّتقليدّي للكلامت والّتعابري( والّتعريض املتعّلق 
باملحادثة Conversational Implicature، انظر  )Grice, 1975(. لفهم يشء متضّمن 
للكالم،  احلريّف  باملعنى  فقط  ليس  علم  عىل  يكون  أن  املستمع  عىل  جيب  املحادثة،  يف 
املحادثة  سري  حتكم  اّلتي  العاّمة  واملبادئ  الّصلة،  ذات  الّسياقّية  بالعوامل  أيًضا  ولكن 
إذا  املثال:  سبيل  عىل   .)Conversational Maxims املحادثة  ثوابت  عليها  )اصُطلح 
قال املتحّدث )أ( للمتحّدث )ب(: »هل حتبني اخلروج الّليلة؟«ورّدت )ب(« أّنا ليلة 
امتحان Jim، فرّبام عىل األرجح يفرتض )أ( أّن  ما قالته )ب( مهّم )عالقة Grice ، أو 
الّثابت ذات الّصلة(. ما هو مضّمن بالفعل يف رّد )ب( يعتمد عىل الّسياق، وعىل املعرفة 
املشرتكة  لكّل من )أ( و)ب(، وغريها؛ فعىل سبيل املثال: يمكن أن يكون املضّمن بأّن 
الّزوجني لدهيام أطفال صغار ال يمكن تركهم لوحدهم؛  Jim هو رشيك )ب(، وأّن 

لذلك إن كان Jim خارًجا فإّن )ب( لن يكون قادًرا عىل القيام بذلك.
Conversational Maxims:  الّثوابت املتعّلقة باملحادثة 

مستمّدة من عمل الفيلسوف H. P. Grice ، انظر  )Grice, 1975(، ويقال إّن هذه 
 Grice حّدد  للعبارة.  تفسري  بإعطاء  للمستمعني  وتسمح  احلوار،  وراء  تكمن  املبادئ 

أربعة ثوابت:
كمّية Quntity، اجعل مسامهتك باملعلومات كام هو مطلوب لألغراض احلالّية - 

ا من املعلومات(. )أي ال توفِّر الكثري أو القليل جدًّ
نوعّية Quality، حاول أن جتعل مسامهتك صحيحة )أي ليست كاذبة، وليس - 

هناك  يشء ليس لديك ما يكفي من األدّلة(.
العالقة Relation، اجعل كالمك ذا صلة باملوضوع.- 
احلالة Manner، كن واضًحا، جتنّب الغموض، وكن موجًزا ومنّظاًم.- 

وهي مًعا ُتستمّد من مبدأ تعاويّن عاّم. قد ينتهك أحد املتكّلمني واحًدا أو أكثر من 
املتكّلمني-  أّن  Grice هي  الكذب(، ولكّن حّجة  املثال، يف  الّثوابت )عىل سبيل  هذه 
الّثوابت. عىل سبيل  أّن املستمعني يفرتضون تطبيق  الّثوابت، كام  يّتبعون  بشكل عاّم- 
املثال: إذا أخربت سائقة سّيارة املاّرة أّن سّيارهتا نفدت من البنزين، ورّد أحد املاّرة أّن 
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املرأب  أّن  يعتقد  املاّر  أّن  املعقول أن نفرتض  الّزاوية، فمن  للسّيارات عند  هناك مرأًبا 
مفتوح، وبه تزويد للوقود، وُفتح ألّن لديه إمدادات من البنزين، وما مل تكن هذه احلالة، 
فإن املاّر يرضب بعرض احلائط الثوابت املتعلقة باملحادثة . واقرتح Grice أّنه يف حالة 
استخفاف القدر عىل ما يبدو، يمكن للمستمع أن يستنتج بعض االستدالالت لرشح 
يعترب  قد  بوضوح،  يعتقدونه  ال  ما  شيًئا  ما  شخص  قال  إذا  املثال:  سبيل  )عىل  ذلك 
 Conversational املستمع هذا األمر بأّنه سخرية(. انظر أيًضا تضمني املتعّلق باملحادثة

.Implicature

Conversational Turn-Taking:  أخذ األدوار املتعّلقة باملحادثة 
.Turn-Taking انظر أخذ األدوار يف احلديث

Conversationalisation:  املحادثة العملّية 
عملّية عُرفت عن طريق  Norman Fairclough )1995(، حيث يقرتح أّنا كانت 
سمة من سامت اخلطاب العاّم منذ عام ١96٠. تتعّلق املحادثة غري الّرسمّية باستخدام 
املحادثة غري  أنامط  املثال:  العاّمة )عىل سبيل  املجاالت  اللُّغة يف  أنواع غري رسمّية من 
الّرسمّية يف املقابالت الّرسمّية، واستخدام األسامء األوىل بداًل من العناوين الّرسمّية. 
ويف حني قد ُينظر إىل ذلك عىل أّنه »انفتاح« للخطاب العاّم عىل املامرسات اّلتي يمكن أن 
حيافظ عليها نطاق واسع من النّاس، كام ُينظر إليها أيًضا عىل نحو أكثر انتقاًدا باعتبارها 
قابلة  للّتالعب، عىل سبيل املثال، يمكن استخدامها لتمثيل عالقة ودّية غري موجودة 
يف الواقع. وُيرى هذا األمر عىل أّنه جزء من عملّية املحادثة غري الّرسمّية األوسع نطاًقا. 
 Critical النّقدّي للخطاب  Border Crossing، والّتحليل  أيًضا: عبور احلدود  انظر 

.Marketisation وعملّية التسويق ،)Discourse Analysis )CDA

Co-Operative Principle:  املبدأ الّتعاويّن 
كان  حيث   ،)Grice, 1975( انظر    ،  H. P. Grice الفيلسوف  عمل  من  مستمّد 
Grice مهتامًّ باستخدام اللُّغة، وبشكل خاّص، مع كيفّية تفاعل النّاس بكفاءة وتعاون 

يف املحادثة. واقرتح أّن املحادثة  كانت مدعومة بمبدأ الّتعاون العاّم: اجعل مسامهتك 
كام هو مطلوب، ويف املرحلة اّلتي حتُدث فيها املحادثة بواسطة غرض أو اجّتاه احلديث 
املقبول. وكجزء من هذا املبدأ العاّم، كان عىل املتكّلمني أن يلتزموا بأربعة مبادئ أكثر 
بتقديم  وذلك  Conversational Maxims؛  املحادثة  بثوابت  ى  ُيسمَّ ما  أو  حتديًدا، 
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ذات  املعلومات  تكون  وأن  صادًقا،  املتحّدث  يكون  وأن  املعلومات،  من  مناسٍب  كمٍّ 
كّل  أّن  حني  ويف  الّتام.  بالوضوح  املحادثة  تّتسم  وأن  الكالم،  بموضوع  وطيدة  صلة 
املحادثات ليست موّجهة من املتكّلمني واملستمعني، فإّن املستمعني قد يقومون ببعض 
االستدالالت يف حماولة منهم لرشح االنحراف الّظاهر عن مغزى الكالم، انظر أيًضا 

.Conversational Implicature الّتضمني يف املحادثة
Co-Ordinate Bilingualism:  تنسيق ثنائّية اللُّغة 

لغتني  ما  شخص  يتعّلم  حيث  الفرد،  عند   Bilingualism اللُّغة  ثنائّية  من  نوع 
أّن  إىل  يشري  ممّا  البعض؛  بعضهام  عن  مستقّل  بشكل  ويستخدمهام  منفصلة،  بيئات  يف 
املنّسق  اللُّغة  ثنائّي  الفرد  يقوم  الّدماغ.  منفصل يف  اللُّغتني موجودة بشكل  نظم معنى 
بحفظ كلامت كّل لغة منفصلة. وال يتّم الّتعامل مع املرادفات يف كّل لغة كام لو كانت 
متكافئة متاًما. وبالّتايل فإّن ثنائّي اللُّغة العربّية واإلنجليزّية لن يستخدم kitab )كتاب( 
و )book( بالّطريقة ذاهتا بالّضبط، ولكنّه ينتبه للفروق الّدقيقة املختلفة هلذه الكلامت 
يف كّل لغة. وهذا يتناقض مع ثنائّية اللُّغة املرّكبة Compound Bilingualism، حيث 
ُيعتقد أّن املتكّلم ثنائّي اللُّغة لديه عالقة مرتابطة مع اللُّغتني، غري أّن العديد من الباحثني 

ال يقبلون هذا الّتمييز.
Copula:  (الفعل الّرابط )رابط الّصفة

 x أّن  يعني    Aƹx يف    ƹ فالّرمز  جمموعة،  يف  جزء  عىل  يدّل  املنطق  يف  مصطلح  هو 
أو  ربط  عالقة  عىل  للّداللة  املصطلح  ُيستخدم  اللُّغوّيات  ويف   ،A املجموعة  من  جزء 
 )Mary is my granny( معادلتّية مماثلة بني االسمني يف اجلملة ممثلة، حيث الفعل يف
أو بني االسم والّصفة حيث الفعل )is( يف اجلملة  )Mary is sick( :ماري مريضة(. 
إنَّ مصطلح الفعل الّرابط Linking Verb ُيستخدم أيًضا يف هذا االستخدام. ويف لغات 
مثل اللُّغة اإلنجليزّية، فهذه العالقة ُيعرّب عنها بالفعل )be( فعل الّربط يف اجلملة االسمّية 
أّن  الّطقس مجياًل(، يّتضح  الّظاهر كام يف اجلملتني )الّطقس مجيل، وكان  املحذوف، أو 
املايض؛ ففي لغات مثل  املضارع ويظهر يف مجلة  الّرابط »يكون« حُيذف يف مجلة  الفعل 
Zulu، ُيعرّب عن الّرابط عىل شكل بادئة قبل االسم أو الّصفة، ويف لغات مثل الروسّية، 

يتّم الّتعبري عن الّرابط يف حالة املايض، ولكن ليس يف حالة احلارض، حيث يمكن القول 
.Copula Deletion انظر أيًضا حذف الّرابط.Copula Absence إن الّرابط غائب
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Copula Deletion:  حذف الفعل الّرابط 
الّسياقات،  بعض  Copula موجوًدا يف  الّرابط  الفعل  يكون  حيث  إىل حالة،  يشري 
سامت  من  سمة  هو  الّرابط  الفعل  حذف  أخرى.  سياقات  يف  حُيذف  أو  يتغرّي  ولكن 
من  لألمريكّيني  اإلنجليزّية  اللُّغة  ذلك  يف  بام  اإلنجليزّية،  اللُّغة  عات  تنوُّ من  العديد 
بنّي   وقد   .)African American Vernacular English )AAVE إفريقّية  أصول 
استخدام  يف  فالّتباين  إفريقّية،  أصول  من  لألمريكّيني  اإلنجليزّية   Willam Labov

الفعل الّرابط ليس عشوائيًّا، بداًل من كون االستخدام هو نتيجة لسلسلة من القواعد 
النّحوّية والّصوتّية للعامّية يف اللُّغة اإلنجليزّية املوازية ملا يف اللُّغة اإلنجليزّية القياسّية. 
 .)Labov, 1972c( الّرابط الفعل  انكامش وحذف  مقالة  )Labov, 1969(عن  انظر 
وبصفة عاّمة، فاللُّغة اإلنجليزّية القياسّية تسمح بوجود الفعل الّرابط كام هي احلال يف 
)she‘s sick( )هي تكون مريضة(؛ بينام حُيذف يف اإلنجليزّية لألمريكّيني من أصول 
 )here she‘s(  إفريقّية. ومن ناحية أخرى، بينام ال تسمح اإلنجليزّية القياسّية بالّتقليص
فإّن اإلنجليزّية لألمريكّيني من أصول إفريقّية تسمح باحلذف  )*here she()هنا هي(. 
خالف Baugh )1980( تفسري  Labov املتعّلق باللُّغة اإلنجليزّية لألمريكّيني من أصول 
إفريقّية  African American Vernacular English )AAVE(، حيث بنّي أّنه وعىل 
عكس اللُّغة اإلنجليزّية القياسّية، فإّن اللُّغة اإلنجليزّية لألمريكّيني من أصول إفريقّية 

متيل إىل حذف الفعل الّرابط يف البيئة اللُّغوّية املحاطة باستخدام الّصفات.
حذف الفعل الّرابط هو أيًضا سمة نموذجّية من لغات البدائّية واملختلطة بيدجني 
والكريول )Bickerton, 1981(. وقد تم إدخال استخدام الفعل الّرابط جمّدًدا يف نظام 
عات تسلسل لغات الكريول Creole Continuum، ومثال ذلك أّنه يف  اللُّغوّيات يف تنوُّ
ة Basilectal Creoles واّلتي ُتظهر تكراًرا عالًيا حلذف  حني تظهر أنواع الكريول املسامَّ
الفعل الّرابط، فإّن لغات Mesolectal ُتظهر زيادة تدرجيّية يف استخدام الفعل الّرابط 

.)Bickerton, 1972(
Co-Researcher:  الباحث املشارك 
.Informant انظر املشارك يف الّدراسة
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Corpus:  مدّونة اللُّغة 

تكون صيغة اجلمع ألكثر من مادة للُّغة ذاهتا  )Corpora(، وتعني جسم اللُّغة أو 
ماّدهتا، وحتليل مدّونة اللُّغة يمكن أن يكون صغرًيا )مثال، مادة خطاب أو مقالة(، أو 
كبرًيا، فيه ماليني الكلامت اّلتي حتدث يف الكالم املحكّي أو املكتوب. وهناك الكثري من 
البحوث املعارصة اّلتي تستخدم أدوات الكمبيوتر يف عملّية الّتحليل. عىل سبيل املثال: 
خيتارها  معّينة  كلامت  انتقاء   Concordance Programmes الّتوافقّية  للربامج  يمكن 
تتجانس  أو  حتدث  ما  عادة  اّلتي  والكلامت  النّصوص  يف  حتدث  أين  ويبنّي  الباحث، 
الرّشكات  حتليالت  أظهرت  وقد   .)Collocation التجميع  )انظر  البعض  بعضها  مع 
احلدوث  من  وأنامًطا  احلدوث،  تواتر  واملكتوبة  املنطوقة  اإلنجليزّية  اللُّغة  عن  الكبرية 
املشرتك للعديد من املواّد املعجمّية املختلفة )املفردات Vocabulary( واملواّد النّحوّية، 
انظر عىل سبيل املثال )Biber, 1998(. وقد تنطوي البحوث أيًضا عىل إجراء مقارنات 
املفردات،  استخدام  مقارنة  املثال:  سبيل  )عىل  النّصوص،  أنواع  أو  النّصوص  بني 
واألبنية النّحوّية، وما إىل ذلك يف النّصوص األدبّية وغري األدبّية(. يف حني أّن العمل يف 
علم اللُّغوّيات اخلاص بمواّد اللُّغات Corpus Linguistics )مادة اللُّغة املحفوظة دون 
متكّلمني(، يميل إىل الرّتكيز عىل امليزات النّصّية وحدها، ولكنَّ املناهج  احلديثة تأخذ 
 ،Michael Stubbs عمل   املثال،  سبيل  عىل  انظر  األعّم.  الّسياقي  البعد  االعتبار  يف 
 Critical Discourse اّلذي يدمج مناهج اجلسم اللُّغوّي مع الّتحليل النّقدّي للخطاب

.)Analysis (CDA)، (Stubbs, 1996

Corpus Design:  تصميم مدّونة اللُّغة 
تركيب أو بنية مدّونة اللُّغة. يتضمن تصميم مدّونة اللُّغة مسألة أخذ العّينات، أي ما 
 Biber et al.,( نوع النّصوص، وكم من النّصوص ينبغي تضمينها لتحقيق متثيل اللُّغة

 .Sample 1998(. انظر العّينة

Corpus Planning, Status Planning:  ختطيط مدّونة اللُّغة، ختطيط حالة اللُّغة 
ُيعترب ختطيط مدّونة اللُّغة من جوانب ختطيط اللُّغة Language Planning. وقد قّدم هذا 
الّتمييز اللُّغوّي األملايّن Heinz Kloss   يف الّستينّيات، انظر )cf. Kloss, 1969( ، حيث يصف 
 Corpus Planning األنشطة الّرئيسة اّلتي يشارك فيها خمّططو اللُّغة. يشري ختطيط مدّونة اللُّغة
إىل األنشطة املوّجهة إىل نظام اللُّغة، ويتضّمن إنشاء كلامت جديدة )أو الّتحديث املعجمّي 
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Lexical Modernisation(، وتطوير نظام الكتابة Writing System أو اإلمالء، فضاًل عن 

د سامت القياسّية )أي القواعد النّحوّية، القواميس(.  إنتاج النّصوص الاّلاعتيادّية اّلتي حتدِّ
يصف ختطيط مدّونة اللُّغة Status Planning اجلهود الّرامية إىل تغيري استخدام ووظيفة الّتنّوع 
Speech Community. ويشمل ذلك- عىل سبيل املثال-  اللُّغوّي داخل جمتمع اخلطاب 
تروجيه كلغة رسمّية Official Language، أو كلغة تعليم Medium of Instruction، أو 
 Re-Nativisation إضافة إىل إعادة تنشيط لغات الرتاث ،National Language كلغة وطنّية
 of Heritage Languages، عىل سبيل املثال، فإّن  Navajo يف الواليات املّتحدة األمريكّية

 Language اللُّغة  حتديد  مصطلحات   )Jernnud )1973 استخدم     .)Leap, 1983(
اللُّغة  لوضع  كمرتادفات   Language Development اللُّغة  وتطوير   Determination

وختطيط بياناهتا عىل الّتوايل.
Correctness:  الصّحة اللُّغوّية 

فكرة معناها أّن بعض العنارص اللُّغوّية )الكلامت، اهلياكل النّحوّية والنّطق( تكون 
Non- قياسّية  أشكال غري  هنالك  األحيان،  كثري من  ففي  أو غري صحيحة.  صحيحة 
Standard من اللُّغة. عىل سبيل املثال:)She go(  يف اللُّغة اإلنجليزّية هي غري قياسّية 

Standard هو  )she goes(، ويرتبط هذا األمر  القيايّس  وغري صحيحة، والّصحيح 
ِقبل  من  عادة  األفكار  هذه  مثل  ُتنتقد  اللُّغة.  حول   Prescriptive املوصوفة  باألفكار 
)مثال،   Appropriateness املالءمة  فكرة  يفّضلون  اّلذين  االجتامعّيني  اللُّغوّيني 
الّسالمة  والّصحة/  معّينة(.  سياقات  يف  مالئمة  غري  أو  مالئمة،  اللُّغة  أشكال  تكون 
اللُّغوّيات االجتامعّية، فعىل  الّدراسة يف  أيًضا موضوع  تزال  Correctness كانت وال 

عادة   )James Milroy and Lesely Milroy )1999 من  كلٌّ  وّثق  املثال:  سبيل 
الّشكوى Complaint يف اإلنجليزّية مرّكزين عىل فكرة الّصحة، وليس عىل بداّية هذا 
الّتقليد يف بريطانيا يف أوائل القرن الّثامن عرش، وكان ذلك مّتسًقا مع تطوير قدر كبري من 
 Grammars بيانات اللُّغة، والعمل عىل تدوين مدّونة اللُّغة اإلنجليزّية يف جمايل النّحو
 Doctrine of Correctness الّصحة  مذهب  فمصطلح   .Dictionaries والقواميس 
بعد  Leonard )1929, 1962( ُيستخدم يف بعض األحيان لتوصيف الّتطّور يف القرن 
الّثامن عرش. انظر أيًضا فكر اللُّغة Language Ideology؛ أيديولوجّية اللُّغة القياسّية 

.Verbal Hygiene وصّحة الّلفظ ،Standard Language Ideology
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Correlation:  االرتباط 
وقد  ترابطهام(.  )أو  متغرّيين  بني  العالقة  قّوة  لوصف  ُيستخدم  إحصائّي  مقياس 
 )Correlations )ارتباطات  ومنتظمة  مستقّرة  عالقات  االجتامعّية  اللُّغة  علامء  الحظ 
 Social االجتامعّية   )املتغريات   Social Group االجتامعّية  املجموعة  أعضاء  بني 
ففي   .)Linguistic Variables اللُّغوّية  )املتغرّيات  اللُّغة  واستخدام   ،)Variables

وجد  نيويورك،  مدينة  يف  الكالم  يف  الّتغرّي  عن   )William Labov )1972a دراسة 
ارتباطات قوّية بني أعضاء الّطبقة االجتامعّية Social Class وُنطق أصوات معّينة؛ عىل 
سبيل املثال: املتغرّي )th( الّصوت األّول يف thing، ويف think حَدَث كصوت احتكاكي 
وراء األسنان )Ǿ( نوع راٍق ولكنّه كان ُينطق عىل الّدوام كصوت احتكاكّي )Ǿt( (َينطق 
به أفراد الّطبقة املتوّسطة واملتوّسطة العليا، وُينطق كصوت ساّد )t( للهواء )ساّد ملجرى 
اهلواء اخلارج من احلبال الّصوتّية(، مثل نطق متكّلمي الّطبقة العاملة. ُيستخدم عدد من 
األساليب اإلحصائّية، مثل )Spearman Rank Order Correlation( حلساب قّوة 
العالقة بني املتغرّيات. وقد تكون االرتباطات إجيابّية أو سلبّية، ففي العالقة اإلجيابّية 
كلاّم ازداد متغرّي واحد ازداد املتغرّي اآلخر، ويف االرتباط الّسلبّي مع زيادة متغرّي واحد، 
)٠ ال  كامل(،  إجيايّب  ارتباط   ١( املدى من  االرتباطات يف  قياس  ويتمُّ  اآلخر.  ينقص 

يوجد ارتباط( إىل )-١ ارتباط سلبّي كامل(.
Cost Benefit Analysis (CBA(:  حتليل الّتكاليف والفوائد 

يف الّتخطيط اللُّغوّي Language Planning، هو مصطلح يشري إىل تقييم الّتكاليف 
سبيل  فعىل   .)Thornburn, 1971( انظر  اللُّغة،  ختطيط  لقرارات  املضاّدة  والفوائد 
معّينة  تكاليف  إىل  سيؤّدي  املدريّس  النّظام  يف  إضافّية  أجنبّية  لغة  إدخال  فإّن  املثال: 
د  )تدريب املعّلمني، وإنتاج املواّد الّتعليمّية، وما إىل ذلك(، ولكن يمكن أيًضا أن يولِّ
فوائد )كتحسني االّتصاالت عرب الوطنّية، وحتسني فرص العمل،... إلخ( ومع ذلك، 
للعديد  الّطويل  الّزمنّي  اإلطار  ألّن  إشكالّية؛  هو  الّشامل  الّسالم  اتفاقّية  تطبيق  فإّن 
الّتكاليف واملنافع بدّقة. واألهّم من  الّصعب تقييم  اللُّغة جيعل من  من أنشطة ختطيط 
ذلك، اآلثار الّسياسّية أو االجتامعّية األعّم لقرارات الّتخطيط(. )والوحدة الّسياسّية، 
واالّتصال عرب الوطنّي، أو النّزاعات بني املجموعات اللُّغوّية( ال يمكن تقييمها بشكل 
.Rational Choice مبارش من حيث الّتكاليف واملنافع. انظر أيًضا، االختيار العقاليّن
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Co-Text:  النّص امُلصاحب / املرافق 
 Context الّسياق  أو  البيئة  إىل  لإلشارة  املختّصني  بعض  يستخدمه  مصطلح  هو 
املصطلح  هذا  ُيستخدم  املثال:  سبيل  فعىل  الّدراسة.  قيد  ما  سمة  أو  لّلفظة  اللُّغوّي 
هذا  ويف  ومعناها.  تفسريها  عىل  يؤّثر  قد  ما  لكلمة  الحق  أو  سابق  نّص  إىل  لإلشارة 
الّسياق، فال بدَّ من الّتفرقة بني مصطلح ’ النّص املصاحب Co-Text‘ واجلوانب غري 

اللُّغوّية للّسياق.
Counter-Elite:  نقيض الّصفوة / النّخبة 

.Elite انظر الّصفوة
Covert Prestige:  املكانة اللُّغوّية الّضمنّية 

.Prestige انظر املكانة / اهليبة
Creationism:  اخَللقّية 

يشري هذا املصطلح، يف سياق الّدراسات حول لغات كريول Creole واللُّغات اهلجينة 
املبّسطة Pidgin، إىل النّظريات اّلتي تنظر إىل اللُّغات اهلجينة – والكريول خصوًصا – عىل 
أصاًل.  موجودة  لغات  من  معّدلة  نسًخا  اعتبارها  من  بداًل  بذاهتا  مستقّلة  أنظمة  أّنا 
احليوّي  الربنامج  نظرّية  ومها:   ،Creationist اخلَلقّية  مفهوم  حتت  مقاربتان  وتنضوي 
 Gradualist والّتعليالت الّتدرجيّية ،)Derek Bickerton )1981 لـ Bioprogramme

الالفت  ومن   .Gradualism الّتدرجيّية  انظر   .)Philip Baker )1995 لـ   Accounts

الكرولة  أّن   Bickerton يعترب  البعض.  بعضهام  عكس  املنهجني  هذين  أّن  لالنتباه 
عملية آنّية إلجياد لغة جديدة من ِقبل أطفال اجليل األول النّاطقني هبذه اللُّغة، وذلك 
يف الّظروف اللُّغوّية اّلتي يسود فيها استخدام اللُّغة اهلجينة املبّسطة كلغة مشرتكة. ومن 
جهة أخرى يؤّكد Baker عىل حتمّية وجود الّصفات اللُّغوّية املشرتكة بني لغة الكريول 
واللُّغات اهلجينة املبّسطة ال سّيام يف مراحلها األوىل. انظر أيًضا، لغة كريول غري املرتابطة 

.Abrupt Creolisation

Creativity:  اإلبداعّية 
واملستمع  املتكّلم  قدرة  إىل  اللُّغوّيات،  علم  يف   Creativity اإلبداعّية  القدرة  تشري 
عىل إنتاج وفهم عدد ال متناٍه من اجلمل )عىل املستوى النظري( مل يسبق هلام الّتعّرض 
هلا من قبُل. أما يف علم األسلوبّية Stylistics، فقد يشري هذا املصطلح إىل أصالة اللُّغة 
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األديب  اإلنتاج  يتعّدى هذا  االجتامعّية  اللُّغويات  Literary Language. ويف  األدبّية  
أّن  إىل  احلديثة  اللُّغوّية  األبحاث  وتشري   . الّلفظيَّ الفنَّ  اليومّية  استخداماته  يف  ليشمل 
أشكااًل خمتلفة،  اللُّغوّي  اإلبداع  يأخذ هذا  عليه، حيث  متعارف  أمر  اللُّغة  اإلبداع يف 
Language Play، وذلك من خالل الّتفاعالت اللُّغوّية بني  أمّهها الّتالعب باأللفاظ 
املتحّدثني، واّلتي هتدف يف أغلبها إىل الّتواصل والّتفاهم، وتوطيد العالقات فيام بينهم. 
 Ronald Carter )2004(, Guy Cook )2000( & David Crystal ويؤّكد كلٌّ من
ا  جدٌّ رضوريٌّ  وأنه  عليه،  متعارف  أمٌر  اللُّغوي  اإلبداع  هذا  أّن  حقيقة  عىل   ))1998

ر البرشّي واملعرفة. للّتطوُّ
Creole (Creolisation):  (كريول )كرولة

Robert A. Hall )1966(، وُيعرف عىل أّنه اللُّغة األوىل  ُينسب هذا املصطلح إىل 
Pidgin كلغة للّتواصل  اجلديدة ملجتمع كان يعتمد يف الّسابق عىل لغة هجينة مبّسطة 
رت بشكل  لغة تطوَّ أّنا  Creole عىل  املشرتك )Lingua Franca(. وُينظر إىل كريول 
هدف  وجود  دون  أوىل  لغة  لتصبح  انطالق  كنقطة  املبّسطة  اهلجينة  اللُّغة  من  واسع 
 .»Creolisation ى بعملّية »الكرولة Target مسبق لعملّية الّتطّور تلك، وهو ما ُيسمَّ

قبل  من  ُيستحدث  ما  غالًبا  اللُّغات  من  النّوع  هذا  أّن   Derek Bickerton ويزعم 
 Language اللُّغة  الكتساب  مناسب  نمط  إىل  الوصول  عليهم  يتعّذر  اّلذين  األطفال 
Acquisition. انظر Bioprgramme. ظهرت الكرولة يف اللُّغة كنتيجة طبيعّية للحاجة 

لغات أصلّية  الّتجارة، ويتحّدثون  يعملون يف  اّلذين  األفراد  اللُّغوّي بني  الّتواصل  إىل 
اجتامعيًّا  املهيمنة  اللُّغة األصلّية  استقاء مفرداهتا من  إىل  الكريولّية  اللُّغة  خمتلفة. ومتيل 
تكون  ما  غالًبا  واّلتي   ،)Superstrate املسيطرة  العليا  الّطبقة  لغة  )انظر  وسياسيًّا 
املسّميات؛ كالكريولّية اإلنجليزّية،  اللُّغات األوروبّية. ومن هنا جاءت بعض  إحدى 
اللُّغات  القواعدّية هلذه  البنية  أّن  الربتغالّية، يف حني  الفرنسّية، والكريولّية  والكريولّية 
الكريولّية غالًبا ما ُتشتق من العديد من املصادر، أمّهها لغات القوى العاملة يف الّتجارة 

    .)Substrate انظر لغة الّدولة األساسّية(
ُيشّكك بعض الباحثني املعارصين يف أصول اللُّغات الكريولّية، حيث يعتقد بعضهم 
لغة  )انظر  مبّسطة  هجينة  لغة  وجود  إىل  املسبقة  احلاجة  دون  مفاجئ  بشكل  تنشأ  أّنا 
كريول غري املرتابطة Abrupt Creolisation(. ويستشهد هؤالء الباحثون عىل صّحة 
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البحر  منطقة  يف  مبّسطة  هجينة  لغة  وجود  رضورة  يثبت  ما  وجود  بعدم  الّزعم  هذا 
اللُّغات  أّما يف حالة وجود  الكاريبّية.  الكريولّية  اللُّغة  الكاريبّي كرشط مسبق لوجود 
اهلجينة املبّسطة، فقد بّينت الّدراسات احلديثة أّنه ال توجد هناك فروق كبرية بني اللُّغات 
 Tok Pisin اهلجينة املبّسطة املمتدة واللُّغات الكريولّية النّاجتة عنها، ومثال ذلك: لغة
يف Papua New Guinea، واللُّغة اهلجينة املبّسطة املبنّية عىل اللُّغة اإلنجليزّية يف غرب 
إفريقيا، حيث  يلعب الكبار دوًرا أساسيًّا يف تطوير هذه اللُّغات عىل النّقيض من نظرية 
Bickerton. وعليه، فقد أصبح استخدام اللُّغة الكريولّية أو اهلجينة املبّسطة أمًرا طبيعيًّا 

للّداللة عىل مثل هذه األنامط اللُّغوّية.
اللُّغوّيات  من  املبّسطة كجزء  واهلجينة  الكريولّية  اللُّغات  بدراسة  الباحثون  ويقوم 
أصبح  اّلذي   Creolistics الكرولة  علم  ى  ُمسمَّ حتت   Sociolinguistics االجتامعّية 
، هيتّم املتخّصصون فيه بدراسة العالقة بني اللُّغات اهلجينة املبّسطة  مؤّخًرا علاًم مستقالًّ
 Arends, et al.,( واللُّغات الكريولّية، وخاّصة اآلداب املحكّية أو املكتوبة هبذه اللُّغات
 ،Creationism Creole Continuum، واخلَلقّية  1995(. انظر أيًضا: سلسلة كريول 

.Nativisation والّتأصيل ،Gradualism والّتدرجيّية
Creole Continuum:  سلسلة كريول 

هي األشكال اللُّغوّية املتعّددة اّلتي تظهر الحًقا لتتوّسط بني لغة كريول من جهة، 
ولغة املستعِمر الّسائدة )أو لغة الّطبقة العليا املسيطرة Superstrate( من جهة أخرى، 
يف املجتمعات اّلتي تنشأ فيها لغة كريول كلغة أوىل. وتتكّون هذه الّسلسلة عندما تكون 
تعليمّي  ومستوى  اجتامعّي  حراك  وجود  مع  كريول،  ملتحّدثي  متاحة  املستعِمر  لغة 
ما  حيدث  وهنا  املجتمع،  ذلك  متحّدثو  له  يرنو  هدًفا  تلك  املستعِمر  لغة  من  جيعالن 
ُيعرف بتفكيك الكرولة Decreolisation اّلذي ينتج عنه نوٌع جديٌد من اللُّغة تتوّسط 
بني اللُّغة الكريولّية األصلّية ولغة الّدولة املستعِمرة. ويقّسم علامء اللُّغة سلسلة كريول 
الفردّية  Basilect، والّلهجة  املستقّرة األوىل )األصلّية(  الّلهجة  أقسام، هي:  إىل ثالثة 
األفراد  تصنيف  ويمكن   .)Mesolect( املتوّسطة  والّلهجة   ،  )Acrolect(املتقّدمة
الّلهجات  هذه  عىل  بناًء  منهم  لكّل  اخلاّصة  الّلهجة  وحتديد  الّلهجات،  هبذه  النّاطقني 
الثالث، وذلك من خالل طبيعة اللُّغة املستخدمة يف الّسياقات غري الّرسمّية. ويتمّكن 
بعض األفراد من إتقان جزء ما من إحدى الّلهجات وجزء آخر من هلجة أخرى، ممّا 
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 .Lectal Shifting أيًضا،  انظر  احلديث،  أثناء  يف  الّلهجتني  بني  االنتقال  من  يمّكنه 
ل علامء اللُّغة استخدام مصطلح سلسلة كريول Creole Continuum بداًل من  ويفضِّ
استخدام مصطلح سلسلة كريول الاّلحقة Post-Creole Continuum؛ وذلك بسبب 

االفرتاضات الّسلبّية اّلتي حيملها املصطلح األخري.
Creoloid:  الكريولويد 

مصطلح صاغه )J. T. Platt )1975، ويشري إىل شكل من أشكال اللُّغات الّثانية اّلتي 
 Target حتمل قواسم مشرتكة مع لغة كريول، من حيث إعادة هيكلتها لّلغة املستهدفة
Language، واستخدامها للّتواصل بني مستخدمي لغات خمتلفة. ومن األمثلة عىل هذا 

الّشكل الكريوويّل: اللُّغة اإلنجليزّية الّسنغافورّية Singapore English، واّلتي نشأت 
يف ظّل االحتالل الربيطايّن بني متحّدثي اللُّغات املاّلوّية Malay، والّصينّية، واهلندّية. 
وبالّرغم من أّن هذا النّمط اللُّغوّي يأيت عادة نتيجة لنظام الّتعليم يف الّدولة اّلتي ُيستخدم 
فيها، إاّل أّنه خيتلف عن اللُّغة الكريولّية الّتقليدّية، ويشبه إىل حّد ما الّسلسلة الكريولّية 
 Singapore English أّن اإلنجليزّية الّسنغافورّية Platt ويبنّي .Creole Continuum

ا تلك اخلصائص اّلتي متّيز اللُّغة الكريولّية. وخيتلف  متتاز بعّدة خصائص نحوّية تشبه جدًّ
بعض علامء اللُّغة مع نظرّية Platt؛ ممّا جيعل استخدام مصطلح Creoloid أكثر سالمًة 
وحيادّيًة من ناحية لغوّية لوصف اإلنجليزّية الّسنغافورّية اّلتي يمكن اعتبارها لغة ثانية، 

وقد ينتج عنها لغة أّم جديدة.     
Critical:  نقدّي 

عىل  ز  يركِّ واّلذي  اللُّغوّية،  الّدراسات  يف  الّتوّجهات  أحد  إىل  املصطلح  هذا  يشري 
عىل  األمثلة  ومن  حتررّية.  بأهداف   Ideology واأليديولوجيا   Power الّسلطة  قضايا 
ه النّقدّي يف علم اللُّغوّيات االجتامعّية: دراسة الّسلطة عىل املستوى الّتفاعيّل،  هذا الّتوجُّ
الّسيطرة  هذه  حتقيق  وكيفّية  املحادثات،  يف  آخر  طرف  عىل  طرف  سيطرة  حيث  من 
املاركسّية  النّظريات  عىل  النّقدّية  املقاربات  تستند  ما  عادة  الّتفاعلّية.   Dominance

النّسوّية  املقاربات  من  سامت  عىل  تشتمل  قد  كام   ،Marxism املعارصة  املاركسّية  أو 
.Post-Structuralism وما بعد البنيوّية ،Feminism
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Critical Age (of Acquisition):  )العمر احلرج )الكتساب اللُّغة 
 ،Language Acquisition تؤكد األّدلة العلمّية عىل دور العمر يف اكتساب اللُّغات
)بمستوى  أصيل  بشكل  اللُّغوّية  الرباعة  حيّققون  ما  نادًرا  اللُّغات  متعّلمي  أّن  وُتظهر 
دراسات  وتشري  معنّي.  لسّن  جتاوزهم  بعد   )Native Speaker األصيل  النّاطق 
أجنبّية  بلكنة  املتعّلمني  احتفاظ  إىل    Second Language الّثانية  اللُّغات  اكتساب 
الّثانية / األجنبّية، كام أّنم ال يتّمكنون من  Foreign Accent عند استخدامهم لّلغة 

الوظائف  Grammar(، وتنفيذ  )القواعد  اللُّغوّية  البنية  اللُّغة بشكل كامل؛ من حيث 
ا أعىل لعمر  أّن هناك حدًّ اللُّغوّية  Pragmatics(. وتبنّي األبحاث  )الرباغامتّية  اللُّغوّية 
الّطفل الّذي هيدف إىل اكتساب اللُّغة Language Acquisition بشكل كامل، ومثال 
ذلك األطفال الّصم Deaf آلباء يسمعون، حيث ال يتمّكن هؤالء األطفال من إتقان 
األطفال  عىل  أيًضا  ذلك  وينطبق  متأّخر.  عمر  يف  إاّل   Sign Language اإلشارة  لغة 
االنطوائّيني من ناحية اجتامعّية، حيث ينتج عن ذلك نقٌص واضٌح يف عملّية اكتساب 
النّوعني من األطفال، ومثال ذلك: ما حصل  Language Acquisition هلذين  اللُّغة 
للّطفلة Genie اّلتي ُحبست يف عزلة تاّمة حتى الّثالثة عرشة من عمرها، حيث مل تتمّكن 
Cur-( حمدودة. انظر Telegraphic Speech  إاّل من إنتاج مصطلحات لغوّية تلغرافّية

      .)tiss, 1977; Newton, 2003

 Critical Period وقد بّينت األبحاث أّن سّن السادسة من العمر يمّثل الفرتة احلرجة
للّطفل الّذي هيدف إىل اكتساب اللُّغة الّثانية Second Language Acquisition، أو 
يتعّلق  فيام  Second Dialect Acquisition بشكل متقن متاًما، خاّصة  الّثانية  الّلهجة 

بلفظ األصوات.
Critical Discourse Analysis (CDA):  الّتحليل النّقدي للخطاب 

تأثري  بكيفّية  للخطاب  النّقدي  الّتحليل  جمال  يف  العاملون  الباحثون  ُيعنى   
ممارسات اخلطاب Discourse Practices يف إعادة إنتاج ونقل عالقات النّفوذ ضمن 
اللُّغة  علوم  من  مكّوناهتا  تستقي  متنّوعة  مقاربات  املجال عىل  هذا  ويشتمل  املجتمع. 
 Marx, Gramsci, Foucault and والنّفس واملجتمع، كام تأّثر هذا املجال بنظرّيات 
 ،Hegemony واهليمنة ،Ideology لُتستخدم مفاهيمهم عن األيديولوجيا ،Habermas

واخلطاب Discourse يف سري غور العالقة بني اللُّغة والنّفوذ يف املجتمع.
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 Conflict Models( )النّزاع )نامذج من املجتمع ،Consensus انظر أيًضا: اإلمجاع
.Critical Linguistics اللُّغوّيات النّقدّية ،)of Society

Critical Language Awareness:  الوعي اللُّغوّي النّاقد 
هي مقاربة ختصُّ الّتدريس حول اللُّغات، وهي متأّثرة باألبحاث حول املعرفة النّاقدة  
 Critical Discourse Analysis للخطاب  النّقدي  والّتحليل   ،Critical Literacy

 ،Language Awareness وعىل نقيض األشكال األخرى من الوعي اللُّغوّي .)CDA

يرّكز الوعي اللُّغوّي النّاقد بشكل رصيح عىل طرق استخدام اللُّغة، ووجهات نظر أو 
أيديولوجّيات حمّددة حول العامل من حولنا؛ هبدف احلفاظ عىل عالقات النّفوذ الّسائدة 

.)Clark et al., 1991; Clark and Ivanic, 1999( يف املجتمع
Critical Linguistics:  اللُّغوّيات النّقدّية 

املايض،  القرن  سبعينّيات  يف  ر  تطوَّ وقد  النّصوص،  حتليل  أشكال  من  شكل   
أو  الّضمنّية  املعاين  عىل  ف  الّتعرُّ هبدف  االجتامعّية؛  النّظرّية  جوانب  بعض  إىل  مستنًدا 
 Fowler et al., 1979; Hodge and Kress,( األيديولوجّيات املسترتة يف النّصوص
 Systemic Functional النّظامّية  الوظيفّية  اللُّغوّيات  مصطلح  وُيستخدم   .)1993

النّفوذ  قضايا  عىل  ترّكز  اّلتي  االجتامعّية  اللُّغوّية  املقاربة  عىل  للّداللة   Linguistics

واملسامهة والنّفاذ.
.Critical Language Awareness انظر أيًضا، الوعي اللُّغوّي النّاقد

Critical Literacy:  املعرفة )الّدراية( النّقدّية 
يرتبط هذا املفهوم بشكل وثيق بعمل الرّتبوّي الربازييّل Paulo Freire اّلذي ينادي 
بمقاربة للمعرفة، تشتمل عىل مفهوم »قراءة العامل Reading the World« عوًضا عن 
 Freire, 1972; Freire and Macedo,(انظر ،»Reading the Word قراءة الكلمة«
1987(. هتدف املعرفة النّقدّية إىل الّتوعية بالّظروف االجتامعّية والّثقافّية والّسياسّية اّلتي 

يعيش يف ظّلها األفراد، ومدى اجلهد املمكن بذله ملواجهة عنارص االّضطهاد والقمع يف 
واقع عاملنا.

 ،(Critical Discourse Analysis )CDA انظر أيًضا: الّتحليل النّقدي للخطاب
النّقدّية  واللُّغوّيات   ،Critical Language Awareness النّاقد  اللُّغوّي  والوعي 

 .Critical Pedagogy واملنهجّية النّاقدة ،Critical Linguistics



-١٠3-

Critical Pedagogy:  املنهجّية )البيداغوجيا( النّاقدة 
يرتبط هذا املفهوم بشكل وثيق بعمل الرّتبوّي الربازييّل Paulo Freire اّلذي ميَّز بني 
املتعّلم  املعلومات إىل  س  املدرِّ ينقل من خالهلا  اّلتي  للّتدريس والّتعّلم  البنكّية  املقاربة 
من جهة، واملقاربة احلوارّية اّلتي يتعاون من خالهلا املدّرسون واملتعّلمون لتحديد غاية 

الّتدريس واجّتاهاته.
املعرفة   ،Critical Language Awareness النّاقد  اللُّغوّي  الوعي  أيًضا:  انظر 

 .Critical Literacy  النّاقدة
Critical Realism:  الواقعّية النّقدّية 

العامل  بني  بسيطة  تناظرّية  عالقة  وجود  عدم  فكرة  عىل  تقوم  للمعرفة  مقاربة  هي 
للعامل، ووعينا حوله من جهة  – من جهة فهمنا  املادّي واالجتامعّي  – بمعناه  احلقيقي 
للعامل  أّي فهم برشّي  اللُّغة بني  أو  الّذهني  اإلدراك  يتوّسط  أخرى. عوًضا عن ذلك، 
هذا  ويف  الذهني.  اإلدراك  أو  اللُّغة  خالل  من  العامل  نفهم  أّننا  بمعنى  العامل،  وحقيقة 
أيًضا(  ى  ُتسمَّ كام  الّساذجة  الواقعّية  )أو  الواقعّية  مع  النّاقدة  الواقعّية  تتناقض  الّشأن، 

اّلتي تفرتض وجود عالقة تناظرّية بني العامل وإدراكنا له.
 Critical Discourse Analysis (CDA)، انظر أيًضا، الّتحليل النّقدي للخطاب

.))Chouliaraki and Fairclough, 1999

Critical Sociolinguistics:  اللُّغوّيات االجتامعّية النّقدّية 
.Critical Linguistics انظر اللُّغوّيات النّقدّية

Critical Theory:  النّظرية النّقدّية 
تشري بمعناها العاّم إىل املقاربات النّظرّية Critical Orientation اّلتي تتبنّى الّتوجه 

النّقديَّ يف دراسة املجتمع.
تشري بمعناها اخلاّص واملحّدد إىل فلسفة، وترّكز عىل اإلمكانّية الّتحررّية من خالل 

إعامل العقل واملنطق.
Cross-Cultural Communication:  الّتواصل عرب الّثقافات 

.Intercultural Communication انظر الّتواصل الّثقايف البينّي
Crossing:  العبور 

 .Language Crossing وعبور اللُّغة ،Border Crossing انظر عبور احلدود
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Cross-Over Pattern:  النّمط الّتقاطعّي 
نمط استخدام لغوّي، أّول من وصفه William Labov  عام ١97٢، ويظهر بكثرة 
 Change الّتباينّية، ويشري إىل حصول تغيري مصدره الفئة العليا  اللُّغوّية  يف الّدراسات 
 Hypercorrection كام يرتبط بظاهرة »الّتصحيح املفرط / اإلفراطّي ،From Above

يف اللُّغوّيات االجتامعّية.

الّشكل )٢( الّتمثيل البيايّن للنّمط الّتقاطعّي 

Cross-Sectional Study:  الّدارسة املقطعّية 
دراسة تقوم عىل مالحظة سلوك عدد من األفراد يف وقت زمنّي حمّدد، وهي بذلك 

.Longitudinal Study تتاميز عن الّدراسة طويلة األمد
Cultivation:  الّتهذيب 

.Language Planning مصطلح شبه رديف ملصطلح الّتخطيط اللُّغوّي
Cultural Capital:  رأس املال الّثقايف 

النّظري  اإلطار  من  كجزء   Pierre Bourdieu االجتامع  عامل  صاغه  مصطلح 
 .)Bourdieu, 1977, 1984( االقتصادي اّلذي قام بتطويره حول إعادة اإلنتاج الّثقايّف
واللُّغات  والقيم  للمعرفة  املختلفة  األشكال  إىل  الّثقايّف  املال  رأس  مصطلح  ويشري 
واملعاين اّلتي يمتلكها ويكتسبها األفراد من خالل حياهتم اليومّية يف سياقات اجتامعّية 
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قياًم اجتامعّية متباينة  املختلفة  الّثقايّف  املال  Bourdieu أنَّ ألشكال رأس  يّدعي  حمّددة. 
شبيهة بالقيم االقتصادّية ضمن املجتمع، وَيعترب اللُّغة جانًبا رئيًسا يف رأس املال الّثقايّف، 
.Symbolic Power وتتاميز اللُّغات فيام بينها من حيث تلك القيمة. انظر القّوة الّرمزّية

Cultural Literacy:  املعرفة )الّدراية( الّثقافّية 
ُيستخدم هذا املصطلح لوصف عملّية تدريس جمموعة حمّددة من القيم الّثقافّية، ممّا 

قد يشمل تواريخ معّينة، وشخصّياٍت تارخيّيًة، وأشكااًل حمّددة من األدب.
Culture:  الّثقافة 

بتلك املامرسات،  املرتبطة  اليومّية واملعتقدات واألفكار والقيم  جمموعة املامرسات 
واّلتي يّتسم هبا جمتمع أو جمموعة ما، ليصبح ذلك املجتمع )أو املجموعة( هبوّية خاّصة، 
واّلتي يتعنّي عىل اجليل األصغر سنًّا )أو األعضاء اجلُدد يف املجتمع( تعلُّمها والّتقّيد هبا. 
ويشري هذا املصطلح ضمنًا إىل املعتقدات واملامرسات املالئمة واملقبولة عموًما. وهذا 
اللُّغة  تشّكل  أديّب.  نوع  أو  كفنٍّ  الّثقافة  مفهوم  من  وأشمل  أوسع  هو  للّثقافة  املفهوم 
ومعايري استخدامها جزًءا رئيًسا من الّثقافة ضمن املعنى األشمل للّثقافة. كام يرّكز املعنى 
األوسع للّثقافة عىل ما يفعله األفراد )كطرق تكّلمهم(، ال عىل ما يمتلكونه )كاللُّغات( 
وحسب، فتكون الّثقافة بذلك يف طور إعادة الّصياغة واإلنتاج بشكل مستمّر من خالل 

املواقف احلياتّية اليومّية.
الّثقايف  والّسياق   ،Interethnic Communication العرقّي  الّتواصل  أيًضا:  انظر 

.Context of Culture

Curvilinear Pattern:  النّمط املنحني 
 William Labov,(استخدمه كام  املجتمع،  يف  اللُّغة  استخدام  أنامط  من  نمط  هو 
2001(، حيث ال يرتفع االستخدام أو ينخفض بالّتدريج عرب اهلرم االجتامعّي. عوًضا 

عن ذلك، توجد معّدالت االستخدام األعىل لدى املجموعات املوجودة يف منتصف 
اهلرم. وفًقا لـ )Labov )2001، يف حالة الّتغرّي اّلذي يكون مصدره الفئات الّدنيا، فإّن 
استخدام األشكال اللُّغوّية اجلديدة ُتظهر نمًطا منحنًيا من حيث عضوّية املجموعات 
حني  يف  املنخفضة،  الوسطى  الّطبقة  يف  االستخدام  درجات  أعىل  لتكون  االجتامعّية، 

تكون أدنى درجات االستخدام لدى الّطبقة العاملة، والّطبقة املتوّسطة مرتفعة.



-١٠6-

الّشكل )3( الّتمثيل البيايّن للنّمط املنحني 
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D
Danger od Death (Interview Question): )خطر املوت )سؤال املقابلة 

 Interviews مقابالته  يف   William Labov )1972( استخدمها  إسرتاتيجية  هي 
اللُّغوّية االجتامعّية هبدف تشتيت ذهن املتكّلمني Speakers‘ Attention  عن مراقبة 
وغري  تلقائّية  لغة  عىل  الباحث  حيصل  بحيث  اللُّغوّية  وخياراهتم  لّلغة  استخدامهم 
متكّلفة، وغالًبا ما تؤّدي هذه اإلسرتاتيجّية إىل جعل املتكّلم ينخرط يف احلوار فيبتعد 
العامّية  الّلهجة  باستخدام  ويبدأ  للمحادثة    Formality الّرسمّية  الّطبيعة  عن  تركيزه 

.Stylistic Continuum انظر أيًضا، الّسلسلة األسلوبّية .Vernacular

Deaf:  ّأصم 
يمكن  جمموعة  يعترب  ال  الّصم  جمتمع  أّن  حقيقة  عىل  للتأكيد  الّصفة  هذه  ُتستخدم 
وصف أعضائها عن طريق حالتهم الّطبّية وحسب؛ بل إّن جمتمع الّصم يشّكل جمموعة 
بينها ثقافة ومعتقدات وخربات وقواعد سلوك مشرتكة، واألهم  ثقافّية ولغوّية جيمع 

من ذلك استخدام لغة إشارة Sign Language مشرتكة.
Declarative:  ترصحيّي 

هي اجلملة اّلتي تتمّثل وظيفتها األساسّية يف الّتصيح بمعلومة ما، مثال ذلك: مجلة 
الّسؤال  مع  بذلك  تتناقض  وهي  وصلت«،  »السّيارة  أي   ”The car has arrived“

انظر  السّيارة وصلت«، أو مجلة األمر.  “Has the car arrived?” أي: »هل  كجملة 
.Speech Act األفعال الكالمّية

Deconstruction:  الّتفكيك 
 Jacques نصوص  خاّص  وبشكل  املكتوبة،  النّصوص  مع  للّتعامل  مقاربة  هي 
Derrida )1978، وترتبط بمفهوم ما بعد البنيوّية Post-Structuralism. تنطلق عملّية 

بعدم وجود معنى واضح  القائل  املبدأ  Deconstructing a Text من  النّص  تفكيك 
غرَي  عددا  يكن  مل  إن  معاٍن،  عّدة  بل  النّص،  من  استخراجه  يمكن  فقط  واحد  عميق 
الّثنائّية  الّتقابالت  الّتفكيكّية يف مدى صّحة  النّظرة  تشّكك  ولذلك،  املعاين.  من  متناٍه 
)املزدوجة( اّلتي تطغى عىل فهمنا للعامل )مثل: جّيد أم سيئ، مذّكر أم مؤّنث، منطقّي 

أم خيايّل(.
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ُتستخدم الّتفكيكّية يف إطارها األوسع لإلشارة إىل املقاربات اّلتي هتدف إىل كشف 
 Critical املعاين اخلفّية أو املسترتة يف النّص كام هي احلال يف الّتحليل النّقدي للخطاب
Discourse Analysis )CDA(. راجع الّتناصّية Intertextuality، ازدواجّية الّتباين 

.Polyphony وتعّدد األصوات ،Heteroglossia

Decreolisation:  تفكيك الكرولة 
.Creole Continuum انظر سلسلة كريول

Deductive:  استنتاجّي 
.Deductive واالستنتاجّية ،Inductive انظر الّطرق االستقرائّية

Deficit (Hypothesis(:  فرضّية العجز 
الّستينّيات،  منتصف  يف   Deficit Theory العجز  نظرّية(  )أو  فرضّية  صياغة  تّم 
ِقبل  من  املستخدمة  الّتواصل  إسرتاتيجّيات  إّن  قائلني:  الفرضّية  هذه  أنصار  وجيادل 
أولياء األمور يف الّطبقة الوسطى دعمت تطوير الّتفكري املجّرد واملنطقي، يف حني هّيأت 
بيئة الّطبقة العاملة الّظروف املالئمة لتشكيل إسرتاتيجّيات خطاب معتمدة عىل الّسياق 
العالية  املعّدالت  تفسري  تمَّ  لذلك،  ومقّيدة.  حمدودة  لغوّية  ومهارات  كبري،  بشكل 
اللُّغوّية املحدودة. عىل  العاملة كنتيجة لقدراهتم  الّطبقة  لإلخفاق املدريّس بني طالب 
اجلانب املقابل، فإنَّ الّدراسات اّلتي أجريت بعد هذه الفرضّية تبنّي عدم كفايتها، فلقد 
وجد الباحثون أن صمت أبناء الّطبقة العاملة يف الغرف الّصفّية ليس له عالقة بعجزهم 
اللُّغوّي، ولكن نتيجة لرتكيبة وشكل النّظام الّتعليمّي القائم، اّلذي يعكس عادات وقيم 
الّطبقة الوسطى، وقد وجد العلامء أّن تفاعل األطفال اّلذين ينتمون لطبقة العاملني ال 
Peer- خيتلف مطلًقا عن الّتفاعل اللُّغوّي ألبناء الّطبقة الوسطى باستخدام إسرتاتيجّية

.Group Interactions

ففي الواليات املّتحدة األمريكّية, قام بعض الباحثني بدراسة فرضّية العجز اللُّغوّي 
ضمن إطار اإلثنّية العرقّية، وفرّست اللُّغة اّلتي يستخدمها أطفال الّسود عىل أّنا نوع 
الّتحصيل  إعاقة  إىل  سيؤّدي  الّسلوك  ذلك  إّن  حيث  املنطقي،  غري  الّسلوك  أنواع  من 
هذا   .  )Bereiter and Engelman, 1966(الّصفّية الغرفة  يف  الّتعليمّي  واإلنجاز 
»منطق  بعنوان:  مقاّلة  يف    William Labov )1972c( فنَّده  الّصحيح  غري  االّدعاء 
ُتبنّي املقاّلة أّن  Logic of Non-Standard English« حيث  اللُّغة اإلنجليزّية العامّية 
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اللُّغة اإلنجليزّية اّلتي يستخدمها الّسود هلا نفس الرّتاكيب، ودرجة النّضوج اللُّغوّي، 
وقد  واملعّقدة.  املجّردة  األفكار  عن  للّتعبري  استخدامها  يمكن  اّلتي  اللُّغوّية  والقوانني 
 Sociolinguistics اللُّغة االجتامعّي  Labov  وعلامء آخرون يف علم  الّرأي  تبنّى هذا 

 .Difference Position ي هذا املوقف باملوقف املخالف وقد ُسمِّ
كام أّن هذه النّظرّية نظرت إىل االختالفات اللُّغوّية بني الّرجال والنّساء، حيث ترى 
أّن اللُّغة اّلتي تستخدمها النّساء يعرتهيا النّقص يف بعض اجلوانب، ومن اجلدير ذكره، أّن 
ا مع الفرضّيات األخرى اّلتي تفرسِّ تلك االختالفات  هذا الّرأي خيتلف اختالًفا جذريًّ
اللُّغوّية ضمن إطار االختالفات Difference النّفسّية، والّسيطرة Dominance والقّوة 

االجتامعّية اّلتي يتّمتع هبا الّرجل يف املجتمعات اللُّغوّية.
Deixis (Deictic):  نظرّية / فرضّية العجز اللُّغوّي 

ث،  ُتشري هذه الفرضّية إىل املصطلحات اللُّغوّية أو الضامئر اّلتي تعود إىل املتحدِّ  
الكاتب أو الّراوي، أو إىل الّسياق اّلذي جيري فيه الّتفاعل اللُّغوّي، ويشمل ذلك الّضامئر 
د العالقات بني املتحّدثني، مثل: أنت وأنتم، حسب املكانة االجتامعّية  اللُّغوّية اّلتي حتدِّ

أو الوظيفّية للمخاَطب.
     Density:  كثافة 

تواصل  شبكات  يف  االجتامعّية  والّروابط  العالقات  عدد  إىل  الكثافة  كلمة  وتعود 
األشخاص  كاّفة  مع  يتواصل  الفرد  كان  فإذا  حمّددة،   Social Networks اجتامعّية 
الّشبكة بشبكة ذات  ى تلك  ُتسمَّ الّشبكة االجتامعّية بشكل إجيايّب فحينئذ  املشرتكني يف 
كثافة عالية High-Density Network، لكن إذا كان األشخاص اّلذي يعرفهم الفرد 
الّتواصل  شبكة  ى  ُتسمَّ احلالة  هذه  ففي  الّشبكة،  تلك  يف  بينهم  فيام  الّتواصل  قلييل 
تعّددّية  أيًضا:  انظر   .Low-Density Network قليلة   كثافة  ذات  بشبكة  االجتامعّي 
.Weak Ties الّروابط الّضعيفة ،Strong Ties الّروابط القوّية ،Multiplexity الّتشابك

.Lexical Density انظر الكثافة املعجمّية
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Dental:  األصوات الّسنّية 
عىل  بناًء   Consonants الّصوامت  ووصف  لتصنيف  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
الّلسان  التقاء  تلك األصوات عند  وُتنطق   ،Place of Articulation خمارج احلروف 
اللُّغات،  من  الكثري  يف   /ð/و  /Ǿ/األصوات تلك  عىل  األمثلة  ومن  واألسنان، 
أيًضا:  انظر   .’then‘ و   ’thin‘ كلمتي  يف  حرف  أّول  كصوت  اإلنجليزّية،  اللُّغة  مثل 
»األبجدّية الّصوتّية العاملّية International Phonetic Alphabet«، و«علم الّصوتّيات 

.»Phonetics

Dependent Variable:  املتغرّي الّتابع 
.Linguistic Variable انظر املتغرّي اللُّغوّي

Depidginisation:  تفكيك اللُّغات الكريولّية 
املجتمعات  بني  اللُّغوّي  واالحتكاك  الّتواصل  عند  اللُّغات  من  النّوع  هذا  يتشّكل 
جديدة   Pidgin بدائّية  لغة  تتوّلد  فحينئذ  اآلخر،  لغة  منهام  كلٌّ  يتقن  ال  اّلتي  اللُّغوّية 
تتكّون من وحدات لغوّية بسيطة تشرتك فِيها لغتان. ويِف العادة، فإّن اللُّغة اّلتي يتشّكل 
يف  احلال  هي  كام  والّسطوة  النّفوذ  ذات  اللُّغة  إىل  بمجملها  تعود  الّداليّل  اجلانب  منها 
اللُّغات األوروبّية يف عصور االستعامر يف العامل اجلديد، أّما الّطرف اآلخر فهي اللُّغات 
املحلّية أو اللُّغات اّلتي يستخدمها العبيد الّسود يف عصور االستعباد. يمكن هلذا النّوع 
بطالقة،  البدائّية  اللُّغة  يتكّلم  شاب  جيل  ينشأ  عندما  ر  يتطوَّ أن  البدائّية  اللُّغات  من 
ا ودالليًّا، ويبتكر ويستحدث نظاًما  فيصبح قادًرا عىل تطوير تراكيب لغوّية معّقدة نحويًّ
مكتملة  لغات  الكريول  لغات  تصبح  الوقت  مرور  وتعقيًدا. ومع  نضًجا  أكثر  صوتيًّا 
األركان كام هي احلال يف لغة Tok Pisin يف Papua New Guinea اّلتي نشأت كلغة 
ر عددهم  بدائّية بسيطة، ثم تطّورت بعد أن كّونت جياًل من النّاطقني األصلّيني، ويقدَّ

.)Jourdan, 1991(  يف الوقت احلايّل باملاليني
Descriptive Statistics: اإلحصاء الوصفّي 

اجلوانب  تلخيص  عىل  الباحثني  تساعد  اّلتي  اإلحصائّية  األساليب  عن  عبارة  هي 
اإلحصاءات  من  النّوع  هذا  ويستخدم  للّدراسة.   Quantitative Aspects الكمّية 
للكشف عن أنامط واجّتاهات عاّمة يف جمموعات البيانات. وتشمل الّطرق املستخدمة 
الرّتددات  وحتويل  معنّي،  لغوّي  نّص  يف  تتكّرر  اّلتي  اللُّغوّية  اخلصائص  عدد  حساب 
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املطلقة إىل نسب مئوّية، واستخدام الّرسوم البيانّية لعرض البيانات، وحساب املتوّسط 
عىل  العثور  ويمكن  املعيارّي.  االنحراف  مثل  البيانات  وتوزيع  للبيانات،  احلسايّب 

 .)Reid, 1987(  معلومات متعّلقة بالّتقنّيات اإلحصائّية الوصفّية يف املصادر الّرئيسة
Descriptivism (Descriptive, Descriptivist): املنهج الوصفّي 

يف  هي  كام  اللُّغة  بقواعد  موضوع  لوصف  اللُّغة  علم  يف  املنهجّية  هذه  وُتستخدم 
الواقع بدون تغيري أو تعديل، بغّض النّظر عاّم إذا كانت هذه الرّتاكيب مقبولة أو غري 
ا. بالنّسبة إىل علامء اللُّغة الوصفّي، فهم مهتّمون بوصف القواعد اللُّغوّية  مقبولة لغويًّ
املوجودة يف الاّلوعي Unconscious Norms يف الكالم، وليس يف األحكام الّصادرة 

من املعّلمني واملحّررين واملتخّصصني يف اللُّغات اإلنسانّية.
 ،Prescriptivism الوصفّي   واملذهب   ،Appropriateness املالءمة  أيًضا،  انظر 

.Verbal Hygiene وصّحة الّلفظ ،Correctness والّصحة/ الّسالمة
Design: تصميم 

يبنون  أو  يصّممون  األفراد  أّن  إىل  يشري  واّلذي  وصفيًّا،  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
سبيل  عىل   ،Semiotic Resourses ا  جدًّ كثرية  ورموز  مصادر  باستخدام  تواصلهم 
املثال، جوانب الّتواصل الّلفظي والبصّي والّصويّت، إضافة إىل جوانب الّتواصل اّلتي 

 .)Kress, 2000( تتجاوز اللُّغة الّلفظّية، مثل املوسيقى، انظر
ل يف تعليم وتعلُّم اللُّغة والقراءة والكتابة  ويشري هذا املصطلح أيًضا إىل مرحلة الّتحوُّ
عىل النّحو اّلذي دعت إليه جمموعة لندن اجلديدة New London Group، اّلتي تتكّون 

 .Multiliteracies من جمموعة من األكاديمّيني. انظر
املناهج  عن  ختتلف  واّلتي  النّظرّية،  البنية  عن  للّتعبري  املصطلح  هذا  ُيستخدم  كام 
النّقدّية اللُّغوّية؛ كالعمل اّلذي قام به )Kress, 2000( عندما تطّرق للّتحليل النّقدي 
 : Kress Critical Discourse Analysis )CDA(. ويف هذا العمل يقول  للخطاب 
إنَّ النّقد هو فقط إحدى العملّيات اّلتي يرتكز عليها مفهوم الّتصميم. وتقوم املنهجّية 
النّقدّية عىل أّن املايض هو املحّدد الّرئيس يف الّتحليل والنّقد. كام تبدو احلاجة ملّحة للبناء 
عىل املنهجّية النّقدّية، والرّتكيز بشكل رئيس عىل إجياد طرق جديدة لبناء املعنى، وتبادل 
 Critical Language Awareness، النّاقد  اللُّغوّي  الوعي  انظر  املعلومات.  ونقل 

 .Multimodal
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Desire: الّرغبة 
بالّرغم من أّن مفهوم الّرغبة قد ارتبط منذ فرتة طويلة بعلم اللُّغويَّات النّفسّية، لكنّه 
مفهوم  ويتضّمن  االجتامعّية.  اللُّغوّيات  علم  يف  واهتامم  دراسة  موضع  أصبح  حديًثا 
أو  الّطعام،  من  معّينة  أنواع  تناول  يف  كالّرغبة  الّرغبة؛  أشكال  من  شكل  أيَّ  الّرغبة 
الّرغبة بأن جتعل شخًصا ما يقوم بفعل يشء معنّي. وكثرًيا من الّدراسات تطّرقت إىل 
الّرغبة اجلنسّية. وجيادل بعض علامء اللُّغة عىل أّن دراسة العالقة ما بني اللُّغة واجلنس 
Language and Sex يمكن أن ُتدرس من خالل تسليط الّضوء عىل الّرغبة اجلنسّية 

النفيّس  الّتحليل  إسقاط  خالل  من  املوضوع،  هذا  دراسة  تتضّمن  اّلتي   Sexuality

 Deborah Cameron & Don( لـ  بالنّسبة  أّما  املوضوع.  هذا  يف  أخرى  ونظرّيات 
الّتواصل  النّجاح يف  نفسّية، ولكّن  ليست جمّرد عملّية  الّرغبة  فإّن    )Kulick, 2003a

 Cameron & Kulick,( الّتجريبّية  الّدراسات  عرب  فهمه  يمكن  اآلخر  مع  والّتفاعل 
.)Harvey & Shalom, 1997(و )2003a

Destandardisation: الاّلقياسّية 
وأشكال  أنواع  إىل  واحد  قيايّس  لغوّي  شكل  من  ل  الّتحوُّ إىل  املصطلح  هذا  يشري 
الّتغرّي  أنواع  من  العملّية  هذه  وُتعترب  الواحدة،  الّرسمّية  اللُّغة  ضمن  متعّددة  لغوّية 
 Standard اّلتي تؤّدي إىل تكوين وتشكيل أنامٍط قياسّية Language Change اللُّغوّي
تكوين  إىل  الوقت  مرور  مع  يؤّدي  واّلذي  الواحّدة،  الّرسمّية  اللُّغة  يف  كثرية   Norms

وتطوير أعراف وأنامط لغوّية أكثر تنّوًعا وتعّدًدا يف اللُّغة الّرسمّية الواحدة. وتّم تطبيق 
عملّيات لغوّية مشاهبة عىل الكثري من اللُّغات األوروبّية، مثل: اللُّغة البولندّية, واللُّغة 
 .)deumert & Vandenbussche, 2003(  اهلولندّية, واللُّغة األملانّية، واللُّغة الّسويدّية

.Standardisation Cycle دائرة القياسّية ،Pluricentric Language ،انظر أيًضا
Deterioration: التّرّدي / التّدهور

 .Amelioration الّتحسني يف املعنى ،Pejoration انظر: الرّتّدي يف املعنى
Determiner: املحّددات 

وكلامت  اإلشارة،  وأسامء  والّتنكري،  الّتعريف  أدوات  اللُّغوّية  املحّددات  وتتضّمن 
املحّددات  ُتشري  أن  ويمكن  اسم.  يتبعها  صفة،  أو  االسم  تسبق  أن  يمكنها  مشاهبة 

اللُّغوّية إىل صفات خمتلفة لالسم؛ كالعدد يف حالة املفرد أو اجلمع.
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Determinism: احلتمّية
.Linguistic Determinism انظر احلتمّية اللُّغوية

Developmental Linguistics: علم اللُّغوّيات الّتطّوري 
اللُّغة  واكتساب  ر  تطوُّ وحيلِّل  يصف  واّلذي  اللُّغوّيات،  علم  فروع  من  فرع  هو 
يف  البحث  ويشمل   .Child Language األطفال  عند   Language Acquisition

اللُّغة،  واملحافظة عىل   ،Language Acquisition اللُّغة  اكتساب  املختلفة يف  املراحل 
وفقدان اللُّغتني األّوىل والّثانية، باإلضافة إىل ثنائّية اللُّغة. 

بأّنا  اللُّغة  يف  رأيه  ليصف   Baily )1973, 1996( املصطلح  هذا  استخدم  وقد 
ى هذا  عبارة عن أنامط وأشكال ديناميكّية Diachronic متباينة عرب العصور. كام ُيسمَّ
 William Labov Dynamic Paradigm. وال يّتفق  املصطلح بالنّموذج الّديناميكّي 
- اّلذي كان رأيه بأّن التغرّي يف استمرار Change in Prgress- مع هذا الّرأي، حيث 
 Baily )1973, 1996( يعتمد عىل حتليل الّسلوك اللُّغوّي للمجتمعات اللُّغوّية، لكّن
يرى أّن الفرد Individual يشّكل الوحدة الّرئيسة يف الّتحليل يف علم اللُّغة االجتامعّي، 
بأّنا  ُتوصف  أن  يمكن  االجتامعّية  واملجموعات  املجتمعات  حديث  أنَّ  يعتقد  حيث 
تكشف وُتظهر هلجات فردّية Polylectal Grammars، واّلذي ال يمكن أن يكون دائام 

يرتبط بشكل مبارش باالنتامء إىل تلك املجتمعات واملجموعات االجتامعّية.
Diachronic: اللُّغوّيات الّزمنّية 

وهي منهجّية تقوم عىل دراسة اللُّغة، والرّتكيز عىل تطّورها عرب األزمنة والعصور 
 .Diachronic Linguistics ى هذا العلم بعلم اللُّغوّيات الّزمنّية املختلفة، وأحياًنا ُيسمَّ
اّلتي حدثت لكلٍّ من  اللُّغوّية  ومن األمثلة عىل ذلك: دراسة االختالفات والّتغرّيات 
القديمة، واللُّغة اإلنجليزّية يف العصور الوسطى، واللُّغة اإلنجليزّية  اللُّغة اإلنجليزّية 
 Ferdinand de يف العص احلايل. وقد استخدم هذا املصطلح عامل اللُّغوّيات الفرنيّس
 Diachronic الّزمنّية  اللُّغوّيات  بني  العامل  قارن هذا  Saussure )1857-1913(، وقد 

الّتزامنّية  فاللُّغوّيات   .Synchronic Linguistics الّتزامنّية  واللُّغوّيات   Linguistics

أزمنة  عرب  وليس  احلارض،  أو  املايض  يف  حمّدد  زمنّي  وقت  يف  اللُّغة  دراسة  عىل  ترّكز 
وعصور زمنّية خمتلفة كام هي احلال عند دراسة الفروق اللُّغوّية بني جيل األبناء وجيل 
القديمة،  اإلنجليزّية  اللُّغة  يف  الفعل  نظام  دراسة  عند  وأيًضا  حمّدد،  وقت  يف  األجداد 
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القرن  من  التسعينيات  يف  هاواي  يف  اإلنجليزّية  للهجة  الّصوتّية   الفروق  ودراسة 
.Developmental Linguistics العرشين. انظر أيًضا، علم اللُّغوّيات الّتطّوري

Dialect: هلجة 

وهو شكل لغوّي معنّي تفّرع عن لغة واحدة، ختتّص بمجموعة اجتامعّية أو منطقة 
ممّيز،  لغوّي  ومعجم  ممّيزة،  بلكنة  الّلهجات  من  النّوع  هذا  ويتّمّيز  حمّددة،  جغرافّية 
إىل  إضافة  الواحدة،  اللُّغة  ضمن  اآلخر  الّلهجات  عن  خيتلف  ورصيّف  نحوّي  ونظام 
اخلصائص اللُّغوّية والربامجاتّية؛ لذلك يطلق علامء اللُّغة االجتامعّية عىل هذه األشكال 
 Regional وهلجات املناطق اجلغرافّية ،Social Dialects اللُّغوّية الّلهجات االجتامعّية
عىل  ُيطلق   Class Dialects االجتامعّية  الّطبقات  هلجة  مصطلح  أّن  كام   .Dialects

التّمييز  يمكن  كام  االجتامعّية.  والّطبقات  الفئات  أساس  عىل  بوضوح  حمّددة  هلجات 
Rural Dialects اّلتي ُتستخدم يف املناطق الّريفّية، وغالًبا  أيًضا بني الّلهجات الّريفّية 
املحافظة  الّلهجات  ى  ُتسمَّ أن  أيًضا  ويمكن  ا،  جدًّ قديمة  لغوّية  برتاكيب  حتتفظ  ما 
املدن  يف  ُتستخدم  اّلتي   Urban Dialects احلرضّية  الّلهجات  أما  Conservative؛ 

فغالًبا ما تّتصف بالّتقارب Convergence والّتامزج اللُّغوّي، حيث يميل هذا النّوع من 
 .Innovative الّلهجات- وبعكس الّلهجات الّريفّية- إىل الّتجديد املستمّر

خيتلف مصطلح الّلهجات عام ُيعرف باللُّغة الّرسمّية Standard Language ذات 
املكانة االجتامعّية والّسياسّية املمّيزة؛ ولذا فإّن هذا االستخدام الّتقييمّي والّتفضييّل ال 
يروق لكثري من علامء اللُّغة االجتامعّي اّلذين َيَرْون أّن اللُّغة تتكّون من كّل الّلهجات، 
ى يف بعض األحيان  ل اللُّغة الّرسمّية، واّلتي ُتسمَّ من ضمنها األشكال اللُّغوّية اّلتي تشكِّ
الّلهجة القياسّية أو الّرسمّية Standard Dialect، واّلتي يف كثري من األحيان تشّكلت 

ونشأت من هلجة اجتامعّية معّينة، أو جمموعة من الّلهجات االجتامعّية.
وانقسام   ،Dialect Continuum الّلهجة  وسلسلة   ،Accent الّلكنة  أيًضا:  انظر 

.Dialectology وعلم الّلهجات ،Dialectalisation اللُّغة إىل هلجات
Dialect Boundary: حدود الّلهجة 

.Isogloss انظر اخلّط الومهّي الفاصل بني الّلهجات
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Dialect Chain: سلسلة الّلهجات
.Dialect Continuum انظر سلسلة الّلهجة

Dialect Continuum:  سلسلة الّلهجة 
د بحدود جغرافّية واضحة، واّلذي  ليست كّل املناطق اللُّغوّية اجلغرافّية يمكن أن حُتدَّ
يمكن أن يالحظ عىل خرائط الّلهجات يف األطلس اللُّغوّي Linguistic Atlas. يف كثري 
د من خالل  من األحيان، فإّن الّتوزيع والّتنظيم اجلغرايف لّلغات يف العامل يمكن أن حُيدَّ
يتكّلموا  أن  للنّاس  ويمكن  ودقيق.  بشكل واضح  مدّرجة   Chains استخدام سلسلة 
بسالسة ووضوح مًعا لسّكان يف املناطق املجاورة، لكّن هذا الّتواصل والّتفاعل اللُّغوّي 
نستخدم مصطلح  أن  أيًضا  اجلغرافّية. ويمكن  املسافة  زادت  كّلام  أكثر صعوبة  يصبح 

الّسلسلة اخلطابّية Speech Continuum للّتعبري عن هذه الّظاهرة.
املتباَدل  والَفهم   ،Heteronomy والّتبعّية    ،Autonomy االستقاللية   أيًضا:  انظر 

.Mutual Intelligibility

Dialect Convergence:  الّلهجة املتقاربة 
.Convergence انظر، الّتقارب

Dialect Divergence: الّلهجة املتباعدة 
.Divergence انظر، الّتباعد

Dialect Levelling: تسوية الّلهجات 
وهي عملّية لغوّية حتدث عندما تفقد الّلهجة بعض اخلصائص اللُّغوّية اّلتي تتمّيز 
هبا عن الّلهجات األخرى، خصوًصا عندما تكون الّلهجات يف حالة احتكاك وتواصل 
مستمّر وثابت. ويمكن أن حيدث هذا الّتواصل بسبب حترّض وانتقال سّكان األرياف 
ل مدن جديدة، واّلتي تؤّدي إىل تغرّي أسلوب ونمط  للعيش يف املناطق احلرضّية، وتشكُّ
Kerswill & Wil- املستخدمة  اللُّغوّية  األعراف  عىل  ينعكس  بام  الّسائد،  )احلياة 
liams, 2000(. وعادة ما تفقد الّلهجة اخلصائص الّصوتّية والنّحوّية والّصفّية األقّل 

الّلهجات  خمتلف  يف  واستخداًما  انتشاًرا  أكثر  لغوّية  بخصائص  وُتستبدل  استخداًما، 
االجتامعّية ضمن اللُّغة الواحدة. ويتقاطع هذا املصطلح مع مصطلح تقارب الّلهجات 
كان  إن  بمعنى  كليًّا؛  متشاهبني  ليسا  املصطلحني  ولكّن   ،Dialect Convergence

االّتصال بني الّلهجات يؤدِّي إىل إضافة خصائص لغوّية جديدة لتلك الّلهجات بدون 
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أمست  أيًضا، هلجة  انظر  ا.  لغويًّ تقارًبا  هذا  فُيعّد  لغوّية،  فقدان خصائص  أو  استبدال 
.Koine  لتكون لغة سائدة يف منطقة كبرية

Dialect Mixing: اخللط بني الّلهجات 
.Code-Switching انظر الّتناوب اللُّغوي

Dialect Switching: تباُدل الّلهجات 
.Code-Switching انظر الّتناوب اللُّغوي

Dialectalisation: انقسام اللُّغة إىل هلجات 
اّلتي حتدث خالل فرتات  االجتامعّية  اللُّغوّية  العملّيات  إحدى  العملّية  ُتعترب هذه 
ا وصوتيًّا ودالليًّا إىل عّدة هلجات،  املتجانسة صوتيًّا ونحويًّ اللُّغة  تنقسم  زمنّية، حيث 
وعادة ما ترتبط األسباب باالنفصال اجلغرايّف والّسيايّس بني املناطق اّلتي تستخدم تلك 

.Haugen, 1972: 265ff(.Homogenous Language(اللُّغة املتجانسة
  Minority Language كام حتدث هذه العملّية عند تصنيف إحدى لغات األقلّيات
ا بلغة األكثرّية Majority Language. مثل  العرقّية كواحدة من الّلهجات املرتبطة لغويًّ
اّلذي يكشف وُيظهر مدى اخلطورة  اللُّغوّية االجتامعّية، هو  العملّيات  النّوع من  هذا 
اللُّغة  تواجه  حيث  أملانيا،  شامل  يف  كام  كثرية،  دول  يف  األقلّيات  لغات  تواجه  اّلتي 
الفريزّية North Frisian اّلتي يستخدمها حوايل 8٠٠,٠٠٠ شخص خطَر فقدان قيمتها 
ومنزلتها كلغة مستقّلة لسّكان شامل أملانيا، من خالل الّتقاُرب Convergence اللُّغوّي 
Standard German. انظر أيًضا، دائرة القياسّية  الّلغة األملانّية الّرسمّية  الّتدرجيّي مًع 

.Standardisation Cycle، Uberdaching

Dialectic (-al): اجلدلّية 
ُيستخدم هذا املصطلح بطرق خمتلفة: 

بني . ١ بالعالقات  اّلذي حييط  الّتوّتر  إىل  ليعود  املصطلح  ُيستخدم هذا  أن  يمكن 
العنارص املختلفة. عىل سبيل املثال، غالًبا ما ُتوصف العالقة بني األفراد والعامَل 
االجتامعّي اّلذينعيش ونعتها عىل أّنا عالقة جدلّية؛ وذلك ألّن النّاس يعكسون 
مع  والّتفاعل  الّتواصل  خالل  من  بنائه  يف  ويشاركون  االجتامعّي،  العامَل 
اآلخرين. كام يظهر هذا الّتوّتر يف العالقة عرب اجلدل والّتساؤل عن العالقة بني 
اخلطاب Discourse والفرد، حيثام يتشّكل املوضوع من اخلطاب، ويِف الوقت 
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.Subject Position ،نفسه يسهم يف تشكيل وبلورة اخلطاب. انظر أيًضا
جمّردة، . ٢ خامتة  أو  خالصة  جتاه  املنطقّي  الّتفكري  عملّية  إىل  يعود  أن  يمكن  كام 

واّلذي ينطوي عىل جدل ونقاش يتبعه جدل Argument ونقاش مضاّد؛ وبناًء 
عىل ذلك يتمُّ الوصول إىل موقف ورأّي ثالث، كمحاولة لتسوية اجلدل املستمّر 

 .)Hegel, 1974( ،بني املوقف اجلديّل األّول واملوقف اجلديّل الّثاين. انظر
3 . Marxist املاركسّية  الفلسفة  عىل  ليعود  ذاته  املفهوم  ُيستخدم  أن  ويمكن 

 ،Dialectical Materialism املادّية  اجلدلّية  وخصوًصا   ،Philosophy

بحيث ُتعترب شاملة لظواهر مادّية أكثر من كونا مثالّية أو ذهنّية. ويتّم الرّتكيز 
والّتأكيد عىل الّتوّترات والّصاعات بني العنارص املادّية املختلفة؛ كالرّتكيز عىل 

الّصاعات بني الّطبقات العاملة والّرأساملّية.
Dialectology: علم الّلهجات 

عرش.  الّتاسع  القرن  إىل   Dialects لّلهجات  العلمّية  الّدراسة  العلم،  هذا  يعود 
ز هذا العلم عىل وصف وتوثيق الّلهجات الّريفّية واإلقليمّية، ودراسة الّتغرّيات  ويركِّ
يف   Regional Variations اجلغرافّية  والّتنّوعات   Language Changes اللُّغوّية 
املناطق املختلفة. منذ الّستينّيات من القرن العرشين أصبح الرّتكيز أكثر عىل الّلهجات 
احلرضّية، حيث ُأعطي االهتامم لألبعاد االجتامعّية، ولالختالفات والّتغرّيات اخلاّصة 
بالّطبقة االجتامعّية، والعمر، واجلنس، والعرق. ويف بعض األحيان يتمُّ الّتفريق بني علم 
 Social االجتامعّي  الّلهجات  وعلم   ،Regional Dialectology اجلغرايّف  الّلهجات 

 .Urban Dialectology أو احلرضّي Dialectology

Dialogic (Dialogism): احلوارّية 
فكرة مركزّية يف نظرّية Bakhtin لّلغة للتأكيد عىل أّن اللُّغة ظاهرة اجتامعّية حّية تسهم 
 Dialogism لّلغة  احلوارّية  النّظرّية  املعنى. ختتلف  تعكس  فقط  وليس  املعنى،  بناء  يف 
مع النّظرّيات اللُّغوّية ذات الّصبغة املنولوجّية Monologic )احلوار الّداخيل(، كام هي 
هذه  أّن  كام  اللُّغة.  يسبق  أّنه  عىل  والوعي  الفكر  ترى  اّلتي  املثالّية  النّظرّيات  يف  احلال 
  Autonomous ومنفصلة  مستقّلة  اللُّغة  أّن  ترى  اّلتي  النّظرّيات  مع  تتناقض  النّظرّية 
الكالم  فإنَّ  احلوارّية،  النّظرّية  إىل  استناًدا   .Social Context االجتامعّي  الّسياق  عن 
Utterances يمكن أن ُيفهم من خالل اجّتاهني، إذ إّن الكالم خياطب سياًقا وشخًصا 
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أو  سؤال،  أو  لسياق،  استجابة  ُيعترب  وضمنيًّا  ا  ظاهريًّ فإّنه  ذلك،  من  وبالّرغم  بعينه، 
كلمة، أو شخص سابق. فعىل سبيل املثال ال احلص، فإنَّ الّطبيب اّلذي خياطب مريًضا 
ما ال ينخرط فقط يف تواصل وتفاعل خمصوص بعينه، ولكنّه يتواصل ويتفاعل ضمن 
أعراف وتقاليد حتكم العالقة ما بني األطّباء واملرىض. لذلك، يمكن القول: إنَّ املعاين 
واملعاين   ،Addressivity باحلوار  حتيط  اّلتي  الّظروف  عىل  تعتمد  الكالم  حيملها  اّلتي 
ضمن  الكالم  وبناء  تطوير  يف  تسهم  اّلتي   Accents الّصوتّية  واخلصائص  املخّصصة 

سياقات تارخيّية واجتامعّية حمّددة. 
كام تشّدد هذه النّظرّية غالًبا عىل رصاع الّسيطرة والّتحّكم يف بناء وتشكيل املعنى. 
اللُّغوّية  الّلهجات ذات الّصفات  اللُّغة عبارة عن ظاهرة تتعايش فيها  أّن  أّنا ترى  كام 
املتباينة ضمن اللُّغة الواحدة، انظر ازدواجّية الّتباين Heteroglossia، كام أّنا تفرتض 
أّن فهم اللُّغات يعتمد عىل فهم مقاصد ونوايا وأهداف اآلخرين من الكالم املستخدم 
فهم  ف وحماولة  الّتعرُّ يشمل  اللُّغة  والّسيطرة عىل  الّتحّكم  فإنَّ  لذلك  معنّي؛  يف سياق 

 .Bakhtin, 1935, 1981: 294(( نوايا ومقاصد اآلخرين
Diary: يومّي 

.Language Diary انظر اللُّغة اليومّية
Diasystem: نظام لغوّي ثنائّي 

 .Dialect انظر الّلهجة
Dictionaries: املعاجم 

تقوم املعاجم بحص ووصف املفردات اللُّغوّية Lexicon Vocabulary، وُيستخدم 
يقوم  اّلذي  العلم  إىل  يعود  بحيث   Lexicography املعاجم  وصناعة  مجع  مصطلح 
بَجْمع وَحْص املفردات اللُّغوّية يف املعاجم. كام ُيعترب مْجع ونرش املعاجم اللُّغوّية عنًصا 
الّتقنني  الّتقييس/  Language Planning، ووضع أسس  اللُّغوّي  الّتخطيط  رئيًسا يف 
Standardisation اللُّغوّي لّلغة بعينها. كام يسهم هذا اجلهد يف تدوين معاين الكلامت 

Codification والّتهجئة والّلفظ، ومتتاز تلك املعاجم باحتوائها عىل الّلفظ املثايّل لكّل 

ن عن طريق استخدام نظام كتايب صويّت خاّص بكّل معجم لغوّي. كلمة، حيث ُتدوَّ
معّينة،  ثقافّية  قياًم  تعكس  ما  عادة  فاملعاجم  الكلامت،  جلمع  فقط  ليست  املعاجم 
ترتبط بالكلامت ومعانيها، واألسلوب املرتبط هبا؛ كأن يكون استخدامها مثاًل عاميًّا، أو 
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ذات صبغة غري رسمّية. من وجهة نظر تقليدّية، فإّن املعاجم اعتمدت يف تصميمها عىل 
عدد حمدود من املصادر؛ كاملصادر املكتوبة واملنشورة من مؤلفني مشهورين. يف الوقت 
احلايل تعتمد املعاجم عىل جماميع إلكرتونّية )Electronic Corpora )Corpus  كثرية، 
واّلتي تشمل عدًدا كبرًيا ومتنّوًعا من النّصوص املكتوبة والّشفوّية. ولقد ناقش بعض 
الباحثني الوظيفة املهّمة للمعاجم يف محاية اللُّغة من كاّفة األخطار اللُّغوّية اّلتي يمكن 
أن تواَجهها، كام متَّت مناقشة املحاباة الّثقافّية واالجتامعّية يف تغطية املفردات املعجمّية. 

.Prescriptivism  وانظر أيًضا املذهب الوصفّي ،)Cameron, 1992( انظر
Difference (Position): االختالف والّتباين 

 Deficit اللُّغوّي  العجز  فرضّية  أو  نظرّية  مع  ا  جذريًّ اختالًفا  النّظرّية  هذه  ختتلف 
Position. ففي الواليات املّتحدة األمريكّية، إّن اّلذين ينادون بنظرّية العجز اللُّغوّي، 

الّتحصيل  يف  بفشلهم  ترتبط  حمدودة  لغوّية  قدرات  لدهيم  الّسود  األطفال  أنَّ  يرون 
اّلذين ينادون بنظرّية االختالف والّتباين فال يمكن أن يكونوا عاجزين  أّما  الّدرايس؛ 
ا. فيبدو أّنه يوجد ِصدام بني اللُّغة الّرسمّية املستخدمة يف الّتعليم يف املدارس واللُّغة  لغويًّ
اّلتي  العامّية  اللُّغة  فإّن  ذلك،  من  وبالّرغم  الّسود،  األطفال  يستخدمها  اّلتي  العامّية 
يستخدمها الّسود لغة منطقّية، وحتكمها القوانني اللُّغوّية، فضاًل عن نظام لغوّي معّقد 
ال خيتلف عن درجة الّتعقيد اللُّغوّي لّلغة الّرسمّية املستخدمة يف الّتعليم املدريّس، وكام 
 Labov,( يف ورقته البحثّية منطق اللُّغة العامّية Labov )1969( أوضحنا سابًقا، فقد فنَّد
1972c( نظرّية العجز اللُّغوّي، وعربَّ عن موقفة من الّتباين اللُّغوّي اّلذي ينسجم مع 

األفكار املرتبطة باملساواة اللُّغوّية Linguistic Equality، واملذهب الوصفّي اللُّغوّي 
يف  مهامًّ  دوًرا  تلعب  الّتحررّية  األفكار  تلك  تزال  وما   .Linguistic Descriptivism

 Critical Discourse للخطاب  النّقدي  الّتحليل  انظر:  االجتامعّي.  اللُّغوّي  الّتفكري 
 African إفريقّية  أصول  من  لألمريكّيني  اإلنجليزّية  اللُّغة  Analysis )CDA(؛ 

American Vernacular English )AAVE(، املالءمة Appropriateness، الّصحة 

مقتضب   ،Elaborated مسهب   ،Ebonics الّسود  هلجة   ،Correctness الّسالمة   /
.)Restricted )Codes

عىل  النّاس  ملساعدة  مت  ُصمِّ اّلتي  املشهورة  الكتب  من  جمموعة  تأليف  تمَّ  ولقد 
أّنه  الّرأي  هلذا  املوّجهة  االنتقادات  ومن   .)Tannen, 1990( أكثر  بفعالّية  الّتواصل 
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يفرتض أّن لغة الّرجال والنّساء خمتلفة، وتغّض الّطرف عن الّتفاعل بني القّوة االجتامعّية 
واجلنس، وكذلك افرتاضها أّن الّرجال والنّساء يشّكلون جمموعات متجانسة اجتامعّية. 

.Gender النّوع االجتامعّي ،Language انظر أيًضا: اللُّغة
Diffusion: االنتشار / الّتشّتت 

ا.  تغرّيً أكثر  للمتكّلمني  اللُّغوّي  الّسلوك  يصبح  حيث  اجتامعّية،  لغوّية  عملّية  هي 
.Focusing انظر الرّتكيز

تنترش فيها اخلصائص اللُّغوّية املتباينة يف مناطق جغرافّية معّينة، وما بني املجتمعات 
اللُّغة  علامء  ويفرق  متنّوعة.  ومكتوبة  شفوّية  لغوّية  أساليب  استخدام  ويتمُّ  اللُّغوّية، 
 Relocation االجتامعّية بني انتشار األشكال اللُّغوّية نتيجة هجرة املتكّلمني الّدائمني
 Expansion ع األشكال اللُّغوّية اجلديدة Diffusion لألشكال اللُّغوّية، وانتشار وتوسُّ

Diffusion يف املكان بدون أن يغرّي املتكّلمون املكان اّلذي يعيشون فيه.

بشكل  حيدث  ما  عادة  اللُّغوّية  القوالب  استخدام  يف  الّتغرّي  ع  وتوسُّ انتشار  إّن 
ع تلك الّتغرّيات اللُّغوّية اجلديدة هو تغرّي مستمّر من اجّتاه واحد من  تدرجيّي، إّن توسُّ
مركز الّتجديد، والّتغرّي إىل املناطق اجلغرافّية املجاورة، انظر Wave Model. ومع ذلك، 
فإنَّ عملّية انتشار الّتغرّيات اللُّغوّية اجلديدة يمكن أن تكون غري مستمّرة كام هي احلال 
يف الّتغرّيات اللُّغوّية اّلتي حتدث يف املجتمعات احلرضّية املعارصة؛ كالفرنسّية، واألملانّية 

.Gravity Model  انظر أيًضا نموذج اجلاذبّية  .)Trudgill, 1983(
يتّم استخدام مصطلح انتشار الّتغرّيات املعجمّية Lexical Diffusion ليشري إىل أنَّ 
الّلفظ اجلديد للكلامت ال يؤّثر عىل كلامت اللُّغة، لكن ينترش عرب املعجم اللُّغوّي بشكل 

.)Chen, 1977( تدرجيّي
Diglossia: االزدواجّية اللُّغوّية 

أّول من استخدم هذا املصطلح Charles Ferguson عام )١9٥9(، ليشمل املوقف 
اّلذي ُتستخدم فيه هلجتان خمتلفتان ضمن لغة واحدة، حيث تتعايش يف عالقة تكاملّية يف 
 ،H‘ Variety‘ املجتمعات اللُّغوّية. وتقسم الّلهجات إىل هلجتني رئيستني: الّلهجة العليا
عن  للّتعبري  )العليا(  الفصيحة  الّلهجة  استخدام  ويتمُّ   .L‘ Variety‘ الّدنيا  والّلهجة 
الوظائف املرتبطة بالّثقافة واألدب، ووسائل اإلعالم، والّصالة، واخلطاب اإلعالمّي 
الّرسمّي. أّما الّشكل اآلخر فهو الّشكل العامّي، واّلذي يرتبط بتجارب احلياة اليومّية، 
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ق، وذكر القصص الّشعبّية،... إلخ. ويتاميز ويتباين الّشكالن اللُّغوّيان تباينًا  مثل: الّتسوُّ
واضًحا، وال يتشابك أو يتقاطع هذان الّشكالن لغوًيا، وكذلك فإّن جماالت االستخدام 

ا. لكّل هلجة ختتلف اختالًفا جذريًّ
Diphthong: اإلدغام 

.Vowel  انظر حرف العّلة
Directive: األمر 

هذا النّوع من اجلمل هو عبارة عن تعليامت وتوجيهات لفعل يشء ما، وقد يأخذ 
استخدام األسئلة جلعل  األمر، عن طريق  اللُّغوّية صيغ مجل  الرّتاكيب  النّوع من  هذا 
ذ أمًرا ما. وُيعترب هذا النّوع من الّصيغ اللُّغوّية ذا أمهّية كبرية لعلامء اللُّغة  املخاَطب ينفِّ
االجتامعّية؛ إذ إّنا تأخذ صيًغا لغوّية متعّددة، كام هو مبنّي سابًقا. واستخدام التلّطف 
Mitigation بدرجة كبرية أو درجة أقّل يرتبط بسياقات وعالقات معّينة بني املتكّلمني. 

.Politeness ويمكن حتليل هذا النّوع من اجلمل يف ضوء التلطُّف اللُّغوّي
Discourse (Analysis): حتليل اخلطاب 

ُيستخدم مصطلح اخلطاب بكثرة يف علم اللُّغوّيات، وله معان متعّددة، ويمكن متييز 
ثالثة معاٍن عاّمة: 

جمموعة من اجلمل كفقرة مكتوبة أو حوار شفوّي، وهبذا املعنى فإّن اخلطاب . ١
.Text يوازي النّص Discourse

يف . ٢ املستخدمة  اللُّغة  املثال:  سبيل  فعىل  معنّي،  سياق  يف  املستخدمة  اللُّغة 
ما  أو  القانون،  أو  الّطب  يف  املستخدمة  املكتوبة  اللُّغة  أو  املدرسّية،  الّصفوف 

ُيسّمى باخلطاب الّطبّي واخلطاب القانويّن.
كاملعنيني . 3 معنّي  نّص  يف  اللُّغوّية  لالستخدامات  فقط  ليس  اخلطاب  يعود 

األيديولوجّية  )انظر  األيديولوجّيات،  إىل  ليعود  ُيستخدم  ولكن  الّسابقني، 
Ideology(، واآلراء الّظاهرة والباطنة يف االستخدامات اللُّغوّية. فعىل سبيل 

احلال  تقليدّية كام هي  لغوّية  املدريّس يشمل ممارسات  الّتعليم  إّن  يقال  املثال، 
ع ووقت الّلعب داخل الغرفة الّصفّية، إضافة إىل  يف الّتدريس والّتعلُّم والّتجمُّ
االجتامعات اخلاّصة باملوّظفني. ويّتضح ذلك يف سياق الّتدريس يف املدارس، 
ضمن  ُتضبط  والّطالب  املدّرس  وهوّية  وسلوكّيات  وأعامل  ممارسات  حيث 



-١٢٢-

 .)Fairclough ,2001( املدريّس   Order of Discourse الّتعليم  خطاب 
Michel Foucault، ومنهجّية  بأعامل  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  والّتعريف األخري 

.Post-Structuralism فلسفّية ُتعرف بام بعد البنيوّية
يمكن أن يشري حتليل اخلطاب إىل املناهج الّتحليلّية أليٍّ من املستويات اّلتي ُذكرت 
مثااًل  ُيعترب  الّصفّية  الغرف  يف  الكالم  حتليل  فإنَّ  األّول،  باملستوى  يتعّلق  وفيام  سابًقا. 
جّيًدا عن حتليل اخلطاب )John Sinclair & Malcolm Coulthard )1975، حيث 
املهّمة  اجلوانب  ومن  الّصفّية.  الغرفة  داخل  اخلطاب  ضمن  األفعال  عىل  الرّتكيز  يتمُّ 
Initiation- الّراجعة   والّتغذية  واالستجابة  »االستهالل  إسرتاتيجّية  الّتحليل  يف 

من  املعلومات  جلمع  سون  املدرِّ يستخدمها  اّلتي   »)Response-Feedback )IRF

ز عىل استخدام أسلوب  الّطالب. فيام يتعّلق باملستوى الّثاين، فإّن الّتحليل يمكن أن يركِّ
املعرفة،  معّينة من  أنواع  أو  الكّتاب،  املتكّلمني/  معّينة بني  لبناء عالقات  لغوّي معنّي 
فيام  أما  العلمّية.  النّصوص  املوضوعّية يف  اللُّغة  ع يف استخدام  الّتوسُّ كام هي احلال يف 
املختلفة  لألساليب  الّتحليل  يتضّمن  اخلطاب  حتليل  فإنَّ  الّثالث،  باملستوى  يتعّلق 
 Discursive اخلطابّية  املامرسات  حتليل  خالل  من  االجتامعّية  احلقيقة  ومتثيل  بناء  يف 
 Critical Discourse وأنظمة اخلطاب. انظر: الّتحليل النّقدي للخطاب ،Practices

مؤلّفات   ،Discursive Psychology اخلطايّب  النّفس  علم   ،)Analysis )CDA

يف  اللُّغة  عىل  والّثاين  األّول  املستويان  يرّكز   .Interpretative Repertoires تفسريّية 
عىل  الّثالث  املستوى  ز  يركِّ حني  يف   ،Context of Situation الّظرف  سياق  مستوى 
الّسياق الّثقايف Context of Culture، مستنًدا عىل النّظرّية االجتامعّية واملعاين الّثقافّية 
اّلتي ُتبنى داخل النّص اللُّغوّي. ومع ذلك، فإنَّ املحاوالت مستمّرة يف االستفادة من 
املستويات املختلفة كام ُذكرت سابًقا يف حتليل اخلطاب  )James Gee, 1996(. ويعترب 
وإطاًرا  أنموذًجا  ر  طوَّ حيث  املجال،  هذا  يف  رائًدا   Norman Fairclough )1992a(

ى حتليل  حتليليًّا من أجل االستفادة من املستويات الّثالثة يف عملّية الّتحليل، واّلتي ُتسمَّ
 .)Textually Oriented Discourse Analysis )TODA( اخلطاب املوّجه نحو النّص
الّتواصل  أشكال  من  شكل  أّي  عن  للّتعبري  اخلطاب  حتليل  مصطلح  ُوجد  كام 
اّلتي يمكن  أن تتضّمن مناهًج ال ترتبط بتحليل اخلطاب، كام هي احلال يف  والّتفاعل 

.Conversation Analysis حتليل املحادثة
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Discourse Community: املجتمع اخلطايّب 
 Speech Community الخطابّي  المجتمع  املصطلح رديًفا ملصطلح  وُيستخدم هذا 
بتقاليد  وتضبط  االجتامعّية،  العالقات  من  جزٌء  األفراد  لغة  استخدام  أّن  عىل  للّتأكيد 
ختصُّ جمتمعات وجمموعات معّينة. ومع ذلك، فإنَّ هذا املصطلح خيتلف عن املجتمع 
اجتامعّية  لغوّية  وجمموعات  جتّمعات  هي  اللُّغوّية  املجتمعات  ألنَّ  وذلك  اللُّغوّي؛ 
حتتاج إىل الّتواصل والّتفاعل االجتامعّي؛ يف حني أن جمتمع اخلطاب هو جمموعة تعتمد 
عىل  الرّتكيز  إىل  ليشري  ُيستخدم  ما  غالًبا  اخلطاب  فمجتمع  مشرتكة.  اهتاممات  عىل 
املراهقني.  من  املجاّلت  قراءة  يف  احلال  هي  كام  الّشفوّية،  من  أكثر  املكتوبة  النّصوص 
ملجتمع  املمّيزة  واخلصائص  الّسامت  عىل  ف  الّتعرُّ يف  تأثرًيا  النّظرّية  األطر  أكثر  ومن 
اآليت: يف  حصها  يمكن  اخلصائص  وهذه   ،  Swales )1990( به  قام  ما   اخلطاب 

إّن جمتمع اخلطاب يّتفق عىل جمموعة من األهداف العاّمة املشرتكة. 
لديه آلّيات الّتواصل والّتفاعل بني األعضاء. - 
يستخدم آلّيات تشاركّية لتزويد املعلومات والّتغذية الّراجعة.- 
يوظِّف ويمتلك األساليب يف تعزيز الّتواصل والّتفاعل من أجل حتقيق أهدافه.- 
قادًر عىل اكتساب بعض من املفردات املعجمّية اخلاّصة به.- 
يمتلك عدًدا حمّدًدا من األعضاء ذوي اخلربة اخلطابّية واملعرفة املناسبة.  - 
ومن االنتقادات الّرئيسة هلذا املصطلح الرّتكيز عىل الّطبيعة املتجانسة الّضمنّية، - 

 Community of Practice املامرسة  ملجتمع  مثالّية  طبيعة  تكون  ما  وغالًبا 
اللُّغوّية املرتبطة هبذا املجتمع.  

Discourse Practice(s): املامرسات اخلطابّية 
ُيشري هذا املصطلح إىل أشكال وأنواع متنّوعة من النّشاطات الّتواصلّية والّتفاعلّية 
املامرسات  يف  احلال  هي  كام  حمّددة،  بمجاالت  وترتبط  معّينة،  سياقات  يف  جتري  اّلتي 
املامرسات  عىل  األمثلة  ومن  والّطب.  والّتجارة  املدارس  يف  بالّتعليم  املتعّلقة  اخلطابّية 
الّصفوف  يف  الّطالب  يتبادل  عندما  املّتحدة،  اململكة  يف  املدريّس  الّتعليم  يف  اخلطابّية 
Shakespeare أثناء اجللوس عىل املقاعد  األساسّية األدوار لقراءة إحدى مرسحّيات 
يف الغرفة الّصفّية، ومن األمثلة األخرى يف جمال الّطب ما يقوم به املريض يف اإلجابة عن 
 Critical Discourse أسئلة الّطبيب عند املرض. انظر أيًضا: الّتحليل النّقدي للخطاب
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 Discursive واملامرسة اخلطابّية الّسلطوّية ،Discourse واخلطاب ،)Analysis )CDA

.Practice  واملامرسة ،Practice

االنتقال من لغة إىل أخرى )الّتناوب اللُّغة(
Discourse-Related, Preference-Related (Code-Switching): 

ل أو االنتقال من لغة إىل  يميِّز )Peter Auer )1984, 1998  بني عّدة أشكال للّتحوُّ
ل أو الّتناوب اللُّغوّي Code-Switching، واّلذي  ى النوع األّول بالتحوُّ أخرى. وُيسمَّ
 Language اللُّغوّي  ل  الّتحوُّ يف  احلال  هي  كام  والّتفاعل،  الّتواصل  تنظيم  يف  يسهم 
هذا  وتوضيح  ولتفسري  واخلطاب.  احلديث  عند  املوضوع  تغرّي  إىل  يشري  اّلذي   Shift

النّوع من االنتقال اللُّغوّي، يبحث املشاركون يف اخلطاب عن الّسبب يف هذا الّتغيري من 
 Discourse-Related لغة إىل أخرى. من ناحّية أخرى، فإّن الّتبديل اللُّغوّي ذا الّصلة
باملشاركني وميوهلم يرتبط بسامت وصفات املشاركني، كام هي احلال يف قدرات وميول 
فإّن  ذلك،  من  وبالّرغم  اللُّغوّية.   Preference / Participant-Related املشاركني 

Auer يعرتف بأّنه ليس دائام ما يكون هذان النّوعان منفصلني.

Discursive Practice: لطوّية  املامرسات اخلطابّية السُّ
اللُّغة يف  د عىل أمهّية  Foucault، حيث يؤكِّ يعود هذا املصطلح يف أصله إىل أعامل 
 Discursive تشكيل وتكوين جماالت احلياة االجتامعّية املختلفة. وخيتلف هذا املصطلح
ما  غالًبا  فاألّول   ،Discourse Practice اخلطابّية  املامرسات  مصطلح  عن   Practice

يشري إىل اهتامم واضح يف العالقات الّسلطوّية بني أفراد املجتمع، وأّن حتليل املامرسات 
اخلطابّية الّسلطوّية يشمل الرّتكيز عىل متطلبات اخلطاب Orders of Discourse، واّلتي 
تتضمن عملّيات إنتاج وتوزيع واستيعاب وقراءة النّص )Fairclough, 1992a(.انظر 
أيًضا: الّتحليل النّقدي للخطاب )Critical Discourse Analysis )CDA(، اخلطاب 

.Discourse

Discursive Psychology: علم النّفس اخلطايّب 

د عىل أمهّية دراسة اخلطاب Discourse. وال يرى  وهي منهجّية يف علم النّفس تؤكِّ
والواقع  كوسط  الفكر  يعكس  فقط هي وسط شّفاف  اللُّغة  أنَّ  اخلطايّب  النّفس  علامء 
 Harre & Stearns, 1995; and Wetherell et al.,( الّظواهر ل تلك  يكّون ويشكِّ
يف  اخلطاب  لتحليل  منهجّيات  عّدة  النّفيّس  اخلطاب  علامء  استخدم  ولقد   .)2001
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املحادثة  كتحليل  Sociolinguistics؛  االجتامعّي  اللُّغة  وعلم  الّتطبيقّية  اللُّغوّيات 
 Critical Discourse( للخطاب  النّقدي  والّتحليل   ،Conversation Analysis

 ،)Potter & Wetherell‘s, 1987( جديدة  منهجّيات  وتطوير   ،Analysis )CDA

.Interpretative Repertoires انظر أيًضا مؤلّفات تفسريّية
Diverge (-ence): الّتباعد واالختالف 

بني  اللُّغوّية  االختالفات  زيادة  من  املتكّلمون  به  يقوم  ما  إىل  الّظاهرة  هذه  تعود 
بعضهم البعض واألشخاص اّلذين خياطبونم. ويمكن أن خيتلف املتكّلمون يف نواٍح 
 ،Dialect Accent، واللهجة  وجوانب لغوّية خمتلفة، مثل: اختيار املفردات، والّلكنة 
ومعّدل الكالم، وخصائص صوتّية أخرى. ويمكن أن تكون هذه العملّية وسيلة لزيادة 
من  العديد  وجود  إىل  توّصلت  احلديثة  الّدراسات  من  كثرًيا  ولكّن  االجتامعّي،  البعد 
املثال:  سبيل  فعىل  اللُّغوّي.  الّسلوك  هذا  استخدام  عىل  املتكّلمني  ز  حتفِّ اّلتي  الّدوافع 
فإّن املدّرس يف الغرفة الّصفّية يستخدم الّلهجة الّرسمّية، ليس ألّنه يريد أن ُيبعد نفسه 

اجتامعيًّا عن الّطالب، ولكن هذه نتيجة متوّقعة يف هذا املكان الّتعليمّي.
هبا  تزداد   Diachronic Process زمنّية  إىل عملّية  املصطلح  هذا  يشري  أن  ويمكن 
 )Labov & Harris, 1986( االختالفات اللُّغوّية بني الّلهجات عرب الّزمن. فقد الحظ
الّسود  األطفال  بني  اللُّغوّي  الّسلوك  أنَّ  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  يف  فيالدلفيا  يف 
واألطفال البيض خيتلف اختالًفا كبرًيا، وهذا يعني أّن هلجات الّسود والبيض األمريكان 

.Convergence  ستصبح مع مرور الّزمن أكثر اختالًفا وتباعًدا. انظر الّتقارب
Diversity (in Language): ع يف اللُّغة  الّتنوُّ

 .Language Diversity ع اللُّغة انظر تنوُّ
Do (Unstressed): )الفعل املساعد )غري امُلشّدد

اإلنجليزّية،  اللُّغة  يف  الّلهجات  أشكال  من  كشكل  املساعد  الفعل  هذا  ُيستخدم 
واّلذي حيافظ عىل أحد استخداماته اللُّغوّية اّلتي طاملا ُفقدت يف اللُّغة اإلنجليزّية، حيث 

ُيستخدم يف اللُّغة اإلنجليزّية احلديثة كواحد من أساليب الّتأكيد اللُّغوّي.
 Doctrine of Correctness: ميثاق الّصحة/ الّسالمة اللُّغوّية 

 .Correctness انظر الّصحة / الّسالمة  
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Domain: جمال 
يمثِّل  اّلذي  املجال  إىل  ليشري  املصطلح  هذا  باستحداث   Joshua Fishman قام 
لغوّي  نمط  اختيار  عنه  ينتج  واّلذي  االجتامعّية،  واألدوار  واألماكن  األوقات  من  جمموعة 
نيويورك مدينة  يف  البورتوريكّي  املجتمع  يف  اللُّغوّية  للّثنائّية  دراسة  يف  معنّي.   وأسلوب 

حتديد  تم  حيث   .New York Puerto Rican Community، (Fishman et al., 1971(

ا اإلسبانّية، أو  مخسة جماالت اجتامعّية ُتظهر استخدام أنامط سلوكّية معّينة، واستخدام لغتني: إمَّ
اإلنجليزّية. وتشمل هذه املجاالت: العائلة، والّصداقة، والدين، والوظيفة، والّتعليم. ويمكن 
هلذه املجاالت املجّردة أن ُتدَرك أكثر يف أماكن ذات صلة هبذه املجاالت، مثل: البيت، والّشارع، 
االجتامعّية  اللُّغة  لعلامء  ا  جدًّ مفيٌد  املصطلح  وهذا  واملدرسة.  العمل  ومكان  العبادة،  وأماكن 
 ،Diglossia الّلهجات  وثنائّية   ،Language Choice اللُّغة  اختيار  دراسة  عند  والباحثني 

.Minority Languages وتناقص الّدورين االجتامعّي واللُّغوّي للُّغات األقليات
Dominance (Interactional): الّسيطرة / اهليمنة 

الّتواصل  أكثر عىل  أو  املشاركني  Dominate أحد  إىل سيطرة  الّظاهرة  وتعود هذه 
عىل  ُتلبَّى  االجتامعّية  رغباهتم  فإّن  وهبذا  اآلخرين،  مع  اللُّغوّي  الّسلوك  يف  والّتفاعل 
عىل  يعود  بحيث  املصطلح،  هذا  ُيستخدم  ما  وغالًبا  اآلخرين،  املشاركني  حساب 
حيث   ،Language and Gender االجتامعّي  بالنّوع  اللُّغة  تربط  اّلتي  الّدراسات 
تفاعلّية  استخدام سامت وخصائص  Male Dominance عىل  الّذكور  ترتبط سيطرة 
وتواصلّية معّينة، مثل مقاطعة الكالم Interruptions واّلتي متنع املتكّلم اآلخر من إناء 
دوره يف الكالم. يف الواقع، إنَّ الّسيطرة عىل الّتواصل االجتامعّي اللُّغوّي ليس بسيًطا 
يف  واملحاوالت  وسياقيًّا،  ثقافيًّا  تتنّوع  الّتواصلّية  اإلسرتاتيجّيات  وإّن  الّطريقة.  هبذه 
الّسيطرة يمكن أن تتمَّ دون الّلجوء إىل استخدام األشكال اللُّغوّية املرتبطة بالّسيطرة. إنَّ 
الّدراسات اّلتي ترّكز عىل العالقة بني اللُّغة والنّوع االجتامعّي تتميز عن تلك اّلتي تستند 
إىل نظرّية العجز اللُّغوّي Deficit، واّلتي ترى أّن كالم النّساء يعرتيه النّقص يف بعض 
الّثقايّف،  والّتباين   Difference االختالف  منهجّية  تنهج  اّلتي  والّدراسات  اجلوانب، 
واّلتي ترى أّن الّرجال والنّساء خيتلفون ثقافيًّا، وال يعني أّنم غري متساوين ثقافيًّا. هذا 
ا وثقافيًّا يتعّلق بدراسات قديمة؛ أّما الّدراسات احلديثة  الّتمييز بني النّساء والّرجال لغويًّ

ًرا. ًعا وتطوُّ فسلكت منهجّياٍت وأطًرا نظرّية أكثر تنوُّ



-١٢7-

Dominant (Group, etc.): املجموعة املسيطرة / املهيمنة 
يشري هذا املصطلح إىل املجموعات ذات الّسلطة والنّفوذ االجتامعّي، كام هي احلال 
املجموعات  أو  العاملة،  بالّطبقة  مقارنة  والّراقية  املتوّسطة  االجتامعّية  الّطبقات  يف 
الّسلطة  لدهيم  واّلذين  واملحامني،  األطّباء  مثل:  املهنّية،   Social Class االجتامعّية 
املجموعات  هذه  ملوقع  ونظًرا  وموّكليهم؛  مرضاهم  إىل  احلديث  عند   Power والقّوة 
انظر  والّتواصل.  احلديث  عند  يسيطر  َمن  هي  تكون  أن  فيمكن  واالجتامعّي  املهنّي 

.Dominance الّسيطرة
كاللُّغة  معنّي؛  سياق  ضمن  قّوة  األكثر  اللُّغات  أو  اللُّغة  إىل  املصطلح  هذا  يشري 
اللُّغوّية  واإلمربيالّية   ،Glabal Language العاملّية  اللُّغة  انظر  العاملّية،  اإلنجليزّية 

.Linguistic Imperialism

 .Bilingual يشري إىل اللُّغة األكثر إتقاًنا لشخص يتكّلم لغتني
يمكن أن تعود إىل عقلّية سلوك اجتامعي معنّي، كام هي احلال يف مصطلح الّسيطرة 
أو  Hegemonic Masculinity، واّلذي يمكن أن يكون ممارسة اجتامعّية،  الّذكورّية 

خطاًبا مسيطًرا.
اللُّغة الفصحى أو الّرسمّية هي الّشكل  الّرأي اّلذي يقول إنَّ  ويمكن أن يعود إىل 
اللُّغوّي األكثر قبواًل اجتامعيًّا من الّلهجات األخرى. انظر أيديولوجّية اللُّغة القياسّية  

.Standard Language Ideology

Double-Languaging: ازدواجّية اللُّغة 
.Double-Voicing  انظر ازدواجّية الّصوت

Double-Voice Discourse: ازدواجّية اخلطاب 
الّتواصيّل  األسلوب  إىل  ليشري   Amy Sheldon املصطلح  هذا  استخدم  وقد 
وهذا  ولطيفة.  أدبّية  بطريقة  الّتصادمّي  النّقاش  بإدارة  املتكّلم  يقوم  حيث  والّتفاعيّل، 
النّوع من اخلطاب يشمل مراعاة احلساسّيات االجتامعّية، إضافة إىل املصلحة الّشخصّية 
 Single Voice وهذا اخلطاب يتناقض مع اخلطاب ذي الّصوت الواحد .Mitigation

اآلخرين  مصالح  مراعاة  دون  من  الّشخصّية،  املصلحة  عىل  يرّكز  اّلذي   Discourse

)Sheldon, 1997: 231(. وهذا النّوع من اخلطاب يرتبط ارتباًطا وثيًقا باملستخدمات 
اإلناث أكثر من املستخدمني الّذكور يف سياقات معّينة.
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Double-Voicing: ازدواجّية الّصوت 
اسُتخدم هذا املصطلح أصاًل من ِقبل Bakhtin، حيث بنيَّ أّنه يعود إىل اعتامد أحد 

املتكّلمني يف املحادثة عىل كالم الّشخص املخاَطب يف املحادثة نفسها.
    Dual Standardisation: القياسّية املزدوجة 

تشري إىل عملّية استحداث لغتني قياسّيتني تنتجان عن هلجة أصلّية واحدة، حيث 
 Speech اللُّغوّي  املجتمع  يف  جنب  إىل  جنًبا  وتعيشان  واحد،  آن  يف  استخدامهام  يتمُّ 

Community ذاته.

   Duetting: ثنائّية األدوار 
 Conversation املحادثة  بإدارة  املتعّلقة  األبحاث  يف  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
تعاويّن  عمل  عىل  ليدّل   ،Turn-Taking احلديث  يف  األدوار  وأخذ   ،Management

 .Speaking Turn يتمّكن من خالله جمموعة من املتحّدثني من بناء دور حتادثّي
Dummy: زائف 

ا، إاّل أّنه خيلو من املعنى  عنص نحوّي يمأل مكاًنا يف اجلملة ليجعلها صحيحة لغويًّ
من حيث الّداللة.
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E
EAL: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية 
ويعني اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية

.English as an Additional Language )EAL(
Early Adopter: امُلتبنّي املبّكر 

يتقّبل  َمن  أّول  يكونون  اّلذين  النّاطقني  عىل  املبّكرون«  املتبنّون   « مصطلح  ُيطلق 
 Speech اخلطاب  ملجتمع  تقديمه  عند   Language Change اللُّغوّي  الّتغرّي  ويشّجع 
Community. وغالًبا ما ينتمون إىل شبكة تواصل اجتامعّية معّينة، يتمُّ الّتواصل بينهم 

من خالهلا بشكل اعتيادّي.
   Ebonics: إيبونكس 

 Robert وُيعترب   ،Phonics وصويّت   Ebony أسود  كلمتي  من  مزيج  وهو 
املنحدرين  النّاس  لغة  به يف األصل  املصطلح، ويقصد  أّول من صاغ هذا   Williams

أمريكا إفريقيا، والكاريبي، وشامل  يف غرب  خاّصة  املستعبدين،  األفارقة  نسل   من 
للعامّية اإلنجليزّية لألمريكّيني األفارقة، وهي  ُيستخدم  )Williams, 1975(، وصار 
 Ebonics الّلهجة املمّيزة واملختلفة عن اإلنجليزّية األمريكّية القياسّية. ويعترب مصطلح
 African American مرادًفا ملصطلح اللُّغة اإلنجليزّية لألمريكّيني من أصول إفريقّية

.)Vernacular English )AAVE

Ecology: البيئة / املحيط 
.Language Ecology  انظر البيئة اللُّغوّية

Educational Linguistics: اللُّغوّيات الّتعليمّية 
ُتستخدم اللُّغوّيات الّتعليمّية لإلشارة إىل استعامالت النّظرّيات واألبحاث اللُّغوّية 

يف البيئة الّتعليمّية، وهتتمُّ باخلطاب الّتعليمّي، والفروقات بني اللُّغة املحكّية واملكتوبة.
EFL: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية 
ويعني اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية

 .English as a Foreign Language )EFL(
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Elaborated, Restricted (Codes): اللُّغة املسهبة واللُّغة املقتضبة 
املسهبة  فاللُّغة   .Basil Bernstein )1977( اللُّغوّي  أوجدمها  مصطلحان  مها 
Elaborated Code هي تلك اّلتي تتمُّ بني أفراد ال يشرتكون يف ثقافة اجتامعّية أو فكرّية 

والقواعد  الرّتاكيب  مجيع  استخدام  خالل  من  خطاهبم  لتوضيح  يدفعهم  ممّا  واحدة؛ 
ا اللُّغة املقتضبة Restricted Code، فهي تلك اّلتي تتمُّ بني أفراد يشرتكون  اللُّغوّية. أمَّ
يف اخللفّية االجتامعّية والّثقافية، وبالّتايل يفهمون خطاب بعضهم بدون احلاجة للّتوضيح 

من خالل استخدام الرّتاكيب اللُّغوّية الّتوضيحّية.
Elaboration: اإلسهاب 

عىل  حيصل  اّلذي  ر  الّتطوُّ أو  اللُّغة،  تشملها  اّلتي  املعاين  دائرة  توسيع  إّما  يعني 
مدّونة  ختطيط  انظر  والّتكنولوجّي.  احليايّت  ر  الّتطوُّ عن  الّتعبري  تستطيع  بحيث  اللُّغة، 
والّتحديث   ،Status Planning اللُّغة  حالة  وختطيط   ،Corpus Planning اللُّغة 

.Modernisation

Electronic Communication: ّاالّتصال اإللكرتوين 
.Computer-Mediated Communication انظر اتصاالت مسّجلة باحلاسوب

Elicitation: االستنباط 
ه للمتحّدثني   عملّية مجع املعلومات حول اللُّغة وقواعدها من خالل استبانات ُتوجَّ

باللُّغة. وُتستخدم يف علم اللُّغوّيات لوصف اللُّغات القديمة اّلتي مل يسبق توثيقها.
Elite: النّخبة 

الّدينّية،  الّسلطة  مثل:  ما،  جمال  يف  بالّسلطة  تتمّتع  اّلتي  املجتمع  من  الفئة  وهم 
 Counter املعارضة  )النخبة  مصطلح  ويقابلها  وغريها.  والّتعليمّية،  واالقتصادّية، 
Elites(، واّلذي يشري إىل الفئة الفتّية يف جمال الّسلطات املذكورة أعاله. ويف جمال اللُّغة، 

 ،)Copper, 1989(قد شهد تاريخ اللُّغة رصاعات كثرية بني النّخبة والنّخبة املعارضة
مثل اللُّغة الّرسمّية واللُّغات املحكّية.

.Elite Closure انغالق النّخبة ،Dual Standardisation انظر القياسّية املزدوجة
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 Elite Closure: انغالق النّخبة 
مثل  دائرهتا،  من  بإخراجهم  اآلخرين  ا وهتميش  لغويًّ نفسها  متييز  إىل  النّخبة  نزوع 

استخدام الفئة النّخبوّية Elite Group الّروسّية لّلغة الفرنسّية حًصا.
ELT: تعليم اللُّغة اإلنجليزّية 

انظر   .)English Language Teaching )ELT اإلنجليزّية  اللُّغة  تعليم  وتعني 
 Teaching English to Speakers of بغريها   للنّاطقني  اإلنجليزّية  اللُّغة  تدريس 

  .)Other Languages )TESOL

Embedding: الّتضمني 
انصهار  Language Change، ويشري إىل  اللُّغوّي  الّتغرّي  وهو أحد مظاهر دراسة 
مجاعات وخصائص لغوّية هامشّية يف متن اللُّغة الرئيس. كام يمكن أن يشري املصطلح 

إىل عملّية تضمني Embedded ، مجلة ضمن مجلة )ما يسّمى بشبه اجلملة االسمّية(.
Emic: )من الّداخل )من منظور املوضوع

انظر Etic من اخلارج )من وجهة نظر املراِقب(.
Empirical Linguistics: اللُّغوّيات الّتجريبّية 

منهج دراسة اللُّغة اّلذي ينطلق من حقيقة مفادها أّن الفرضّيات والنّظرّيات اللُّغوّية 
ى أحياًنا )اللُّغوّيات العلامنّية  جيب أن ُتبنى عىل بيانات متحّصلة من اللُّغة املحكّية، وُتسمَّ

.)William Labov )1972a: xvi كام وصفها ،)Secular Linguistics

العمل   ،Interview املقابلة   ،Audio Recording الّصويّت  التَّسجيل  أيًضا:  انظر 
 Variationist اللُّغوّي  الّتنّوع  عىل  املبنّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات   ،Fieldwork امليدايّن 

.))Sociolinguistics

Endangered Language: اللُّغة املهّددة باالنقراض 
األجيال  ِقبل  من  اللُّغة  استخدام  قّلة  باالنقراض  اللُّغة  هتديد  أسباب  أهم  من 
اجلديدة، أو قّلة عدد املتحّدثني باللُّغة عموًما، وخاصة عندما تنخفض نسبة األطفال 
النّاطقني هبذه اللُّغة كلغة أّم، ويرى اللُّغوّيون أن هناك نسبة كبرية من لغات العامل مهددة  

باالنقراض، وخاصة بعد انتهاء القرن العرشين. 
 .Language Shift ل اللُّغوّي انظر موت اللُّغة Language Death، والّتحوُّ
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Endearment (Terms of): عبارات الّتحّبب 
بسبب  اللُّغوّيني  بحث  مدار  وُيعترب  إلخ(،  )عزيزي،...  مثل  خطايّب،  مصطلح 
االختالفات يف سياقاهتا بني اللُّغات، وتعتمد مثل هذه العبارات عىل عوامل، مثل النّوع 
 Language and انظر اللُّغة والنّوع االجتامعّي .Power والسلطة ،Gender االجتامعّي

.Gender

Endogenous Communication: الّتواصل الَبيني 
تواصل خاّص بأفراد عرق معنّي، مثل مجاعة Old Older Amish يف أمريكا الّشاملّية، 
اّلذين يستخدمون نسخة خاّصة من األملانّية فيام بينهم، ويستخدمون اللُّغة اإلنجليزّية 

.Exogenous Communication يف الّتواصل مع اآلخرين. انظر االّتصال اخلارجّي
Endoglossic Language: اللُّغة األّم 

ان منطقة ما، كالعربّية يف أّي بلد عريّب، فهي مستعملة ضمن  اللُّغة األوىل ملعظم سكَّ
 Endoglossic األّم  اللُّغة  سياسة  تدعم  حيث  بالعربّية.  سّكانا  معظم  يتكّلم  منطقة 
االّتصال  انظر  الّرسمّية.  الوظائف  يف  املحلّية  اللُّغة  استخدام   Language Policy

.Exoglossic Language اخلارجّي
Endophoric (Reference): اإلحالة الّضمريّية 

مصطلح قواعدّي للّداللة عىل إحالة ضمري ألّي اسم يف اجلملة. وينقسم إىل إحالة 
قبلّية )إذا سبق االسم الّضمري(، وإحالة بعدّية )إذا سبق الّضمري االسم(.

Engineering (Linguistic): )اهلندسة )اللُّغوّية
.Linguistic Engineering انظر اهلندسة اللُّغوّية

English as a Foreign Language (EFL): اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية 
وليس  لّلغة،  األصلّيون  املتحّدثون  يستوطنها  مل  اّلتي  الّدول  يف  اإلنجليزّية  اللُّغة 
 English as a Second( ثانية  كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة  وبني  بينها  كبرية  فروق  هناك 
 Teaching انظر أيًضا: تدريس اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها .Language )ESL(

)English to Speakers of Other Languages )TESOL، ودوائر اللُّغة اإلنجليزّية 

.Three Circles of English الّثالث
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English as a Native Language (ENL): اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أصلّية 
وبريطانيا،  أمريكا،  مثل  دول  يف   Mother Tongue أّم  كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة 
 English as a ثانية  كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة  عن  ختتلف  وهي  وغريها،  وأسرتاليا، 
 English as a Foreign Language أجنبّية  أو   ،)Second Language )ESL

.)English as an Additional Language )EAL( أو إضافّية ،))EFL

English as a Second Language (ESL): اللُّغة اإلنجليزّية كلغة ثانية 
أّن  إاّل  كأغلبّية،  هبا  متحّدثني  وجود  عدم  برغم  اّلتي  الّدول  يف  اإلنجليزّية  اللُّغة 
اللُّغة  أيًضا:  انظر  الّرسمّية، مثل: كينيا، واهلند.  حجم استخدامها واسع يف املجاالت 
اإلنجليزّية كلغة ثانية )English as a Second Language )ESL(، واللُّغة اإلنجليزّية 
للنّاطقني بغريها )English for  Speakers of Other Languages )ESOL(. انظر 
 Teaching English to Speakers أيًضا: تدريس اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها 
 Three Circles ودوائر اللُّغة اإلنجليزّية الّثالث ،)of Other Languages )TESOL

.of English

اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية
English as an Additional Language (EAL):  

 English as a Second Language( ثانية  كلغة  اإلنجليزّية  لّلغة  جامع  اسم 
وأحياًنا   ،)English as a Foreign Language )EFL( أجنبّية  وكلغة   ،))ESL

 English for  Speakers of ُيطَلق عليها مصطلح اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها
Other Languages )ESOL(. انظر أيًضا: تدريس اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها 

Teaching English to Speakers of Other Languages )TESOL(، ودوائر اللُّغة 

.Three Circles of English اإلنجليزّية الّثالث
اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها

English for Speakers of Other Languages (ESOL):  

 English as a ثانية  كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة  من  كالًّ  يتضّمن  أمريكّي  مصطلح 
 English as a Foreign Language( أجنبّية  وكلغة   )Second Language )ESL

تدريس  أيًضا:  انظر  األصلّيني.  للمتحّدثني  اإلنجليزّية  اللُّغة  تدريس  فيه  بام   ،))EFL

 Teaching English to Speakers of Other بغريها  للنّاطقني  اإلنجليزّية  اللُّغة 
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 English as an Additional اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية ،)Languages )TESOL

.)Language )EAL

English Language Teaching (ELT): تعليم اللُّغة اإلنجليزّية 
 Teaching English to Speakers انظر، تدريس اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها

.)of Other Languages )TESOL

English-Only: اللُّغة اإلنجليزّية فقط 
Language Movement أمريكّية نشأت يف ثامنينّيات القرن املايض،  حركة لغوّية 
اللُّغة  اإلنجليزّية هي  اللُّغة  أّن  اعتبار  يتضّمن  الّدستور،  تعديل عىل  إدخال  إىل  هتدف 
الّرسمّية Official Language. مل تنجح هذه احلركة خصوًصا بسبب معارضة اللُّغوّيني 
 Bilingual األخرى  اللُّغات  لتعليم  والّسيايّس  املايّل  الّدعمني  من  ستقّلل  كونا  هلا؛ 

.Education

ENL: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أصلّية 
.)English as a Native Language )ENL( اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أصلّية

Environment (Linguistic): البيئة اللُّغوّية 
مثل   ( اللُّغوّية  األشكال  بعض  تتضّمنه  اّلذي   Context اللُّغوّي  الّسياق    
.Variable Rule د طبيعتها. انظر أيًضا قاعدة املتغرّي الرّتاكيب النّحوّية، وغريها( وحتدِّ

Epistemic (Modality): الّشكل اللُّغوّي املعريّف 
ث باملعلومة اّلتي  د مدى ثقة املتحدِّ نوع من األشكال اللُّغوّية Modality اّلذي حيدِّ
 ،Gender االجتامعّي  والنّوع  اللُّغة  دراسة  يف  هو  كام  اّلذيلّية،  األسئلة  مثل  مها،  يقدِّ
فالّتعبري  كذلك؟(.  أليس   ،36 عالمة  عىل  )حصلُت    Politeness اللُّغوّي  والّتلطُّف 
 Janet( مها  قدَّ اّلتي  املعلومة  يف  ث  املتحدِّ ثقة  يبنّي  لغوّي  شكل  هو  كذلك؟(  )أليس 

.)Holmes, 1995

Equilingual: اللُّغة املّتزنة 
.Balanced Bilingual  مصطلح مرادف لّثنائّية اللُّغة املّتزنة
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Equivalence Constraint: حمّدد الرّتادف 
عام   Poplack Code-Switching، صاغه  اللُّغوّي  الّتناوب  ُيستخدم يف  مصطلح 
)١98٠(، بنيَّ فيه أّن االنتقال بني اللُّغات أو الّلهجات خالل الكالم يتمُّ ضمن حمّددات 
 Matrix Language ،معّينة، منها الّتشابه الّظاهرّي )الّتوازي( بني الّطرفني. انظر أيًضا

.Frame Model of Code-Switching

Error: خطأ 
يف اللُّغوّيات Linguistics، يشري هذا املفهوم إىل أخطاء غري مقصودة )زاّلت لسان 
ث األصيّل Native Speaker باللُّغة بشكل  Slip of the Tongue( تتمُّ من ِقبل املتحدِّ

والّصحة/   ،Prescriptivism الوصفّي   املذهب  انظر:  املعتمدة.  اللُّغة  قواعد  خيالف 
Correctness.الّسالمة

ويف اللُّغوّيات الّتطبيقّية Applied Linguistics، يشري هذا املفهوم إىل األخطاء اّلتي 
يامرسها املتكّلم من غري أصحاب اللُّغة Second Language Learners بشكل خيالف 
استخدام أصحاب اللُّغة First Language Speakers لقواعد لغتهم. وهنا يأيت حتليل 
يدرس  الّتطبيقّية  اللُّغوّيات  أشكال  من  كشكل  اللُّغوّية   Error Analysis األخطاء  

.Fossilisation، Interlanguage ،منهجيًّا األخطاء اّلتي يرتكبها متعلمو اللُّغة. انظر
ESL:  اللُّغة اإلنجليزّية كلغة ثانية   

)English as a Second Language )ESL.( اللُّغة اإلنجليزّية كلغة ثانية
ESOL: اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها 

 English for Speakers of Other Languages اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها
.)ESOL(

Essayist Literacy: الّدراية املقالّية 
 Essay-Text مصطلح يشري إىل مهارة الكاتب يف إيصال املعلومة من خالل مقاله
املعلومات  عرض  )أ(  املهارة:  هذه  وتتضّمن   ،Literacy / Essayist Technique

.Metadiscourse بشكل متسلسل، )ب( إبراز العالقات بني املعاين املختلفة يف النّص
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Estuary English: هلجة مصّب النّهر اإلنجليزّية 

)David Rosewarne )1984, 1994( ليشري إىل هلجة  مصطلح اسُتخدم من ِقبل 
من الّلهجات الربيطانّية اّلتي تشّكلت يف حميط نهرThames، وهي من حيث الفصاحة 
تقع بني اللُّغة الربيطانّية الّرسمّية ذات اهليبة )Received Pronunciation )RP ، ولغة 

Cockney هلجة الّطبقة العاملة.

Ethics: أخالقّيات 
مصطلح يشري ألخالقّيات البحث اللُّغوّي، واّلذي يتضّمن كثرًيا من امليزات، منها: 

.Informants الّدقة يف البحث، والوعي حلاجات املتلّقني
Ethnic Revival: اإلحياء العرقّي 

 مصطلح يشري إىل االهتامم املتزايد باهلوّية العرقّية، حيث بدأ هذا االهتامم يف الّستينّيات 
والّسبعينّيات من القرن املايض، وحتديًدا يف أمريكا فيام يتعّلق بحقوق األقلّيات اللُّغوّية. 

 .Ethnolinguistic Vitality  انظر أيًضا، حيوّية اإلثنّية اللُّغوّية
Ethnicity: األصل الِعرقّي / اإلثنّي 

حسب  وتتحّدد  باللُّغة،  املرتبطة   Social Identity االجتامعّية  اهلوّية  أشكال  أحد 
نسب األفراد واجلامعات، ودراسة األجناس البرشّية مصطلح يشري لدراسة املعتقدات 
انبثق ميدان دراسة  ثقافته. ومنه  أو باألحرى دراسة  املتعلقة بمجتمع ما،  واملامرسات 

األجناس اللُّغوّية اّلذي يشري إىل دراسة طرائق الكالم الّشائعة يف جمتمع ما. 
اللُّغوّية  اإلثنّية  وحيوّية   ،Ethnic Revival الِعرقّي  اإلحياء  أيًضا:  انظر 

 .Ethnolinguistic Vitality، Race

Ethnography: وصف األعراق 

لغة  عىل  احلفاظ  تدعم  اّلتي  الّتارخيّية  واالجتامعّية  الّسلوكّية  األوضاع  وتِصف 
إثنّية يف إطار مشرتك بني املجموعات. وقال )Giles et al., 1977( إنَّ احليوّية اإلثنّية 
تتأّثر بام ييل: )أ( مواقف املجموعات اإلثنّية )أي ما إذا كانت اللُّغة ُتعترب عالمة رمزّية 
للهوّية اإلثنّية؛ ويمكن قياس ذلك- عىل سبيل املثال- بواسطة استبيان احليوّية الّذاتّية، 
)Bourhis et al., 1981؛ )ب( وجود أو عدم وجود عدد من العوامل اللُّغوّية  انظر 
اإلضافّية، بام يف ذلك الوضع االقتصادّي والّسيايّس واالجتامعّي للمجموعة، وقّوهتا 
الديموغرافّية؛ )أي أعداد املتحّدثني والرّتكيزات، ومعّدالت املواليد وأنامط اهلجرة(، 
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واملؤّسسات الّداعمة لّلغة اإلثنّية. عىل سبيل املثال: يف الّتعليم، والكنيسة، واحلكومة، 
ووسائل اإلعالم. 

 ،Interactional Sociolinguistics التفاعلّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات  أيًضا:  انظر 
.Linguistic Anthropology  األنثروبولوجيا اللُّغوّية

Ethnolect: الّلهجة الِعرقّية / اإلثنّية 
.Lect انظر هلجة

Ethnolinguistic Vitality: حيوّية اإلثنّية اللُّغوّية 

ُيطلق هذا املصطلح عىل عملّية وصف اآلراء وامليول الّتارخيّية واالجتامعّية املتعّلقة 
 Ethnic باملحافظة عىل اللُّغة اإلثنّية أو العرقّية ملجتمع معنّي. انظر أيًضا: اإلحياء الِعرقّي

.Language Maintenance اإلصالح اللُّغوّي ،Ethnicity ؛ إثنّيRevival

Ethnolinguistics: اللُّغوّيات الِعرقّية 
للّثقافة  األخرى  واجلوانب  اللُّغة  بني  املتبادلة  العالقة  لدراسة  أحياًنا  وُيستخدم 
 Ethnology وذلك باالعتامد عىل الّرؤى املستمّدة من علم األعراق البرشّية ،Culture

العرقّية  اللُّغوّيات  اهتاممات  وتشمل  واللُّغوّيات.  الّثقافة(  علم  بأّنه  ُيعرف  )اّلذي 
)مثل،  الّثقافة  عن  كتعبري  اللُّغة  ومعجمّية  اللُّغة؛  ألشكال  اللُّغوّية  اخلصائص 
بني  والعالقة  معّينة(؛  لغة  يف  والّثقافّية  واالجتامعّية  الفيزيائّية  املفاهيم  مصطلحات 
استخدام اللُّغة والفئات االجتامعّية، مثل: احلالة االجتامعية Status، النّوع االجتامعّي 
عىل  حمّددة،  جمتمعات  يف  اللُّغة  وممارسات  Attitudes؛  اللُّغوّية  واملواقف  Gender؛ 

سبيل املثال: الّتحّيات، كالم األطفال Baby Talk. ولذلك تتداخل اللُّغوّيات العرقّية 
االجتامعّية  واللُّغوّيات   ،Linguistic Anthropology اللُّغوّية  األنثروبولوجيا  مع 

Sociolinguistics، ووصف األعراق Ethnography الّتواصيّل. 

Ethnologue: إيثنولوغ 
 Summer Institute of Linguistics لّلغوّيات  الّصيفّي  املعهد  مطبوعات  أحد 
اآلن  وهي  العامَل،  لُلغات  شاملة   Survey مسحّية  دراسة  املطبوعة  هذه  متّثل   .)SIL(

وتأيت   ،)www.ethnologue.com( اإلنرتنت  عىل  ومتاحة  عرشة،  الّرابعة  طبعتها  يف 
بصيغة مطبوعة وعىل أقراص مدجمة )cd-rom(. حتوي مداخل اللُّغات يف هذه املطبوعة 
اللُّغات احلّية أو اللُّغات »املحتملة« أي الّلهجات Dialects شديدة الّتباعد. وتشتمل 
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لّلغة،  البديلة  األسامء  املوقع،  املتحّدثني،  عدد  عىل  املطبوعة  حتوهيا  اّلتي  املعلومات 
اللُّغوّي  الّتعّدد   ،Language Family اللُّغة  لعائلة  وفًقا  اللُّغوّي  واالنتامء  الّلهجات، 
عند املتكّلمني، وتوافر ترمجة الكتاب املقّدس يف تلك اللُّغة، باإلضافة إىل توافر القواعد 

واملعاجم واملعلومات الببليوغرافّية وخرائط اللُّغة.
Ethnomethodology: املنهجّية الِعرقّية 

Harold Garfinkel، وقد  بالعامل االجتامعّي  املرتبطة  البحثّية  املنهجّيات  وهي إحدى 
االجتامعّية،  اللُّغوّيات  خالل  من  والّسبعينّيات  الّستينّيات  خالل  املنهجّية  هذه  رت  تطوَّ
حيث إّنا عملت عىل النّهوض بمنهجّية حتليل املحادثة Conversation Analysis. ويظهر 
الّتباين بني املنهجّية العرقّية والنُّهج االجتامعّية األخرى يف الرّتكيز عىل كيف أنَّ النّشاطات 
االجتامعّية البرشّية عبارة عن نشاطات وفعالّيات منتظمة؛ بمعنى أّنا مفهومة للمتشاركني. 
وتبني هذه املنهجّية حّجتها أنَّ هذا االنتظام يتّم إنتاجه حمليًّا من خالل استخدام أساليب 
باألعامل  املغزى  ويكّونون  اآلخرين،  أعامل  من  املغزى  يدركون  النّاس  جتعل  مشرتكة 
أثناء  استخدامها  يتمُّ  حيثام  األساليب  هذه  املنهجّية  هبذه  املختّصون  ويدرس  خاّصتهم. 
النّشاطات  العديد من   Garfinkel بيئات خمتلفة. وقد غطَّى عمل  العملّية داخل  املامرسة 
والفعالّيات، مثل آلّية املداوالت اّلتي يقوم هبا أعضاء هيئة املحّلفني للّتوّصل إىل حكم ما، 
وكيفّية قيام الباحثني باخّتاذ القرارات املتعّلقة بالرّتميز، باإلضافة إىل عمل املوّظفني يف مركز 
للحّد من االنتحار. يرّكز الّتحليل املبنّي عىل املنهجّية العرقّية عىل فهم املشاركني اخلاّص 
يف  املسبقة  املحّللني  مفاهيم  فرض  حماولة  من  بداًل  اليومّي  نشاطهم  يف  يظهرونه  ما  بقدر 
 Garfinkel, 1967;( انظر  ،Garfinkel أعامل  مثال من  ما. ولالّطالع عىل  تفسري حدث 
انظر  الكتابة.  يف  الّصعب  بأسلوبه   Garfinkel شهرة  االعتبار  بعني  ُخذ  ولكن   ،)1984

.)Lynch, 1993(و )Button, 1991(، )Heritage, 1984( :أيًضا
Ethnopoetics: عر الِعرقّي  الشِّ

الّسياقات  سّيام  وال  حمّددة،  ثقافّية  سياقات  يف   poetic الّشعرّية  النّصوص  دراسة 
الّثقافات  منظور  من  النّصوص  هذه  فهم  العرقّي  الّشعر  دراسة  وحتاول  الغربّية.  غري 
 )Dell Hymes, 1981; 2003( اّلتي حتدث فيها. عىل سبيل املثال: من خالل دراسة
لرسدّيات سكان أمريكا األصلّيني، بنيَّ Hymes أّن فهم هذه النّصوص يتّم بتقديمها 

كأدبّيات ومقاطع شعرّية، بداًل من الفقرات؛ لتوضيح جودهتا الّشعرّية.
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Ethnosemantics: علم الّداللة الِعرقّي 
وقد  معّينة؛  ولغوّية  ثقافّية  جمموعات  أجرهتا  اّلتي  اللُّغوّية  الّتصنيفات  دراسة 
 ،Local Flora واألحياء املحلّية ،Fauna يشمل ذلك املصطلحات اخلاّصة بالنّباتات

وعالقات القرابة Kinship، وما إىل ذلك.
من الّداخل )من منظور املوضوع( / من اخلارج )من وجهة نظر املراِقب(

Etic / Emic:   
 Kenneth مه ويستمّد هذا الّتمييز يف املنظور من حتليل »Tagmemic« لّلغة اّلذي قدَّ
Pike لّلغة، واملمتّد لتوفري نج متكامل لتحليل اللُّغة والّثقافة. بناًء عىل أساس الّتمييز 

)األصوات   Phone¬Mic والفونيمّية   Phonetic الّصوتّية  اللُّغوّية  املصطلحات  بني 
املراِقب(  نظر  وجهة  )من   Etic اخلارج  من  مصطلح  يصف  اللُّغوّية(.  الّداللة  ذات 
من  النّقيض  عىل  معنّي.  ثقايّف  لغوّي/  نظام  خارج  نظر  وجهة  من  املراَقب  الّسلوك 
ذلك، يتعّلق مصطلح من الّداخل Emic )من منظور املوضوع( باخلصائص الّداخلّية 
للنّظام، وكيفّية أداء الّسلوك داخل املنظومة، وكيفّية ارتباطه باجلوانب اللُّغوّية والّثقافّية 
األخرى املهّمة. ويمكن ملصطلح من اخلارج Etic )من منظور املوضوع( أن يعكس ما 
يعتربه أعضاء املجموعة اللُّغوّية/ الّثقافّية الئًقا ومالئاًم. ففي الّطقوس الكنسّية- عىل 
سبيل املثال- قد حتّدد أجزاًء، مثل: الرّتنيمة، واملوعظة، وسلسلة من البالغات )مقّسمة 
إىل أجزاء عىل مستويات خمتلفة، مثل مقاطع الرّتنيمة(، ويف هذه احلالة، فإّن تفسري من 
ال  اّلذي  الّسلوك  من  أوسع  نطاًقا  سيتضّمن  املراِقب(  نظر  وجهة  )من   Etic اخلارج 
يّتسم بأمهّية ثقافّية؛ ويف حالة الّطقوس الكنسّية، ال يعترب سلوًكا الئًقا ومالئاًم أثناء أداء 
الّطقوس، بأن يقوم بعض األشخاص باحلديث وهم هيّمون باجللوس يف مقاعدهم، أو 
 ،)Pike, 1967( أن يقوموا بلعق أصابعهم لقلب صفحات كتاب الرّتانيم. وبالنّسبة إىل
ُتوّفر البيانات املستمّدة من اخلارج )من وجهة نظر املراِقب( إمكانّية الوصول األويّل إىل 
النّظام؛ لذا فهي ُتعترب نقطة البداية للّتحليل. ولكّن الّتحليل النّهائي سيكون من خالل 

وحدات تفرسِّ املوقف من الّداخل Emic )من منظور املوضوع(.
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Evaluation: الّتقييم 
إىل  النّاس  نزوع  إىل  لإلشارة  النّفس  وعلامء  االجتامعّيون  األخّصائّيون  يستخدمه 
إصدار أحكام بشأن أشكال خمتلفة من اللُّغات؛ وتعكس هذه األحكام بعض املواقف 
الّتقييم  ويؤّدي  هبا(.  املتكّلمني  )وبالّتايل  اللُّغوّية  واألصناف  اللُّغات  إزاء   Attitudes

اإلجيابّية  فالّتقييامت   :Language Change اللُّغوّي  الّتغرّي  يف  ا  هامًّ دوًرا  اللُّغوّي 
قد  املحّددة  الّلهجات  أو   Language Variation اللُّغوّي  الّتنّوع  صيغ  من  ملجموعة 
تدعم انتشار Diffusion الّتغيري؛ وعىل العكس من ذلك، فإّن الّتغيري قد يتّم »القبض 

عليه« بسبب الّتقييامت الّسلبّية.
أصناف  أو  لّلغات  املستمعني  تقييم  لدراسة  األساليب  من  جمموعة  اسُتخدمت  وقد 
الّطرق  أفضل  وأحد  التكّلم.  معّدل  مثل  الّصوتّية،  اخلصائص  عن  فضاًل  معّينة،  لغوّية 
املعروفة يف قياس الّتقييم هو اختبار »تنّكر املطابقة Matched Guise«، واّلذي ُيطلب فيه 
من املستمعني أن يقّيموا بعض املتحّدثني بلغة ما بناًء عىل طريقة كالمهم، وذلك من حيث 
 Giles and Powesland, مثال:  ذلك،  إىل  وما  االجتامعّية،  واجلاذبّية  اللُّغوّية،  كفاءهتم 
حتديد  عىل  أو  للمتكّلمني،  الّذاتّية‹  ›الّتقارير  عىل  أخرى  أبحاث  ورّكزت   .))1975

 .)Labov, 2001( املستمعني للخلفّية اإلثنّية، واالجتامعّية، أو اإلقليمّية للمتكّلمني. انظر
املستمعني  مواقف  بمفهوم  اخلصوص  وجه  عىل  املبّكرة  الّدراسات  عملت  وقد 
الّتشكيك فيه منذ ذلك احلني يف  تّم  باعتبارها ثابتة نسبيًّا ودائمة، وهو االعتقاد اّلذي 
علم النّفس االجتامعّي، مثل )Potter and Wetherell, 1987(. ومن النّاحية العملّية، 
فمن املرّجح أن تكون املعاين املنسوبة إىل الّتنّوع اللُّغوّي والّلهجات غامضة نسبيًّا، وأنا 

تعتمد عىل جمموعة من العوامل الّسياقّية.
واألشخاص  األشياء  جتاه  الكاتب  أو  املتكّلم  مواقف  إىل  لإلشارة  أيًضا  ُتستخدم 
واألحداث اّلتي يمكن االستدالل عليها من الّطريقة اّلتي يتكّلمون هبا / يكتبون عنها؛ 
عىل سبيل املثال: اختيارهم ملفردات، أو استخدام األفعال املرشوطة، مثل: »قد يكون 
May« أو »ينبغي Should«. قارن اجلملتني: »هي الفائزة She is the winner«، و »قد 

تكون هي الفائزة May be the winner«. وقد تّم دراسة الّتقييم كجانب من جوانب 
الرّسد Narrative. يف هذا املعنى فإّنه ينقل فكرة القّصة، وملاذا اختار الّراوي أن يقوهلا. 

.)Labov, 1972c( انظر
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يف جمال الّتخطيط اللُّغوّي Language Planning، يشري الّتقييم إىل الّتقييم النّقدّي 
لنجاح الّسياسة اللُّغوّية Language Policy ، أو ألنشطة وفعالّيات الّتخطيط اللُّغوّي 

Language Planning املحّددة؛ أي مقارنة النّتائج املتوّقعة والفعلّية.

Exchange: تباُدل 
 Discourse أحد عنارص الّتفاعل بني شخصني أو أكثر. ووفقا لنظام حتليل اخلطاب
Analysis اّلذي وضعه )John Sinclair and Malcolm Coulthard )1975 لتحليل 

الّتفاعل يف الفصول الّدراسّية، فإنَّ »الّتباُدل« يشري  بشكل أكثر حتديًدا إىل سلسلة من 
اعتبارها  ويمكن  معّينة،  وظيفة  بدورها  تؤّدي  واّلتي  جزئّية،  التفاتات  أو  االلتفاتات 
واالستجابة،  االستهالل،  انظر:  األمثلة،  من  ملزيد  للّتفاعل.  األدنى  للحّد  وحدة 

.Initiation-Response-Feedback )IRF( والّتغذية الّراجعة
Exogenous Communication: تواصل ناٍم من اخلارج 

اجتامعّية  أو  إثنّية  يقعون خارج جمموعة  اّلذين  والّتفاعل مع األشخاص  الّتواصل 
ًعا. يقابله الّتواصل النّامّي من الباطن،  معّينة، أي الّتفاعل اللُّغوّي مع جمتمع أكثر توسُّ

.Endogeneous Communication ذايّت النّشوء
Exoglossic Language: لغة خارجّية املفردات 

اآلن  ُتستخدم  منطقة أخرى، حيث  Transplantesd يف  تمَّ زرعها  اّلتي  اللُّغة  هي 
كلغة رسمّية أو مشرتكة مع الّرسمّية. مثال ذلك: اإلنجليزّية يف تنزانيا أو ماليزيا، يقابلها 

.Endo-Glossic Language لغة داخلّية املفردات
Exophoric (Reference): مؤّش خارجّي املرجعّية 

إىل  يشري  اّلذي   Text النّص  يف  اللُّغوّية  الّسمة  لوصف  ُيستخدم  نحوّي  مصطلح 
 that ذاك   ،there األمثله عىل ذلك كلامت، مثل: هذه  النّص. ومن  يشء خارج ذلك 
أو هنا here، عندما ال تكون هذه املؤرّشات واضحة من خالل النّص، مثال: »الكتاب 
املرجعّية  داخيّل  املؤرّش  املصطلح  هذا  ويقابل   .»The book is over there هناك 
الواردة يف   Reference Endophoric Reference، واّلذي يصف أشكال املؤرّشات 

النّصوص، وتشري إىل عنارص أخرى من النّص نفسه.
Expanded Pidgin: لغة هجني مبّسطة ممتّدة 

.Pidgin انظر لغة هجينة مبّسطة
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Expansion Diffusion: ع االنتشار  توسُّ
.Diffusion  انظر االنتشار / الّتشّتت

Experiential: الّتجريبّية 
.Metafunctions )انظر الوظائف العليا )الفوقّية

Experiment: جتربة 
تأثري متغرّي عىل  تقييم  فيها؛ هبدف  الّتحّكم  دراسة أي ظاهرة ضمن ظروف ممكن 
 Experimental آخر، وبشكل عاّم جُترى الّتجربة باستخدام جمموعة جتريبّية وضابطة
الّدراسة  and Control Groups واحدة أو أكثر. فعىل سبيل املثال: يمكن أن تشمل 

الّتجريبّية معرفة ما إذا كانت استجابة املعّلمني )التغذّية الّراجعة( تؤّدي دوًرا يف حتسني 
راجعة  تغذية  تلّقت  إحدامها  املتعّلمني،  من  ملجموعتني  أجنبّية  بلغة  الّطالب  كتابة 
 .Experimental Group بشكل مستفيض عىل كتابتها، وهذه هي املجموعة الّتجريبّية
أو  تغذية راجعة،  أيَّ  يتلّقوا  مل  اّلذين  الّثانية فتضمُّ األشخاص اآلخرين  املجموعة  أما 
 .Control Group حتى بحّدها األدنى، وُتعرف هذه املجموعة بـاملجموعة الّضابطة
االجتامعّية  اخللفّية  املتعّلمني،  سّن  الّطبقة،  )حجم  األخرى  العوامل  مجيع  فإّن  كذلك 
للمتعّلمني،... إلخ( ستبقى ثابتة. ويف ناية فرتة الّتعليم، سُتخَترب مهارات الكتابة لدى 

 .)Robb et. al., 1986( كال الفريقني، وتتّم املقارنة بينهام. انظر
ى »الّتجارب الّضعيفة Weak Experiments« عىل االستقصاءات  هذا، ويطلق ُمسمَّ
جمموعة  سوى  تشمل  ال  ولكنّها  فيها،  الّتحّكم  يمكن  بيئات  يف  جُترى  اّلتي  اللُّغوّية 
أّنه ال يوجد جمموعة ضابطة(. وقد اسُتخدمت هذه  املستهدفة )أي  العّينة  واحدة من 
 Second Language الّثانية  اللُّغة  باكتساب  املتعّلقة  األبحاث  يف  الّضعيفة  الّتجارب 
مت مدخالت لغوّية بدائّية إىل مشاركني، وُطلب من هؤالء  Acquisition، حيث قدَّ

حول  واملكتوب  الكالمّي  الّتواصل  يف  واملشاركة  تعقيًدا،  أكثر  مجل  بناء  املشاركني 
.)Master et al., 1989( جمموعة من املواضيع

Extended Pidgin: لغة هجينة مبّسطة ممتّدة 
.Pidgin انظر لغة هجينة مبّسطة
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External History (of Language): الّتاريخ اخلارجّي لّلغة 
.Historical Linguistics انظر اللُّغوّيات الّتارخيّية

Extra-Territorial Dialect: الّلهجة خارج اإلقليم 
  .Transplanted Dilect, Language انظر الّلهجة، اللُّغة املغروسة

Eye-Dialect: هلجة العني 

املثال:  سبيل  عىل  النّطق،  لتمثيل  القياسّية  غري  اإلمالئّية  االصطالحات  استخدام 
 )we was just going( اإلنجليزّية  اجلملة  لتمثيل  الاّلتينّية  احلروف  استخدام 
يتمُّ  األحيان  بعض  يف   .)we wuz jus goin( لتصبح  حرفيًّا،  هبا  النّاطق  يلفظها  كام 
استخدام هلجة العني يف الكتابة الّصوتّية Transcription للمحادثات بداًل من استخدام 
الّرموز الّصوتّية اّلتي قد جتعل من الّصعب قراءة تلك النّصوص. إاّل أّن هناك حماذير 
من استعامل هذه الّطريقة؛ ألّن الكالم قد يبدو غري دقيق، أو غري واضح النّطق. وهذه 
مشكلة خاّصة عندما ُتستخدم هلجة العني لتمثيل أشكال الّلهجات غري القياسّية )لكنّها 
ليست هلجة قياسّية Non-Standard(؛ ممّا جيعل النّوع األّول من الّلهجات يبدو وكأّنه 

شذوٌذ عن األخرى.
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F
Face: وجه 

مفهوم مرتبط بأعامل )Erving Goffman )1955. ويعّرف Goffman الوجه بأّنه: 
»القيمة االجتامعّية اإلجيابّية اّلتي يطلبها شخص ما لنفسه بشكل فّعال، من خالل ما يراه 
اآلخرون أّنه اكتسبه خالل موقف تواصيّل معنّي« )Goffman, 1972: 319(. وعليه 
ه  فإنَّ الوجه يشري إىل صورة الّذات للّشخص الّظاهر للعاّمة، واّلتي حتتاج إىل أن ُتوجَّ
أّنه  أو  إنَّه خرس وجهه،  يقال عنه  فإّنه  ما  يتحّقق وجه شخص  الّتفاعل. وإذا مل  خالل 
حسب مصطلح Goffman قد أصبح يف »الوجه اخلاطئ in wrong face »، أو »خارج 
الوجه out of face ». وخالل الّتفاعل، ينبغي أن يويل املشاركون االعتبار لوجوههم 
الوجه  عىل  للمحافظة  املطلوب  العمل  إىل  وُيشار  سواء.  حّد  عىل  اآلخرين  ولوجوه 
املثال- عىل إسرتاتيجّية  ينطوي- عىل سبيل  Facework ». وهذا قد  الوجه  بـ »عمل 
الّتجنُّب؛ كالّتظاهر بعدم مالحظة زّلة اجتامعّية. ويعدُّ الوجه مفهوًما أساسيًّا يف نظرّية 
 Penelope Brown & Stephen ميَّز كلٌّ من  Politeness Theory. وقد  الّتهذيب 
 Negative الّسلبّي  والوجه   Positive Face اإلجيايّب  الوجه  بني   Levinson )1987(

Face، )الّرغبة يف احلصول عىل موافقة اآلخرين مقابل الّرغبة يف عدم فرض أمر من 

ِقبل اآلخرين(، وبنيَّ Levinson أّن املشاركني يف الّتفاعل بحاجة إىل استخدام جمموعة 
من إسرتاتيجّيات الّتهذيب واملداراة للحفاظ عىل وجه املشاركني اآلخرين.

Fairclough Norman )1941-(: فريكلوف نورمان 
 Critical Discourse Analysis للخطاب  النّقدّي  الّتحليل  منهجّية  يس  مؤسِّ أحد 
)CDA(، اّلذي جيمع بني أدوات النّظرّية اللُّغوّية ونظرّية اخلطاب والنّظرّية االجتامعّية، 

إلقامة صالت بني اللُّغة Language واأليديولوجّية Ideology والّسلطة Power. يرى 
اللُّغة وسيلًة للهيمنة، وناقلة لأليديولوجّية؛ ويف الوقت نفسه، فإنَّ حتليل   Fairclough

النّاقد )CDA( يعدُّ وسيلًة لكشف النّقاب عن  اللُّغة عن طريق منهجّية حتليل اخلطاب 
 Fairclough لعب  اّلتي  الّصلة  ذات  املجاالت  ومن  عليها.  والّتنافس  اهليمنة  عالقات 
 ،Critical Language Awareness )CLA( دوًرا رئيًسا فيها: نظرّية الوعي النّقدّي لّلغة
واّلتي تنطوي عىل املزيد من الّتطبيق العميّل والّتعليمّي ملنهجّية الّتحليل النّقدّي للخطاب. 
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 Fairclough يبنّي   »Critical Language Awareness لّلغة  النّقدّي  الوعي   « كتابه  يف 
كيف أّن قّوة املحافظة للمالءمة Appropriateness تفّضل لغة اجلامعات القوّية اجتامعيًّا 
يف »النّظام االجتامعّي اللُّغوّي«. حاليًّا، يعمل Fairclough أستاًذا لّلغة واحلياة االجتامعّية 

.Lancaster يف جامعة Language and Social Life

False Consciousness: الوعي الّزائف 
من  جمموعة  أّنه  ُيفرتض  ما  إىل  يشري   ،Marxism املاركسّية  انظر  ماركيّس،  مفهوم 
الّتفامهات اخلاطئة أو الّزائفة اّلتي يضعها بعض أعضاء اجلامعات املضطهدة اجتامعيًّا، 
ف عىل أّنم يتعرضون  مثل أعضاء الّطبقة العاملة Working Class، ممّا يمنعهم من الّتعرُّ
لالستغالل من ِقبل الّطبقة احلاكمة أو الّرأساملّية. حيث ُيعترب أحد االهتاممات الرئيسة 
 ،)Critical Discourse Analysis )CDA( للخطاب  النّقدّي  الّتحليل  منهجّية  يف 
اللُّغة للحفاظ عىل فهم زائف أو خاطئ من  اّلتي ُتستخدم فيها  الّطرق  والكشف عن 

.Manipulation خالل املناورة والّتالعب
Fast Speech: الكالم الرّسيع 

.Connected Speech انظر الكالم املّتصل
Fatherese: اللُّغة األبوّية 

.Child-Directed Speech انظر الكالم املوّجه للّطفل
Feature: سمة / ميزة 

ة،  بالّرغم من أنَّ مصطلح »سمة Feature« له معنى تقنّي يف بعض النّظرّيات اللُّغويَّ
إاّل أّنه ُيستخدم أيًضا كمصطلح عاّم جلانب من جوانب اللُّغة عىل أي مستوى لغوّي، 
 Pronunciation سمة النّطق ،Grammatical Feature عىل سبيل املثال: )سمة نحوّية

.)Conversational Feature سمة ختاطب ،Feature

Felicity Conditions: شوط الّلباقة 

مصطلح من نظرّية األفعال احلوارّية Speech Act Theory اّلتي ُتعنى باألفعال اّلتي 
يتمُّ تنفيذها من ِقبل الكالم، عىل سبيل املثال: عبارة قد حتمل معنى الوعد، أو الّتحذير، 
فإّنا  القيام هبذه األفعال بصورة ُمرضية،  يتمُّ  إّنه لكي  الّتهديد لشخص ما. ويقال  أو 
حتتاج إىل استيفاء رشوط معّينة، وكثرًيا ما ُتوصف بأّنا رشوط الّلباقة. ويف حالة الوعد، 

تشمل رشوط الّلباقة ما ييل:
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شيًئا  • تفعل  بأن  َتِعد  أّنك  )أي  املستقبل  يف  سيحصل  بحدث  العبارة  توحي 
الكالم  أي  املايض(.  فعلت شيًئا يف  قد  بأّنك  الوعد  يمكنك  فال  املستقبل؛  يف 
 I promise, I‘ve الذي ُيوحي بوعد ما، فعبارة: »أنا أعُد، لقد نظفت غرفتي
ل وعًدا وفق أفعال الكالم، بل هي تعمل كضامن  cleaned my room« ال تشكِّ

بأّن املتكّلم قد فعل شيًئا.
ث أّن الّسامع يتمنى القيام بالعمل املوعود به، والّسامع يف الواقع  • َيعتقد املتحدِّ

يرغب يف ذلك.
ال ُيتوّقع من املتكلِّم أن ينّفذ اإلجراءات املوعودة يف سياق األحداث العادّية. •
يعتزم املتكّلم القيام هبذا العمل. •
يؤِمن املتكّلم بأّن الكالم اّلذي قاله ُيلزمه القيام هبذا العمل. •

انظر  النّاجح،  للوعد  الكاملة  للمواصفات  تفصيلّية  معلومات  عىل  للحصول 
.)Searle, 1969(

Femininty (-ies): النّسوّية 
يف الّسبعينّيات والّثامنينّيات من القرن املايض، مع بدايات األبحاث املتعّلقة باللُّغة 
مثل   Femininity النّسوّية  اعترِبت   ،Language and Gender االجتامعّي  والنّوع 
اللُّغة،  يف  تنعكس  أن  يمكن  املتكّلمني،  سامت  من  سمة   ،Masculinity الّذكورّية 
اللُّغة    بتقييم  املتعّلقة  االجتامعّية  النّفسّية  البحوث  وأشارت  املستمعون.  ويدرّكها 
Language Evaluation - عىل سبيل املثال- إىل أّن الّلهجات املختلفة، أو غريها من 

جوانب الكالم، يمكن أن ُينظر إليها عىل أّنا أنثوّية أو ذكورّية، ويف بعض الّدراسات 
شأن  ومن   .)Smith, 1985( انظر  خنثى،  أو  متمّيز،  غري  مذّكرة،  أو  مؤّنثة  بوصفها 
Gender بوصفها ظاهرة اجتامعّية َتعترب األنوثة غري  الناّمذج احلديثة للنّوع االجتامعّي 
َتستخدم  ما  األنوثة، وكثرًيا  أنواع خمتلفة من  الّتشديد عىل وجود  )أي  نسبيًّا  متجانسة 
صيغة اجلمع »األنثوّيات Femininities« هلذا الغرض. وهناك أيًضا تركيز عىل األنوثة 
إىل  ُينظر  أن  يمكن  )بحيث  ثابتة  سمة  من  بداًل  سياقّية   Practice كمامرسة  املؤّنث   /
املتكّلمني عىل أّنم »يقومون بـاألنوثة Doing Femininity«، أو نوع معنّي من األنوثة، 

ث بطريقة معّينة. من خالل الّتحدُّ
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Feminism (and Sociolinguistics): النّسوّية واللُّغوّيات االجتامعّية 
يمكن تعريف نظرّية النّسوّية بصورة عاّمة بأّنا حركة معنّية بتحديد ومكافحة الّظلم 
واالضطهاد االجتامعّي والّثقايّف والّسيايّس واالقتصادّي ضّد النّساء والفتيات. فاهلدف 
بني  املساواة  أنَّ   Deborah Cameron وترى  اجلنسني.  بني  املساواة  حتقيق  جمّرد  ليس 
 »Full Humanity of Women للمرأة  الكاملة  »اإلنسانّية  أجل  من  حركة  اجلنسني 
الّذكور  لصالح  »املوّجهة  املعايري  حتّدت  أّنا  أساس  عىل   .)Cameron, 1992: 4(

Male-Oriented«، واّلتي يمكن احلكم عىل مدى املساواة فيها. ويف إطار هذا الّتعريف 

ع، فقد تغرّيت بؤرة الّتساؤالت اّلتي تطرحها النّسوّية  الواسع, تتمّيز احلركة النّسوّية بالّتنوُّ
نظرّي  وقيم ونج وفهم  معتقدات  األوقات، من خالل  أي وقت من  الّزمن, ويف  مع 
خمتلف, بحيث تكون النّسوّية يف صيغة اجلمع Feminisms مفّضلة أحياًنا. كان للنّسوّية 
أو   ،Feminist Linguistics النّسوّية  اللُّغوّية  البحوث  مع  ومتمّيزة  متنّوعة  عالقات 
يأخذ  اّلذي  البحث  يف   Feminist Sociolinguistics النّسوّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات 
االجتامعّي  والنّوع  باللُّغة  املتعّلقة  البحوث  أيًضا  النّسوّية  تدعم  رصحًيا,  ا  نسويًّ نًجا 
Language and Gender. وقد اهتّم الباحثون النّسوّيون بالعالقة بني النّوع االجتامعّي 

هذه  دراسة  وكيفّية  واللُّغة،   )Social Phenomenon اجتامعّية  )كظاهرة   Gender

العالقة. وقد انتقد النّسوّيون النّظرّيات والبحوث اللُّغوّية )االجتامعّية( الّتقليدّية، مثل 
عملّية اختيار وتصنيف املخربين من اإلناث والّذكور يف الّدراسات اّلتي ُتعنى بالّتغيري 
إىل  باإلضافة  البحث،  إجراء  من  مبّكر  وقت  يف  )كالّلكنات(  Varlationist؛  اللُّغوّي 
الّتفسريات النّمطّية الستخدام اللُّغة حسب اجلنس. وقد متّت دراسة العديد من جوانب 
اللُّغة من منظور نسائّي أكثر رصاحة؛ كالّتمثيل اللُّغوّي للنّساء والّرجال، واالختالالت 
والّتصّورات،   ،Sexism اجلنيّس  الّتحّيز  انظر:  اللُّغات.  من  جمموعة  بنية  يف  اجلنسّية 
يف  الّتفاوت  واالختالفات/  والّرجل،  املرأة  عند  اللُّغة  استخدام  حول  والوصفات 
الّثامنينّيات  أواخر  منذ  والّذكور.  اإلناث  من  للمتحّدثني  الفعيّل  اللُّغوّي  الّسلوك 
رات الفكرّية،  والّتسعينّيات من القرن املايض، تأّثرت البحوث اللُّغوّية النّسوّية بالّتطوُّ
مثل ما بعد البنيوّية Post-Structuralism، وما بعد احلداثة Postmodernism، وقد 
رّكزت عىل املامرسات اللُّغوّية لفئات معّينة من النّساء والّرجال، وعىل األداء الّسياقّي 
فيام  ثابتًة  اجتامعّيًة  فئًة  اجلنس  نوع  اعتبار  من  بداًل  اهلوّية،  للّجنس وغريه من جوانب 
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يتعّلق باستخدام اللُّغة. وقد أنتجت النّظرّية النّسوّية أيًضا كامًّ من اإلصالحات اللُّغوّية 
فعىل   ،Language Planning اللُّغة  لتخطيط  مبادرات  أو   ،Linguistic Reforms

سبيل املثال: أنتجت النّظرّية مبادئ توجيهّية لَتجنُّب اللُّغة املتحّيزة جنسيًّا، أو الّطعن يف  
املامرسات الّتقليدّية يف املناظرات أو املناقشات العاّمة. وقد أصبح هؤالء أنفسهم هدًفا 
Cam-( وملناقشة النّظرّية النّسوّية واللُّغوّية، انظر .)Pauwels, 1998 )للّدراسة، انظر 

.)Women‘s Language( وانظر أيًضا لغة النّساء ،)eron, 1992

Ferguson Charles A. )1921-98): تشارلز فريغسون 
 Centre for Applied الّتطبيقيَّة  اللُّغويَّات  ملركز  مدير  أّول   Ferguson ُيعترب 
االجتامعّية يف  العلوم  أبحاث  واشنطن عام ١9٥9، ورئيس يف جلنة  Linguistics يف 

 Social Science Research Council‘s Committee on االجتامعّية  اللُّغوّيات 
أحد   Ferguson ُيعترب  كام  و١97٠،   ١96٤ بني  ما  الفرتة  يف   Socio-Linguistics

اللُّغوّيات  لربنامج  مدير  أّول   Ferguson كان  الاّلجتامعّية.  اللُّغوّيات  علم  مؤّسيس 
إسهاماته  وتضّمنت   .١967 عام   Stanford جامعة  يف   Linguistics Programme

 ،Diglossia الّلسان  ازدواجّية  يف  الّدراسّية  حلقاته  الاّلجتامعّية  لّلغويات  اخلاّصة 
جمال  وضمن   .Religion الّدين  يف  واللُّغة   ،Foreigner Talk األجانب  وحديث 
يف  كبرية  بإسهامات   Ferguson قام   ،Applied Linguistics الّتطبيقّية  اللُّغوّيات 

ختّصص ختطيط اللُّغة Language Planning. وقد ُتويف بتاريخ ٢ أيلول ١998.
Field: جمال / حقل 

ل من خالهلا كلامت  يشري يف علم الّداللة/ املعاين Semantics إىل الّطريقة اّلتي تشكِّ
.Semantic Field معّينة جمموعات مفاهيمّية أو جماالت، انظر املجال الّداليّل

إىل   Systemic Functional Linguistics النّظامّية  الوظيفّية  اللُّغوّيات  يف  يشري 
أحد اجلوانب الّثالثة يف االستعامل Register أّما النّوعان اآلخران فيتمّثالن يف النّمط 
Mode، والفحوى Tenor. ويشري املجال »جمال اخلطاب Field of Discourse« هنا 

إىل نشاط أو موضوع عن أّي نّص معنّي. عىل سبيل املثال، يف احلوار اآليت:
صباح اخلري، هنا عيادة الّدكتور Wang ، كيف يمكنني مساعدتك؟- 

- Good morning, Dr Wang‘s surgery, can I help you? 

 - Yes, I‘d like to make an appointment .أجل، أرغب يف حتديد موعد البنتي
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.for my daughter

هنا، فإن املجال يف هذا املثال هو حتديد موعد طبِّّي.- 
Fieldwork: العمل امليدايّن 

مبارش،  اللُّغوّية بشكل  للمواّد  املنهجّي  ينطوي عىل اجلمع  بحثّي  نشاط  عبارة عن 
مالحظة  أو  الّرصد،  خالل  من  املثال:  سبيل  عىل  الفردّيني.  املتحّدثني  خالل  من 
 ،Questionnaires االستبيانات  أو عن طريق   ،Participant Observation املشرتك 
Elicitation، أو عن طريق تسجيل املقابالت  أو عن طريق االستخراج »االستنباط« 

  .Interviews

اّلتي يقطن  امليدايّن يف أماكن بعيدة، كام هي احلال يف املدينة  القيام بالعمل  ويمكن 
.Empirical Linguistics فيها الباحث نفسه. انظر اللُّغوّيات الّتجريبّية

Fingerspelling: الّتهجئة باألصابع 
جزء مهمٌّ من لغة اإلشارة Sign Language. حيث إّن كلَّ حرف من األبجدّية ممّثل 
بحركة يد حمّددة. ُتستخدم الّتهجئة باألصابع غالًبا عند اإلشارة ليشء، مثل: األشخاص، 
واألماكن، واألفالم، وعناوين الكتب. ويتوّفر العديد من الكتّيبات اخلاّصة باحلروف 
األبجدّية Manual Alphabet يف خمتلف الّدول، مثل لغة اإلشارة األسرتالّية اّلتي تتمّيز 
باحلروف األبجدّية اّلتي حتتاج كلتا اليدين، ولغة اإلشارة األمريكّية، ولغة إشارة إفريقيا 
ومصطلح  فقط.  واحدة  لَيد  حتتاج  اّلتي  األبجدّية  باحلروف  تتمّيزان  الّلتني  اجلنوبّية 

»كتّيب احلروف األبجدّية Manual Alphabet موجود أيًضا.
First Language: اللُّغة األوىل 

الّصيغة  وهي   ،L١ الفرد،  يتعّلمها  اّلتي  األوىل  اللُّغة  إىل  لإلشارة  عموًما  ُيستخدم 
املختصة لّلغة األوىل، وُيستخدم أيًضا يف املقابل L٢ اللُّغة الّثانية،و L3 اللُّغة الّثالثة... 
إلخ. مع ذلك، قد تشري »اللُّغة األوىل« أيًضا إىل اللُّغة اّلتي يكون الفرد فيها أكثر كفاءة 
يف أّي مرحلة من حياته، وقد يكون هذا خمتلًفا عن اللُّغة األوىل باملعنى الّزمنّي. فمثاًل: 
ترتعرع  صغرية  لطفلة  والّتعلم  الّتعّرض  من  الّزمنّي  الّتسلسل  حيث  من  األوىل  اللُّغة 
الوقت وبلوغ  اللُّغة اإلسبانّية. مع ذلك، وبمرور  املّتحدة األمريكّية هي  الواليات  يف 
الكفاءة، واملدى  بمعنى  لغتها األوىل،  اإلنجليزّية  اللُّغة  قد تصبح  البلوغ،  الّطفلة سّن 
اّلذي ُتستخدم فيه اللُّغة، كام أّن هوّيتها ستتشّكل مع اللُّغة اإلنجليزّية؛ وذلك هليمنتها 



-١٥٠-

Dominant يف الواليات املّتحدة األمريكّية. وُيعرف مصطلح »اللُّغة األّولّية/ املحلّية« 

ث بالّشكل األكثر شيوًعا. كام ُتعرف »اللُّغة  بأنه إشارة إىل اللُّغة اّلتي يستخدمها املتحدِّ
 Mother األوىل« بارتباطها بلغة املجتمع ككّل أكثر منها لغة للفرد. انظر أيًضا اللُّغة األّم

.Second Language ؛ اللُّغة الّثانيةTongue

Firth, J. R. )1890-1960): فريث 
لندن  جامعة  يف   Linguistics اللُّغوّيات   رئيس  منصب  يتوىّل  بريطايّن  أّول  هو 
 The University of London‘s School of Oriental للّدراسات الرّشقّية واإلفريقّية
and African Studies، واستمّر فيه حتى عام ١96٠. كانت بداية عمله يف األساس 

يف جمال علم النّظام الّصويت Phonology. اشتهر Firth بأعامله يف اللُّغوّيات االجتامعّية 
يف موضوع سياق األحداث Context of Situation، وهو موضوع يرتكز جزئيًّا عىل 
أفكار عامِل األنثروبولوجي Malinowski. كان Firth يرى سياق الّظرف بطريقة جمّردة 
وأكثر عمومّية، وكان مهتامًّ بتحليل نمط معنّي لوصف طريقة استخدام خصائص حمّددة 
 M. A. K. Halliday & يف اللُّغة، وهبذا أّثر عىل جيل الحق من العلامء، من ضمنهم

 .Braj Kachru

Fishman, Joshua (1926- ): فيشامن، جوشوا 
متحّمس  ومدافع   ،Sociology of Language اللُّغة  اجتامع  علم  مؤّسس  وُيعدُّ   
للّتعليم ثنائّي اللُّغة Bilingual Education يف الواليات املّتحدة األمريكية، كام ُيعترب 
 Endangered باللُّغات املهّددة باالنقراض  الّتطبيقّية املتعّلقة  اللُّغوّية  رائًدا يف القضايا 
اللُّغة  ثنائّية  حول  احلديثة  العلمّية  الّدراسة  وتعريف  بتشكيل  قام   .Languages

Bilingualism والّتعّددّية اللُّغوّية Multilingualism، كام أنتجت كتاباته مصطلحات 

اللُّغة  إصالح   ،Language Loyalty اللُّغة  والء   ،Domain املجال  مثل:  قياسّية، 
ل اللُّغة Language Shift. كام لعب Fishman دوًرا  Language Maintenance، وحتوُّ

 Ethnicity واللُّغة والعرق ،Language Planning ا يف جماالت الّتخطيط اللُّغوّي حموريًّ
يف   .Sapir-Whorf Hypothesis فرضّية  انظر  والفكر.  والّثقافة  اللُّغة  بني  والعالقة 
اللُّغة  برنامج »عكس حتّول  إىل  يؤّدي  Fishman حتلياًل حاساًم  اقرتح  اآلونة األخرية، 
Language Shift« يف املجتمعات املحارصة. ومن خالل جتربته األوىل والعلمّية مع 

العربّية واليديشّية Yiddish، أرّص Fishman عىل أّنه »ال توجد لغة ال يمكنها القيام بأّي 
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 Pennsylvania، يف فيالدلفيا، وقد قام بالّتدريس يف جامعات Fishman يشء«. ُولد
Yeshiva، ومدرسة Ferkauf  للّدراسات العليا، ومؤّخًرا يف جامعة Stanford. وهو 

 International Journal of the اللُّغة  اجتامع  لعلم  الّدولّية  للمجّلة  املؤّسس  املحّرر 
.Sociology of Language

Fishman’s Extension: امتداد فيشامن 
.Diglossia انظر ازدواجّية الّلسان

Flap: )نقرّي )صوت صامت
وفًقا   Consonants الّصامتة  األصوات  وتصنيف  وصف  يف  ُيستخدم  مصطلح 
Manner of Articulation. يتمُّ نطق األصوات النّقرّية عندما يالمس  لكيفّية النّطق 
ا. عىل سبيل املثال: الّصوت ]r[ واّلذي َيصدر  عضو النّطق عضًوا آخر لفرتة قصرية جدًّ
من خالل تالمس قصري بني الّلسان والنّتوء الّسنخّي العلوّي Alveolar Ridge، واّلذي 
اإلنجليزّية.  اللُّغة  للّصوت/r/ يف  متثيل حيّسّ صويّت  أّنه  ُيسمع عىل  أن  أحياًنا  يمكن 
ويمكن استخدام مصطلح نقرة Tap بالّتبادل مع Flap، عىل الّرغم من وجود اختالف 
بني املصطلحني عند متييز وصف بعض اللُّغات. انظر أيًضا األبجدّية الّصوتّية العاملّية 

.Phonetics ؛ وعلم الّصوتّياتInternational Phonetic Alphabet

Floor: الّدور يف احلديث 
غالًبا ما ُتستخدم بشكل فضفاض بمعنى »الفضاء« الّتفاعيّل اّلذي يشغله املتحّدثون. 
ف )Carole Edelsky , 1981( هذا عىل  يف وصف كالسيكّي لألرضّية يف الّتفاعالت، عرَّ
نحو أدّق بأّنه: »ما هو معرتف به يف غضون فرتة زمنّية نفسّية«. ُيعرف هذا الّتعريف بأّنه 
ل جزًءا من دور احلديث، )فالّسؤال  ليس كلُّ دور حتادثيًّا Speaking Turns؛ وإّنام يشكِّ
الّسيطرة عىل دور  فيه  يتمُّ  مثال عىل دور ال  ما هو  بتوضيح يشء  يطالب  اّلذي  املختص 
بتحديد  للباحثني  يسمح  ث  الّتحدُّ دور  أّن  كام   .)Non-Floor-Holding Turn احلديث 
أنواع خمتلفة من األدوار. وقد ميَّز Edelsky  بني أنواع األدوار بناًء عىل أنامط خمتلفة من 
 Singly Developed ا ر انفراديًّ أخذ األدوار يف احلديث Turn-Taking، مثل: »دور ُطوِّ
تعاونيًّا  ر  ُطوِّ »دور  معّينة؟  فرتة  طوال  الّدور  عىل  واحد  متحّدث  يسيطر  أين    »Floor

Collaboratively Developed Floor« أين عدد املتحّدثني الذين يسيطرون عىل )دور 

.Conversation Management الّتحّدث( مع بعضهم البعض؟ انظر أيًضا إدارة املحادثة
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Focusing, Diffusion: الّتمرُكز، االنتشار 
Robert Le Page and An- خالل  من  واالنتشار  الّتمركز  مفهوَمي  تقديم  )تّم 

dree Tabouret-Keller, 1985( يف سياق حديثهام عن األعامل االجتامعّية والنّفسّية 

يصف  واختالفها.  اللُّغة  باستخدام  يتعّلق  فيام   Acts of Identity اهلوّية  لنموذج 
الّتمركز Focusing العملّية اّلتي يصبح فيها اختالف األفراد من املتحّدثني أكثر تشاهًبا 
كالم  تدرجييًّا  يشبه  وهكذا  هبم،  اخلاّص  الكالم  ألنامط  كضبطهم  البعض؛  لبعضهم 
متاثله  يتمَّ  أن  املتحّدث يف  بدافع رغبة  اللُّغوّي  الّتعديل  مثل هذا  يكون  الكربى.  الفئة 
 .»Projection »اإلسقاط  ى  ُتسمَّ اّلتي  للهوّية  تشكيل  عملّية  )وهي  الكربى  الفئة  مع 
فوصف اللُّغة عىل أّنا متمركزة Focused يعني ذلك أّنا متجانسة نسبيًّا؛ ممّا يعني تشابه 
االنتشار  ُيظِهر  أخرى،  ناحّية  ومن  اللُّغوّي.  سلوكهم  يف  البعض  لبعضهم  املتحّدثني 
سلوك  لتباين  نتيجة  هي   Diffuse االنتشار  فعملّيات  الّداخيّل،  الّتباين  من  الكثري 
املتكّلم. »الّتقييس / الّتقنني Standardisation« أي الّتطوير املتعَمد ألصناف موحّدة 
الرّتكيز  تدرجيّية من  تتفاعل مع عملّيات  ما  اإلقليمّية، وغالًبا  فوق  نسبيًّا لالّتصاالت 
الّتقارب  أيًضا:  انظر  األشخاص.  بني   Accommodation and Focusing واإلقامة 

.Language Standard مقياس اللُّغة ،Convergence

Folk Linguistics: اللُّغوّيات الّشعبّية 
الّشعبّية  املعتقدات  إىل  لإلشارة  اللُّغوّيني  بعض  ِقبل  من  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
 Professional Linguistic حول اللُّغة، وخيتلف العديد منها عن الفهم اللُّغوّي املهنّي
الّلهجة؛  أو  لّلغة  الّصفات اجلاملّية  Understanding(. وقد يشمل ذلك أحكاًما بشأن 

والقوالب النّمطّية عن اللُّغات / الّلهجات؛ واألحكام املتعّلقة بحدود هلجة، وأصول 
اللُّغة الّشعبّية Folk Etymology، أو املعتقدات حول أصول بعض الكلامت. وقد كانت 
الّتصّورات اللُّغوّية الّشعبّية هي نفسها موضوع الّدراسات االجتامعّية. عىل سبيل املثال، 
 Language انظر أيًضا: أيديولوجّية اللُّغة .)Niedzielski and Preston, 2000( انظر

.Standard Language Ideology ؛ وأيديولوجّية اللُّغة القياسّيةIdeology
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Footing: الّتذييل 
وضع  أو  بانتظام  الّتذييل  يتعّلق   .Erving Goffman عمل  من  مستمّد  مصطلح 
يف  تغيري  إىل  الّتذييل  يف  الّتغيري  ويشري  موقف.  مع  أو  اآلخرين  مع  عالقة  يف  شخص 
 ،Goffman لـِ  بالنّسبة  األحداث.  تنسيق  طريقة  يف  تغيري  أو  اآلخرين،  مع  العالقات 
الّتغرّيات يف احلالة هي الّسمة الّروتينّية للّتفاعل بني النّاس، وقد حيدث ذلك أو ينعكس 
يف استخدام اللُّغة. عىل سبيل املثال: الّتغيري إىل »حديث صغري« بعد اجتامع يشري أكثر 
 Stylistic إىل عالقة غري رسمّية. وقد يفرّس أسلوب االختالف. انظر الّتنّوع األسلويّب
الّتذييل بني  الّتغيري يف  ناحية  Code-Switching من  اللُّغوّي  الّتناوب  أو   ،Variation

.Frame املشاركني.  انظر أيًضا، اإلطار
Foreign Language: اللُّغة األجنبّية 

هي لغة ال حُتكى بإقليم معنّي بشكل عاّم. وحيث إّنه ال توجد فرصة لتعلُّمها »طبيعيًّا« 
من خالل وسائل تفاعلّية يف هذه احلالة، فال بّد من تعّلمها عن طريق الّتعليم أو الّدروس 
إضافّية  لغة  ُتعترب  اّلتي   ،Second Language الّثانية  اللُّغة  انظر  املقابل،  اخلصوصّية. يف 
متاحة للمتعّلمني يف إقليم معنّي. ُتعترب اللُّغة الفرنسّية لغًة أجنبّيًة يف جنوب إفريقيا، حيث 
ال يوجد ناطقون باللُّغة الفرنسّية، مع ذلك يمكن تعّلمها كلغة ثانية من خالل املهاجرين 
فرنسا سابًقا، وال  من  حُتكم  كانت  بلد  أّي  أيًضا يف  ثانيًة  لغًة  الفرنسّية  وُتعترب  فرنسا.  يف 
أيًضا اإلنجليزّية كلغة أجنبّية  انظر  العاج.  الفرنسّية، مثل ساحل  الّثقافة  تأثري  تزال حتت 
.X as a Foreign Language إكس كلغة أجنبّية ،English as a Foreign Language

Foreigner Talk: حديث األجانب 

هبا  يتحّدث  اّلتي  اخلاّصة  للّطريقة   Charles Ferguson )1971( صاغه  مصطلح 
ث بلغتهم؛ لذا ُيعترب  النّاطقون بلغتهم األصلّية إىل أّولئك اّلذين ال يمتلكون ناصّية الّتحدُّ
ا Register، إذ ينطوي عادة عىل أشكال مبّسطة  حديث األجنبّي رضًبا استعامليًّا خاصًّ
ا، مثل: غياب فعل الكينونة Copula أو عدم وجود لواحق، وبطء وترية الكالم  نحويًّ
بالّتأثري  االجتامعّيون  األخّصائّيون  اهتّم  وقد  والربودة،  اإلجهاد  استخدام  زيادة  مع 
املحتمل ملثل هذا الّسجل املبّسط واملدخالت Nput املعّدلة عىل عملّيات اكتساب اللُّغة 

 .Pidginisation والّتبسيط اللُّغوّي ،Second Language Acquisition الّثانية
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Forensic Linguistics: اللُّغوّيات القضائّية 
اللُّغة  بتحليل  املعنّية   Applied inguistics الّتطبيقّية  اللُّغوّيات  من  فرًعا  ُتعترب 
مشاركات  االجتامعّيني  الّلسانّيني  من  للعديد  كان  القانونّية.  العملّيات  يف  للمساعدة 
عىل  باالعتامد  االجتامع  علامء  يقوم  املثال:  سبيل  فعىل  القضائّية.  اللُّغوّيات  يف  فاعلة 
خرباهتم يف معرفة ودراسة هلجات خاّصة؛ للّتعّرف عىل املنطقة اجلغرافّية اّلتي ينتمي هلا 
أحد املتكّلمني. كام يستطيع حمّللو اخلطاب أن يقوموا بتحليل بيانات املقابالت أو نامذج 
ث. كام أسهم  أخرى من األدّلة اجلنائّية للمساعدة يف تقييم صّحة الّدوافع املعنّية باملتحدِّ
علامء اللُّغويَّات االجتامعّية يف تطوير الّسياسات واملامرسة يف الّسياقات القانونّية، مثل: 
إدارة املقابالت، واستجواب املتحّدثني من خمتلف اللُّغات والّثقافات. وللحصول عىل 

.)Eades, 1992( مثال، انظر
Form (Vs Function): الّشكل مقارنة بالوظيفة 

تّتخذ العديد من دراسات اللُّغوّيات االجتامعّية األشكال اللُّغوّية كنقطة بداية هلا، 
ومن  ذلك،  ومع  النّحوّية.  اخلصائص  أو  لّلفظ  املتكّلمني  استخدام  إىل  بالنّظر  فمثاًل: 
أو  معانيها  املحّلل حيتاج الستنتاج  فإّن  اللُّغوّية،  األلفاظ ضمن األشكال  تفسري  أجل 
يمكن  الوظائف ال  أّن  أي  األمر؛  به عدم وضوح هذا  املسلَّم  فمن  وظائفها. عموًما، 
بني  خالف  هناك  يكون  األحيان  بعض  ففي  األشكال.  خالل  من  ببساطة  ُتعرف  أن 
املحّللني يف الّتفسري. عىل سبيل املثال: هناك العديد من الباحثني املهتّمني باللُّغة والنّوع 
م يف الّدراسات املبّكرة  االجتامعّي Language and Gender ممّن اعرتضوا عىل اّدعاء ُقدِّ
اللُّغوّية  الّصيغ واخلصائص  إىل استخدام  يِملَن  النّساء  اللُّغوّي، وأّن  حول االختالف 
املطابقة لّلغة املعيارّية كمؤرّش عىل انعدام أمنهم اللُّغوّي. وتعطي تفسريات بديلة أنامًطا 
أو   ،Tag Questions املؤّكدة  األسئلة  مثل:  املحادثة،  خصائص  استخدام  يف  متنّوعة 
اللُّغوّيات  يف  الّدراسات  نزعت  لقد  الواضحة.   Interruptions الكالم  مداخالت 
عىل  املبارش  الرّتكيز  إىل  أكثر   Interactional Sociolinguistics الّتفاعلّية  االجتامعّية 
الوظائف واملعاين كإسرتاتيجّيات تواصل املتحّدثني بداًل من استخدام الّتوزيع املحّدد 
اإلسرتاتيجّيات  هذه  حول  خاّص-  بشكل  األخرية-  الّدراسات  وتعرتف  بينهم. 

بإمكانّية الغموض، وتعّدد املعاين.
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Form Word: الكلمة الّشكلّية 
.Grammatical Word انظر الكلمة القواعدّية

Formal (-ity): رسمّي 

أحد األبعاد اهلاّمة اّلتي تتعّلق باالختالف يف كلٍّ من الكالم والكتابة. بشكل عاّم 
يتبنّى املتحّدثون والكّتاب أسلوًبا خمتلًفا، معتمدين عىل مستوى الّرسمّية، بناًء عىل املهّمة 
عىل  )الّرسمّية(  الّشكلّية  إىل  ُينظر  ما  عادة  االجتامعّية،  اللُّغوّيات  إطار  يف  املوقف.  أو 
أّنا طيف مّتصل يمتّد من األكثر إىل األقل رسمّية. ويمكن تطبيق هذا املفهوم بشكل 
مربك عىل الّسياق Context اّلذي تتم فيه عملية التواصل واألساليب املختلفة الناجتة 
االختالف  عن  الكالسيكّية   )Labov, 1966( دراسة  ويف   . سواء  حد  عىل  ذلك  عن 
يف كالم سّكان مدينه نيويورك، صّور الّتنّوع األسلويّب Stylistic Variation كسلسلة 
من الكالم ختتلف يف درجة الّشكلّية )الّرسمّية(. وقيل إّن األساليب الّرسمّية تتضّمن 
متكّلمني يولون املزيد من االهتامم Attention خلطاهبم، وترتبط كذلك بزيادة استخدام 
 Stylistic األسلوبّية  الّسلسلة  انظر   .Prestige الّرفيعة  واملكانة  باهليبة  املرتبط  الّلفظ 
للّتنّوع  أخرى  دراسات  أسفرت  وقد  والنّقد(.  الّتفاصيل  من  )ملزيد   Continuum

اللُّغوّي Variationist عن نتائج مماثلة.
Formalism: الّرسمّية 

ز عىل شكل Form النّصوص وبنائها، وهي  هي منهجّية  دراسة  النُّصوص، واّلتي تركِّ
عادة ما تتناقض والنّظرّية الوظيفّية Functional. وُيستخدم املصطلح أيًضا لإلشارة إىل 
 ،Russian Formalism الّروسّية  الّشكلّية  املدرسة  أدبّية ولغوّية خاّصة تشمل  حركة 
ت  وضمَّ املختلفة.  األدبّية  لألنامط  امُلمّيزة  اخلصائص  بتحديد  أنصارها  اهتمَّ  واّلتي 
 Viktor Shklovsky, Valdimir بينهم:  من  الّشكلّيني،  األدباء  كلَّ  الّشكلّية  النّظرّية 
Ben-( ،وملزيد من املعلومات حول هذا املنهج، انظر .Propp & Roman Jakobson

nett, 1979(. وخيتلف املنهج الّشكيّل عن املناهج املعارصة للّدراسة اللُّغوّية واألدبّية، 

.Dialogic ؛ احلوارّيةBakhtin انظر .Bakhtin كتلك اّلتي دعت إليها دائرة
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Formant: تشكيل َموجّي ممّيز 
مصطلح ُيستخدم يف القياس الّسامعّي الّتقنّي للكالم، وال سّيام فيام يتعّلق بتحليل 
نوعّية صوت حرف العّلة Vowel. خالل لفظ حرف العّلة، واهتزاز األوتار الّصوتّية 
»الرتّدد  الّصويت  الوتر  اهتزاز  ترّدد  وُيعدُّ  خالهلا،  املرور  من  اهلواء  لنبضات  يسمح 
الّصوت.  حّدة  ترّدد  لدينا  تقريًبا  ويقابل   »Fundamental Frequency األسايّس 
باإلضافة إىل ذلك، يتمُّ إنتاج بعض من النّغامت أو الّتوافقّيات اّلتي متتلك ذاك الرّتّدد 
األعىل، ويتمُّ الّتعديل عىل هذه الرّتّددات وفًقا ملرور اهلواء عرب املسالك الّصوتّية؛ فيتمُّ 
تضخيم نطاقات ترّدد معنّي اعتامًدا عىل شكل القناة الّصوتّية. وُتعرف هذه النّطاقات 
 Formant Frequencies ترّددات  وهي   ،Formant ممّيز  موجّي  بتشكيل  املتضّخمة 
تعطي كلَّ حرف عّلة جودته املمّيزة. وعادة ما يتمُّ حتليل حروف العّلة بناًء عىل الّتشكيلني 
املوجيني األّول والّثاين، أو ُيطلق عليهام أحياًنا )F1 ,F2(، ومها يتوافقان عىل الّتوايل مع 
مه )أو تراجعه Backness( أثناء نطق صوت حرف العّلة. انظر  ارتفاع الّلسان أو تقدُّ
 Language يمكن للّدراسات اللُّغوّية االجتامعّية لتنّوع اللُّغّة .)Ladefoged, 2001(
أن  الّصوتّية  الّتقنّيات  تعتمد عىل  واّلتي   ،Language Change تغرّيها  أو   Variation

ُتستخدم ترّددات ثابتة لتوفري قياس موضوعّي حلروف العّلة )Labov, 1994(. انظر 
.Sociophonetics أيًضا علم الّصوتّيات االجتامعّي

Formulaic Language: اللُّغة الرّتكيبّية 
دواعي  »من  الّتحّية  صيغ  مثاًل:  معّينة،  تعابري  أو  عبارات  إىل  الرّتكيبّية  اللُّغة  تشري 
رسوري مقابلتك Pleased to meet you«. قد تكون اللُّغة بشكل أكثر أو أقّل تركيبّية 
 Collocations يف املصطلحات واالستعارات الّثابتة، أو غريها من املتالزمات الّلفظّية
املتكّررة أو الّتقليدّية. تشمل أمثلة يف اللُّغة اإلنجليزية عبارات »)الّسامح( للقط باخلروج 
 to و«جلميع املقاصد واألغراض ،« ,Letting )the cat out of the bag( من احلقيبة
all intents and purposes«. أي أّنه ال يوجد نقطة حّد فاصل بني الّتعابري الرّتكيبّية 

)بتوفري  اللُّغة  استخدام  تيرّس  الرّتكيبّية  اللُّغة  إّن  ويقال   .›Free و‹احلّرة   Formulatic

متّيز  أن  أيًضا  الّصيغ  لبعض  ويمكن   .)Ready-Made Expressions جاهزة  تعابري 
بني أنواع Genres أو سياقات معّينة Contexts، عىل سبيل املثال: عبارة »كان يا مكان 
اّلتي تبدأ هبا القصص، أو تؤسس لعالقة بني املتحّدثني، مثل   »Once upon a time
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العالقة بني الّراوي واجلمهور. وغالًبا ما تقرتن اللُّغة الّصيغّية بالّطقوس Ritual. انظر 
.Repetition أيًضا الّتكرار

Fort Creole, Plantation Creole: كريول احلصون / كريول املزارع 

 .Plantation املزارع  Fort وكريول  Derek Bickerton بني كريول احلصون  ميَّز 
الّساحلّية  الغربّية  الّشاملّية  املناطق  يف   Fort Creoles احلصون  كريول  رت  تطوَّ فقد 
وكان  البحار،  عرب  شحنهم  يتمُّ  أن  قبل  حصون  يف  َيبقون  العبيد  كان  حيث  بإفريقيا، 
هناك تواصل بني أصحاب العرق األورويّب واإلفريقّي يف منازل خمتلطة، حيث عاش 
 Plantation Creoles أّما كريول املزارع  النّساء اإلفريقّيات.  الّرجال األوروبّيون مع 
رت حكاًم من جتارب العبيد وأوالدهم يف مستعمرات ومزارع العامَل اجلديد،  فقد تطوَّ
بعيًدا عن  املؤّثر األقوى عىل لغة احلصون الّسواحلّية ومناطق الّتجارة يف إفريقيا. ويؤّكد 
 Guinea Coast أّن كريول احلصون، مثل »كريول ساحل غينيا اإلنجليزّية Bickerton

 Jamaican Creole املزارع  Creole English«، كانت ختتلف عن »إنجليزّية كريول 

 Bioprogramme ؛ حيث ُتظهر الّثانية بشكل أوضح تأثري الربنامج احليوّي»English

يف عملّية اكتساب الكريول.
Fossilisation (Fossilised): )الّتحّجر )متحّجر

 The more the يشري إىل الّتعابري الّثابتة )أي اّلتي ال يتغرّي شكلها(، مثل »األكثر مرًحا
 Formulaic ويقال إنَّ مثل هذه الّتعابري حتّجرت، انظر أيًضا اللُّغة الرّتكيبّية ،»merrier

.Language

الّتحّجر  يشري   ،Second Language Acquisition الّثانية  اللُّغة  اكتساب  ويف 
والقواعد  النّطق،  حيث  )من   Interlanguage البينّية  اللُّغة  سامت  بعض  استقرار  إىل 
النّحوّية، والّدالالت(، أي عندما حيتفظ فرد أو جمموعة بسامت مشرتكة بني اللُّغات، 

.Target Language بداًل مما يعادهلا من سامت اللُّغة املستهدفة
Foucault, Michel (1926-84):ميشيل فوكالت 

كّل  يف  ا  جدًّ مؤثِّرة   Discourse اخلطاب  عن  كتاباته  كانت  فرنيس  فيلسوف  هو 
جماالت العلوم االجتامعّية، بام يف ذلك اللُّغوّيات االجتامعّية. ومن االّدعاءات اجلوهرّية 
لون  ُيشكَّ لكنّهم  اخلطاب،  أو  اللُّغة  خارج  هلم  وجود  ال  األفراد  أّن   Foucault لدى 
 Critical للخطاب  النّقدّي  الّتحليل  يف  جيلٍّ  بشكل  وأفكاره  أعامله  وتظهر  بواسطته. 
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انظر  اجلنسني،  بني  للمساواة  املؤّيدة  والنّظرّيات   ،)Discourse Analysis )CDA

 ،Post-Structuralism البنيوّية  بعد  ما  أيًضا:  انظر   .Feminism النّسائّية  احلركة 
 .Subjectivity والّذاتّية

Founder (Principle, Population): )مؤّسس )مبدأ، الّسكان
 Harrison, et( ر، صاغه هو مصطلح ُأخذ من علم األحياء البرشّية ونظرّية الّتطوُّ
al., 1988( وقام بتعميمه عامِل الكريول Salikoko Mufwene عام ١996؛ بربطه مع 

تأثري لِلهجات أو لغات مغروسة Transplanted معّينة يف تشكيل لغة جديدة أو هلجة. 
بشكل   Creoles للكريول  اهليكلّية  الّسامت  حتديد  بكيفّية  مهتامًّ   Mufwene كان  لقد 
فيها،  عاشوا  اّلتي  املستعمرات  أّسسوا  اّلذين  الّسكان  كالم  خصائص  ِقبل  من  كبري، 
وطّوروا )مبدأ املؤّسس Founder Principle(. وكان تأثري نفوذ هذا املؤّسس أبعد من 
 Founder تأثري املجموعات القادمة يف وقت الحق، واّلتي تستوعب الّسكان املؤّسسني
املبدأ معصوم،  أّن هذا  يثبت  املعنّيني. مل  الّسكان  النّظر عن حجم  Population بغّض 

Swamped  هلجات أو خصائص كالم  فمن املحتمل يف بعض احلاالت أن يتمَّ طمر 
الّسكان املؤّسسني من ِقبل املجموعات القادمة.

Frame (Framing): )اإلطار ) الّتأطري 
 Bateson,( انظر جمموعة مقاالت ،Gregory Bateson ُيعزى املفهوم بشكل عاّم إىل
1972(، واسُتخدم املفهوم يف عّدة ختّصصات أكاديمّية تتضّمن: الّذكاء االصطناعّي، 

وعلم اللُّغوّيات، وعلم االجتامع. وكان للّدراسة االجتامعّية Erving Goffman حول 
اإلطار والّتأطري )Framing )Goffman, 1974 دوٌر رئيٌس يف رسمها ضمن علم اللُّغة 
معرفتنا  إىل  »اإلطار«  يشري   .Interactional Sociolinguistics الّتفاعيّل  االجتامعّية 
املعتِمدة عىل خربتنا الّسابقة حول الّتنظيم النّموذجّي حلدث أو نشاط. ويقال إنَّ الّطريقة 
اّلتي يتمُّ هبا تأطري نشاط معنّي تؤّثر عىل تفسري املشاركني هلذا النّشاط، وكذلك أشكال 
الّسلوك، بام يف ذلك الّسلوك اللُّغوّي، واّلتي قد ُيتوقع منهم املشاركة فيها. عىل سبيل 
املثال: قد يتمُّ تأطري نشاط عىل أّنه إجراء عملّية رشاء يف متجر، أو ندوة أكاديمّية، أو 
حمادثة مع األصدقاء، أو حفلة عيد ميالد للّطفل، مع جمموعة مرتبطة من الّتوّقعات حول 
هيكل ذلك النّشاط، وأنواع املشاركني املعنّية، وأشكال مناسبة من استخدام اللُّغة...
إلخ. وحياول Goffman برهنة أّن اإلطار قد يكون صفائح متعاقبة Laminations أو 
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طبقات، مثال ذلك: نشاط ممكن أن يكون مؤّطًرا كمزحة ضمن حمادثة بني األصدقاء 
 Schema كوسيلة لتأسيس الّتوّقع حول النّشاط، ويرتبط اإلطار بمصطلحي املخّطط
إاّل  بالّطريقة نفسها،  Script، وُتستخدم هذه املصطلحات يف بعض األوقات  والنّص 
أّنا قد تكون أيًضا ممّيزة. عىل سبيل املثال، متّيز Deborah Tannen بني اإلطار الّتفاعيّل 
النّاس،  حول  )توّقعات  املعرفة  وخمّطط  جيري؟(  اّلذي  )ما   Interactive Frames

انظر   .)Tannen & Wallat, 1993(ِ املرجع  انظر  األشياء، األحداث، اإلعدادات(. 
.Key واملفتاح ،Footing أيًضا: الّتذييل

وفًقا لـ )Sinclair and Malcolm Coulthard )1975 ضمن نظام حتليل اخلطاب 
Discourse Analysis، ُيستخدم اإلطار بشكل خمتلف نوًعا ما لإلشارة إىل عالمات 

احلدود، مثل: فعاًل، اآلن Right Now، موافق OK، أي أّنه يف الّتفاعل يشري إىل ناية 
مرحلة وبداية املقبلة.

Free Variation: الّتباين احلّر 
Language Variation اّلذي ال يقّيده أيٌّ من العوامل االجتامعّية  ع اللُّغوّي  الّتنوُّ

أو اللُّغوّية.
Freire, Paulo (1922-97): باولو، فريري 

الّسلطة  الّتعليم،  األمّية،  حمو  عىل  املنشورة  أعامله  ز  ُتركِّ برازييّل  وأكاديمّي  مدّرس 
والفقر. وقد اشتهر بأعامله يف حمو األمّية احلرجة Critical Literacy، والرّتبية النّقدّية 
Critical Pedagogy؛ ممّا أثَّر عىل تطوير محالت حمو أمّية الكبار يف مجيع أنحاء العامَل، 

إضافة إىل املناقشات حول الّتعليم والتعّلم عىل مستوى املدرسة.
Fricative: احتكاكّي 

هو مصطلح ُيستخدم يف وصف وتصنيف احلروف الّساكنة Consonants بالنّسبة 
إىل كيفّية نطقها Manner of Articulation. ويتّم إنتاج األصوات االحتكاكّية عندما 
يتعّرض تّيار اهلواء إلعاقة وتقييد يف جريانه؛ ممّا يسّبب االحتكاك. ومن األمثلة عليه، 
 )thin( وهي األصوات األوىل يف الكلمتني اإلنجليزّيتني ،]f], [v], [ɵ], [ð[ :األصوات
و)then( عىل الّتوايل، واألصوات ]s[ و]z[. انظر أيًضا: علم الّصوتّيات Phonetics؛ 

 .International Phonetic Alphabet األبجدّية الّصوتّية العاملّية
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Friend of a Friend: صديق الّصديق 
 .)Sample العّينة  )انظر  العّينات،  وأخذ   Fieldwork امليدايّن  للعمل  أسلوب  هو 
يف  العاملة  الّطبقة  لكالم  دراستها  يف   ١987 عام   Lesley Milroy بواسطة  اسُتخدم 
 ،Friend of a Friend لصديق  كصديق  املجتمع   Milroy دخلت   .Belfast مدينة 
الّدراسة،  من  الغرض  يعرف عن  كان  اّلذي  املجتمع  هلا كعضو يف  اّتصال  أّول  وكان 
واّلذين قّدموا هلا قوائم بأصدقاء ومعارف. ثم اّتصلت Milroy هبؤالء النّاس لتقديم 
نفسها )كصديق ألحد أصدقائهم س friend of X(. وهذا ساعدها برسعة عىل إقامة 
بمنهجّية  وثيًقا  ارتباًطا  األسلوب  ويرتبط هذا  املجتمع.  داخل  الّثقة  عالقات وكسب 
 ،Participant Observation العمل امليدايّن األنثروبولوجّي املسّمى مالحظة املشارك

.Social Network وتشري إىل رؤى من حتليل شبكة الّتواصل االجتامعّية
Front (-ed, -ing): )أمامّي )متقّدم، تقديم 

من أصوات الكالم Speech Sounds، يشري إىل األصوات امُلنَتجة من اجلزء األمامّي 
من الّلسان، و/ أو اجلزء األمامّي من الفم. يف وصف وحتليل حروف العّلة Vowels، يُعّد 
هذا جزًءا من الّتمييز الّثالثّي، ويقابله أصوات حروف العّلة اخللفّية Back والوسطى 
Central. ومن األمثلة عىل حروف العّلة األمامّية يف اللُّغة اإلنجليزّية، واّلتي حتتوي عىل 

الّصوت ]i[: )صوت حرف العّلة يف كلمة heat(، والّصوت ]ƹ[، وهو )صوت حرف 
العّلة يف كلمة bet(. ُتستخدم املصطلحات تقديم Fronting ومتقّدم Fronted عندما 
ُتنتج األصوات بشكل أمامّي أكثر يف الفم بالنّسبة إىل نقطة مرجعّية، مثل نطق سابق. 
 Paul يف جنوب رشق بريطانيا، وجد Dialect Levelling يف دراستهم لتسوية الّلهجة
 Linguistic Variables أّن بعًضا من املتغرّيات اللُّغوّية Kerswill & Ann Williams

خاّصتهم أظهرت دلياًل عىل توجيه األصوات اخللفّية لألمام، عىل سبيل املثال: حرف 
فيه  الّصوت  توجيه  تّم  قد   )shoe كلمة  يف  العّلة  حرف  )صوت   ]:u[ اخللفّي  العّلة 
 Kerswill( يف اللُّغة الفرنسّية tu لألمام؛ إلعطاء لفظ قريب من حرف العّلة يف كلمة
and Williams, 2000(. انظر أيًضا: علم الّصوتّيات Phonetics؛ األبجدّية الّصوتّية 
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ُيعدُّ املصطلح تقديم Fronting أساسيًّا يف علم النّحو أيًضا للّتعبري عن عملّية وضع 
عنارص معّينة من اجلملة يف موقع أّويّل إلعطائها أمهّية أكرب. عىل سبيل املثال، الّرد الّتايل 
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عىل الّسؤال: »هل حتبُّ القطط؟ ?Do you like cats« يقتيض تقديم املفعول به )ونربة 
صوتّية خاّصة(: »القطط، أنا ُأحّب Cats I love«. ويتضّمن تقسيم اجلملة للفاعل غري 
العاقل It-Clefting يف اجلملة )القطط هي اّلتي ُأحّب It‘s cats that I love( وضًعا 
يقتيض الّتقديم، انظر )Harris, 1993( ملناقشة هذه املّيزة باللُّغة اإلنجليزّية األيرلندّية 

.Irish English

Fudged Lect, Dialect: الّلهجة اخلادعة 
.Border Dialect انظر هلجة حدودّية

Function Word: كلمة وظيفّية 

.Grammatical Word انظر كلمة قواعدّية
Functional: وظيفّي 

الكالم   Functions وظائف  أو  معاين  االعتبار  يف  تأخذ  اللُّغة  لتحليل  منهجّية 
Form مقابل الوظيفة  Simply ( خصائصها الّشكلّية. انظر الّشكل  بداًل من )بساطة 
الوظيفّية  اللُّغوّيات  انظر   ،Functional Grammar الوظيفّية  القواعد  Function. يف 

.Systemic Functional Linguistics النّظامّية
Functional Literacy: حمو األمّية الوظيفّي 

ويف  الكبار،  تعليم  سياق  يف  خاّصة  وُيستخدم  واسع،  نطاق  عىل  انترش  مصطلح 
 United اليونسكو  منّظمة  املثال:  سبيل  عىل  والعاملّية،  الّدولّية  الّتعليمّية  الربامج 
 ،Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)

واألمم املّتحدة الّتعليمّية، واملنّظامت الّثقافّية والّتعليمّية. وغالبا اسُتخدم هذا املصطلح 
أي  أساس  سيصبح  أّنه  ُيعتقد  ما  تنفيذ  يتّم  حتى  الفردّية  القدرات  قياس  إىل  لإلشارة 
نشاطات؛ كتابة أو قراءة يومّية. وقد تّم وضع االختبارات لقياس مستوى حمو األمّية 
ر األمم. مع ذلك، هناك جدل كبري حول ماهّية  ا ملستوى تطوُّ الوظيفّية اّلتي ُتعترب مؤرّشً
 ،)Street, 2001( انظر لألمثلة  الوظيفة.   أو  ناحية األساس  الوظيفّية من  األمّية  حمو 

.Literacy انظر معرفة القراءة والكتابة
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Functionalism: الوظائفّية 
 Talcott ُتعترب الوظائفّية مبدًأ من مبادئ علم االجتامع املرتبطة بالباحث األمريكّي
Parsons، واّلتي َتدرس املجتمع كنظام مكّون من األجزاء املرتابطة، واّلتي تسهم مع 

بعضها البعض للعناية به بصورة شاملة. تدرس الوظائفّية املجتمع كيشء جمّرد مرتبط 
بمسامهة أعضائه طِبًقا ملبادئ معّينة، كام تدرس أيًضا تركيبة ووظيفة األنظمة الفرعّية، 
العناية وتطوير مثل هذه  العائلة، والقانون، والّتعليم...إلخ. وهتتّم أيًضا بكيفّية  مثل: 
الوظيفّية  املبادئ  تّتبع  حيث  املجتمع.  داخل  األفراد  بني  الّتواصل  وكيفّية  الوحدات، 
وغريهم،   Labov & Fishman هبا  قام  واّلتي  األوىل،  االجتامعّية  اللُّغوّيات  أبحاث 
د عىل تضارب املصالح بداًل من االهتامم  ولكن بعد تأثُّر علم االجتامع باآلراء اّلتي تشدِّ
بالعالقات االجتامعّية، تبّدد تأثري الوظيفّية يف اللُّغوّيات االجتامعّية املعارصة. انظر أيًضا 

 .Marxism املاركسّية
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G
Gastarbeiterdeutsch: أملانّية العاّمل الّضيوف 

هلجة من األملانّية يتحّدثها املهاجرون من اجليل األّول من تركّيا، وإيطاليا، واليونان، 
 Pidgin )Clyne, هجني  هلجة  بأّنا  الّلهجة  هذه  بعضهم  َوصف  وقد  ويوغوسالفيا. 
1968(؛ بينام يرى آخرون )Klein and Dittmar, 1979( أّنه ينبغي أن ُينظر إليها عىل 

أّنا لغة بينّية Interlanguage؛ ألّنه تبنيَّ أّن كفاءة املتعّلمني هبا تعتمد عىل عوامل، مثل: 
مّدة اإلقامة، ودرجة الّتفاعل مع اجلالّية األملانّية.

Gate-Keeping: حراسة البّوابة 

من  أو جمموعة  القوّية،  والّثقافّية  االجتامعّية  املوارد  إىل  الوصول  تقييد  هي ممارسة 
إجراء  املثال:  سبيل  عىل  ما،  بواّبة  حراسة  وظيفة  لدهيا  أّن  ُعرف  اّلتي  اللُّغة  ممارسات 
القواميس  أو جتميع  والّتدريب...إلخ،  الّتعليم  النّاس عىل  فيها  اّلتي حيصل  املقابالت 
أو  واهليبة،  املكانة  معايري  عىل  تستند  اّلتي  األخرى  املرجعّية  واألعامل   Dictionaries

والّتوظيف  الّتعليم  مثل  معّينة يف سياقات،  أو هلجات  املستوى  عالية  لغات  استخدام 
املهنّي. انظر أيًضا انغالق النّخبة Elite Closure يف هذا املجال.

Gay Language: لغة املثلّيني 
.Lesbian and Gay Language انظر لغة املثلّيني والّسحاقّيات

Gender: النّوع االجتامعّي 
تصنيف  إىل   Gender االجتامعّي  النّوع  معنى  يعود  لغوّية:  كفئة  االجتامعّي  النّوع 
األسامء إىل جمموعات معّينة، أو طبقات. حيدث هذا يف لغات متعّددة، إضافة إىل العديد 
»البانتو  لغات  اهلند،  جنوب  يف  الدرافيدّية  اللُّغات  األوروبّية،  اهلندّية-  اللُّغات  من 
Bantu« املستخدمة يف جنويّب إفريقيا، والعديد من اللُّغات األسرتالّية. قد يؤّثر النّوع 

االجتامعّي من النّاحية النّحوّية عىل شكل الكلامت، ويشري إىل عالقات بينها. عىل سبيل 
املثال: يف أملانيا، األسامء قد تكون مؤّنثة، مذّكرة، أو حمايد. »الّشمس Sun« عبارة عن 
اسم مؤّنث يف هذه العبارة )die helle Sonne….sie scheint(، ومعناها: »الّشمس 
 ،die تأخذ كلٌّ من أداة الّتعريف ،« The bright sun … it shines الّساطعة.. تيضء
sie صيغة املؤّنث لتتوافق مع االسم. وُيعترب تصنيف النّوع  helle، والّضمري  والّصفة 
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االجتامعّي إىل مذّكر، مؤّنث، أو حمايد من األمور الّشائعة يف اللُّغات، ولكّن تصنيفات 
وغري  البرشّية  األسامء  أو  واجلامدات،  احلّية  األسامء  أيًضا  تتضّمن  االجتامعّي  النّوع 
االجتامعّي.  للنّوع  تصنيًفا  إىل عرشين  العرشة  بني  ما  البانتو  لغات  وتتضّمن  البرشّية. 
ويف بعض اللُّغات، يتّم تعيني األسامء إىل أنواع حسب معايريها الّداللّية. مثال ذلك: 
باحليادّي(.  إليه  ُيشار  واجلامد  باملؤّنث،  واألنثى  باملذّكر،  إليه  ُيشار  العاقل  الّذكر  )أنَّ 
ومع ذلك، فالكثري من اللُّغات كاألملانّية، تعنّي الكلمة ضمن نوع اجتامعّي معنّي يعتمد 
بشكل كبري عىل خصائصها الّشكلّية. هذه اللُّغات قد ال تزال متتلك »جوهًرا« دالليًّا. 
عىل سبيل املثال: يف اللُّغة األملانّية عندما تشري األسامء إىل النّاس، هنالك مستوى أعىل 
 der Mann :من الّتوافق ما بني النّوع االجتامعّي القواعدّي وجنس الّشخص املشار له
 das استثنائّية:  حاالت  أيًضا  هنالك  مؤّنث.  و‹امرأه‹،   die Frau مذّكر  ›الّرجل‹، 

Madchen، ›فتاة‹ حيادّي.

النّوع االجتامعّي يف بعض األحيان  نفّرق عىل أساس  اّلتي جتعلنا  اللُّغات  وُتعَرف 
النّوع  مصطلح  استخدام  ويمكن   .Gender Languages االجتامعّي  النّوع  بلغات 
االجتامعّي القواعدّي Grammatical Gender بداللة أّي نظام نوع اجتامعّي، ولكنّه 
تكون  األسامء  حيث  األملانّية،  مثل  اللُّغات  عىل  مقصوًرا  يكون  األحيان  بعض  يف 
املقارنة مع  قد تكون  احلالة،  ملعايري رسمّية. يف هذه  بالّدرجة األوىل  للّجنس  خمّصصة 
اجلنس الّطبيعّي Natural Gender — عىل سبيل املثال، عىل نظام ذي أساس داليّل، أو 
بمقارنة حيث الّتصنيفات، مثل: ›األنثوّية‹، ›الّذكورّية‹ و‹احليادّية‹ تتوافق مع التّمييز يف 
العامل احلقيقّي. أّما يف اإلنجليزّية احلديثة فإّنا ُتعرف غالًبا بأّنا لغة حتتوي عىل جنس 
اّلتي غالًبا تعود لكائن  sun«، كمثال للكلمة  املثال: كلمة »شمس  طبيعّي؛ عىل سبيل 
جامد، فيمكن الّتفكري يف هذه الكلامت أّنا عديمة اجلنس، واإلشارة إليها بالّضمري غري 
العاقل »it«. وبوجود استثناءات نادرة، مثل كلمة »سفينة ship«، فإّن الفئات األنوثّية 

والّذكورّية تقتص عىل الكلامت اّلتي تشري إىل املّؤنث واملذّكر من النّاس أو احليوانات.
االجتامعّي  النّوع  تصنيفات  تكون  أن  يندر  للنّاس،  بالنّسبة  الكلامت  حالة  ويف 
عملّية حمايدة، وقد كان ذلك موضع اهتامم يف إطار البحوث اللُّغوّية والنّوع االجتامعّي 
الّذكورّية  الكلامت  استخدام  يمكن  املثال:  سبيل  وعىل   .Language and Gender

كأشكال ذكورّية عاّمة Generic Masculine، مع اإلشارة إىل األشخاص بوجه عاّم؛ 
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القواعدّي  االجتامعّي  والنّوع  سلبّية.  دالالت  تكتسب  ما  غالًبا  األنثوّية  والكلامت 
تيرّس  إّنا  القول:  ويمكن  اللُّغات،  هبا  ُتعكس  أن  يمكن  اّلتي  الّطرق  أحد  أيًضا  هو 
للنّوع  عاّم  وصف  عىل  لالّطالع  املساواة.  عدم  وأوجه  االجتامعّية،  االختالفات  بناء 
اللُّغة  حول  مناقشة  عىل  ولالّطالع  )Corbett, 1991(؛  انظر  لغوّية،  كفئة  االجتامعّي 
 Hellinger and Bussman,( انظر   ،Language and Gender االجتامعّي  والنّوع 

.Sexism 2003 ;2002 ;2001(. انظر أيًضا الّتحّيز اجلنيّس

كوسيلة  االجتامعّي«  »للنّوع  كان  اجتامعّية:  كظاهرة   Gender االجتامعّي  النّوع 
 ،Identity االجتامعّية  اهلوّية  جوانب  من  كجانب  أو  جمموعات،  إىل  املجتمع  تقسيم 
اإلنسان  )علم  مثل:  صلة،  ذات  وجماالت  االجتامعّية،  اللُّغوّيات  يف  معترب  اهتامم 
 »Sex ُأوِجد مصطلح »اجلنس  النّفس االجتامعّي(.  اللُّغوّي، وعلم  »األنثروبولوجيا« 
 »Gender االجتامعّي  »النّوع  لكّن  و١97٠،   ١96٠ األعوام  يف  سابقة  دراسات  يف 
االجتامعّية  العلوم  أوجد يف  متييًزا شائًعا  عاكًسا  تقريًبا،  عام ١98٠  منذ  تداوله  ُفّضَل 
النّوع  اجلنس/  كان  اجتامعّية.  كسمة  والنّوع  »بيولوجّية«  حيوّية  كسمة  اجلنس  بني 
اللُّغوّيات  دراسات  من  العديد  يف   Social Variable اجتامعيًّا  ا  متغرّيً االجتامعّي 
اللُّغة  ع  تنوُّ Variationist Sociolinguistics يف  اللُّغوّي  ع  الّتنوُّ املبنّية عىل  االجتامعّية 
أّنه كان ضمن اهتاممات  Language Change، كام  Language Variation وتغرّيها 

Interactional Socio-Linguistics؛  الّتفاعلّية  االجتامعّية  اللُّغة  علوم  يف  دراسات 
االجتامعّي  والنّوع  اللُّغة  ُتعترب  و«الّذكرّية«.  »األنثوّية«  الّتامثلّية  األنامط  حّددت  واّلتي 
ا متعّدد املجاالت. وكان هناك تركيز يف  Language and Gender جمااًل بحثيًّا جوهريًّ

البحوث االجتامعّية اللُّغوّية يف وقت سابق عىل إنشاء الفروق بني اجلنسني باستخدام 
اللُّغوّي أنَّ النّساء  اللُّغة؛ عىل سبيل املثال: وجدت الّدراسات القائمة عىل االختالف 
يستخدمن أساليب اللُّغة األكثر رقيًّا؛ أّما الّرجال فيستخدمون األساليب األكثر عامّية. 
سبيل  عىل   ،Power والّسلطة  االجتامعّي  النّوع  عىل  الّدراسات  من  العديد  ورّكزت 
Dominance عىل الّتفاعالت املختلطة بني اجلنسني. وتعاِمل  املثال، اهليمنة الّذكورّية 
مثل هذه الّدراسات النّوع االجتامعّي كفئة جمتمعّية موجودة مسبًقا، وتدرس ارتباطها 
باللُّغة واستخدامها. وقد رأت دراسات حديثة منذ أواخر ١98٠ و١99٠ اهلوّية )بام 
أّن  )أي  وغامضة  الّسياق،  عىل  وتعتمد  متييًزا،  أكثر  أّنا  عىل  االجتامعّي(  النّوع  فيها 
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جوانب خمتلفة من اهلوّية قد تكون متصّدرة / بارزة يف سياقات خمتلفة، ورّبام يكون هناك 
غموض معنّي يف إعادة متثيل هذه اهلوّيات(. حيث رأت مثل هذه الّدراسات أّن النّوع 
االجتامعّي كيشء ُيؤدَّى يف الّتفاعالت؛ أي كنتيجة تفاعلّية، وليس فئة جمتمعّية موجودة 
 ،Masculinity الّذكورّية   ،Femininity النّسوّية  انظر  الّتفاعالت.  يف  تؤّثر  مسبًقا 
والنّوع  اللُّغة  بني  العالقة  حول  اآلراء  من  للمزيد   .Performativity واألدائّية 
 Eckert and McConnell-Ginet,( انظر   ،Language and Gender االجتامعّي 
١998 ,2003(، )Talbot(، )Romaine, 1998(. وملنهجّيات معارصة لدراسة اهلوّية؛ 

 ،Post-Structuralism »و«ما بعد البنيوّية ،Postmodernism »انظر »ما بعد احلداثة
و«الرّتكيب االجتامعّي« Social Constructionism، والّذاتّية Subjectivity، وأيًضا 

.Women‘s Language »لغة النّساء«
Genderlect: هلجة النّوع االجتامعّي 

تركيبة من الّسامت اللُّغوّية املرتبطة؛ إّما باملتكّلمني من اإلناث أو الّذكور. انظر اللُّغة 
.Lect هلجة ،Language and Gender والنّوع االجتامعّي

 General American: الّلهجة األمريكّية الّدارجة 
العظمى  الغالبّية  هبا  يتحّدث  اّلتي  الّدارجة  األمريكّية  الّلهجة  عىل  ُيطلق  مصطلح 
من األمريكّيني، واّلتي ال متّيزها خصائص لغوّية حمّددة، وخاّصة تلك اّلتي متّيز هلجات 

الواليات اجلنوبّية أو الّشاملّية الرّشقّية من الواليات املتحّدة األمريكّية.
Generic Masculine: ُمذّكر عاّم 

 Hellinger صيغة مذّكر ُتستخدم لإلشارة إىل النّاس عاّمة »ذكوًرا أو إناًثا«. أشار 
 as minister إىل استخدام الّصيغ القواعدّية للمذّكر، مثل )and Bussmann )2001

in French, ‹minister, وزير بالفرنسّية، وطبيب بالّروسّيةRussian, physician وحماٍم  

muhami بالعربّية Arabic، لإلشارة إىل النّاس اّلذين ليس هلم نوٌع اجتامعيٌّ معروٌف، 

 people whose gender is unknown or not أو ليس هلم عالقة، أو حّتى اإلناث
considered relevant, or even females، ومثال من اللُّغة اإلنجليزّية االستخدام 

.man العاّم لكلمة رجل
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Genre (Analysis): حتليل النّوع األديّب  

مصطلح ُيستخدم بشكل كبري لإلشارة إىل وسيلة للّتخاطب تعّزز وظيفة اجتامعّية، 
وكذلك ُتستخدم لإلشارة إىل:

١ . .Stylistics رضوب األعامل األدبّية؛ كالّشعر، والّرواية، واملرسحّية. انظر
٢ . Texts املجّمعة  املكتوبة  أو  املحكّية  النّصوص  من  خمتلفة  أنواع  من  جمموعة 

كأن  غرضها؛  أو  الّشكلّية،  خصائصها  أو  وظيفتها،  حسب  مًعا   Grouped

تكون نكات، أو عبارات حتّية، أو مقاالت مدرسّية، أو إعالنات. انظر مناقشة 
 .Speaking ث )Swales, 1990(، انظر أيًضا الّتحدُّ

انظر . 3 اجتامعّية.   Practice ممارسة  أو  نشاط  أّنه  عىل  إليه  ُينظر  تواصل  أو  لغة 
 Community جمتمع املامرسة ،Activity Theory انظر أيًضا ،)Miller, 1984(

 .of Practice

يف اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية Systemic Functional Linguistics، الفكرة . ٤
مشاهبة ملا ورد يف البند الّثالث، أّنا واحدة من ثالثة من حتليل الّتواصل، )انظر 
يكتبون  املدرسة  طلبة  من  جمموعة  ذلك،  عىل  ومثال   ،)Lexicogrammar

تقريًرا عن زيارهتم مُلتحف، ويتمُّ حتليل ذلك ضمن ثالثة أغراض ذات عالقة: 
والّتقييم   ،Record of Events األحداث  وسجل   ،Orientation الّتقديم 

.)Martin, 2001( انظر ،Personal Evaluation الّذايّت
الرئيس . ٥ األسلوب  بني  ميَّز  واّلذي   ،Bakhtin أعامل  من  رئيسة  فكرة  هي 

عن  عبارة  هو   Primary Genre فاألّول  Secondary؛  والّثانوّي   Primary

 Secondary أنشطة تواصلّية؛ كإلقاء الّتحّية، أو كتابة مالحظات قصرية. والّثاين
السياسية  األدبية واخلطابات  األنواع  أكثر وضوحا ومثال ذلك  يعترب   Genre

.New Literacy Studies كدراسات حمو األمّية احلديثة
كطريقة . 6 األسلوبّية  َتستخدم  والوسائط  الّطرق  تعّددّية  يف   Multimodality

األسلوب  بينام  والوسائط؛  الّطرق  متعّددة  النّصوص  طبيعة  الستكشاف 
املختلط Mixed Genres يبدو أّنه أكثر دّقة يف اإلشارة إىل الوظائف لألساليب 
 .Vectors ،انظر عىل سبيل املثال .)Kress, 2003( املستخدمة يف أّي نّص. انظر
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Geographical Linguistics: لغوّيات جغرافّية 
.Linguistic Geography انظر اجلغرافّية اللُّغوّية

Geographical Variation: الّتنّوع اجلغرايّف
اإلقليمّي  الّتنّوع  انظر  اجلغرافّية،  املناطق  عىل  بناًء  اللُّغة  يف  احلاصل  االختالف 

.Regional Variation

Geolinguistics: لغوّيات جغرافّية 
.Linguistic Geography انظر اجلغرافّية اللُّغوّية

Given, New: معروف، جديد 
أنامط  بني  للّتمييز  اللُّغوّية  املنهجّيات  بعض  يف  مستخدمة  متباينة  مصطلحات 
املعلومات يف النّصوص عىل مستوى اجلملة Clause Level، ويف الغالب عىل أساس 
أو  الّسامع   / املتحّدث  من  كلٍّ  معرفة  إىل  تشري  املعروفة  فاملعلومات  الّصوت.  نربات 
مها  يقدِّ اّلتي  املعلومة  إىل  تشري  اجلديدة  املعلومات  أّن  حني  يف  هبا،  الكاتب  القارئ 

املتحّدث أو الكاتب للّسامع/ القارئ يف الّرسالة.
For example›if a Mechanic says to a customer: The car is ready, then 

the car is given as they both know what car they are talking about ,and 

is ready is new.

Global Language: لغة عاملّية / كونّية 
وغالًبا  النّاس،  من  الكثري  يستخدمها  واّلتي  املنطوقة،  اللُّغات  إىل  تشري  عاملّية  لغة 
اإلسبانّية،  كاللُّغة  International Language؛  العاملّية  لّلغة  مرادفة  ُتستخدم  ما 
ما  هبا  ويتحّدث  أجنبّية،  أو  ثانية  كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة  ُتستخدم  حيث  واإلنجليزّية، 
عىل  انظر   .)Crystal, 1997; Graddol, 1997( انظر  شخٍص.  مليون   ٤٠٠ يقارب 

.World English)es( واإلنجليزّية العاملّية ،Globalisation سبيل املثال، العوملة
Globalisation: العوملة 

ز الّتواصل عرب العامل يف عّدة جوانب اقتصادّية وتقنّية  مصطلح يشري إىل ظاهرة تعزِّ
ز أيًضا عىل حقيقة الرّتابط والّتداخل بني دول العامل، وخاّصة فيام يتعّلق  وثقافّية، وتركِّ
ثقافات  إىل  ينتمون  اّلذين  الّشعوب  بني  ما  والّتواصل  احلديثة،  الّتقنّيات  باستخدام 

خمتلفة.
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Glottal: حنجرّي 

 Place of مصطلح ُيستخدم لوصف وتصنيف األصوات، مشرًيا إىل مكان نطقها
Articulation )الفتحة ممتّدة ما بني األحبال الّصوتّية يف احلنجرة(.

A much commented-on feature of British English is the increasing 

use of the glottal stop ]?[ as a realization of /t/ between vowels )e.g. 

butter(; before / l/) e.g. little( and at the end of words )e.g. but(.
Goffman, Erving (1922-82): جوفامن، إيرفنج 

 Face-to-Face املبارش  الّشخيّص  والّتواصل  الّتفاعالت  دراسة  يف  رائٌد  عاملٌ 
له جهود كبرية وأثر كبري  الواقعّية، وقد كان  املشاهدة  املبارش عرب  Interaction وغري 

يف احلقول املتعّلقة باملنهجّية العرقّية، وحتليل املحادثة، واللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية، 
كام أّن دراسته للكالم يف الّظروف الّطبيعّية كان هلا أثر عىل علامء اللُّغة االجتامعّية، مثل 

.William Labov

Gradual Shift: انتقال تدرجيّي 
.Language Shift انظر االنتقال اللُّغوّي

Gradualism: الّتدرجيّية 
اللُّغة  Creolisation تفيد أّن  اللُّغة اهلجني  مصطلح يشري إىل نظرّية الّتهجني، وأّن 
وُيعترب  الّظروف،  تتطّلب  كام  وتعقيًدا،  صعوبة  األكثر  إىل  األسهل  من  تدرجييًّا  تنتقل 
من   Ellen Woolford, Philip Baker, Jacques Arends and John Singler

الّتدرجيّيني اّلذين أشاروا إىل أّن اللُّغة اهلجني رّبام تتطّور دون أن مترَّ باملرحلة األوىل لّلغة 
.Creole Continuum انظر أيًضا .Pidgin اهلجني

Grammar: قواعد 
يشري علم القواعد إىل كلٍّ من تركيب اللُّغة، واملحاوالت لوصف ذلك الرّتكيب. 
عاّم،  بشكل  البرش  لُلغة  والقواعدّية  النّحوّية  الّسامت  إىل  املصطلح  هذا  يشري  ولرّبام 
الوصفّية  )القواعد  أو   ،)Theoritical Grammar النّظرّية  )القواعد  ى  ما تسمَّ وغالًبا 
Discriptive Grammar(، كام يشري هذا املصطلح بشكل كبري إىل جماالت عديدة يف 

 ،Semantics وعلم الّداللة / املعاين ،Phonology تركيب اللُّغة، بام يف ذلك الّصوتّيات
.Morphology وبالّتحديد علم الّصف Syntax وعلم النّحو



-١7٠-

Grammatical (-ity): قواعدّي 
تعبري كلمة مشتّقة من كلمة القواعد Grammar كصفة يف مسمّيات )أشباه اجلمل(، 
مثل: اختالف تباين قواعدّي، وكذلك ُيستخدم لإلشارة إىل كلٍّ من الرّتاكيب املمكنة 
يف قواعد لغة ما، ويف هذا الّسياق بوسع املرء أن يتحّدث عن الرّتاكيب بوصفها قواعدّية 

Grammaticality، أو ليست قواعدّية Ungrammatical يف لغة ما.

Grammatical Gender: جنس قواعدّي 

.Gender انظر النّوع االجتامعّي
Grammatical Intricacy: الّتعقيد القواعدّي 

.Lexical Density انظر الكثافة املعجمّية
Grammatical Word: كلمة قواعدّية 

a, the، وأدوات الّربط مثل  غالًبا ما يتمُّ استخدامها وتطبيقها عىل األدوات، مثل 
and, but، وحروف اجلر in, on، والّظروف مثل often اّلتي هلا وظيفة نحوّية بشكل 

أسايّس. فإّنا تربط كلامت أخرى ببعضها، ولرّبام عكسّية القول: إنَّ مثل هذه الكلامت 
استخدام  يمكن  لرّبام  وكذلك   .»Grammatical Meaning قواعدّية  »داللة  هلا 
مورفيامت  كلامت  ليشمل   »Grammatical Items القواعدّية  »العبارات  املصطلح 
Grammatical Morphemes، مثل: »الّتصيفات«، واجلمع بإضافة حرف  قواعدّية 

»s« لألسامء يف اللُّغة اإلنجليزّية.
Grammaticalisation: الّتقعيد 

م هذا املصطلح يف اللُّغة الفرنسّية هو اللُّغوّي Antoine Meillet يف عام  أّول من قدَّ
١9١٢ لوصف نوع يف الّتغرّي اللُّغوّي Language Change، بحيث تكتسب الّلفظة أو 

الكلمة  Lexical Word دالالت قواعدّية بشكل تدرجيّي.
يتمُّ هبا إدخال وتفسري مفاهيم معّينة  اّلتي  العملّية  وكذلك يشري هذا املصطلح إىل 

.Grammar of Language بقواعد اللُّغة
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Gravity Model: نموذج اجلاذبّية 
 ،’Diffusion‘ الّتشّتت  واالنتشار/   Language Change اللُّغوّي  الّتغرّي  نموذج 
اجلغرايّف  العامِل  بعد  واّلذي جاء  عام ١97٤،   Peter Trudgill اللُّغة  عامِل  يعترب  حيث 
Trosten Hagerstrand لوصف احتاملّية أن يكون ألنامط استخدام اللُّغة املستخدمة 

 Trudgill يف أحد مراكز املدينة أثٌر يف أسلوب الّتخاطب يف باقي مراكز املدينة. ويعتمد
هذا النّموذج عىل األماكن املكتّظة سّكانيًّا، واّلتي يتفاعل أفرادها أكثر من املناطق األقّل 

كثافة سّكانّية.
Great Vowel Shift (GVS): الّتغرّي الّصائتي الكبري 

الّسلسلة  تغرّي  ُتدعى   Sound Changes الّصوتّية  الّتغرّيات  يف  سلسلة  عن  عبارة 
 English Vowel اإلنجليزّي  »العّلة«  الّصائت  نظام  يف  حدث  اّلذي   Chain Shift

حروف  انتقال  خالهلا  حدث  واّلتي   ،)1600  –  1400( بني  ما  الفرتة  يف   System

High لتصبح إدغاًما، وانتقلت حروف الّصوائت  Long والعلوّية  الّصوائت الّطويلة 
)العّلة( الّطويلة األخرى خطوة إىل األعىل.

[a]: ltook the place of [ϵ:], which took the place of [e:],which took 

the place of  ]i:[, which became the diphthong ]ai[.
Grice’s Maxims: مبادئ غرايس 

  .Conversational Maxims انظر ثوابت املحادثة
Group: جمموعة 

.Social Group انظر املجموعة االجتامعّية :Social اجتامعيًّا
 Grammatical كمصطلح نحوّي: ُيستخدم يف بعض املنهجّيات »الّطرائق القواعدّية
 Systemic Functional Linguistics مثل اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية ،»Approaches

.Clause لإلشارة إىل وحدة اللُّغة اّلتي هي أكرب من الكلمة وأصغر من اجلملة
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Gumperz, John, J. (1922- ): جون مجربز 

حيث  االجتامعّية،  اللُّغوّيات  ر  وتطوُّ والدة  يف  الّرئيسني  األعالم  أحد  ُيعترب 
)وصف  انظر:  العرقّي.  اللُّغة  علم  مبادئ  يف  والنّصوص  البحوث  من  العديد  م  قدَّ
 ،Interethnic Communication العرقّي  الّتواصل   ،Ethnography األعراق 
 Interactional التفاعلّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات   ،Code-Switching اللُّغوّي  الّتناوب 
دراسة  إىل  والنرويج  اهلند  يف  األوىل  امليدانّية  بحوث  ودعته   ،)Sociolinguistics

املنهجّيات اّلتي تتيح للّجامعات االجتامعّية احلفاظ عىل هوّيتها يف جمتمعات كربى. نشأ 
Gumperz يف أملانيا، وهاجر كمراهق مع أرسته إىل الواليات املّتحدة األمريكّية، حيث 

 ،Berkeley وكان أستاًذا يف جامعة ،Michigan حصل عىل درجة الّدكتوراه من جامعة
ا Professor Emeritus. وقد تويف بتاريخ ٢9  وهو اآلَن أستاٌذ متقاعٌد حيمل لقًبا فخريًّ

آذار ٢٠١3.
Guttman Scalogram Analysis: حتليل جومتان املعيارّي 

.Implicational Scale انظر املعيار الّتضمينّي



-١73-

H
H-Dropping: إسقاط صوت اهلاء 

الكلمة  بداية  يف   H-Dropping اهلاء  صوت  إسقاط  ظاهرة  معرفة  يتمُّ  ما  غالًبا 
 .hopeful, ’opeful و   ’happy‘, ’appy الّتاليني:  املثالني  املعيارّية، كام هي احلال يف 
وتوجد هذه الّظاهرة بشكل واضح يف الّلهجات املدنّية غري الّرسمّية يف إنجلرتا وويلز، 

وترتبط عادة بلهجة غري املتعلمني من النّاطقني باللُّغة اإلنجليزّية.
‘H’ Variety, ‘L’ Variety: الّلهجة العالية / الّلهجة املتدّنية 

نفسها  لّلغة  الّصيغتني   Charles Ferguson )1959( اللُّغوّي  العامِل  استخدم  لقد 
لسياقات غري متداخلة، ورضب لنا مثاًل يف العربّية يف مص Arabic in Cairo، حيث 
ودوائر  والّصحافة  واملعّلمني  واملحاسبني  املتعّلمة  الّطبقات  لدى  األولّية  ُتستخدم 
اّلدولة، يف حني ُتستخدم األخرى لدى عاّمة النّاس. انظر )Fishman, 1967(، وانظر 

.Diglossia وثنائّية الّلهجات ،Language Choice أيًضا اختيار اللُّغة
Habitus: عادة 

Pierre Bourdieu مشرًيا إىل كيفّية تفعيل ثقافة  استخدم هذا املصطلح عامِل اللُّغة 
الفرد ويتعّلمها عرب مراحل  ينشأ عليها  العادات هي ما  املرء ١977، وهذه   Culture

عمرّية خمتلفة، بحيث تدع النّاس ليتصفوا بأساليب معّينة. انظر أيًضا رأس املال الّثقايّف 
.Symbolic Power والقّوة الّرمزّية ،Culture Capital

Halliday, M. A. K. (1925- ): مايكل هاليدي 

عامِلٌ لغويٌّ إنجليزيٌّ اشتهر بإسهاماته الّتأسيسّية لنظرّية اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية 
وظيفّية  اللُّغة  أنَّ  النّظرّية  هذه  وفحوى   ،Systemic Functional Linguistics

االحتياجات  لتواكب  ر  الّتطوُّ يف  تستمّر  اّلتي  للمعاين  مصدر  وهي   .Functional

رها من وجهة نظر  اإلنسانّية.  وكان اهلدف الّرئيس هو تطوير نظام وصفّي لّلغة وتطوُّ
أنَّه  إاّل  الرّتبوّية بشكل خاّص،  املجاالت  املنهج يف  Halliday هذا  وظيفّية. وقد طبَّق 
اسُتخدم  حيث  اللُّغوية،  املجاالت  أمّهها  خمتلفة،  جماالت  يف  عليه  والقياس  تطبيقه  تمَّ 
النّقدي  والّتحليل   ،Cohesion اجلمل  ترابط  أيًضا:  انظر  خمتلفة.  لغوّية  سياقات  يف 
 Critical النّقدّية  واللُّغوّيات   ،Critical Discourse Analysis )CDA( للخطاب 
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 ،Register خاّص  استعاميل  ورضب   ،Genre اللُّغة  من  خاّص  ونوع   ،Linguistics

.Transitivity والّتعّددّية
Heath, Shirley Brice: هيث شرييل برايس 

عاملٌة لغوّيٌة تربوّيٌة بحثت يف جماالت متداخلة يف األنثرولوجيا الّتعليمّية وِعرقّية الكالم، 
وأهم عمل مّيزها، كتاهبا »طرائق الكلامت Ways with Words )Heath(, 1983«، واّلذي 
يتّمحور حول لغة الّطفل يف املدرسة وخارج أسوارها. حيث ُيعترب هذا الكتاب من أكثر 
املراجع املستخدمة من ِقبل الباحثني يف لغة األطفال. ويتطّرق الكتاب إىل دراسة تفصيلّية 
لطبيعة لغة األطفال املستخدمة داخل املدرسة من جهة، ويف املنزل من جهة أخرى، وذلك 
يف ثالث مناطق خمتلفة، تقع يف جنوب رشق الواليات املّتحدة األمريكّية. وكانت املنطقة 
كانت  بينام  إفريقّية،  أصول  من  األمريكّيني  للفقراء  والّثانية  البيض،  للفقراء  هي  األوىل 
الّثالثة الّطبقة الوسطى اّلتي حتتوي عىل مزيج من البيض واألمريكّيني من أصول إفريقّية.     

Hedge: كالم َمِرن 

تتضّمن استخدام كلامت ومجل تعرّب عن الّشك وعدم اليقني، فعىل سبيل املثال: »حّد 
الّتعابري  Perhabs«، وهذه  رّبام   ،Sort of, Kind of ما  نوًعا   ،Some degree of ما 
املّطاطّية يمكن حتليلها يف ضوء »املوقفّية«؛ أّي املدى اّلذي ُيعرّب فيه املتكّلم عن ثقته فيام 

يقول. 
Hegemonic Masculinity: ذكورّية مهيمنة 

عبارة عن شكل ثقايّف شائع للّذكورّية Masculinity، واّلتي تضمن تبعّية النّساء، 
ة عىل أساس  الّذكوريَّ الّرجال، وتتامشى مع نموذج  وكذلك بعض مجاعات معّينة من 
هذه  هتيمن  وعادة  حمّددة.  سمة  كونا  من  أكثر  سياقات  يف  ممارسات  من  جمموعة  أّنا 
الّظاهرة عىل أّية عالقة تشمل اجلنسني، إاّل أّنه يمكن االعرتاض عليها أحياًنا من ِقبل 

النساء.
Hegemony (Hegemonic): هيمنة 

ره Antonio Gramsci عام ١97١ لوصف ودراسة األسلوب اّلذي  هو مفهوم طوَّ
يتمُّ من خالله تفعيل عالقات الّسلطة يف املجتمع. ويبنّي هذا النّمط كيفّية هيمنة طبقة 

اجتامعّية معّينة عىل غريها من الّطبقات. 
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Heritage Language: لغة الرّتاث 
هي اللُّغة اّلتي تمَّ توارثها من مجاعات انتقل أفرادها من لغة األقلّية إىل لغة األغلبّية 
املورثة إىل اشتامهلا عىل لغات أصيلة،  اللُّغة  Majority Language ، ويشري مصطلح 

 Australian Aboriginal املهاجرين  كام هي احلال يف أسرتاليا، »لغة االستعامر ولغة 
.»Languages

Heterogeneity of Production: تباين اإلنتاج 
اللُّغوّيات  يف   Speech Community املجتمع  لغة  أو  الكالم  يف  مهمٌّ  جانب 
االجتامعّية لدى Labov، ويمكن تصنيف كالم أو لغة املجتمع عىل أّنا متجانسة تبًعا 

لتقييم Evaluation املتحّدث أو اجّتاهاته Attitudes نحو املتغرّيات اللُّغوّية.  
Heteroglossia: ازدواجّية الّتباين 

اللُّغة ليست  أنَّ  )Bakhtin )1935, 1981 لإلشارة إىل حقيقة  مصطلح استخدمه 
واللُّغة  والّصغار،  الكبار  كاملختّصني  اجتامعّية؛  لغات  عّدة  هي  بل  واحًدا،  شيًئا 
اللُّغات  بني  الّصاعات  إىل  لإلشارة  أيًضا  وُيستخدم  تارخيّية.  حقبات  يف  املستخدمة 

.Voices واألصوات Genres االجتامعّية املختلفة، أو بني الرّضوب اللُّغوّية
Heteronormativity: تباين املعيارّية 

هي عملّية مرتبطة يكون فيها ميٌل للّجنس اآلخر عىل أّنا  مسّلامت ال جدال فيها. 
مقارنة مع أشكال أخرى من اجلنس Gender، واّلتي ُتعترب شاّذة؛ ألّنا تنايف الّطبيعة.

Heteronym(y): خمالفة صوتّية 

يف علم الّداللة/ املعاين Semantics أن تتطابق كلامت يف الّتهجئة، وختتلف يف املعنى 
والّلفظ، فعىل سبيل املثال، كلمة Tear كفعل واسم. 

ُيستخدم هذا املصطلح ملسّميات خمتلفة ألشياء متطابقة كام هو مستخدم يف هلجات 
.»US ’gas‘ vs. UK ‘petrol«  خمتلفة، فعىل سبيل املثال، كلمة

Heterosexuality: ميل الفرد إىل اجلنس اآلخر
االجتامعّي  والنّوع  اللُّغة  بني  ما  العالقة  يف  تبحث  اّلتي  اللُّغوّية  الّدراسات  ز  تركِّ
الّسحاقّيات  املهّمشة بني اجلنسني؛ كعالقة  العالقات  Language and Gender عىل 

جنسيًّا  واملتحّولني   ،Bisexual اجلنس  وثنائّي   ،Gay واملثلّيني   ،Lesbian

.)Queer LGBTQ( واملتحّررين جنسيًّا ،Transgendered
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High (Variety): الّلهجة العالية 
.L‘ Variety‘ والّلهجة املتدّنية ،H‘ Variety‘ انظر الّلهجة العالية

High (Vowel): صائت عاٍل
جزء من ثالثة تصنيفات للّصوائت Vowels باالعتامد عىل علّو وارتفاع الّلسان أثناء 
 .Low واملنخفضة Mid الّلفظ. فالّصوائت العالية يمكن مقارنتها بالّصوائت الوسطى

.Close انظر قريب
High Involvement (Conversational Style): مشاركة كبرية 

.Involvement انظر املشاركة
High Modality: موقفّية كربى 

.Modality انظر املوقفّية
High Rising Tone (HRT): نربة صاعدة عالية 

سمة يتمُّ مالحظتها يف كثري من الّلهجات اإلنجليزّية، وخاّصة عند استخدامها يف 
الّتساؤل األسرتالّية  اللُّغة اإلنجليزّية، ال سيَّام نربة  الّتصحيّية يف بعض هلجات  اجلمل 

.Australian Questioning Intonation )AQI(

Historic Present: مضارع تارخيّي 

مصطلح يدلُّ عىل املايض، وُيستخدم بصيغة املضارع جلعل الوصف أكثر حيوّية، 
ث  املتحدِّ ينتقل  حيث  معنّي،  حدث  لتمثيل  الرّسدّية  احلوارات  يف  حيدث  ما  وغالًبا 
باملضارع  أيًضا  املايض إىل صيغة املضارع. وُيعرف هذا املصطلح  من استخدام صيغة 
من  وبالّرغم   .)Conversational Historic Present )CHP( احلوارّي  الّتارخيّي 
يف  أحياًنا  ُيستخدم  أّنه  إاّل  رئيس  بشكل  الرّسدّية  القصصّية  الّسياقات  يف  استخدامه 

سياقات لغوّية أخرى.  
Historical Linguistics: لغوّيات تارخيّية 

ُيعنى هذا الفرع من اللُّغوّيات بدراسة تاريخ اللُّغات وكيفّية تغرّيها عىل مرِّ الّسنني. 
.Diachronic Linguistics وُيعرف أيًضا بمسّمى اللُّغوّيات الّزمنّية

History (of Language): تاريخ اللُّغة 
.Historical Linguistics انظر اللُّغوّيات الّتارخيّية
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مرحلة الّتعبري عن فكرة كاملة من خالل كلمة واحدة
Holophrasis (Holophrastic): 

فرتات  يف  اللُّغة  يتكّلمون  اّلذين  والّشخوص  املكان  حيث  من  لّلغة  املتغرّية  احلالة 
زمنّية خمتلفة. فتاريخ اللُّغة االجتامعّي يراعي العوامل االجتامعّية والّسياقّية املرتبطة بتغريُّ 
ا مجلة أو لفظة تتكّون من كلمة واحدة، وهذا ينطبق  اللُّغة Language Change. كام أنَّ

.Language Acquisition عىل كالم األطفال يف املراحل األوىل من اكتساب اللُّغة
Home Language: لغة املنزل 

.Mother Tongue انظر اللُّغة األّم
Homogeneity of Interpretation: تشابه الّتفسري أو الّتأويل 

.Heterogeneity of Production انظر تباين اإلنتاج
Honorific: ألقاب الّتبجيل 

صيغ لغوّية للّتعبري عن التأّدب Politeness أو االحرتام.
Host Language: اللُّغة املضيفة 

 ،Borrowing كلمة من لغة أخرى، انظر االقرتاض Borrow هي اللُّغة اّلتي تقرتض
.Source Language ومقارنة اللُّغة األّم

Hybrid (-ity, -isation): هجني / الّتهجني 

اهلجينة . ١ اللُّغة  لتمييز  الغالب  يف  ُيستخدم  بيولوجّي،  مفهوم  الّتهجني 
ر اللُّغة. Pidginisation من أشكال أخرى لتطوُّ

ويف حتليل اخلطاب، فإنَّ الّتهجني Hybrid, Hybridisation ُيستخدم لإلشارة . ٢
أو خطاًبا   Voice أو صوًتا   Genre أسلوًبا  تسميته  يمكن  ما  أو دمج  إىل مزج 
بام  االجتامعّية،  اللُّغوّيات  يف  اهتامم  حملَّ  الّتهجني  وُيعترب  ممّيًزا،   Discourse

 ،Language Crossing  عبور اللُّغة ،Border Crossing ى عبور احلدود ُيسمَّ
.Intertextuality الّتناصّية

هجني . 3  ،”Mixed Code“ خمتلطة  لرموز  مرادًفا   Hybrid الّتهجني  ُيعترب  كام 
أّويّل/ أسايّس، عملّية هتجني  إقليمّي / جغرايّف، عملّية هتجني  لغوّي، هجني 

ثانوّي.
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Hymes, Dell H. (1927- ): ديل، هايمز 

يس اللُّغويَّات االجتامعّية املعارصة، وأحد حمّرري املجّلة اللُّغوّية »اللُّغة يف  أحد مؤسِّ
اللُّغوّيات  Language in Society«، وعمل الكثري لتطوير حقل من حقول  املجتمع 
 Gumperz & يف  الّدراسات  انظر  والّتواصل.  الكالم  عرقّية  وهو  أال  االجتامعّية، 
Hymes أستاًذا يف األنثروبولوجيا إىل أن تقاعد  Hymes )1972-1986(. وقد عمل  

ث  الّتحدُّ أيًضا:  انظر  Hymes يف الكالم وطرائقه.  انظر مبادئ   .Verginia يف جامعة 
.Ways of Speaking وطرق احلديث ،Speech Event واحلَدث اخلطايّب ،Speaking

Hypercorrection: الّتصحيح املفرط
الّتعميم الّزائد Overgeneralisation للّصيغ اللُّغوّية، واّلتي حتمل يف ثناياها املكانة 
قوانني  لتواكب  كتابيًّا  أو  لفظيًّا  ا، رصفيًّا،  نحويًّ أو مجلة  كلمة  تتغرّي  االجتامعّية، حيث 
 “Eggs“ بداًل من   “heggs“ وُتلفظ  بيض«،   -  Eggs« كلمة  احلال يف  كام هي  اللُّغة، 

.)H-Dropping بإسقاط صوت اهلاء. )انظر إسقاط صوت اهلاء
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I
Icon (-ic): أيقونة 

  Sign نوًعا من اإلشارة Charles Peirce رها ُتعترب األيقونة يف الّسيميائّية اّلتي طوَّ
 .)Symbol الّرمز ،Index أكثر من ارتباطها باليّشء اّلذي تدّل عليه أو متّثله. )انظر املؤرّش

كام ُتعترب الّرسومات األيقونّية Iconic  أشكااًل أو صوًرا ُتستخدم يف العبادات.
Ideational: ختّييّل 

 Systemic Functional النّظامّية  الوظيفّية  اللُّغوّيات  يف  ُيستخدم  مصطلح 
.Textual نيّص ،Interpersonal انظر َعرب األشخاص .Linguistics

Identity: ة  ُهِويَّ

هي مصطلح يشري إىل شعور الفرد أو املجموعة كام يرون أنفسهم ويراهم اآلخرون، 
 ،Ethnicity ويمكن الّتعبري عن اهلوّية بعّدة طرق؛ كاجلنسّية، واملنطقة اجلغرافّية والعرقّية

والنّوع االجتامعّيّى Gender، والّطبقة االجتامعّية Social Class، واملهنة.
Ideological Model (of Literacy): (أنموذج أيديولوجّي )للعلم / للمعرفة

.New Literacy Studies انظر دراسات حمو األمّية احلديثة
Ideology: أيديولوجّية 

العامَل . ١ لنظرة  مشاهبة  االجتامعّية  احلياة  جتاه  املرء  حيملها  اّلتي  املعتقدات 
 .Worldview

حيث تشري املاركسّية إىل جمموعة من األفكار واملامرسات اّلتي تتنّكر أو تشّوه . ٢
العالقات االجتامعّية واالقتصادّية والّسياسّية بني الّطبقات احلاكمة واملحكومة 
اللُّغة  أيديولوجّية  أيًضا،  انظر   .Marxism املاركسّية  انظر  املجتمع.  يف 
 Standard Language Language Ideology؛ وأيديولوجّية اللُّغة القياسّية 

.Ideology

Idiolect: هلجة فردّية 

النّظام اللُّغوّي اّلذي يستخدمه الفرد أو املرء، ويشمل املفردات والقواعد الّتداولّية 
)املقصودة(. 
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Illiteracy: األميَّة 
 .Literacy انظر املعرفة

Illocutionary (Act, Force): )فعل الكالم )الفعل، القّوة
.Speech Act انظر ماّدة فعل الكالم

Immersion (Education): دمج الّتعليم 

تشري إىل الربامج الّتعليمّية، حيث يتعّلم الّطلبة لغة أجنبّية أو ثانية بتعريضهم هلذه 
اللُّغة عرب االستخدام الّدائم، وقد أثبتت حصيلة هذه الربامج فعاليتها بوجود مؤرّشات 
Additive Bilingualism، انظر الّتعليم  قوّية، بحيث أصبح لدهيم إدمان يف اللُّغتني 

 .Bilingual Education ثنائّي اللُّغة
Implementation: تطبيق 

اللُّغوّي  والّتخطيط   ،Language Standardisation اللُّغة  معيارّية  من  جانٌب 
Language Planning. ويشتمل عىل جمموعة من اخلطوات اّلتي تّم اخّتاذها للّتأكد من 

أّن الّسياسات اللُّغوّية والقرارات اّلتي اخّتذها املخّططون اللُّغويُّون قد تّم تطبيقها عىل 
أرض الواقع.

 Implicational Scale (-Scaling): املقياس الّتطبيقّي   
وهو أسلوب ُيستخدم لتمثيل البيانات، كام ُيعرف أيًضا بمقياس Guttman الّتحلييّل 
Guttman Scalogram Analysis. وقد استخدمه ألّول مّرة David DeCamp عام 

)١97١( يف حتليله لُلغة الكريول يف جامايكا.
Implicature: عرض 

.Conversational Implicature انظر عرض املحادثة
Independence (in Conversation): استقاللّية املحادثة 

.Involvement انظر املشاركة
Independent Variable: املتغرّي املستقّل 
.Linguistic Variable انظر املتغرّي اللُّغوّي
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Index (-ical, -icality): مؤّش / رمز خاّص 
Charles Peirce، ومتّيزه عالقة  وهو نوع خاصٌّ من اإلشارات، حيث استخدمه 
 )Semiotics )الّسيميائّية  به يف علم اإلشارة  إليه. وُيقصد  يرمز  اّلذي  باليشء  منطقّية 
بأّنه إشارة Sign معّينة هلا عالقة منطقّية باليّشء اّلذي ترمز له، بداًل من أن تكون عالقة 

.Icon واأليقونة ،Symbol عشوائّية اعتباطّية معه. انظر الّرمز
Indicator: مؤّش 

عبارة عن متغرّيات لغوّية Linguistic Variables ال يدرّكها املتكّلمون، ويقابلها 
ع  الّتنوُّ إىل  وُتشري   ،Markers املتكّلمون(  يدرّكها  اّلتي  )املتغرّيات  واألنامط  الّرموز 
 Stylistic Variation األسلويّب  الّتنّوع  إىل  وليس   ،Social Variation االجتامعّي 

.Formal والفصيح Informal العاّمّي
Indigenization: الّتأصيل  

 Language لوصف العملّيات اّلتي يتمُّ هبا تغرّي اللُّغة Braj Kachru مصطلح صاغه
Change استجابة لبيئة جديدة. وتشمل عملّية تبنّي النامذج البديلة لّلغة. كام يمكن أن 

تشمل هذه العملّية استخدام املصطلحات الّدخيلة الّدارجة يف املجتمع املحيّل. انظر: 
اجلديدة  واإلنجليزّية   ،Nativisation والّتأصيل   ،Language Spread اللُّغة  انتشار 

  .World English)es( واإلنجليزّية العاملّية ،New English)es(

Individual: الفرد
حول  خاّص  بشكل  االجتامعّية  واللُّغوّيات  عاّم،  بشكل  اللُّغوّيات  يف  جدل  هناك 
ارتباط اللُّغة بالفرد أو املجتمع. ويعود هذا اخلالف بني اللُّغوّيني إىل ناية القرن الّتاسع 
اهتّموا  اّلذين  االجتامعّية  اللُّغوّيات  علامء  أشهر  ومن  العرشين.  القرن  وبداية  عرش 

.Baily (1973)، Hudson (1996)، Le Page & Keller (1985(:بالنّظرّية الفردّية
Inductive, Deductive (Methods): املنهجّيات االستقرائّية واالستنباطّية 

الّتعميامت  إىل  الّدقيقة  املالحظات  من  االنتقال   Induction االستقراء  يعني 
تأكيد  إىل  العاّمة  النّظرّيات  من  االنتقال  فهو   Deduction االستنباط  أما  والنّظرّيات. 

هذه النّظرّيات بمالحظات حمّددة.
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Inferential Statistics: إحصائّيات استنتاجّية
ن الباحث من معرفة إمكانّية وجود هذه الناّمذج يف املجتمع  هي أساليب إحصائّية متكِّ
 ،Descriptive Statistics الوصفّي  اإلحصاء  انظر  منه.  ُأخذت  اّلذي   Population

 .P‘ P-Level‘ مستوى ،Significance Testing اختبار الّداللة اإلحصائّية
Informalisation: عامّية، غري الّرسمّية

.Conversationalisation املحادثة / Dialogic انظر احلوارّية
Informant: املشارك يف الّدراسة

استخدم علامء اللُّغة مصطلحات خمتلفة لإلشارة إىل أولئك اّلذين ُيدلون ببيانات أو 
معلومات حول استخدام اللُّغة، ووجهات النّظر واملعتقدات، برشط موافقة املشاركني 
ببحث أو بدراسة ما، والّتأكيد عىل معرفة منهجّيات وأساسّيات البحث، إاّل أّن الباحثني 
املصطلح،  هذا  استخدام  حول  بينهم  فيام  خيتلفون  االجتامعّية  اللُّغوّيات  جماالت  يف 
حيث ُيستبدل بمصطلحات أخرى مرادفة، إاّل أّن أولئك املهتّمني بأبحاث اللُّغوّيات 
بداًل   Subject البحث  يف  املشارك  مصطلح  استخدام  يفّضلون  الّتجريبّية  االجتامعّية 
من املشارك يف الّدراسة Informant، حيث يتمّتع الباحث بمستوى عاٍل من الّسيطرة 
 ،Fieldwork امليدايّن  العمل   ،Ethnics أيًضا: األخالقّيات   انظر  البحث.  عىل عملّية 

 .Participant املشارك
Informed Consent: املوافقة الواعية

يدلُّ هذا املصطلح عىل املوافقة املسبقة للفرد املشارك يف الّدراسة، وذلك من خالل 
قراره املدروس والواعي واملدرك لطبيعة الّدراسة ومنهجّيتها، والّدور اّلذي سيسهم به 

يف هذه الّدراسة. 
 -ing: الحقة | اسم فاعل

أو   Running كلمة  يف  احلال  هي  كام  مشّددة،  غري  وهي  الكلامت  أواخر  تعني 
الّتنّوع  دراسات  يف   Linguistic Variable لغوّي  متغرّي  الاّلحقة  هذه   .Jumping

.Stylistic Variation والّتنّوع األسلويّب ،Social Variation االجتامعّي
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التغذّية الّراجعة لالستجابة األّولّية
Initiation-Response-Feedback (IRF):

الّصف. وينبع هذا  أّنه حديث عاّم يف غرفة  يتمُّ تعريفه عىل  الّتفاعل  هي نمط من 
استخدم  كام   .Sinclair & Coulthard من  لكّل  النّص  حتليل  نظام  من  املصطلح 
الباحثون أيًضا هذا املصطلح لوصف الّتفاعالت اللُّغوّية احلوارّية اّلتي تدور يف الغرف 

.)Mehan, 1979( الّصفّية املتشاهبة
Innovator (Innovative): )مبتكر )ابتكارّي

هم املتحّدثون اّلذين يبتكرون أشكااًل لغوّية جديدة، حيث يضيفونا إىل املخزون 
اّلذين  ُيعتربون أّنم هم  Speech Community. كام  اللُّغوّي للمجتمع   Repertoire

يتوّلون الّسبق يف إدخال مصطلحات لغوّية جديدة إىل اللُّغة، وغالًبا ما يكونون أفراًدا 
مهّمشني يف املجتمع، وال يتعاملون مع بقية أفراده إاّل نادًرا.

Input: مدخل
مصطلح يف حقل اكتساب اللُّغة Language Acquisition ُيشري إىل الكّم اإلمجايّل 
من الّصيغ واألشكال اللُّغوّية اّلتي يتعّرض هلا متعّلم اللُّغة. انظر أيًضا: الكالم املوّجه 

.Foreigner Talk حديث األجانب ،Child-Directed Speech لألطفال
Insiders: املّطلعون

.Aspirers الّطاحمني ،Outsiders  الّدخالء ،Interlopers انظر: املتطّفلني
Institutional (Discourse): اخلطاب املؤّسيّس

اللُّغة املستخدمة يف اخلطابات الّرسمّية املكتوبة والّشفوّية يف ميادين خمتلفة؛ كالوثائق 
Bha- )القانونّية، والبحوث األكاديمّية، والّتقارير الّطبّية، واخلطابات الّسياسّية، انظر 
 Critical Discourse Analysis (CDA)، للخطاب  النّقدي  الّتحليل  tia, 1993(؛ 

 Mumby & Clair,( انظر   .))Fairclough, 2000; Reisgl & Wodak, 2000

.)1997; Cameron, 2000; Swales, 1998



-١8٤-

الّلهجة املؤّسسّية / هلجة األداء
Institutionalised Variety, Performance Variety: 

كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة  من  أساسّيني  نوعني  بني   )١99٢( عام   Braj Kachru ميَّز 
الّلهجات  أن  بنيَّ  حيث  )English as an Additional Language )EAL؛  إضافية 
باللُّغة  النّاطقني  بني  شيوًعا  األكثر  هي   Institutionalised Varieties املؤّسسّية 
أن  حني  يف   .)English as a Second Language )ESL( ثانية  كلغة  اإلنجليزّية 
استخدام هلجات األداء  Performance Varieties يقتص عىل جماالت حمّددة، غالًبا يف 
.)English as a Foreign Language EFL( سياق تعلُّم اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية

Integrational Linguistics: اللُّغوّيات الّتكاملّية
اسُتخدم هذا املصطلح للمّرة األوىل من ِقبل Roy Harris عام )١98١(. ويشمل 
من  أخرى  صيغ  مع  خمتلفة  لغوّية  سياقات  يف  اللُّغة  دراسة  اللُّغوّيات  من  الفرع  هذا 

الّسلوك بداًل من دراستها كنظام لغوّي مستقّل.
Interactional Sociolinguistics: اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية

 John بعمل  خاّص  بشكل  مرتبط  االجتامعّية  اللُّغوّيات  يف  رئيس  حقل  هي 
عىل  عاّم  بشكل  ُيطلق  أصبح  املصطلح  هذا  أّن  إاّل  البحث؛  يف  ورشكائه   Gumperz

الّدراسات اللُّغوّية االجتامعّية املتعّلقة بالّتفاعل اللُّغوّي احلوارّي بني املتحّدثني.
Interactionism: الّتفاعلّية

.Symbolic Interactionism انظر ماّدة الّتفاعلّية الّرمزّية 
Interactive Sociolinguistics: اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية

.Interactional Sociolinguistics انظر ماّدة اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية
Intercultural Communication: الّتواصل عرب الّثقافات

 Ways الّتواصل الّثقايّف بني أفراد من ثقافات خمتلفة، واّلذي رّبام حُيدث طرائق كالم
مصطلح  وهذا  ما،  ملوضوع  ثقافيًّا  وفهاًم  خمتلفة،  وتوّقعات  خمتلفة،   of Speaking

.)Scollon & Scollon, 1995( الّتواصل عرب الّثقافات
Interdialect: هلجة جديدة

تي تنبثق  مصطلح صاغه العامِل Peter Trudgill لّلهجة اجلديدة New Dialect، الَّ
جّراء الّتواصل واحلوار مع أشخاص يتكّلمون هلجات أخرى لُلغة ما.
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Interdiscursivity: تبادل منطقّي
 Discourses ُيستخدم بشكل عاّم لإلشارة إىل العالقات واالّتصاالت بني خطابات

ممّيزة.
Interethnic Communication: الّتواصل عرب األعراق

ينتمون إىل جمموعات  اّلذين  الّتواصل بني األفراد  ُيستخدم هذا املصطلح لوصف 
واالفرتاضات  والّثقافّية  اللُّغوّية  الفروق  بدراسة  الباحثون  اهتّم  حيث  خمتلفة.  ِعرقّية 
عملّية  عىل  جمتمعة  العوامل  هذه  تؤّثر  أن  يمكن  وكيف  األفراد،  هؤالء  لدى  املسبقة 
أفراد  بني  الّتمييز  إىل  أحياًنا  أو  الفهم،  سوء  إىل  ذلك  يؤّدي  أن  واحتاملّية  الّتواصل، 

املجموعات الّضعيفة يف املجتمع.
Interference: تدّخل

.Transfer انظر ماّدة النّقل
Interlanguage: لغة بينّية

هو شكٌل من أشكال اللُّغة ينشأ لدى املتعّلم لّلغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية أو كلغة 
ثانية، وهو مرتبط بـ )Larry Selinker )1972. ُيستخدم هذا املصطلح لوصف مرحلة 
لغوّية معّينة أثناء تعلُّم الفرد لّلغة اإلنجليزّية كلغة ثانية أو أجنبّية، حيث ُتوصف هذه 
املرحلة بأّنا غري مستقّرة إاّل أّنا دائمة الّتطّور. وتّتصف لغة املتعّلم يف هذه املرحلة بأّنا 

تتضّمن تراكيب لغوّية ال متّت بصلة واضحة للغته األّم، أو لّلغة املستهَدَفة.  
Interlocutor: الّشخص املخاَطب

أفراد مل يكتسبوا هلجة منطقة معّينة لقدومهم أثناء فرتة املراهقة وما بعدها، وبالّتايل 
واجلمهور   ،Addressee املخاَطب  مثل:  ككّل.  املجتمع  كامل  لغة  عن  لغتهم  ختتلف 

.Audience

املتطّفلون، املّطلعون، الّدخالء، الّطاحمون
Interlopers, Insiders, Outsiders, Aspirers:

ثني  املتحدِّ لوصف   J. K. Chambers )2003( أدخلها  املصطلحات  من  جمموعة 
Interlopers عن  املتطّفلون  مصطلح  يعرّب  حيث  غريًبا.  ا  لغويًّ ُيظهرون سلوًكا  اّلذين 
أولئك األفراد اّلذين يعيشون يف جمتمع لغوّي ما، إاّل أّنم مل يتمّكنوا من إتقان الّلهجة 
متأخرة،  سنٍّ  يف  املنطقة  تلك  إىل  قدومهم  بسبب  املحيّل؛  املجتمع  ذلك  يف  املستخَدمة 
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أولئك   Insiders املّطلعون  وُيعدُّ  تليها.  اّلتي  املراحل  أو  املراهقة،  تكون سنُّ  ما  غالًبا 
األشخاص اّلذين يقطنون يف مركز اجلامعة، وبالّتايل هم منخرطون يف مجيع نشاطاهتم. 
بينام ُيعترب الّدخالء Outsiders أفراًدا منعزلني عن املجتمع، وال يامرسون اللُّغة بشكل 
ا  وأمَّ  .Lames أيًضا  انظر  اجلامعة.  سمة  من  هي  واّلتي  تطّورها،  يراقبون  وال  تاّم، 

الّطاحمون Aspirers فهم األشخاص اّلذين لدهيم طموحات. 
Internal History (of Language): الّتاريخ الّداخيّل لّلغة

 .Historical Linguistics انظر اللُّغوّيات الّتارخيّية
International Language: اللُّغة العاملّية 

حدود  يتعّدى  واسع  عاملّي  نطاق  عىل  املسَتخَدمة  اللُّغة  عىل  املصطلح  هذا  ُيطلق 
 Lingua Franca مشرَتكة  كلغة  استخدامها   يتمُّ  حيث  أصاًل،  هبا  النّاطقة  الّدولة 
للّتفاهم بني النّاطقني أصاًل بلغات أخرى. وحتتّل اللُّغة اإلنجليزّية حاليًّا مكاًنا مرموًقا 
بني لغات العامل األخرى؛ ممَّا جيعلها موضع اهتامم الغالبّية العظمى من علامء اللُّغوّيات 
االجتامعّية حول العامل. انظر: اللُّغة الكونّية Global Language، واإلنجليزّية العاملّية 
 .Three Circles of English ودوائر اللُّغة اإلنجليزّية الثالث ،World English)es

International Phonetic Alphabet (IPA): األبجدّية الّصوتّية العاملّية
معّينة  رموز  ُتستعمل  حيث  الّصوتّية،  الكتابة  يف  ُيستخدم  عاملّي  صويّت  نظام  هو 
، يشتمل عىل كافة الّرموز الّصوتّية  لتمثيل األصوات. وُيعتمد هلذه الغاية جدوٌل خاصٌّ
 International Phonetic املستخدمة هلذا الغرض، تصدره الّرابطة العاملّية للّصوتّيات

 .Phonetics انظر علم األصوات .Association

Interpellation: استجواب / استنطاق
مركزّية  عىل  أّكد  اّلذي   Louis Althusser بالفيلسوف  املصطلح  هذا  يرتبط 
عىل  وبالّتحديد  أّكد  حيث  والّسياسّية،  االقتصادّية  العالقات  إنتاج  يف  األيديولوجّية 

أمهّية دور املؤّسسات يف العملّيات األيديولوجّية.
Interpersonal: َعرب األشخاص

ُيستخدم هذا املصطلح للّتعبري عن العالقات بني األشخاص، مثل عملّية الّتواصل 
الوظيفّية  اللُّغوّيات  علم  ويف   .Interpersonal Communication األشخاص  َعرب 
املفاهيم  أحد  املصطلح  هذا  ُيعترب   Systemic Functional Linguistics النّظامّي 
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املحكّية،  اللُّغة  يف  واملتلّقي  ث  املتحدِّ بني  الّتفاعلّية  العالقة  د  حتدِّ اّلتي  الّثالثة  الّرئيسة 
وكذلك بني الكاتب والقارئ يف اللُّغة املكتوبة.

  Interpretative Repertoires: املخزون اللُّغوّي الّتفسريّي
 Gilbert and Mulkay( ِقبل  العلمّي من  العمِل عىل اخلطاِب  مفهوٌم مستمدٌّ من 
Jonathon Pot- عن طريق Psychology 1984( وُأدخَل إىل علِم النّفِس االجتامعّي

عبارة  هي  الّتفسريّية  اللُّغوّية  املخزوناِت   .)ter and Margaret Wetherell )1987

أو  موضوعاٍت  حوَل  داخليًّا  واملرتابطة  املتامسكِة  احلديِث  طرِق  من  جمموعٍة  عن 
أنَّه: »ُمعجٌم أو سجلٌّ  ف هذا املفهوُم بشكٍل أكَثر حتديًدا عىل  أعامٍل أو أحداٍث. وُيعرَّ
وتقييِم  لوصِف  ُوِضعت  واّلتي  عليها،  ُيعتمُد  اّلتي  واالستعاراِت  للمصطلحاِت 
)Potter and Wetherell, 1987: 138(، وكمثاٍل عىل هذا  اإلجراءاِت واألحداِث« 
اّلتي  اجلنسّية  اللُّغوّية  املخزوناِت  من  خمتلفٍة  جمموعٍة  إىل   Wetherell )1998( ُيشرُي 
باِن للّتعبرِي عن مآثِِرهم اجلنسّية. تتشابه املخزوناُت اللُّغوّية  ُوِضعت من ِقبل بعض الشُّ
تركيًزا  هناك  وأنَّ  أقلُّ جتريًدا،  أّنا  من  بالّرغم   ،Discourse اخلطاب  مع  كبرٍي  إىل حّد 
اخلطايّب  النّفس  علم  مشاهبة،  مصطلحات  انظر  املناسبة.  سياقاهتا  يف  تطبيقاهتا  عىل 

.Discursive Psychology

املقصود بـ«املخــزون اللُّغوّي« هو عدد املفردات اللُّغوّية اّلتي يعرفها اإلنسان لكي 
اّلذي  الفهم  املفهوُم كردٍّ عىل  بلسانه وقلمه. وَظَهَر هذا  يتفاعل مع حميطه، ويعرّب عنه 
كان سائًدا بني علامء النّفس االجتامعّي بأّن األحداث واألفعال تنتج عن عملّيات ذهنّية 
اللُّغة والنّاس كيانان منفصالن،  أّن  الفهم َيفرتض  تدور يف عقول األفراد. ومثل هذا 

وأّن اللُّغة هي وسيلة حمايدة بني املمّثل االجتامعّي والعامَل(. 
Interpretive (Approach): املذهب الّتفسريّي

 Interactional الّتفاعيلِّ  االجتامعّي  اللُّغة  علِم  يف  املصطلح  هذا  يعني 
Sociolinguistics، حماولة َأخِذ وجهاِت َنظِر املشاركنَي يف حواٍر ما بعنِي االعتبار عند 

John Gump- َنَتَج هذا املصطلح بشكل خاّص من أعامِل العامِل الّتفاعل. وقد   حتليِل 
erz )1982( اّلذي اهتّم بإسرتاتيجّياِت اخلطاِب امُلستخدمِة من ِقبل املتحاورين، خاّصًة 

ِمن  يتّمكنوا  حتى  والّثقافّية  واالجتامعّية  اللُّغوّية  املعرفِة  مع  املتحاوريَن  تعاُمِل  كيفّية 
إنتاِج وتفسرِي الكالِم يف سياقاته. وهذا يتضّمن الّتشاوَر مع املتحاوريَن هبدِف اكتشاِف 
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دراسًة  َيعمل  أْن:  احلوار  حمّلل  عىل  أنَّه   Gumperz اقرتح  وقد  للكالم.  فهمهم  مدى 
متعمقًة حلاالٍت منتقاٍة من احلواراِت الّشفهّية، ورصد إذا ما كان املتحاوروَن يفهموَن 
بعضهم البعض أم ال، واستخراِج تفسرياِت املتحاوريَن ملا جيري من حوهلم؛ ومن ثّم 
)أ( استنتاج الفرضّياِت االجتامعّية اّلتي كان جيُب أْن ُينتجها املتحاوروَن ليتّمكنوا من 
اللُّغوّية إىل  انتقال اإلشاراِت  الّتجريبّي لكيفّية  الّتحديد  ثّم )ب(  أثناَء احلوار،  الّتمثيل 
عملّية الّتفسري )Gumperz, 1982: 35-6(، حيث إّن هذا يمكن أْن يساعَد عىل توضيِح 
ال  عندما   ،Miscommunication الفهم  عدُم  فيها  بام  الّتفاعِل،  من  متعّددٍة  جوانَب 

يشرتك املتحاوروَن يف معرفٍة لغوّية أو ثقافّية معّينٍة، وذات صلٍة باحلوار.
Interpretive Frame: اإلطار الّتفسريّي

 .Frame انظر اإلطار
Interruption: املقاطعة

 وُيستخدُم هذا املصطلُح بمعناه املتداول بني النّاس بشكٍل يومّي، وهو الّتعدي أو 
عىل األقّل الغزو غري املرغوب فيه )الّتدّخل غري املرغوب فيه( من ِقبل َأحِد املتحّدثنَي 
ألَنَّ  االجتامعّية؛  اللُّغوّيات  اهتامم  املفهوُم  هذا  لقَي  وقد  آخر.  شخٍص  حديِث  أثناَء 
املقاطعاِت أثناَء الكالِم ُوجدْت موزعًة بطرٍق خمتلفٍة بني جمموعاٍت من املتحّدثنَي )ومن 
النِّساء،  جاَل يقاطعوَن يف احلديِث أكثَر من  الرِّ أنَّ  اّلتي يمكُن مالحظتها:  النّتائِج  أهمِّ 
وليَس العكس(. عىل أّية حال، فقد ظهرت بعُض املشاكِل يف حتديِد معنى املقاطعِة عىل 
الّصعوبِة  واّلتي جعلت من  املنهجّية،  الّتعريفاِت  من  العديد  تبنِّي  تمَّ  وقد  دقيق.  نحٍو 
البسيطِة  الّتفسرياِت  أنَّ  هو  ذلك  من  َأمهّية  وأكثُر  خمتلفة.  دراساٍت  من  ِة  األدلَّ مقارنة 
َأّنا حالة  املقاطعُة عىل  ُف  ُتعرَّ املثال:  فعىل سبيل  دقيقِة.  تكوُن غرَي  ما  غالًبا  للمقاطعِة 
ولكنَّ  النّهاّية،  نقطِة  إىل  األّول  املتحّدث  يصَل  أْن  قبَل  باحلديِث  ما  شخٌص  فيها  يبدأ 
يتخّللها  ما  غالًبا  واّلتي  احلزبّية،  الّتعددّية  حمادثاِت  يف  مناسٍب  غري  الّتعريِف  هذا  مثَل 
تضيُف  ال  املنهجّية  الّتعريفاِت  هذِه  مثَل  فإنَّ  ذلك،  عىل  وعالوة  متداخلة.  حواراٌت 
الّتفاعلّية للمقاطعة )انظر الّشكل مقابل  الّتأثرياِت  الّتفاعلّية أو  لنا شيًئا عن الوظائِف 
انظر )Graddol et al., 1994(. َأوجدت  املقاطعة،  املشاكِل يف تفسرِي  الوظيفة( عىل 
بعُض الّدراسات، مثل )Coates, 1996( العديَد من األمثلِة عىل احلواراِت املتداخلِة 
تعاونّية  وظيفة  له  احلقيقِة  يف  هذا  ولكنَّ  للمقاطعِة،  الّسابِق  الّتعريِف  مع  تّتفُق  اّلتي 
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عالية املستوى. وهناك أيًضا اختالفاٌت ثقافّية يف املدى اّلذي يسمُح به املتحاوروَن يف 
احلواراِت املتداخلِة )Tannen, 1984(. انظر: إدارة احلوار، واللُّغة والنّوع االجتامعّي 

Language and Gender، والّتداخل وتبادل األدوار.

Intersentential Code-Switching: الّتناوب اللُّغوّي داخل اجلملة
 .Code-Switching انظر الّتناوب اللُّغوّي

Interspeaker Variation: ثني ع الّداخيل بني املتحدِّ الّتنوُّ
ِقَبِل  ِمْن  أو  خمتلفني،  متحّدثنِي  قبل  من  املستخدمِة  اللُّغة  يف  االختالف  به  وُيقصد 
جمموعاٍت خمتلفٍة ِمَن املتحّدثني، فعىل سبيِل املثاِل: االختالفاُت بني املتحّدثنَي من الّذكور 
املختلفة،  االجتامعّية  الّطبقاِت  بني  واالختالف  االجتامعّي(،  النّوع  )انظر  واإلناث 
األبحاث  الكثري من  البرشّي(.  الِعرق  )انظر  العرقّية  العمرّية، واملجموعات  والفئاُت 
واالختالفاِت  االجتامعّية،  الّتجمعاِت  يف  املوجوِد  للّتعقيِد  كبريًة  أمهّية  أعطت  احلديثة 
داخِل املجموعاِت االجتامعّية. راجع الّتنّوع االجتامعّي؛ وقارن االختالف داخل اللُّغة، 
ل من خصائص لغة ما إىل لغة أخرى، أو أنَّه  )وهو شكل من الّتنّوع اّلذي يتضّمن الّتحوُّ

االختالف الّصويّت للحديث من ِقبل متحّدثني خمتلفني(.
Intersubjectivity: الّذاتّية البينّية

 .Subjectivity انظر الّذاتّية
Inertextuality: الّتناص

به  لَِتعني   Bakhtin َأعامِل  عىل  ُمعتمدًة   Kristeva ِقبل  من  صياغته  متَّت  مصطلح 
 Kristeva,( االّتصال  الّتعبرياُت سلسلًة من خطاباِت  ُل من خالهلا  ُتشكِّ اّلتي  الّطرق 
1986(. كلُّ اخلطاباِت أو النّصوص بطبيعتها ُمتداخلة، وُمكونة من صياغاٍت ومعاٍن 

من نصوص أخرى. ولعلَّ املثال الواضح عىل ذلك، هو إِدخاُل تعليقاِت أناٍس آخريَن 
يف الّتقارير الّصحفّية. ويف بعض األحيان يتمُّ الّتمييز بني الّتداخل الّتوضيحّي والّتداخل 
 ,Fairclough انظر  اخلطايّب(،  الّتداخل  أحياًنا  ى  ُيسمَّ اجلوهرّي  )الّتداخل  اجلوهرّي 
)1992a( الّتداخل الّتوضيحي َيعني النّصوص املوجودة بوضوٍح، أو املوجودُة بشكٍل 

ملحوٍظ يف نصوص أخرى، فعىل سبيل املثال، الكالُم املبارُش يف َأحِد النّصوص يمكن 
أْن ينتقل إىل نصوص أخرى. أما الّتداخل اجلوهرّي فُيقصُد به عالقات أكثر جتريًدا عىل 
مستوى اخلطاب، عىل سبيل املثال: دمج اخلطاب اليومّي عن اللُّغة يف اخلطاب األكاديمّي 
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د Fairclough ثالثة أنامط رئيسة من العالقات املتداخلة: العالقات  واللُّغوّي. وقد حدَّ
حيث  املضّمنة،  والعالقات  النّص؛  داخل  املختلفُة  اخلطاباُت  تتناوُب  حيث  املتتابعة، 
َيتَّضُح َأنَّ َأحد اخلطاباِت قد تّم تضمينه يف نٍص أو خطاٍب آخر؛ والعالقاُت املختلطُة، 

.)Fairclough, 1992:118(حيث تندمج اخلطابات والنّصوص بطريقة أقّل وضوًحا
هو تداخل نصوص أدبّية خمتارة، قديمة أو حديثة، شعًرا أو نثًرا، مع النّص األصيل، 
النّص  يطرحها  اّلتي  الفكرة  عىل  اإلمكان  قدر  وداّلة  وموّظفة  منسجمة  تكون  بحيث 
األصيّل. وهو مصطلح نقدّي ُيقصد به وجود تشابه بني نصٍّ وآخر أو بني عّدة نصوص، 
لإلشارة إىل العالقات املتبادلة بني نّص معنّي ونصوص أخرى، وهي ال تعني تأثري نّص 
يف آخر، أو تّتبع املصادر اّلتي استقى منها نّص تضميناته من نصوص سابقة؛ بل تعني 
تفاعل أنظمة أسلوبّية. وتشمل العالقات الّتناصّية إعادة الرّتتيب، واإليامء أو الّتلميح 
املتعّلق باملوضوع أو البنية والّتحويل واملحاكاة. وهو من أهّم األساليب النّقدّية الّشعرّية 
املعارصة، وقد تزايدت أمهّية املصطلح يف النّظرّيات البنيوّية وما بعد البنيوّية. وهو من 
املصطلحات واملفاهيم الّسيميائّية احلديثة، كام أنه مفهوم إجرائّي يسهم يف تفكيك سنن 
النّصوص )اخلطابات Discourses( ومرجعّيتها وتعّلقها بنصوص أخرى، وهو بذلك 

مصطلح ُأريد به تقاطع النّصوص وتداخلها، ثم احلوار والّتفاعل فيام بينها.  
Intertwined Language: اللُّغة املتشابكة

خاصٍّ  لنوٍع   Peter Bakker and Peter Muysken )1995( صاغه  مصطلح 
للمقاطِع  واحدة  ُلغًة  َتعتمُد  واّلتي   ،Bilingualism اللُّغة  لِثنائّية  املختلطة  موِز  الرُّ من 
م Bakker and Muysken مثااًل عىل ذلك،  املعجمّية وأخرى للمقاطِع القواعدّية. قدَّ
وهو لغُة اإلعالِم يف لغة اإلكوادور، اّلتي حتتوي عىل عنارص معجمّية كاملة من اللُّغة 
دمج  هو  املتشابكة  اللُّغة  يف  والّدمج   .Quecha لغة  من  قواعدّية  وعنارص  اإلسبانّية، 
دائم. وغالًبا ما يشري هذا املفهوم إىل اللُّغات اّلتي تشّكلت من مزيج من لغتني )اللُّغة 
قوالبها  هلا  واحدة،  لغة مستقّرة  ال  لتشكِّ مًعا  امتزجتا  األّم(، حيث  واللُّغة  االستعامرّية 

وقوانينها وقواعدها الّراسخة.
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Interview: مقابلة
هي طريقة جلمِع املعلوماِت، واّلتي من خالهلا يقوم الباحُث بطرِح جمموعة من األسئلِة؛ 
اللُّغويَّات  علم  يف  املقابالُت  وُتستخدُم  حتليلها.  أجل  من  املعلوماِت  عىل  احلصوِل  هبدِف 
الّذاتّية  الّسري  الّذاتّية،  الّتقارير  )مثاًل:  اللُّغة  استخدام  عن  املعلوماِت  جلمع  االجتامعّية 
االجتامعّية  اللُّغوّيات  وَتسَتخِدم   .Language Attitude اللُّغة  سلوك  وكذلك  اللُّغوّية(، 
اللُّغة.  عن  الّطبيعّية  املعلوماِت  من  كبريٍة  كمياٍت  عىل  للحصوِل  كوسائَل  أيًضا  املقابالِت 
ما   William Labov العامِل  ر  طوَّ فقد  األفراد،  لدى  الكامل  اللُّغوّي  املخزون  ولتحصيل 
املقابلة إىل  م هذه  Sociolinguistic Interview. وُتقسَّ اللُّغوّية االجتامعّية  باملقابلة  ى  ُيسمَّ
مخسِة أنامٍط للحديث ُيمكن متييزها باالعتامد عىل نِسبِة الّرسمّية يف احلديث )انظر الّسلسلة 
األسلوبّية Stylistic Continuum(. وهذا َيسمح للباحثني بتوثيِق االختالفاِت اللُّغوّية بني 
إتقاُن  هو  باملقابلِة  يقوم  اّلذي  الّشخص  ُيواجهه  أن  ُيمكن  حتدٍّ  أكرب  ولعلَّ  احلديث.  أنامِط 
ألَّنا  تاّمة؛  براحة  املتحّدثون  َيستخدمها  اّلتي  الّلهجة  وهي   -Vernacular العامّية  الّلهجة 
ع Labov املتحّدثني عىل احلديث عن موضوعاٍت  الّلهجة غري الّرسمّية بالنّسبة هلم. وقد َشجَّ
من اهتامماهتم اليومّية حتى َيِصَف اهتاممهم عن الّصفِة الّرسمّية، وعن رتابة املقابلة )راجع 
 Labov بعض األمثلة للمقابالت ُأجريت من قبل .)Danger of Death أسئلة خطر املوت

بني أعوام ١963و ١973 يمكن أن جتدوها حتت العنوان اإللكرتوين التايل:
آخر  )وكان   ،http://ldc.upenn.edu/projects/DASL/SLX_corpus.html

دخول عام ٢٠٠3(. 
ن الباحثني  وَلعلَّ من حماسِن املقابلِة اللُّغوّية االجتامعّية اّلتي أوجدها Labov أّنا مُتكِّ
من مجع كمّياٍت كبريٍة من املعلومات اللُّغوّية القابلِة للمقارنة بسهولة، حيث إّن مجيع 
عّينات احلديث منظَّمة وفًقا لنفس جدول املقابلة. ولكنَّ مقابالت Labov لقيت نقًدا 
 Wolfson,( مصطنعة  حواراٌت  هي  وإّنام  طبيعّية؛  حواراٍت  ل  ُتشكِّ ال  إّنا  إذ  كبرًيا، 
مدى  االعتبار  بعني  لأَلخذ  خمتلفة  ملقابالٍت  تنسيقات  البحث  تضّمن  كام   .)1976

Ed- املقابالت، واختالف األماكن، وهكذا  اّلذين جيرون  )تأثري اختالِف األشخاص 
بعض  فإن  املقابلة،  من  املأخوذِة  املعلوماِت  عىل  االعتامد  من  وبداًل   .)wards, 1986

لون تسجيل حوارات حقيقّية، غالًبا ما ُتسّجل من ِقبل  علامء اللُّغوّيات االجتامعّية ُيفضِّ
.)Sebba, 1993( املشاركني أنفسهم، وبدون وجود الباحث
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Interviewee: الّشخص املقاَبل
             .Informant  انظر املشارك يف الّدراسة

Intonation: الّتنغيم
ع الّداليل للنَّربة Pitch يف الكالم واملهّم يف الّتنغيم، ليَس النّغمة املجّردة، وإنَّام  الّتنوُّ
الّتغرّياُت اّلتي َتطرُأ عىل النّغمِة، وِمثالُه ُنطق الكالم بتنغيٍم مرتفٍع للّداللِة عىل الّسؤاِل. 
ُم الكالُم عادًة إىل جمموعاٍت تنغيمّية، واّلتي يتّم حتليلها فيام بعُد بطرق خمتلفة. ولعّل  ُيقسَّ
آخر مقطع  األساسّية-  النّغمة  االجتامعّية هو حتديد  اللُّغوّيات  بدراساِت  ِصلة  األكثر 
مشّدد من املجموعة الّتنغيمّية- واّلذي حيمل حركة النّغمة الرئيسة. هناك أنواٌع خمتلفٌة 
من حركاِت النّغامِت، بام يف ذلك: »االنخفاض، االنخفاض واالرتفاع، االرتفاع العايل، 
واالرتفاع املنخفض«، )لنقاٍش قصري راجع )Graddol et al., 1994(. وللّتنغيِم وظيفة 
ُق بني اجلمِل اخلربّية  قواعدّية، حيث إّنه- عىل سبيل املثال- ُيبنيِّ حدود اجلمل، كام ُيفرِّ
Turn- واالستفهامّية. وُيمكن للّتنغيم أن يلعب دوًرا كبرًيا يف أخذ األدوار يف احلديث
 Transition الّصلة  إىل مكان  االنتقال  ى  املسمَّ املنهج  إىل  اإلشارة  Taking عن طريق 

Relevance Place. وُيمكن لّلهجات أن تتمّيز بأنامٍط تنغيمّية ممّيزة، فعىل سبيل املثال: 

High Rising Tone، واّلتي ُسِمعت  النَّربِة العالّية   قد كان هناك اهتامٌم كبرٌي بارتفاع 
بشكٍل متزايد بني النَّاطقني باللُّغة اإلنجليزّية يف أسرتاليا والعديِد من الّدوِل األخرى. 
املفاجأة  الّتعبري عن  املتحّدثني ومواقفهم يف  معلوماٍت عن عواطف  الّتنغيُم  حَيمل  كام 

 .Prosody والفزع. راجع أيًضا علم العروض
)ويعني هذا املصطلح االرتفاع أو االنخفاض يف طبقة أو درجة الّصوت. والنّغامت 
ُتستخدم لتقوم بدور وظيفّي لتحديد دالئل الكلامت؛ أي ارتفاع أو انخفاض النّغمة عىل 
 مستوى اجلملة، حيث إنَّ العبارة نفسها يمكن أن ُتفهم بمعاٍن خمتلفة حسب ارتفاع أو 
انخفاض النّغمة، فمثاًل: حممٌد موجوٌد = خربّية. حممٌد موجوٌد؟!= استفهام استنكارّي. 
حممٌد موجود؟= استفهامّية. ففي هذه األمثلة، النّغمة هي العنص الوحيد اّلذي تسّبب 
يف تباين املعاين واختالف الّدالالت؛ ألنَّ اجلمل الّسابقة مل تتعّرض للّتغيري يف بنيتها، ومل 

ُيضف إليها يشء، أو ُيستخرج منها يشء، فاّلذي تغرّي هو الّتنغيم فقط(.          
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Intra-Sentential Code-Switching: الّتناوب اللُّغوي ضمن اجلملة 
.Code-Switching انظر الّتناوب اللُّغوّي  

Intra-Speaker Variation: ع الّداخيل للمتحّدث نفسه الّتنوُّ
ُيغريِّ  أي كيف  األفراد.  ِقبل  اللُّغة من  استخدام  الّتغرّي يف  إىل  املصطلح  وُيشرُي هذا 
عدد  عىل  )معتمدين  نفسها  اللُّغة  يف  الّسياق  باختالِف  الكالِم  طريقَة  األفراُد  ل  وُيبدِّ
احلوار،  فيه  حدث  اّلذي   Setting والّزمان(  )املكان  املحادثة  جّو  مثل:  العوامل،  من 
أيًضا:  راجع  احلوار(.  من  َأهداُفهم  وما  عنه،  يتحّدثون  اّلذي  ما  يتحّدثون،  َمن  مع 
 ،Contextual Variation الّسياقّي  الّتباين   ،Code-Switching اللُّغوّي  الّتناُوب 
ع الّداخيل بني  الّتنّوع األسلويّب Stylistic Variation، وقارن هذا املفهوم بمفهوم الّتنوُّ

  .Interspeaker Variation املتحّدثني
Intrusive r:  حرف  تدّخيّل زائد 

   .Linking الّرابطة )r( انظر حرف
Involvement (in Conversation): )املشاركة )يف املحادثة

العامِل  أشار  لقد  ما.  للمتحاورين يف حوار  الِة  الفعَّ املشاركِة  إىل  املفهوُم  هذا  وُيشري 
املتحاوريَن  لِفهِم  أساسّية  املشاركَة  أنَّ  إىل   )John Gumperz, 1982( اللُّغوّي 
خالِل  من  أو  لفظيًّا،  عنها  ُيعربَّ  أن  ُيمكن  املشاركة  هذه  أنَّ  كام  للحوار،  وَتفسرِيهم 
علامء  من  وغريه   Gumperz اهتّم  لقد  العيون.  طريِق  عن  الّتواصِل  أو  اإلشاراِت، 
وكيف  املشاركة،  واستدامِة  إلنشاء  املستخدمِة  باإلسرتاتيجّياِت  االجتامعّية  اللُّغوّيات 
املختلفة،  االجتامعّية  املجموعات  بني  فيام  تتباين  أن  اإلسرتاتيجّيات  هلذه  ُيمكن 
واإلمكانّية للفهم اخلاطئ أو سوء الفهم Miscommunication عندما ال تكون هذه 
Intercultural Communication مثاًل.  الّثقافات  الّتواصل بني  املفاهيم متشاركة يف 
وقد ُأشرَي إىل أنَّ عىل املتحاوريَن أن يوازنوا فيام بنَي املشاركِة واالستقاللّية؛ أي أنَّ عىل 
 Ron( املتحّدثنَي أن حُيافظوا عىل استقاللّيتهم، وأن حَيرتموا استقاللّية اآلخرين، انظر
Scollon and Suzanne Wong Scollon, 1995(. ُيمكن ألنامِط احلديِث أن تتميَّز 

باختالِف مستوياِت املشاركِة. وقد ناقشت )Deborah Tannen, 1984( ممّيزاِت َنمِط 
باألشخاص،  العالقة  ذات  اإلشارة  عىل  اإلشارة  محل  َيضُع  واّلذي  املرتفع،  املشاركِة 
 Co-Operative الّتعاوين  والّتداخل  األدوار،  وتبادل  احلديث  رسعة  معّدل  ومثاله: 
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Overlaps، رواية القصص بالّتبادل، الّتغرّي امللحوظ يف النرّبة Pitch. هذا النّمط ُيقاَرن 

بالنّمط اّلذي ُيعربِّ عن املراعاة، أي احلاجُة إىل االبتعاِد عن َفرِض الّذاِت عىل اآلخرين، 
وبالّرغم من أّن االرتباط ال يتكّون دائاًم إاّل أّن املشاركة ُيمكن أن تتّم مقارنتها باللُّطف 
Scol- )اإلجيايّب مع االستقاللّية، أو املراعاة مع الّلطف الّسلبّي. ملزيد من النّقاش انظر 

  .)lon and Scollon, 1995

الّتغذّية الّراجعة لالستجابة األّولّية
IRF (Initiation-Response- Feedback): 

.Initiation-Response-Feedback )IRF( انظر، الّتغذّية الّراجعة لالستجابة األّولّية
Irrealis: املفاهيم غري املحتملة

مفهوٌم نحويٌّ لشكِل الفعل، وُيقصُد به يشٌء ملا ُيدرك َبعُد، أو أنَّه من املحتمل أالَّ 
الرّشطّية.  االفرتاضات، واجلمل  الفئات مثل  للّتغطّية عىل بعض  حيدث. وهو مفهوم 
مجلة يف  كام  الرّشطّية،  اجلمل  من  الّثاين  النّوع  يف   )were( فإن  اإلنجليزّية،  اللُّغة   يف 
 Derek أشار  وقد  املحتملة.  غري  املفاهيم  من  ُتعترب   )if I were to come over(
ا يف اللُّغة اهلجنِي Creole يف  Beckerton إىل أّن املفاهيم غري املحتملة هي فئٌة مهّمٌة جدًّ

النّظاِم الفعيّل، ويف بعض األنظمة الفرعّية مثل تكملة الفعل، ومثال ذلك: ما يرد يف لغة 
 we‹ واّلذي يعني ،)Guyanese Creole English”، (Awi bin go kom out seef“

 Auxiliary Verb حيث إّن الفعل املساعد ،›would have come out safe\all right

go(( ُيعترب من املفاهيم غري املحتملة يف هذه اللُّغة. انظر أيًضا: عامل الّزمن يف الفعل 

.Modality الّطريقة ،Tense زمن الفعل ،Aspect

Isogloss: اخلّط الومهّي الفاصل بني الّلهجات
Dialectology إلظهار  الّلهجات  ِعلِم  اللُّغوّية يف  وهو َخطٌّ مرسوٌم عىل اخلريطِة 
 )Phoneme للّصوت Realisation أيَن يمكن لِشكٍل ُلغوي معنّي)مثل وضعّية خاّصة
أن ُيعطي األّولوّية لشكٍل ُلغوي آخر. ويف َبعِض األحيان، فإنَّ اخلطَّ الفاصَل لّلهجات 
اللُّغوّية  املعاملِ  من  جمموعٌة  هو  لّلهجات  الفاصل  اخلّط  أنَّ  أي  معّينًة،  ُحزًما  ل  ُيشكِّ
املختلفة اّلتي توجد قريبًة من بعضها البعض، وهذا ما ُيمِكُن ترمجته عىل أّنه يمّثل حدوَد 
احلُزم  ل  ُتشكِّ املثال-  املّتحدة- عىل سبيل  اململكة  Dialect Boundary. ففي  الّلهجة 
اللُّغوّية أو اخلّط الفاصل لّلهجات املتقاطعة خطًّا واضح املعامل، ُيميِّز الّلهجات الّشاملّية 
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عن الّلهجات اجلنوبّية. ولكنَّ احلدوَد بني الّلهجات Dialects ال تكوُن دائاًم واضحًة، 
ل اخلطوُط الفاصلة لّلهجات نامذج ُمتقاطِعة وُمعّقدة يف منطقٍة جغرافّية  وغالًبا ما ُتشكِّ
الّدراسة   ،Linguistic Atlas اللُّغوّي  األطلس  مشاهبة:  مصطلحات  انظر  معّينة. 

.Survey of English Dialects )SED( املسحّية لّلهجات اإلنجليزّية
It-Clefting: (It) الّضمري غري العاقل الّتأكيدّي

هو بِناٌء َنحوّي ُيستخدم جلعِل ُجزٍء معنّي من اجلملة أكثر بروًزا، فعىل سبيل املثاِل: 
يف  جاءت   stars كلمة  فإّن   ،«It›s stars that Helen can see» الّتالية:  اجلملِة  يف 
قارن  األكرب،  الرّتكيز  أو  األمَهّية  إلعطائها   )It›s( بـ  مسبوقًة   Clause اجلملة  بداية 
ُيعترب  الّتأكيدّي  العاقل  مري غري  بـ »)Helen can see stars(، إنَّ الضَّ الّسابقة  اجلملة 
خاصّية لّلهجة، فعىل سبيل املثال: فإّنُه موجوٌد وبشكٍل متكرٍر، وبمعدل وظائف أوسع 
الفصحى.  اإلنجليزّية  الّلهجة  يف  منه  أكثر  أيرلندا  يف  املستخدمة  اإلنجليزّية  اللُّغة   يف 

.)Harris, 1993( انظر
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J
Jargon: اللُّغة االصطالحّية جلامعة ما

 ،Pre-Pidgin وُتعرف أيًضا بَأّنا ما قبل اللُّغة اهلجني ،Pidgin هي ُلغٌة هجنٌي بِدائّية
ليس هلا نظاٌم قواعدّي ثابٌت، وهلا عدٌد قليٌل من املفرداِت بسبب استخدامها املحدود، 
وتتعارُض  والّتجارة.  العمل  مثل   ،Domains املجاالِت  بعِض  يف  استخدامها  وتقييد 
يمكُن  Stable Pidgins، حيُث  املستقّرة  اهلجنِي  اللُّغة  مع   Jargon اهلجنُي  اللُّغة  هذه 
ت ظروف الّتواصل  ر لُتصبَح مثلها )مستقّرة( إذا تغريَّ هلذه اللُّغة اهلجني البدائّية أن تتطوَّ

هلذه اللُّغة.
صة ُتستخدُم ِضمَن جمموعٍة اجتامعّية معّينة)حمرتفني(،   هي مفردات تِقنّية أو ُمتخصِّ
أو جمموعة ذات اهتاممات خاّصة، واّلتي يمكن أن ال ُتفهم من أشخاٍص من خارج هذه 
املجموعة. ومن املمكن أن ُتستخدَم هذه اللُّغة لتسهيِل الّتواصِل بني احلرفّيني، ولكن 
ُيمكُن أن يكون هلا وظيفة اجتامعّية، عىل سبيل املثال: الّتأشري ألسامَء أعضاء جمموعة ما 

.Slang واستثناء غري األعضاء. انظر الّلهجة العامّية
وري  الرضَّ غري  االستخدام  عىل  يدلُّ  وهو  االصطالحية-  اللُّغة  هلذه  العامُّ  املعنى 
ا يف علم اللُّغوّيات االجتامعّية. وتشري  للمفاهيِم الّتقنّية يف األحاديث العامّية - قليٌل جدًّ
اللُّغة اهلجينة البدائّية Jargon يف هذا املعنى إىل االستخدام غري املناسب لرضب استعاميّل 

Register يف األحاديث غري الّرسمّية. 

Jocks and Burnouts: املتحّمسون واملنهكون
 Penelope اشتهرتا بني املشاركني يف دراسة Adolescent ومها جمموعتاِن مَن املراهقنَي
 Eckert,( انظر ،Detroit  لغة الّشباب املستخدمة يف املدارِس الّثانوّية يف مدينة Eckert

بتكامِل كّل  يتعّلق  فيام   Burnouts Jocks و  2000 ,1989(. ختتلُف هاتان املجموعتاِن 

الّتعليم.  يف  االستمرارّية  ِمَن  ومواِقفهم  الّثانوّية،  للمدارِس  الّثقافّية  املعايري  يف  منهام 
اٍل يف األنشطِة املدرسّية، وخُيطِّطون إلمتام تعليمهم  جمموعة Jocks  ُيشاركون بشكل فعَّ
 Burnouts النّاحية األخرى، فإنَّ جمموعة  املدريّس. ولكن من  الّتعليم  بعد االنتهاء من 
قد وضعوا أنُفَسهم ِضد القوانني والبيئة املدرسّية، ومل ُيشاركوا يف األنشطة املدرسّية، كام 
أّن لدهيم مياًل ظاهًرا لرتك املدرسة متى ما َتسمُح الّظروف واالنضامم إىل جُمتمع القوى 



-١97-

 Social االجتامعّي  الطبقّي  االنقسام  يف  َمعكوَسَتان  املجموعتني  هاتني  أنَّ  كام  العاملة. 
االجتامعّية  للّطبقِة  ممّثلًة  جمموعًة  اعتبارها  ُيمكن    Jocks فمجموعُة  للمجتمع:   Class

الوسطى يف أمريكا، يف حني أنَّ جمموعَة Burnouts ُتعترُب مُمّثلًة للّطبقِة االجتامعّية العاملة. 
املجموعتني  من  كلٍّ  موقع  يف  ينعكُس  املجموعتني  هاتني  بني  اللُّغوّي  االختالف  إنَّ 
أقّل، يف  وهيبٍة  ذات سحٍر  عامّية  َيستخدمون هلجًة   Burnouts االجتامعّي: فمجموعة  
حني أنَّ جمموعة Jocks  يستخدمون هلجَة الّطبقِة الوسطى ذاَت اهليبِة والّسحر. كام وجد 
العامل Eckert أنَّ اجلنس عامٌل مؤّثٌر يف أنامِط اللُّغة املستخدمة، فالفتياُت أثبتن ُهوياهتنَّ 
إنَّ  الفتيان.  الّلباس أكثر من  اللُّغة، ومن خالل  االجتامعّية من خالِل أنظمٍة رمزّية مثل 
الّتمييز بني هاتني املجموعتني شائٌع يف مدارِس املجتمع األمريكّي، بالّرغم من أنَّ معظَم 
هاتنِي  بني  متوّسطٍة  جمموعٍة  يف  أنفسهم  َيضعون   Eckert دراسِة  يف  املشاركني  النّاس 

.Burnouts أو  Jocks املجموعتني، مع بعض الوالِء إلحدى هاتني املجموعتني؛ إما
Judgement Sample: العّينة امُلحَكَمة

مسبًقا.  دِة  حمدَّ اجتامعّية  جمموعاٍت  لتضم  ُمنظَّم  بشكٍل  مبنّية   Sample عينٌة  وهي 
أْن  املمكِن  فمن  الّلهجات،  مواقَف  دراسَة  الباحثوَن  يستطيع  حتى  املثال،  سبيل  فعىل 
البالغني   ،Adolescents الفئاِت العمرّية: املراهقني  َن دراساهتم مُمّثلني عن خُمتلف  تتضمَّ
والّطبقات  والّلهجات،  املناطق،  خُمتلِف  عن  مُمّثلوَن  وكذلك  سنًّا،  األكرب  واألشخاِص 
االجتامعّية. إنَّ هذه العّينة مبنّية هبذه الّطريقة هبدف ضّم عنارص ُمتساوية يف كّل صنف من 
ى اخلاليا Cells(، أي: الّشباب، الّطبقة الوسطى واملنطقة اجلنوبّية؛  األصناف )وأحيانا ُتسمَّ
البالغني، الّطبقة العاملة، املنطقة الّشاملّية، وهكذا. إنَّ ُمعظم الّدراسات اللُّغوّية االجتامعّية 

.Random Sample الكمّية مبنّية عىل العّينة املنتظمة. قارنا مع العّينة العشوائّية
متجانًسا، عىل غرار  الّدراسة  إذا كان جمتمع  العّينات  النّوع من  الباحث هذا  خيتار 
تكوينها.  خطوات  يف  البسيطة  العّينة  عن  املنتظمة  العّينة  ختتلف  لكن  البسيطة،  العّينة 
الّدراسة  جمتمع  كان  إذا  فمثاًل:  متساوية.  العّينة  أفراد  أرقام  بني  املسافة  تكون  حيث 
الّرقم األّول  للعّينة هو ٢٠ فرًدا، فاملسافة بني  يتأّلف من ٢٠٠ فرد، والعدد املطلوب 
يبدأ  إذ   .١٠  ÷  ٢٠٠ القسمة:  حاصل  عن  عبارة  وهي   ،١٠ هي  يليه  واّلذي  للفرد 
الباحث باختيار الّرقم األّول عشوائيًّا، وليكن- مثاًل- ٤؛ وبالتايل تكون العّينة املنتظمة 
مؤّلفة من األفراد اّلذين حيملون األرقام الّتالية: ٤، ١٤، ٢٤، 3٤، ٤٤، ٥٤، 6٤،....
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K
Kachru, Braj B. (1932- ): كاترشو براج

World Englishes. ويؤّكد  العاملّية  اللُّغات اإلنجليزّية  هو باحٌث قياديٌّ يف جماِل 
رت كلغٍة ثانية  العامِل Kachru أنَّ هذه التنّوعاِت من اللُّغة اإلنجليزّية اّلتي ظهرت وتطوَّ
 Interlanguages مؤّقتة  لغًة  ليست  الربيطانّية  للّسيطرة  ختضع  كانت  اّلتي  املناطق  يف 
مع  يتناسُب  بام  خاصة  معايري  لِنَفِسها  رْت  طوَّ ومستقرة  ثابتًة  لغاٍت  أصبحت  ولكنَّها 
يف   Kachru للعامل  الّرائدة  األبحاَث  إنَّ   .Context of Situation الّظرفّية  الّسياقاِت 
 The:عنوان حتت  كتاٍب  شكل  عىل  إنتاُجها  تّم  واّلتي  اهلندّية،  اإلنجليزّية  اللُّغة  جماِل 
مت من نفسها ُأنموذًجا حُيتذى، وكذلك  Indianisation of English سنة ١983، قدَّ

أنحاِء  خمتلِف  يف  اإلنجليزّية  اللُّغة  ودراسَة  َوصَف  حُياولوَن  اّلذين  للباحثني  إهلام 
اّلذين  بإبداِع  وُمعرتفنَي   ،Indigenisation االنسجام  ِمثل  َمفاهيَم  ُمسَتخدمني  العامَل، 
الثالث  اإلنجليزّية  اللُّغة  دوائُر  وهو  العام،   Kachru نموذج  إنَّ  ُلغتني.  َيستخدمون 
وتشخيِص  وصِف  يف  واسٍع-  وبشكٍل  ُيستخدم-   ،Three Circles of English

العالقاِت بني املركِز Centre واملحيط يف دراساِت اللُّغة اإلنجليزّية العاملّية. ولقد كان 
Kachru دوًما املؤيَّد والنّصري لالعرتاِف باللُّغات اإلنجليزّية العاملّية يف الغرف  العامل  
 Kachruvian دة لّلغة اإلنجليزّية حول العامل. إنَّ الّصفة ّية، والقبول لألنامط املتعدِّ الّصفِّ

ُتشري أحياًنا إىل أفكاِر Kachru، وخاصًة يف العالقِة مع الدوائِر اإلنجليزّية الثالث.
  Key (-ing): الكلامت املفتاحّية

وهو أحُد املصطلحاِت اّلتي استخدمها Dell Hymes لوصِف مناسبٍة أو حَدث . ١
أو   Speech Act النّغمة، األسلوب  هنا  به  وُيقصد   .Speech Event خطايّب 
وح هلذا احلديث، فعىل سبيل املثال: هل هذا األسلوب ساخر أم أنه ُأسلوٌب  الرُّ

.Hymes‘ Mnemonic Speaking ي. انظر الكالم املتعّلق بالّذاكرة جدَّ
إيصاله من خالل احلوار، ويشري  املرغوب يف  الّشعور  إىل  ويشري هذا املصطلح 
أحياًنا إىل الّروح املوجودة يف صوت املتحّدث، مثاًل: يمكن أن تقلِّد العّمة صوت 
اجلّدة وإيامءاهتا بطريقة طريفة أثناء روايتها القّصة لألطفال، ورّبام تقوم بمخاطبة 

األطفال بصوت جّدي للرّتكيز عىل الّصدق واالحرتام اّلذي تعرّب عنه القّصة.
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ل َنشاًطا . ٢ ويف حتليل اإلطار Frames، فإّن املفتاح Key يشرُي إىل الّتقاليِد اّلتي حتوِّ
معّينًا له معنى يف إطاٍر وصفّي معنّي، بحيث يكون هذا املفتاح مفهوًما يف أنشطة 
-٤3 :١97٤ ,Keying: )Goffman( أخرى )وُيشار إىل هذه العملّية بالفتح
٥. فعىل سبيل املثال: نشاٌط معنّي مثل احلوار العائيل يمكن أن ُيشار له Keyed؛ 
كجعله حقيقة ) كام يف األلعاب التمثيلّية عند األطفال(، أو كأدا،ء دراماتيكّي يف 
Rekeyed تباًعا، كام  حوار معنّي، وهكذا. ويمكن لألنشطة أن ُيعاد تفتيحها 

هي احلال عندما تتّم الّسخرّية أو هجاء األداء الدرامي للمحادثة. 
Kinship (Terms): )مفاهيم )القرابة

وعلم  اللُّغة،  علم  يف  الّدراسات  تاريِخ  يف  ضاربًة  جذوًرا  القرابِة  ملصطلحاِت  إنَّ 
بني  واالختالف  الشبِه  أوجه  العلامُء  د  حدَّ ولقد  اإلنسان(.  )علم  األنثروبولوجيا 
ِقبل جمموعاٍت لغوّية أو ثقافّية خمتلفة. فعىل سبيل  القرابِة املستخدمة من  مصطلحاِت 
املثال: فإنَّ معظم الّثقافات مُتّيز بني األجيال واألجناس؛ ومنها ما يضع الفروق يف العمر 
بأبناء  اخلاّصة  وتلك  باألخّوة  اخلاّصة  املصطلحات  بني  ُيمّيز  وبعضها  اجليل؛  ضمن 
نفس  يستخدم  اللُّغوّية  املجموعات  أو  الّثقافات  من  اآلخر  والبعض  اخلال؛  أو  العّم 
ومصطلح  اخلال،  أو  العّم  بنات  )اإلناث(،  إىل  لإلشارة  األخت  مثاًل:  املصطلحات، 

األخ لإلشارة إىل )الّذكور( أبناء العّم أو اخلال.    
Knowledge About Language (KAL):  املعرفة اللُّغوّية

اسُتخدم هذا املصطلح عىل وجه اخلصوص يف الّسياق الّتعليمي يف اململكة املّتحدة 
الّتعليمّي املدريّس. لقد  النّهج  الّتطّور املعريّف للمدّرسني والّطلبة يف  لإلشارة إىل أمهّية 
 Language In the الوطنّية  باملناهج  املتعّلقة  اللُّغة  بدراسة  وثيًقا  ارتباًطا  ارتبطت 
اهلادفة   ،١98٠ عام  نايات  يف  املتطّورة  واملواّد   National Curriculum )LINC(

املثال: يف كيفّية عمل  اللُّغوّي لكلٍّ من املدّرسني والّطلبة. عىل سبيل  إىل تطوير الفهم 
اللُّغة كنظام، والّسياقات االجتامعّية واالستخدامات املختلفة لّلغة، والعالقة بني اللُّغة 
والّتعّلم؛ تكمن أمهّية النّقاش املتعّلق بلُّغة املناهج الوطنّية بإرتباطها بالعالقة الواضحة 
باملعرفة  مقارنة  اللُّغوّية(،  بالقواعد  املعرفة  )شاملة  لّلغة  والّطلبة  املعّلمني  من  لكّل 
أيًضا الوعي  انظر   )Carter, 1990 اّلتي يملكها كلُّ املستخدمني )انظر  لّلغة  الّضمنّية 

.Metalinguistics اللُّغوّيات املتقّدمة ،Language Awareness اللُّغوّي
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 Koine (-isation):هلجة أمست لتكون لغة سائدة يف منطقة كبرية  

لنفس  متبادلة  واضحة  الّسكانّية هلجات  احلركات  جلبت  عندما  تطّور  جديد  نوع 
ع لدى اإلغريق،  الّتنوُّ الّتواصل مع بعضها البعض، يعود أصلها إىل  اللُّغة، من خالل 
واّلذي تطّور بني ٢٠٠ -٤٥٠ قبل امليالد يف Piraeus، ميناء أثينا البحري، حيث كان 
املتوّسط، مستخدمني هلجات  البحر  هناك تواصل بني أناس من خمتلف أرجاء منطقة 
أّنا  عىل   Dialect Levelling الّلهجات  تسوية  خالل  من  متكّرر،  وبشكل  يونانّية، 
املعامل  أمام  املنتظمة  والقواعدّية  الّصوتّية  للّصيغ  استخداًما  أقّل  وأّنا  تكراًرا،  األقّل 
األكثر انتشاًرا للهجات املختلفة؛ ولذلك حظيت بتقدير أقّل يف مراحلها األوىل، ورّبام 
استقّرت لغة كوين لتصبح حاملًة للهوّية املحلّية واالجتامعّية اجلديدة. لقد تناسبت اللُّغة 
اإلنجليزّية األسرتالّية مع هذا النّموذج، انظر )Trudgill, 1986(. تشري اللُّغة الكوينّية 
  .Interdialect انظر أيًضا ما بني الّلهجات .koineisation إىل عملّية تشكيل لغة كوين

Kultursparche: لغة الّثقافة 
 Culture-Bearing للّثقافة  حاملة  »لغة  أو   »Cultured »ثقافّية  لغة  وهي 
Language« ُتستخدم لوصف األنواع األدبّية القياسّية، واّلتي تعمل كلغة مهيمنة يف 

املجتمع، واّلتي ُتستخدم يف وظائف واسعة النّطاق. نادًرا ما ُيستخدم هذا املصطلح يف 
اللُّغوّيات االجتامعّية؛ وذلك ألّن األنواع غري القياسّية غري ثقافّية.
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L
‘L’ Variety: ‘L’ الّلهجة   

.’L‘ الّلهجة ،’H‘ انظر الّلهجة
L1, L2 etc.:  اللُّغة األوىل، اللُّغة الّثانية،... إلخ

دراسة  يف  أخرى  أو   Second Language Acquisition ثانية  لغة  اكتساب  إنَّ 
اللُّغات املتعّددة Bilingualism، يعود إىل استخدام أكثر من لغة، L١تشري إىل متحّدثي 
اللُّغة األوىل  أيًضا إىل  انظر  الّثانية، وهكذا.  اللُّغة  اللُّغة األوىل، و٢– تشري إىل متحّدثي 

.Mother Tongue ؛ لغة األّمFirst Language

Labio-Dental: شفوي-سنّي 

 Consonants مصطلح ُيستخدم لوصف شفوّي أسنايّن، وتصنيف احلروف الّساكنة
بحسب خَمرجها Place of Articulation. تصدر األصوات »الّشفوّية األسنانّية« عندما 
تصل الّشفة الّسفىل لألسنان، وهناك أمثلة من اللُّغة اإلنجليزّية تشمل: ]f[ و]v[. انظر 
 International Phonetic العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  Phonetics؛  الّصوتّيات  علم 

.Alphabet

Labio-Velar: شفوي-حلقّي 

 Consonants مصطلح ُيستخدم لوصف حلقّي شفوّي، وتصنيف احلروف الّساكنة
بحسب خَمرجها Place of Articulation. تصدر بواسطة الّشفاة عندما ترتفع مؤّخرة 
 ]w[ الّصوت  ُيعرف  الفم.  مؤّخرة  يف  احللق،  غشاء  يالمس  أو  احللق  باجتاه  الّلسان 
األبجدّية  Phonetics؛  الّصوتّيات  علم  انظر:  اإلنجليزّية.  اللُّغة  يف  احللقّي  بالّشفوّي 

.International Phonetic Alphabet الّصوتّية العاملّية
Labov, William )1927- ):(1927- )   وليم، البوف 

ُيعترب William Labov شخصّيًة بارزًة يف اللُّغوّيات االجتامعّية منذ بداية الّستينّيات، 
يف  للّصوت  االجتامعّي  باحلافز  املتعّلقة  املاجستري  بشهادة  أطروحته  نتائج  غرّيت  فقد 
االجتامعّية  اللُّغوّيات  بتطبيق  املتعّلقة  الّدكتوراه  شهادة  ويف   ،Martha‘s Vineyard

ملدينة نيويورك، حيث ُنرشت هناك. لقد تّم مالحظة عمله ليس فقط للكشف عن الّتغرّي 
املعروف، والّتطبيق يف املناطق احلرضّية األكثر جتّمًعا، ولكن أيًضا يف طرق وتقنيات أخذ 
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العّينات. لقد أصبح Labov معروًفا بتطويره للمنهج الّتجريبّي الّدقيق القابل لإلنتاج 
اللُّغوّية  املجاالت  بإحياء  قام  نفسه  الوقت  ويف  عادة،  ُتستخدم  كام  لّلغة  دراسته  يف 
الّتارخيّية Historical Linguistics، وعلم الّلهجات Dialectology؛ بإبراز العالقات 
وحديًثا،  االجتامعّية.  اللُّغوّية  واملجموعة   Language Variation اللُّغوّي  الّتنّوع  بني 
فإّن اهتامماته يف سلسلة الّتغرّيات Chain Shift احلالّية يف الّلهجات اإلنجليزّية العاملّية 
الّشاملّية  املدن  تغرّي  مثال  )انظر  بعمق  املجالني  هذين  عىل  وتؤّثر  لُتوّحد  استّمرت  قد 
Northern Cities Shift(. اللُّغوّيات الاّلبوفّية Labovian Linguistics تشري إىل نج 

اللُّغة اّلذي ُيربز الّتغرّي والّتنّوع يف الّسياق االجتامعّي واللُّغوّي. ُيعرف Labov بعمله 
أصول  من  لألمريكّيني  اإلنجليزّية  اللُّغة  يف  الوصفّي  والعمل   ،Narrative القّصة  يف 

  .)African American Vernacular English )AAVE( إفريقّية
بتوثيقها  املجتمع،  لتخدم  ُوجدت  ببحثه  املتعّلقة  النّتائج  باستخراج  التزامه  إنَّ 
القراءة  القائم عىل مشكالت  املحاكم، وببحثه  قاعات  وبشكل ملحوظ يف  خربته يف 

بني هلجة املتكّلمني. 
 ،Pennsylvania قبل االنتقال إىل جامعة Columbia وتعّلم يف جامعة Labov درس
الّتنّوع   ،Quantitative الكّمّي  أيًضا  انظر  االجتامعّية.  لّلغوّيات  برنامج  عىل  للعثور 

 .Variationist

Lakoff, Robin: روبن الكوف 
ُعرفت عىل نطاق واسع عىل أّنا اللُّغوّية األوىل يف حتليل اجلنس Gender كتأثري قوي 
مكانتها  إنَّ  اجتامعّية.  كمامرسة  واللُّغة  اللُّغوّي  النّموذج  عىل  بسيط  وبتأثري  ومرّكب، 
ُيعترب  حيث  واللُّغوّيات.  واخلطاب  بالّسلطة،  األوسع  لالهتامم  كان  رائدة  كلغوّية 
عملها األمثل اللُّغة ومكانة املرأة Language and Woman‘s Place )1٩٧٥(، كتبت 
لتعارض حركة املساواة مع املرأة يف الّسبعينّيات يف الواليات املّتحدة األمريكّية، كتحقيق 
مبدئّي لألطروحة اّلتي تقول إنَّ اجلنس له تأثري مهّم عىل تركيب اللُّغة واستخدامها. تّم 
حتليل بعض املظاهر يف هذا الّسياق لتحّفز النّقاش الّدائم للعمل الّتايل يف هذا املجال: 
والكياسة   ،Tag Questions اّلذيلّية  األسئلة   ،Hedges كالّتحّفظ  الّظواهر  استخدام 
Politeness. لقد رّكز عملها األخري عىل املواقع ذات العالقة بعدم املساواة والّسلطة: 

قاعة املحكمة، معاجلة االضطرابات النّفسّية، الِعرق، وسائل اإلعالم.. وهكذا. خترجت  
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Harvard عام ١967.عملت يف منصب أستاذ  Lakoff بدرجة الّدكتوراه من جامعة 

Berkeley، حيث أصبحت  Michigan قبل االنتقال إىل  لّلغوّيات يف جامعة  مساعد 
 ،Language and Gender بروفيسوًرا عام ١97٢. انظر أيًضا اللُّغة والنّوع االجتامعّي

.Women‘s Language لغة النّساء
Lames: املهّمشون 

 African American مصطلح ُيستخدم من ِقبل املجموعات اإلفريقّية األمريكّية 
شني )Labov, 1972c(. ُيستخدم  Peer Groups لإلشارة إىل أعضاء املجموعة املهمَّ

شني  املهمَّ األعضاء  إىل  لإلشارة  االجتامعّية  اللُّغوّيات  أدب  يف  سائد  كمصطلح  اآلن 
دخيلة  أّنا  عىل  املجموعة  هذه  إىل  ُيشري   ،)Chambers, 1995( اجتامعّية،  ملجموعة 
 ،Outsiders  الّدخالء ،Insiders املّطلعني ،Interlopers انظر املتطّفلني .Outsiders

.Aspirers الّطاحمني
Language: اللُّغة 

اللُّغة بأّنا طريقة ليست بغريزّية لتواصل األفكار   Eduard Sapir )1921( عّرف 
سبيل  عىل  الّرموز-  هذه  للّرموز.  منتج  طوعّي  نظام  بواسطة  والّرغبات  والعواطف 
املثال- سمعّية، وُتصدر بام يسّمى »أعضاء الكالم Organs of Speech«. اليوم يمكن 
اإلشارة  لغات  باستخدام  اخلاصّية،  هلذه  صوتّية-  رموًزا  فقط  ليس  إشارات-  إضافة 
الّتعريف  هذا  سمعّية.  منها  أكثر  مرئّية  الّرموز  هذه  تبدو  حيث   ،Sign Languages

أن  بدون  اللُّغات  تعيش  معّرف؛  بمعيار  ليست  ألّنا  الكتابة؛  ذكر  جتنب  لّلغة  الّتقنّي 
اإلنسايّن  »الّتواصل  يف  اهتامًما  االجتامعّية  اللُّغات  علامء  يبدي  اإلطالق.  عىل  ن  ُتدوَّ
الّتواصلّية  الكفاءة  عىل  مرّكزين  للّتعريف،  كمظهر   »Human Communication

Communicative Competence. فَتستخدم املظاهر اللُّغوّية Linguistics ما جيعلها 

دائاًم مثالّية أو مهملة يف جماالت لغوّية أخرى، مثل: الّسياق، معلومات عن املتكّلمني، 
مقدّمة  يف  اخليارات  وتوافر  الكالم  تنّوع  الّتواصل،  هدف  لّلغة،  الّتفاعلّية  الّطبيعة 

 .Sociolinguistics اللُّغوّيات االجتامعّية
حتّولت  لقد   . عموما  اللغة  عىل  وليس  بعينها  لغة  عىل  تعريفه  يف   Sapir رّكز  لقد 
اللُّغة  بني  ما  مألوف  تعاُرض  لوجود  بموضوعّية؛  ُتعرف  أن  لتصبح بصعوبة  األخرية 
Dialect، واّلذي أصبح- وعىل وجه اخلصوص- مظّلال، مثل  Language والّلهجة 
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هذا التعارض يربط- وبشكل دائم- ما بني اللُّغة الفصحى املكتوبة والنّموذج امللفوظ 
الّرائع، واّلذي ترتكز الفصحى عليه. ومن ناحية أخرى َيعترب اللُّغويُّون كلَّ الّلهجات 
وُيستخدم  الّلهجات.  من  جمموعة  أّنا  عىل  عنها  عرّبوا  وهلذا  ا؛  لغويًّ متكافئة  اللُّغوّية 
الّتنّوع كمصطلح حمايد لتجنُّب االرتباطات بني اللُّغة والّلهجة. حيث تكمن األمهّية، 
بني  الّتمييز  ُيعترب  الفصحى.  وغري  الفصحى  الّلغة  ع   تنوُّ بني  واضح  متييز  إجراء  تّم 
الّسياسّية  العوامل  ألّن  اجتامعيًّا؛  تارخييًّا  تغرّيا  الفصحى  غري  اللُّغة  الفصحى/  اللُّغة 
حمتمل.  مثايّل  كنموذج  األخرى  األنواع  عىل  نوع  تفضيل  عن  مسؤولة  واالجتامعّية 
وحتى فكرة أن تكون اللُّغة شاملة لَلهجاهتا مل تكن لتخلو من الّتحدّيات. بينام الفكرة 
العاّمة تنصُّ عىل أّن هناك لغات أقّل وضوًحا، مثل اللُّغة اهلولندّية واإلنجليزّية، وهذا 
ينطبق عىل الّتعابري الفصحى وامللفوظة. عىل هذا األساس، وهبذا اخلصوص، فإّن هذا 
الّتمييز أقّل وضوًحا؛ ألّن هناك استمرارّية يف الّلهجة يف املنطقة اجلغرافّية أكثر من كونا 
كطريقة  املتبادل  الوضوح  هذا  اقرتاح  تّم  األحيان،  بعض  يف  الواضحة.  لّلغة  حدوًدا 
لتحديد ما إذا كان كال النّوعني خيتّصان بنفس اللُّغة. إّنه من الّصعوبة بمكان أن تصبح 
ث  مثل هذه االختبارات قيَد الّتطبيق؛ ألّن الوضوح املتبادل قد يعتمد عىل جتربة املتحدِّ
للفرضّيات الّثقافّية والّرغبة يف فهم إن كان هذا املعيار يف الوضع املتبادل ال يتناسق مع 
العامَل الواقعّي ملكانة اللُّغات. حتظى كلٌّ من اللُّغة النّروجيّية واهلولندّية بحاالت منفصلة 
كلغات، ولكنّها أكثر أو أقّل وضوًحا متباداًل، ولكن بالنّسبة للعوامل الّسياسّية املتعّلقة 
ا جزء من اللُّغة نفسها. وبشكل متكرر، فقد ترافقت الّدعوات  باألّمة فقد اعتربت أنَّ
علامء  من  العديد  انتقد  وهلذا  لّلغة.  هلجة  ُيعترب  قد  بام  باالرتقاء  الّسيايّس،  لالنفصال 
موروثة  اللُّغات  أنَّ  مؤّكدين  مفرتض،  كيان  أّنه  عىل  اللُّغة  مفهوم  االجتامعّية  اللُّغات 

.)Muhlhausler, 1996( جزئيًّا، ومرّكبة جزئيًّا، وجمّددة من ِقبل النّاطقني هبا. انظر
Language Academies: املجامع اللُّغوّية  

ر يف اللُّغة، واّلتي تنرش املعاجم، القواعد، القواعد  أنشئت املؤّسسات العاّمة ملراقبة الّتطوُّ
اإلمالئّية، عالوة عىل اإلرشادات، عىل سبيل املثال، الّتعليمّية واستخدام لغة املؤّسسات. 
عام  )تأّسست   Academia Della Crusca اإليطالّية  األكاديمّية  من  كالًّ  خدمت  لقد 
١٥١٢(، واألكاديمّية الفرنسّية Academie Francaise )تأّسست عام ١63٥( كنامذج 
بنغالدش،  املثال: يف  األكاديمّيات يف عّدة دول، عىل سبيل  توجد  ألكاديمّيات الحقة. 
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إسبانيا، فرايزالند، الّسويد، هنغاريا، آيسلندا، إرسائيل، كوريا، وجنوب إفريقيا )حيث 
حدود  يف  اللُّغة  عىل  عالوة  لإلنجليز،  واألخرى  لألفارقة  إحدامها  أكاديمّيتان،  تتواجد 
حوض اجلنوب اإلفريقّي Pan South African Language Board(. ويف عّدة حاالت 
حظيت األكاديمّيات اللُّغوّية إىل حّد كبري بسياسات لغوّية نقّية Purification، وسامهت 
بشكل واضح يف تطهري اللُّغة املحلّية من الّتأثريات الّدخيلة. لقد تّم تأسيس املصطلحات 
 .Language Board اللُّغوّية  Language Council والّلجنة  اللُّغوّي  املتعّلقة باملجلس 
 ،Standardisation الّتقنني   / الّتقييس  Prescriptivism؛  الوصفّي   املذهب  انظر: 

.Purism ؛ الّصفوّيةLanguage Planning الّتخطيط اللُّغوّي
Language Acquisition: اكتساب اللُّغة 

يف  اللُّغة،  بتعّلم  املتعّلقة  الّدراسات  يف  اللُّغة  وتعلُّم  اكتساب  بني  جليًّا  الفرق  ظهر 
اللُّغات  ومتعّددة   ،Bilingual اللُّغة  ثنائّية   ،Monolingual اللُّغة  أحادّية  سياقات 
د اكتساب اللُّغة Language Acquisition أّن اللُّغة مكتَسبة غالًبا  Multilingual. يؤكِّ

وبشكل  اللُّغة-  أنَّ  الّتعّلم  د  يؤكِّ بينام  اليومّي؛  النّشاط  مع  الّتفاعل  خالل  ا،  شعوريًّ ال 
واضح أو رسميًّا- يتمُّ تعلُّمها أو تعليمها. ُيستخدم االكتساب اللُّغوّي أحياًنا لإلشارة 
 Child الطفل  عند  اللُّغة  اكتساب  إىل  يشري  )أيًضا  واحدة  لُلغة  املبّكر  االكتساب  إىل 
Language Acquisition( ولقد ُأجري بحث مهمٌّ عىل عّدة مراحل، حيث تمَّ اكتساب 

 Second ثانية  لغة  اكتساب  إّن  األطفال.  ِقبل  من  واصطالحّية  قواعدّية  مصطلحات 
يكتسب  طرق  عىل  ترّكز  دراسات  إىل  لإلشارة  ُتستخدم   Language Acquisition

مستخدموها ومن خالهلا لغة ثانية )وأحياًنا لغة ثالثة،... إلخ( مع تأكيد مهّم عىل قضايا 
ذات اهتامم مبارش يف علم الرّتبية؛ كسلوكّيات املتعّلم اللُّغوّية والّتحليل اخلاطئ.

لقد رّكزت كثرٌي من األعامل عىل أّن اكتساب اللُّغات قد انبثق من املجاالت اللُّغوّية 
رئيس-  وبشكل  ز-  تركِّ حيث  النّفسّية،  باللُّغوّيات  إليها  ُيشار  ما  وغالًبا  والنّفسّية، 
رّكزت  ولقد  القواعدّية.  والرّتاكيب  املفردات  األطفال  هبا  يكتسب  اّلتي  الّطرق  عىل 
خالل  من  لّلغة  األفراد  اكتساب  كيفّية  عىل  والّتعليمّية  اجتامعيًّا  املوّجهة  الّدراسات 
 Discourse الّتفاعل مع اآلخرين، باستخدام هذه املفاهيم؛ كأسلوب ممارسة اخلطاب
 Eckert,( ،انظر عىل سبيل املثال .Community of Practice جمتمع املامرسة ،Practice

.Child Language 2000(. انظر أيًضا لغة الّطفل; Maybin, 2003
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Language Alternation: ّالّتبادل اللُّغوي
.Code-Switching انظر الّتناوب اللُّغوّي

Language Amalgamation: ّالّدمج اللُّغوي
دمج لغتني يف لغة واحدة أو هلجة تواصل يف موقف ما، يمكن هلذا الّدمج أال يكون 
هذا  ُيستخدم  ما  عادة  حال،  أّية  عىل   ،)Mixed Code املختلط  الّرمز  )انظر  خمّططا 
املصطلح لإلشارة إىل الّدمج املقصود أو املخّطط ألنواع لغوّية خمتلفة )انظر الّتخطيط 
اللُّغوّي Language Planning أو الّتقييس / الّتقنني Standardisation(، عىل سبيل 
الوطنّيتني  اللُّغتني  اليوم واحدة من إحدى  Shona، أصبحت  الفصحى،  اللُّغة  املثال: 
اللُّغوّي يف جنوب إفريقيا  ِقبل  Ndebele( تّم صياغتها من  يف زمبابويه )األخرى هي 
Clement Doke يف الّثالثينّيات، عىل أساس الّتحليل املقارن والّدمج إىل مخس هلجات 

.Shona خمتلفة لُلغة
Language and Desire: اللُّغة والّرغبة

.Desire انظر الّرغبة
Language and Gender: اللُّغة والنوع االجتامعّي

اللُّغوّيات  خالل  اهتامم  ذات  كانت  االجتامعّي  والنّوع  اللُّغة  بني  العالقة  إنَّ 
الّدراسات  تطّرقت  لقد  الّصلة.  ذات  والّضوابط   ،Sociolinguistics االجتامعّية 
املبّكرة يف القرن العرشين يف األنثروبولوجيا اللُّغوّية Linguistic Anthropology إىل 
اللُّغوّيات  االختالفات بني كالم كلٍّ من أحاديث الّرجال والنّساء خالل جمموعة من 
)بالّرغم من  للّذكور واإلناث  لغوّية  نامذج  الفرق بني  يف عّدة حاالت حمّددة؛ إلظهار 
 Language and Gender االجتامعّي  والنّوع  اللُّغة  فإّن  اخلصوص،  هذا  ويف  ذلك، 
 Social ُيعترب املتغرّي االجتامعّي Gender مل يتعايشا كمنطقة بحث متمّيزة(. إّن اجلنس
والتي   ،Language Variation اللُّغوّي  بالّتنّوع  املتعّلقة  الّدراسات  يف   Variable

املتحّدثني من  بني  كانت  احلالة  املتكّررة يف هذه  النّتيجة  إّن  الّستينّيات.  منذ  ُنّفذت  قد 
خلفّيات اجتامعّية متشاهبة، اجّتهت النّساء إىل استخدام خصائص لغوّية متمّيزة رفيعة 
من  اهتامم  هناك  كان  عامّية.  بلهجة  لغوّية  خصائص  الّرجال  استخدم  بينام  املستوى؛ 
بأنامط   ،Interactional Sociolinguistics الّتفاعلّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات  خالل 
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تفاعلّية ذكورّية وأنثوّية. اقرتحت بعض الّدراسات أّن النّساء اجّتهن الستخدام أنامط 
أكثر داعمّية وتعاونّية، واجّته الّرجال ألنامط أكثر تنافسّية مؤدّية إىل الّسيطرة الّذكورّية 
Male Dominance، وإىل حواٍر خمتلط جنسيًّا. وعىل وجه الّتحديد، كان الباحثون من 

اإلناث قد اهتموا بالتحّيز اجلنيّس Sexism أو احلياز يف اللُّغة.
لقد أنتقدت الّدراسات اّلتي رّكزت عىل االختالفات اجلنسّية من ِقبل الباحثات من 
أّنه حديث  معيار وحديث، واإلناث عىل  أّنه  الّذكور عىل  ؛ فمشاهدة حديث  اإلناث 
 ،Women‘s Language شاّذ من خالل الّتزّود بتفسريات غالًبا مبّسطة لّلغة النّسائّية 

متجاهلة االختالفات يف القّوة  Power بني النّاطقني هبا من الّذكور أو اإلناث. 
الّثامنينّيات  بداية  منذ  ُنّفذت  دراسات  يف  اخلصوص  وجه  )عىل  وحديًثا 
أّنا  بدت  لقد  مهّم.  إىل مدى  باجلنس  املفاهيم  إعادة صياغة  تّم  ولقد  والّتسعينّيات(. 
أو عىل  تؤّكد  اّلتي  الّدراسات  اآلن. وكذلك  منها حتى  أكثر  ثباًتا ووحدة  أقّل  ظاهرة 
الّسياق  الّذكور واإلناث، عالوة عىل أمهّية  النّاطقني من  املتغرّي بني  بالّتنّوع  ُتقّر  األقل 
يف حتديد كيفّية استخدام النّاس لّلغة. ومن خالل هذا النّهج كان قد ظهر اجلنس عىل 
يتّم  رّبام  أو  يناقش،  )أو  يمّثل  كيشء  وأيًضا  اللُّغة،  استخدام  عىل  تؤّثر  كميزة  أقّل  أّنه 
الّتنازع عليه(. ويف الّتفاعالت، انظر الّتأنيث Feminity، الّتذكري Masculinity، األداء 
Performativity. وللمعنى يف هذا املجال اللُّغة واجلنس Language and Sex، انظر 

الّدراسات يف )Coates, 1998(؛ انظر أيًضا اجلنس Sex؛ اجلنسانّية Sexuality املتعّلقة 
البنيوّية  Postmodernism؛ ما بعد  انظر ما بعد احلداثة  الّتطابق،  بالّطرق املعارصة يف 
الّذاتّية  Social Constructionism؛  االجتامعّي  الرّتكيب  Post-Structuralism؛ 

.Subjectivity

Language and Sex : اللُّغة واجلنس
)خالف   Sex اجلنس   ،Language and Gender االجتامعي  والنّوع  اللُّغة  انظر 

   .)Gender النّوع االجتامعّي
       Language Attitudes : الّسلوكيات اللُّغوّية
.Evaluation الّتقييم ،Attitudes انظر الّسلوكيات
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Language Awareness : الوعي اللُّغوّي
الواضح  الوعي  سوية  رفع  إىل  تسعى  واّلتي  الّتعليمّية،  األولوّيات  إىل  يشري 
أو  الّطلبة  لدى  أخرى  لغة  لتعريف  اللُّغة  Metalinguistics Awareness الستخدام 

 Knowledge About Language باللُّغة  املتعّلقة  املعرفة  أيًضا  انظر  باللُّغة.  معرفتهم 
مناقشة  إىل  للنّصوص  اللُّغوّية  املظاهر  عىل  الرّتكيز  يف  املربجمون  تنّوع  لقد   .))KAL

سياسات اللُّغة Politics of Language. ويف هذا املجال من االهتاممات، ظهر جدال 
عظيم يتعّلق بنوع اللُّغة العليا )الفوقّية( Metalanguage، أال وهو أن تتحّدث اللُّغة عن 
اللُّغة، واّلذي أصبح بدوره ذا أمهّية لكلٍّ من املدّرسني والّطلبة. ويف هذا الّصدد، ظهرت 
عّدة اّدعاءات تتوافق مع الوعي اللُّغوّي: )أ( رّبام يقال إّنا ُتطّور استخدام الّطلبة لّلغة 
ن الفهم املتعّلق باللُّغة كنظام، )ج( تتحّدى األنامط املتعّلقة باللُّغة  أو اللُّغات، )ب( حُتسِّ
 Hawkins,( ل ومساواة الفرص والّتعددّية. انظر ومستخدميها، )د( ترتقي بقدرة الّتحمُّ
ليس  االّدعاءات  هذه  تقييم  فإّن  العموم،  عىل   .)1984; James & Garrett, 1991

باألمر الّسهل. كام يشار إىل برامج الوعي اللُّغوّي والنّشاطات الّتعليمّية عىل أّنا وعي 
لغوّي ناقد Critical Language Awareness، من خالل سعيها للوضوح يف تركيزها 

عىل العالقة ما بني اللُّغة، املقدرة واملبدأ، الّتأثري واأليديولوجية.
Language Change : الّتغرّي اللُّغوّي

تتغرّي كّل اللُّغات طبيعيًّا وباستمرار عىل مجيع األصعدة اللُّغوّية: )الّلفظ، القواعد، 
اللُّغة  تبدأ  باستمرار.  تتغرّي  واّلتي  املجتمع،  لغة  لدى  االستخدام  وأنامط  الكلمة(، 
نسبيًّا،  أن تصبح فجائّية  أّية حال، يمكن  ببطء وتدرجييًّا. وأحياًنا، عىل  بالّتغرّي  طبيعيًّا 
 Creole ؛ انظرLanguage Contact وغري مرتابطة )غالًبا يف مواقف الّتواصل اللُّغوّي

.)Pidginisation والّتبّسط اللُّغوّي
ولكن  كاملة،  الّتغرّيات  دراسة  اإلمكان  يف  ليس  أنَّه   William Labov أظهر  لقد 
 Change in املستمّر  الّتغرّي  بوصف  االجتامعّي  والّسياق  بالّتنّوع  االهتامم  يسمح 
لدراسة  )الّشاملة(  االجتامعّية  اللُّغوّيات  يف  يبحث  برنامج  إعداد  تّم   .Progress

يف  الرّتكيز  ناقش  واّلذي   ،Weinreich et. Al. )1968( ِقبل  من  االجتامعّي  الّتغرّي 
هلذه  رئيسة  مظاهر  مخسة  عىل   Language Change اللُّغوّي  للّتغرّي  مناسب  تفسري 
ِقبل  إجياد حلول، وخماطبتها من  إىل  أّنا مشاكل حتتاج  اإلشارة هلا عىل  الّطريقة )متّت 
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 Actuation علامء لغة خمتّصني(؛ حيث يعود أصل أو بداية هذا الّتغرّي )مشكلة الّتنفيذ
 Constraints الّتحديدات  Problem(، ختصيص تغرّيات ممكنة وغري ممكنة. )مشكلة 

الّتضمني  )مشكلة  االجتامعّي  الّسياق  لعبه  اّلذي  الّدور  القيود(،  مشكلة   ،Problem

 Evaluation الّتقييم  مشكلة  للّتغرّي،  املرافقة  الّسلوكّيات   ،Embedding Problem

 Transition الّتحويل  Y، )مشكلة  لغة  إىل   X لغة  االنتقال من  Problem(، ومراحل 

فإّن  اللُّغوّي،  الّتغرّي  عىل  االجتامعّية  لّلغوّيات  املبّكر  العمل  يرّكز  بينام   .)Problem

اإلصالح  ملراحل  املفّصل  لالستكشاف  االهتامم  أيًضا  أولت  قد  احلديثة  الّدراسات 
اللُّغوّي Language Maintenance )على سبيل المثال، Milroy, 1987a؛ انظر أيًضا 
 ،Convergence Social Network(. انظر أيًضا: الّتقارب  التّواصل االجتماعيّة  شبكة 

Divergence، اللُّغوّيات الّتارخيّية االجتامعّية  Diachronic، الّتباعد  االرتباط الّزمنّي 
.Sociohistorical Linguistics

Language Choice : االختيار اللُّغوّي
اخلصوص  وجه  عىل  اللُّغوّية،  األنواع  أو  اللُّغات  بني  ثني  املتحدِّ اختيار  إىل  يشري 
الّسياقات اللُّغوّية Contexts أو جماالت االستخدام Domains. معظم البحث املتعّلق 
اللُّغات  ومتعّددة   ،Bilingual اللُّغة  ثنائّية  جمتمعات  عىل  ُأجري  اللُّغوّي  باالختيار 
اللُّغة  املثال،  سبيل  عىل  متعّددة.  بنشاطات  اللُّغات  ارتبطت  حيث   ،Multilingual

العاملّية International Language كاللُّغة اإلنجليزّية قد ُتستخدم يف الّتفاعالت العاّمة 
وُتستخدم  املهنّية.  العمل  وأماكن  الّتعليمّية،  كاملؤّسسات  أماكن خمتلفة؛  والّرسمّية يف 
اللُّغة املحلّية يف تفاعل رسمّي أقّل، أو يف أماكن خمتلفة؛ كالبيت. وهلذا ارتبطت اللُّغات 
املتحّدثون  حيظى  أن  االختيار  مصطلح  يتضّمن  وال  إلخ.  نشاطات...  معّينة،  بأماكن 
 ،Code-Switching لّلغة بخيار غري مقّيد وكامل ملا تتبنّاه اللُّغة. انظر الّتناوب اللُّغوي

 .Diglossia ازدواجّية اللُّغة
Language Contact : الّتواصل اللُّغوّي

لّلغة  اللُّغوّي يف منطقة جغرافّية أو يف لغة املجتمع. ويشمل ذلك مرحلة  الّتعايش 
الّثنائّية Bilingualism؛ إّما من خالل لغة املجتمع، أو من خالل دور بعض األفراد. إنَّ 
جمال الّتواصل اللُّغوّي يويل اهتامًما من خالل مواضيع تتعّلق ببنية اللُّغات االجتامعّية، 
 Language اللُّغوّي  والّتحّول   ،Language Maintenance اللُّغوّي  اإلصالح  مثل: 
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Shift، عالوة عىل مواضيع متعّلقة ببنية اللُّغات االجتامعّية املتمّثلة يف تأثريات االستعارة 

 Internal إلخ. الّتغرّي الّداخيّل ...،Code-Switching الّتناوب اللُّغوي ،Borrowing

Change؛ والّتغرّي يف الّتواصل املحَدث Contact Induced Change، ومها طريقتان 

 .Language Change اللُّغوّي  الّتغرّي  أيًضا  انظر  الوقت،  مرور  مع  اللُّغات  ُتطّوران 
 Contact اللُّغوّيات  بتواصل  اللُّغوّي  للّتواصل  اللُّغوّية  الّدراسة  ى  ُتسمَّ وأحياًنا 

.Linguistics

Language Correction : الّتصحيح اللُّغوّي
ُعرض من ِقبل )Neustupny )1983 عىل أّنه مفهوم واسع يشري إىل الّتعديل بشكل 
عاّم. يشتمل الّتصحيح اللُّغوّي عىل تدّخل حكومّي مدَرك ومقصود (التّخطيط اللُّغوّي 
ث أو إعادة الّصياغة  Language Planning(، عالوة عىل الّتصحيات العادّية للمتحدِّ

تّم  ما  ملعاجلة  اللُّغوّي  الّتصحيح  ُيستخدم  احلالتني  كلتا  ويف  الكالم.  أثناء  للعبارات 
إدراكه عىل أّنه مشكلة تواصل.

Language Crossing : عبور اللُّغة
لغوّي  لنوع  املتحّدث  استخدام  إىل  Ben Rampton لإلشارة  ِقبل  اسُتخدمت من 
ويف  املتحّدث.  إليها  ينتمي  ال  طبيعيًّا  واّلتي  اجتامعّية،  أو  لغوّية  جمموعة  مع  مرتبط 
بحث Rampton عىل جمموعة من الّشباب يف جمتمع متعّدد العروق يف بريطانيا، يشمل 
الّتهجني عىل لغة Panjabi، أو لغة كريول Creole ُمستخَدمة من ِقبل البيض أحادّيي 
اللُّغة، انظر )Rampton, 1995(. يربط Rampton مثل أنامط الّسلوك اللُّغوّي هذه مع 
الّتهجني  Double-Voicing. رّبام َيظهر  املتمّثل يف ازدواجّية صوتّية   Bakhtin مفهوم 
اّلذي حيوي  Code-Switching؛ أحدمها  اللُّغوي  الّتناوب  أنموذج خاّص يف  أّنه  عىل 
اللُّغوّي  الّتناوب   ،Situational الّظريّف  انظر:  املتوّقع.  والنّظام  ث  املتحدِّ بني  الفصل 
هذا   Rampton يرى  حال،  أّية  عىل   .Metaphorical Code-Switching املجازّي 

الّتهجني كام أنه ُشّكَل، وبقدرته عىل مواجهة نامذج أشمل يف الّتقسيم والّتسلسل.
Language Cultivation : الّتهذيب اللُّغوّي

.Cultivation انظر الّتهذيب
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Language Death : موت اللُّغة
وهي خطوة يتّم من خالهلا إيقاف اللُّغات من االستخدام؛ وذلك يعود إّما النقراض 
املتحّدثني السابقني هبا بدون أّي إحياء هلا، أو ألّن النّاطقني هبا من الّسابقني قد حتّولوا تدرجييًّا 
ث لّلغة األصلّية. ُيعترب الّسابق مثااًل عىل اندثار اللُّغة  إىل لغة مميزة، غري تاركني أيَّ متحدِّ
ل. يوجد  ل لغوّي Language Shift، ويشمل األخري كالًّ من االندثار والّتحوُّ بدون حتوُّ
عندما  االندثار،  تشهد عىل  أن  دون   Language Change اللُّغوّي  للّتغري  أيًضا حاالت 
يتعّلق األمر بالّتحّوالت يف املجتمع إىل لغة جديدة، ولكن حتافظ اللُّغة األقدم عىل بقائها يف 
بعض األماكن األخرى، وبأسلوب تقنّي. ومل تشهد اللُّغات القديمة؛ كالرّسيانّية والاّلتينّية 
عىل اندثار لغوّي، عىل الّرغم من أّنا معروفة ›باللُّغات املندثرة Dead Languages‹. لقد 
رت تدرجييًّا باالنتقال املستمّر من جيل إىل آخر، فضاًل عن انشطارها إىل أنواع حملّية،  تطوَّ
انظر   .Gujarati الكوجوراتّية  واللُّغة  كاهلندّية،  املستقّلة؛  باللُّغات  أخرًيا  ُعرفت  واّلتي 

.Endangered Languages دة باالنقراض أيًضا: اللُّغات املهدَّ
Language Determination: الّتحديد اللُّغوّي

 Language )Jernudd )1973 لوصف هذا اجلانب من التَّخطيط اللُّغوّي  أنشأها 
جمتمع  يف  حمّددة  لوظائف  اللُّغوّية  واألصناف  اللُّغة  بتخصيص  هيتم  اّلذي   Planning

 ،Official Language رسمّية  لغة  باختيار  تتعّلق  بمسائل  ُيعنى  اللُّغة  ختطيط  معنّي. 
املحاكم،  يف  اللُّغة  استخدام  وتنظيم   ،Medium of Instruction تدريس  ووسيلة 
حمّطة  )الّصحف،  اإلعالم  ووسائل  الّدينّية  واملؤّسسات  العمل،  وأماكن  واإلدارات، 
اإلذاعة والّتلفاز(. وقد أشار Heinz Kloss )1969( إىل أّن هذا اجلانب من الّتخطيط 
اللُّغة  مدّونة  ختطيط  أيًضا:  انظر  للّتخطيط.  كخطط   Language Planning اللُّغوّي 

.Status Planning ختطيط حالة اللُّغة ،Corpus Planning

Language Development : الّتطور اللُّغوّي
يمكن تعريفها من خالل ثالثة معاٍن:

١ ..Language Acquisition لإلشارة إىل عمليات اكتساب اللُّغة
يف جمال الّتخطيط اللُّغوّي Language Planning، كبديل عن اجلزء األسايّس . ٢

للّتخطيط. انظر أيًضا ختطيط مدّونة اللُّغة Corpus Planning، وختطيط حالة 
.Status Planning اللُّغة
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3 . Language للّتغرّي اللُّغوّي Diachronic Processes لوصف عملّيات متغرّية
 .Developmental Linguistics انظر أيًضا علم اللُّغوّيات الّتطّوري .Change

Language Diary : اللُّغة اليومّية  
اللُّغة  ثنائّية  عن  البحث  يف  بكثرة  ُتستخدم  اّلتي  البيانات  جلمع  طريقة  وهي 
تقارير  اللُّغة  Language Choice. وتشمل مذّكرات  اللُّغة  Bilingualism  واختيار 

يستخدمونا  اّلتي  اللُّغة  إىل  املتكّلمون  يشري  ال  ثني.  املتحدِّ لغة  استخدام  عن  ذاتّية 
ث عنها،  ُيتحدَّ اّلتي  إىل حماورهيم، واملوضوعات  أيًضا  بل  معّينة فحسب،  فرتة  خالل 
واإلعدادات اّلتي يتّم فيها استخدام اللُّغات، مثال )Gibbons, 1983(. كام ُتستخدم 

 .Language Acquisition اللُّغة اليومّية أيًضا يف دراسات اكتساب اللُّغة
Language Diversity : الّتنّوع اللُّغوّي

 ،Dialects اللُّغوّية واهليكلّية واالجتامعّية، )الّلهجات  الّرموز  الّتعايش بني  ويعني 
Speech Community، بلد أو بلدان  Languages( داخل جمتمع اخلطاب  واللُّغات 
ع اللُّغوّي عىل أنه مشكلة يف الّتواصلني  أو يف مجيع أنحاء العامَل. كثرًيا ما يتمُّ اعتبار الّتنوُّ
 Language اللُّغوّي  الّتخطيط  أنشطة  من  العديد  هت  ُوجِّ وقد  والّدويّل،  الوطنّي 
اللُّغوّي  االستيعاب  أيديولوجّية  اّتباع  طريق  عن  األمر  هذا  مكافحة  إىل   Planning

االستيعاب  سياسات  تستند   .)Linguistic Assimilation، (Cobarrubias, 1983

الوطنّي،  الّتواصل  أمهّية  وتؤّكد  واحدة(،  لغة  واحدة  )أّمة  سيايس  مبدأ  إىل  اللُّغوّي 
 Linguistic اللُّغوّي  الّتعّدد  سياسات  إّن  سواء.  حّد  عىل  واإلدارّي  الّدويّل  وكذلك 
خمتلف  بني  الّتعايش  وتدعم  اللُّغوّي،  بالّتنّوع  أخرى  ناحية  من  تعرتف   Pluralism

املجتمعات اللُّغوّية. ويف بعض احلاالت تمَّ اجلمع بني املحاكاة والّسياسات الّتعّددّية. 
ع اللُّغوّي عىل الّصعيد اإلقليمّي، ولكنّها َتعترب  تعرتف اهلند- عىل سبيل املثال- بالّتنوُّ

اللُّغتني اهلندّية واإلنجليزّية لغتني رسمّيتني للّتواصل الوطنّي.
اللُّغات  معظم  مع  للّتهديد  حاليًّا  يتعّرض  العامَل  أنحاء  مجيع  يف  اللُّغويَّ  الّتنّوع  إنَّ 
الّسن  )كبار  قليل  عدد  يستخدمها  واّلتي  باالنقراض،  دة  مهدَّ ُتعترب  اّلتي  الصغرى 
اللُّغة  Language Death، سياسة  اللُّغة  )انظر: موت  تنتقل بني األجيال.  فقط(، ومل 

 .)Language Rights وحقوق اللُّغة ،Language Policy
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Language Documentation : الّتوثيق اللُّغوّي
فالوثائق  املكتوبة(.  )أو  املنطوقة  اللُّغة  عّينات  وترمجة  ونسخ  تسجيل  نظام  هو 
 Endangered باالنقراض  دة  املهدَّ لّلغات  الّراهن  الوضع   يف  مهّمة  الّشاملة  اللُّغوّية 
Languages، واملوت املتسارع لّلغة Language Death. وتشمل هذه الوثائق خمّطًطا 

للّسياق االجتامعّي اللُّغوّي اّلذي ُيستخدم يف لغة معّينة، وكذلك الّصوت )وإذا أمكن 
الفيديو أيًضا(، تسجيالت جمموعة واسعة من أنواع اللُّغة Genres املختلفة، وجماالت 
اّلتي  الّتقليدّية  اللُّغوّية  األصناف  اللُّغوّي عن  الّتوثيق  االستخدام. خيتلف   Domains

رّكزت بشكل حصّي عىل اجلانبني النّحوّي واملعجمّي لّلغة، وأولت قلياًل من االهتامم 
.Survey ألنامط االختالف اللُّغوّي االجتامعّي. انظر الّدراسة املسحّية

Language Ecology : البيئة اللُّغوّية
املحيطة  العالقات  Ecology من حيث جمموعات  البيئة  امتّدت دراسات علم  قد 
بالكائن احلّي وبيئته إىل دراسة الّتفاعل بني اللُّغات ومداها االجتامعّي واللُّغوّي الّتارخيي 
والبيئة الّسياسّية. كام ُوجد مصطلح علم البيئة اللُّغوّية Linguistic Ecology كاستعارة 
من  جمموعة  بأّنه   Einar Haugen االجتامعّي  اللُّغة  عامِل  فه  وعرَّ اللُّغوّية،  البيئة  عن 
األسئلة اّلتي حياول اللُّغوّي اإلجابة عنها، تشمل األسئلة، مثل: ما هي العالقة اللُّغوّية 
بني لغة معّينة واللُّغات األخرى؟ َمن مستخدموها؟ وأين؟ ما هي جماالت استخدامها؟ 
هل مستخدموها يتحّدثون لغة واحدة أم لغتني؟ هل هناك لغات أو هلجات داخلّية؟ 
ما  ومؤّسيّس؟  سيايّس  دعم  هناك  هل  موّحدة؟  هي  وهل  الّتقاليد؟  َكتبت  اللُّغة  هل 
ع اللُّغوّي؟ هل اللُّغة رمٌز للمجموعة أو اهلوّية  هي توّجهات متحّدثي اللُّغة نحو الّتنوُّ
 )Peter Muhlhausler )1996( الوطنّية؟ االستعارة من البيئه اللُّغوّية، كام أشار إليها
كلغة  القبيل  هناك شيًئا من هذا  أنَّ  األسايّس  Haugen، الفرتاضها  قائمة  انتقد  اّلذي 
لّلغة  البيئّي  النّهج  أّن   Muhlhausler ويؤّكد  تعدادها(.  يمكن  اللُّغات  )وهذه  معّينة 

. ينبغي أال يصاغ من األسئلة املنفصلة؛ بل كمرشوع كيّلّ
Language Entrepreneurs : لغة رجال األعامل

.Language Strategists انظر لغة اإلسرتاتيجّيني
Language Evaluation : الّتقييم اللُّغوّي

.Evaluation انظر الّتقييم
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Language Family : العائلة اللُّغوّية
هي جمموعة من اللُّغات اّلتي ظهرت كنتيجة لالختالف Divergence اللُّغوّي من 
ى اللُّغات اإلنجليزّية، األملانّية، اهلولندّية، اليديشّية، الفريزّية،  سلف واحد. حيث ُتسمَّ
اّلتي  الغربّية  األملانّية  من   Daughter Languages االبنة  باللُّغات  األفريكانّية...إلخ 
بدورها هي لغة واحدة من اللُّغة االبنة لألملانّية )شامل أملانيا وإسكندنافيا أيًضا(. تلعب 
األيديولوجّيات اللُّغوّية دوًرا مهامًّ يف عملّيات توحيد اللُّغة وصياغة الّسياسة اللُّغوّية، 

وقد تّم تشكيل اللُّغة نفسها من خمتلف األيديولوجّيات.
Language Ideology : األيديولوجّية اللُّغوّية

يف هذا املعنى الواسع، يشري املصطلح إىل جمموعة من املواقف Attitudes واملعتقدات 
املشرتكة حول اللُّغة، مدعومة بقيم اجتامعّية أو ثقافّية معّينة. )لألمثلة واملقارنة، انظر 
)Blommaert, 1999; Schieffelin et al., 1998(. وغالًبا ما تعمل األيديولوجّيات 
اللُّغوّية عىل ترشيد العالقات القائمة بني اهلياكل االجتامعّية والعادات اللُّغوّية املهيمنة؛ 
عل سبيل املثال الّتقييس / الّتقنني Standardisation، انظر )أيديولوجّية اللُّغة القياسّية 
Standard Language Ideology( يتحّدث هبا الّطبقة العليا من املجتمع، وهي عالمة 

ثون  املتحدِّ ُيعترب  حني  يف  األدب،  من  مستوى  عىل  مؤرّش  أّنا  كام  العايل،  الّتعليم  عىل 
حّد  يف  اللُّغة  تشّكلت  الّتعبري.  عن  وعاجزين  )سوقّيني(  شعبّيني  القياسّية  اللُّغة  بغري 
ذاهتا بمختلف األيديولوجّيات، ومن األمثلة عىل ذلك جمموعة املعتقدات حول اللُّغة 
 Hutton,( واهلوّية اّلتي ُيشار إليها باللُّغة الفاشّية األّم يف سياق تاريخ اللُّغوّيات األملانّية
والّتدّخالت،  اخلارج  من  الوطنّية  اللُّغة  إنقاذ  إىل  الّرامية  األنشطة  إّن  ويقال   ،)1998

ومساعدة َمن هم خارج البالد )عىل سبيل املثال، األملان يف الواليات املّتحدة األمريكّية(؛ 
 Folk الّشعبّية  اللُّغوّيات  أيًضا:  انظر  والّثقافّية.  اللُّغوّية  هوّيتهم  عىل  للحفاظ  وذلك 

.Verbal Hygiene ؛ وصّحة الّلفظLinguistics

Language -in-Education Planning : اللُّغة يف الّتخطيط الرّتبوّي 
بشكل  املوّجهة   Language Planning اللُّغوّي  الّتخطيط  نشاطات  عن  عبارة  وهي 
مبارش جتاه قطاع الّتعليم الّرسمّي )Kaplan & Baldauf, 1997(. باإلضافة إىل مداخالت 
 .Acquisition Planning حول مفهوم ختطيط اكتساب اللُّغة Robert Cooper )1989(
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Language Legislation : القانون اللُّغوّي
أو  نظام سيايّس )لوالية  اللُّغة ضمن  استخدام  تنظِّم  اّلتي  القانونّية  وهي األحكام 

.Language Planning مقاطعة(؛ انظر أيًضا الّتخطيط اللُّغوّي
Language Levels : مستويات اللُّغة

.Level )2 ( )انظر املستوى )٢
Language Loyalty : الوالء اللُّغوّي

وهو مصطلح صاغه )Joshua Fishman )1964 للّتعّلق بمنزهلم أو لغتهم الّدفينة 
أيًضا: اإلصالح  انظر  احلفاظ عليها.  أو حماولة  للحفاظ عليها،  أقلّية  يستخدمها  اّلتي 

.Attitudes واملواقف ،Language Maintenance اللُّغوّي
Language Maintenance : اإلصالح اللُّغوّي

الّتنّوع  أو  اللُّغة  عىل  للحفاظ   Joshua Fishman )1964( صاغه  مصطلح  هو 
مستخدمي  عىل  كبري  ضغط  هناك  حيث  الّسياق،  يف   Language Variation اللُّغوّي 

ل نحو اللُّغة املرموقة أو املهيمنة سياسيًّا. اللُّغة للّتحوُّ
Language Mixing : اخللط اللُّغوّي

.Code-Switching انظر الّتناوب اللُّغوي
Language Movement : احلركة اللُّغوّية

يف  وُتستخدم  اللُّغة،  مسائل  عىل  ز  تركِّ واحدة  قضّية  ذات  اجتامعّية  حركة  هي 
الوطنّية،  اللُّغة  إىل  الّدعوة  عىل  األحيان  من  كثري  يف  اللُّغوّية  احلركات  ترّكز  املجتمع. 
أو احلقوق اللُّغوّية Linguistic Rights لألقلّيات )عىل سبيل املثال، إمكانّية الوصول 
إىل اخلدمات احلكومّية ووسائل اإلعالم(. وتشتمل األمثلة عىل هذه احلركات: حركة 
املّتحدة األمريكّية،  الواليات  English Only Movement يف  اللُّغة اإلنجليزّية فقط 
أنحاء  تنشط يف مجيع  اّلتي   Plain Language Movement اللُّغوّي  الّتبسيط  وحركة 
العامَل النّاطقني باللُّغة اإلنجليزّية. انظر الّتخطيط اللُّغوّي Language Planning، ولغة 

.Language Societies املجتمعات
Language of Wider Communication : لغة الّتواصل الواسع

.Lingua Franca انظر اللُّغة املشرَتكة
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Language Planning : الّتخطيط اللُّغوّي
اللُّغوّيات  جماالت  من  مهامًّ  جمااًل   Language Planning اللُّغوي  الّتخطيط  ُيعترب 
الّتطبيقّية، حيث يدّل عىل كافة النّشاطات املدروسة احلالّية منها واملستقبلّية، والتي هتدف 
إىل الّتأثري يف الّسلوك اللُّغوّي ملجتمع لغوّي ما، والّتعديل عليه. وتشمل هذه النّشاطات 
إجياد لغة رسمّية مقنّنة، واختيار اللُّغات الّرسمّية، واختيار اللُّغات الوطنّية والّتعليمّية، 

ودعم لغات األقلّيات، باإلضافة إىل إدخال تغيريات معّينة عىل بنية هلجة ما.
Language -Planning Agencies : وكاالت الّتخطيط اللُّغوّي

اللُّغوّي  الّتخطيط  عملّية  يف  تشارك  حكومّية  وغري  حكومّية  مؤّسسات  وهي 
املستوى  عىل  الّتعليمّية  املؤّسسات  الوكاالت  هذه  وتشمل   .Language Planning

الوطنّي، اإلقليمّي واملحيّل.   
Language Play : الّتالعب اللُّغوّي

بالّتالعب  املتحّدثون  فيها  يقوم  اّلتي  احلاالت  عن  للّتعبري  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
باأللفاظ؛ إلضفاء جوٍّ من الفكاهة واملزاح أثناء حديثهم. حيث اهتمَّ الباحثون يف جمال 

اللُّغوّيات االجتامعّية بالوظائف اّلتي تؤّدهيا اللُّغة، إضافة إىل شكلها اللُّغوّي.
Language Policy : الّسياسة اللُّغوّية

ُتستخدم أحياًنا كمرادف للّتخطيط اللُّغوّي Language Planning. ولكن يف كثري 
واالجتامعّية،  الّسياسّية  العاّمة  األهداف  من  املزيد  إىل  لإلشارة  ُتستخدم  األحيان  من 
 Cooper,( املخّططني  لُلغة  العملّية  األنشطة  عليها  تقوم  اّلتي  والّصحية،  الّضمنّية 
اللُّغة  جتاه  املوقف  حول  العاّمة  املعتقدات  عادًة  اللُّغوّية  الّسياسات  تعكس   .)1989

املوجودة داخل جمتمع معنّي. انظر أيديولوجّية اللُّغة Language Ideology(. تعتمد 
سياسة اللُّغة الّتعّددّية- عىل سبيل املثال- عىل االعتقاد بأّنه من املجدي دعم الّتعايش 
بني خمتلف املجموعات اللُّغوّية داخل الّدولة أو املجتمع. فمن املفرتض أن حيصل عىل 
قرار بشأن اللُّغة، مثل: نرش الكتب املدرسّية يف مجيع اللُّغات اّلتي يتحّدث هبا املجتمع، 
وتدريب املعّلمني عىل توفري خدمات وبرامج إذاعّية وبرامج تلفزيونّية بلغات خمتلفة. 
حيث ُتعترب جنوب إفريقيا- اّلتي تعرتف بإحدى عرشة لغة رسمّية يف دستورها- مثااًل 
م  تقدِّ اّلتي  الّسياسات  تدعم  األخرى  البلدان  فإّن  الّتعّددّية.  سياسة  يّتبع  اّلذي  للبلد 
لغة  له  يكون  أن  جيب  املجتمع  أو  الّدولة  بأّن  االعتقاد  عىل  تقوم  واّلتي  االستيعاب، 
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يتّم صياغة  األغلبّية.  لغة  يستوعبوا  أن  أخرى جيب  بلغة  املتحّدثني  وأّن  فقط،  واحدة 
الّسياسات ليس فقط عىل املستوى الوطنّي، ولكن أيًضا من ِقبل مجاعات ضغط حركة 
اللُّغة Language Movement ) مثل الرّشكات والكنائس(. عىل سبيل املثال، احلركة 
اإلنجليزّية فقط English Only يف الواليات املّتحدة األمريكّية لدهيا سياسة االستيعاب 
فيام يتعّلق بلغة األقلّيات Minority Language. ليست كّل البلدان يف مجيع املؤّسسات 
تّتبع سياسات لغوّية  واضحة، بل هي سياسات ضمنّية أو تقليد، ويكون ذلك بداًل من 

اخّتاذ قرار رصيح وواضح.
Language Reform : اإلصالح اللُّغوّي

.Renovation الّتجديد اللُّغوّي ،Language Planning انظر الّتخطيط اللُّغوّي
Language Re-genesis : إعادة تكوين اللُّغة

.Re-Nativisation انظر إعادة تنشيط اللُّغة
Language Revitalisation : الّتنشيط اللُّغوّي

.Re-Nativisation انظر إعادة تنشيط اللُّغة
Language Revival : اإلحياء اللُّغوّي

.Re-Nativisation انظر إعادة تنشيط اللُّغة
Language Shift : ل اللُّغوّي الّتحوُّ

اخلطاب  جمتمع  قدرة  يتضّمن   ،)Joshua Fishman )1964( صاغه  مصطلح  هو 
اللُّغة االجتامعّية  املنافسة من  لغته يف مواجهة  Speech Community عىل احلفاظ عىل 

)مع  ل  الّتحوُّ أسباب  االجتامعّية  اللُّغة  علامء  درس  وقد  تعّددّية.  األقوى  أو  األقوى 
عرب  )الّتكرار  ل  الّتحوُّ ومرحلة  االقتصادّي(،  والّتغيري  الّسياسّية  اهليمنة  تأثري  مالحظة 
جماالت Domains االستخدام(، مشريين إىل أّن املنزل والّدين غالًبا ما يكونان آخر معاقل 
 Gal,( البقاء عىل قيد احلياة لّلغات املحارَصة. إنَّ العالقات بني اجلنسني قد تلعب دوًرا
1978(. وقد اهتّم علامء اللُّغة أيًضا بالّتغيريات عىل هياكل اللُّغات اّلتي متّر بمرحلة حتّول. 

 Language Shift اللُّغوّي  ل  الّتحوُّ اجّتاه  لعكس  برناجمًا   Fishman )1964( وقد حّدد 
ل، واقرتاح الّسياسات واألنشطة املناسبة ملواجهة  من خالل املراحل املحتملة من الّتحوُّ
 ،Endangered Languages دة باالنقراض ل يف كّل مرحلة. انظر: اللُّغات املهدَّ الّتحوُّ

.Language Maintenance واإلصالح اللُّغوّي ،Language Death وموت اللُّغة
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Language Societies : املجتمعات اللُّغوّية
 Language اللُّغوّي  ع  والّتنوُّ اللُّغة  لتعزيز  ُأنشئت  رسمّية  غري  جمموعات  وهي 
Variation. إّن جمتمعات اللُّغة هي جانب مألوف يف  العديد من نواحي اللُّغة، خاّصة 

للمجموعات  واحدة  كقضّية  تعمل  ال  املجتمعات  هذه  وإنَّ  اللُّغة.  توحيد  سياق  يف 
)انظر حركة اللُّغة Language Movement(، ولكن أيًضا يف كثري من األحيان تسهم يف 
تدوين اللُّغة من خالل نرش القواميس والربامج، من خالل ابتكار الّتخطيطات، وتعزيز 
إنتاج النّصوص العلمّية واألدبّية والّشعبّية. ومن األمثلة عىل جمتمعات اللُّغة األملانّية، 
اّلتي بدأت بتطبيق قواعد اللُّغة األملانّية يف وقت مبّكر، وتعزيز استخدام األملانّية كلغة 
تأّسس  احلقيقّي،   Afrikaners ) جمتمع   Afrikaners إنَّ  الّسابع عرش.  القرن  أدبّية يف 
عام ١87٥( اّلتي حُتّرض األفارقة ضّد اهلولندّيني واإلنجليز يف جنوب إفريقيا، واّلتي 
أعقبت جدول أعامل وطنّي قوّي، جمتمع Welsh اللُّغوّي )تأّسس عام ١96٢(، اّلذي 

.Welsh أطلق محالت دعم الستخدام لغة
Language Spread : االنتشار اللُّغوّي

تتم  اّلتي  العملّيات  عىل  للّداللة   Robert Cooper )1982( صاغه  مصطلح  وهو 
من خالهلا زيادة أعداد املستخدمني للغة أو طرق إستخداماهتا . وغالًبا ما حيدث انتشار 
ع الّسيايّس كمجموعة مهيمنة تفرض لغتها بشكل مبارش أو غري  اللُّغة يف عملّية الّتوسُّ
يكون  قد  األخرى.  للمجتمعات  والّتكنولوجيا  الّثقافّية  ثيها  متحدِّ مكانة  عرب  مبارش، 
تعليم  املثال،  Acquisition Planning عىل سبيل  اللُّغة  اكتساب  نتيجة ملخّطط  أيًضا 
مثال  لّلغة،  والرّتويج  العامل،  أنحاء  يف  الربيطايّن  باملركز  أخرى  كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة 
أن  إىل  يميل  املجال  هذا  إّن  إرسائيل.  يف   Hebrew اليهودّية  اللُّغة  حتّدث  عملّية  ذلك 
ل  Language Death، حتوُّ اللُّغة  أيًضا: موت  انظر  أكثر حتديًدا.  ُيدرس حتت حقول 
اجلديدة  اإلنجليزّية   ،Linguistic Imperialism اللُّغة  إمربيالّية   ،Languages اللُّغة 

 .)New English)es

Language Standard : معيار اللُّغة
ع اللُّغة Language Variation اّلتي  مصطلح صاغه ) Joseph )1987 لوصف تنوُّ
هي موّحدة، وتعمل كقاعدة رئيسة )أو قياسّية Standard( ضّد نوعّية خطاب األفراد 
الّتدوين  وخصائص  عاّمة  صفة  إىل  الّلغة  معايري  تفتقر  ذلك،  ومع  تقييمه.  يتمُّ  اّلذي 
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 Chancery Languages ى لغات للّتنّوع املعيارّي. ومثال عىل معايري اللُّغة، كّل ما ُيسمَّ
)أملانيا،  وتتضّمن  األوروبّية،  البلدان  بلغة  املؤّرخون  وصفها  اّلتي  الوسطى  العصور 
إنجلرتا، فريزيا، والّسويد(. كانت هذه األصناف مكتوبة، وُتستخدم يف مكاتب الوثائق 
لن    Chancery لغة  ولكن  البالد،  من  خمتلفة  مناطق  عرب  مفهومة  وكانت  احلكومّية، 
تكون مؤّهلة يف القواعد والقواميس. وقد تّم احلصول عىل قواعد هذه األصناف من 
ِقبل املكتبة االبتدائية؛ للّتعّرض للنّص النّموذجّي وتقليده بداًل من الّتدريس الّصيح 
 Le للقواعد واملعايري. ومقاييس اللُّغة موجودة يف معظم املجتمعات، وتشبه ما وصفه
 / االنتشار   ،Focusing الرّتكيز  أيًضا:  انظر   .)Page & Tabouret-Keller )1985

.Diffusion الّتشّتت
Language Strategists : إسرتاتيجّيو اللُّغة

املجتمع، من خالل  اللُّغة يف  الّتأثري عىل نمط استخدام  أفراد حياولون بوعي  وهم 
صاغه  املصطلح  هذا  معنّي.  لغوّي  تنّوع  أو  معّينة  لغة  استخدام  إحباط  أو  تشجيع 
 Language املصطلح رجال األعامل Rubin )1977( واستخدم ،Weinstin )1979(

 .Language Planning انظر الّتخطيط اللُّغوّي ،Enterpreneurs

Language Switching : الّتبديل اللُّغوّي
 .Code-Switching انظر الّتناوب اللُّغوي
Language Treatment : معاجلة اللُّغة

يعني  اّلذي   ،Language Planning اللُّغوّي  للّتخطيط  كمرادف  أحياًنا  ُتستخدم 
Neu-( لتنظيم وتنسيق أنشطة املجموعة االجتامعّية اّلتي هتدف إىل حّل مشاكل االّتصا

.)stupny, 1983

Language Variation : الّتنّوع اللُّغوّي
إنَّ الّسمة األساسّية لّلغة اختالفها، وغالًبا ما يشري إىل املتغرّي املستخَدم، أو استخدام 
يف  واحدة  لغة  من  أكثر  الستخدام  أيًضا  ُوجدت  ولكن  واحدة،  لغة  من  أشكال 
 Language اللُّغوّي  ع  التنوُّ باسم  أيًضا  األخري  هلذا  وُيشار  اللُّغتني؛  ذات  املجتمعات 
عشوائيًّا؛  ليس  االختالف  أّن  اللُّغوّية  االجتامعّية  البحوث  أظهرت  وقد   .Diversity

ا وشكليًّا واجتامعيًّا. عىل سبيل املثال: نطق )in( بداًل من )ing( يف اللُّغة  وإّنام منّظم لغويًّ
she is singing، أكثر  Progressive، مثل:  الّتقدمّية  اإلنجليزّية شائع يف اإلنشاءات 
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 John Fischer يف دراسة حديثه عن لغة األطفال، وجد .Morning من األسامء، مثل
األطفال  ِقبل  ومن  الّذكور،  من  أكثر  اإلناث  ِقبل  من   )ing( استخدام  أّن   )١9٥8(
الّسياق  ومن  العاملة،  الّطبقة  إىل  ينتمون  اّلذين  أولئك  من  أكثر  الوسطى  الّطبقة  من 
اللُّغوّية  الّدراسات  من  حديث  دليل  وهناك  الّرسمّي.  الّسياق  من  أكثر  الّرسمّي  غري 
ع االجتامعّي  االجتامعّية اّلتي تدعم  نتائج Fischer، إّن توثيق النّمط املنهجّي يف الّتنوُّ
 Social العالقات بني استخدام اللُّغة وعوامل؛ كالّطبقة االجتامعّية( Social Variation

Class للمتكّلم، واجلنس Gender، والعمر Age، والِعرق Ethnicity، ونمط حياهتم 

 ’Stylistic Variation‘ األسلويّب  والّتنّوع  اجتامعيًّا(،  اندماجهم  ودرجة  االجتامعّية، 
اللُّغوّي  الّتغرّي  أّن  كيف  البحث  أظهر  وقد  املختلف(.  الكالم  أنامط  عرب  )االختالف 
اللُّغوّي  االجتامعّي  ع  الّتنوُّ مصطلح  إّن  املجتمعات.  بني  انترش   Language Change

Wil- دراسة  وأثبتت  األنامط.  ملثل هذه  غالًبا  ُيستخدم   Sociolinguistic Variation

liam Labov )1966, 1972a( أن االستخدام املتغرّي لبعض ميزات النّطق هو أساس 

اللُّغة   Lesley Milroy )1987a( انظر دراسة  اللُّغوّي.  دراسة االختالف االجتامعّي 
اللُّغة  لتغرّي  إثنوغرافية  ودراسة   ،Social Networks االجتامعّية  الّتواصل  وشبكات 
أيًضا  انظر   .Penelope Eckert )2000( اجتامعّية  كمامرسة   Language Change

.Variationist الّتنّوع ،Quantitative الكّمّي
Language Variety : النّوع  اللُّغوّي

.Variety انظر النّوع
Langue, Parole Langue : اللُّغوّيات والكالم 

هو مصطلح صاغه )Ferdinand de Saussure )1916, 1959 لنظام اللُّغة أو رمز 
Code اللُّغة، عىل النّقيض من Parol، الفعل من استخدام النّظام من قبل الفرد. تصّور 

ثون عىل أساس الّتفاعل االجتامعّي.  Saussure  من Langue كنظام جمّرد استنتجه املتحدِّ

ويف فصل Langue عن Parol أّكد Saussure أّنه كان يفصل ما هو اجتامعّي عن ما هو 
تشري  أنا(    I( كلمة  كانت  وإذا  عريّض.  أو  تبعّي  هو  ما  عن  رضورّي  هو  وما  فردّي، 
John, Mary or Jack يف ظروف خمتلفة )تعتمد عىل اّلذي لفظ بالكلمة(، وهذا  إىل 
 I( قيمة  فإّن   Langue لكلمة  الّتجريدّي  النّظام  حيث  من  أّما   .Parol حقيقة  سيكون 
و   Langue بني  التّمييز  اللُّغة.  ضامئر  من  غريها  مع  املتناقضة  املتكّلم   ضمري  هو  أنا( 
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ذلك،  مع   .Performance واألداء  الكفاءة  بني   Chomsky متييز  مع  يتداخل   Parol

ر كمفارقة فردّية  Langue متّيزت بأّنا نظام وهوّية اجتامعّية، والكفاءة نظام يصوَّ بينام 
 Saussurean مفارقة دي ساسور ،Diachronic بداًل من اجتامعّية. انظر أيًضا: زمايّن

.Synchronic تزامنّي ،Paradox

Latching:  اإلغالق
ويكون ضمن حمادثة تعاونّية أخذ األدوار يف احلديث Turn-Taking، حيث يتكّلم 
أحد املتكّلمني بمتابعة من املتكّلم الّسابق مع عدم وجود فجوة ملحوظة. وهذا غالًبا ما 

يتمّثل بالرّتميز Transcription »=« عىل سبيل املثال: 
األّول: وهذا الكلب يركض كاملجنون =

الّثاين: = نعم، جيب عليك رؤيته.
Lateral : جانبّي

النّطق  طريق  عن   Consonants احلروف  وتصنيف  وصف  يف  ُيستخدم  مصطلح 
Manner of Articulation. األصوات اجلانبية تصدر عندما يتّم حظر تدّفق اهلواء أو 

 )L( تقييده من ِقبل الّلسان ليخرج اهلواء من جوانب الّلسان. عىل سبيل املثال، احلرف
يف اللُّغة اإلنجليزّية، يالمس مقدّمة الّلسان سقف الفم، ولكن خيرج اهلواء من جوانب 
 ،»International Phonetic Alphabet الّلسان. انظر أيًضا، األبجدّية الّصوتّية العاملّية

.»Phonetics علم الّصوتّيات«
اللُّغوّيات األرجوانّية )لغة الّشواذ(

Lavender Linguistics, Language(s) : 

استخدام  دراسة  إىل  لإلشارة  الباحثني  وبعض   William Leap استخدمها  وقد 
 ،Bisexual اجلنس  وثنائّي   ،Gay واملثلّيني   ،Lesbian الّسحاقّيات  ِقبل  من  اللُّغة 
عىل   Queer )LGBTQ( جنسيًّا  واملتحّررين   ،Transgendered جنسيًّا  واملتحّولني 
سبيل املثال، دراسات )Leap )1995. وهذا املصطلح مستخدم من ِقبل مجعّية الفيندر 
كلون مع املثليني ومثليي اجلنس، وتبقى أصول هذا االستخدام غري معروفة. ُأنشئت 
هذه اللُّغة من ِقبل متحّدثني وكّتاب LGBTQ، واّلتي تظهر حياهتم كمجموعة متنّوعة. 
يقول Leap كهدف من الّدراسة ال ينبغي أن يقتص علو اللُّغة املثرية، ولكن جيب أن 
والكتابة،  املحادثة،  ذلك  يف  بام  لّلغة،  اليومّية  املامرسات  من  واسعة  جمموعات  تشمل 
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 Lesbian واملثلّيني  الّسحاقّيات  لغة  أيًضا  انظر  األدبّية.  واللُّغة  اإلعالم  وسائل  ولغة 
جنسيًّا،  املتحّولني  اجلنس،  ثنائّي  املثلّيني،  الّسحاقّيات،  لغة   ،and Gay Language

 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer )LGBTQ(  املتحّررين جنسيًّا
.Sexuality اجلنسانّية ،Queer Linguistics لغوّيات الّشواذ ،Language

Leader (of Linguistics Change) : )قائد )الّتّغري اللُّغوّي
.Early Adopter انظر املتبنّي املبّكر

Lect : الّلهجة
 )Bailey, 1973( اللُّغوّيني  ِقبل  من  وُتستخدم  تكّلم،  وتعني  إغريقّية  كلمة  وهي 
لتمييز وتصنيف الّتنّوع اللُّغوّي، مثل الّلهجات Dialects )تنّوع اجتامعّي أو إقليمّي(، 
البرشّي  اجلنس  وهلجات  ثقايّف(،  أو  عرقّي  )تنّوع   Ethnolect ِعرقّية  وهلجات 
 Sociolect امرأة(، وهلجات اجتامعّية  أو  املتكّلم رجاًل  إن كان  Genderlect )مرتبط 

)تنّوع ومتييز اجتامعّي(، وهلجات أيديولوجّية Idiolect )نوع لغوّي ُيستخدم من ِقبل 
متحّدث فردّي(.

Lectal Shifting : الّتحول اخلطايّب
وهو   ’Stylistic Variation‘ الّتنّوع األسلويّب ل يف  الّتحوُّ أنواع  هو نوع حمّدد من 
مراحل  بثالث  يمّر  بحيث  الّثاين،  اجليل  لغة   Creole Continuum شائع يف سلسلة  
 ،)Mesolect املتوّسطة  )الّلهجة   ،)Basilect »األصلّية«  األوىل  املستقّرة  )الّلهجة 
اللُّغة  إىل هلجات مماثلة يف مواضع يف  وأيًضا   ،)  Acrolect املتقّدمة  الفردّية  و)الّلهجة 
ثني من  املتحدِّ New English كسنغافورا مثاًل. حيث يقوم بعض  اإلنجليزّية احلديثة 
إليه. ففي مرحلة   ث  املتحدَّ ل صعوًدا وهبوًطا استجابة لرسمّية املوقف، وحالة  الّتحوُّ
ثني يستخدمون الكلامت غري  الّلهجة املستقّرة األوىل »األصلّية« Basilect، معظم املتحدِّ
   Acrolect ل اخلطايّب عادة بني مرحلتني: الّلهجة الفردّية املتقّدمة الّرسمّية. حيدث الّتحوُّ
Mesolect والّلهجة املستقّرة  الّلهجة املتوّسطة  Mesolect، أو بني  والّلهجة املتوّسطة 
حتّول  من  أخرى  أنواع  عن  خيتلف  قد  اخلطايّب  الّتحّول   .Basilect »األصلّية«  األوىل 
األسلوب اخلطايّب، حيث إّنه حيتوي عىل درجة أكرب من الّتكّيف النّحوّي. انظر الرّتاجع 

 .Lect الّلهجة ،Backsliding
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Lesbian and Gay Language : لغة الّسحاقّيات واملثلّيني
إّن تطبيقات اللُّغة وأشكاهلا مرتبطة مع املتكّلمني والكاتبات الّسحاقّيات والّشاّذين 
)متضّمنة  عاّم  كمصطلح  موجودة   Gay Language الّشواذ  لغة  تكون  وقد  جنسيًّا. 
استخدام اللُّغة بني الّسحاقّيات Lesbian، واملثلّيني Gay(. ومن النّاحية العملّية، هناك 
دراسات حول الّرجال الّشواذ أكثر من النّساء الّسحاقّيات. ويف وقت وجود دراسات 
 ،Gayspeak الّشواذ  كالم  حول   Chesebro, ]1981[ أعامل  ذلك:  مثال  سابقة، 
االجتامعّي  اللُّغة  علم  خالل  من  املجال  هذا  يف  مثري  نحو  عىل  االهتامم  برز  وقد 
الّتطّورات  مع  متامٍش  وهذا  والّتسعينّيات.  الّثامنينّيات  أواخر  منذ   Sociolinguistics

الواسعة يف دراسة اللُّغة واجلنس Language and Gender؛ ومثال ذلك: االعرتاف 
بالّتشكيلة املتنّوعة من الّذكورة Masculinities واألنوثة Feminities، وأيًضا االهتامم 
املتطّور يف الّدراسات املتعّلقة بالّسحاق والّشواذ دون نسيان دراسات حول املتحّررين 

جنسيًّا Queer يف العلوم االجتامعّية.
كفكرة  اللُّغة  أشكال  بعض  بتفّحص  والّسحاقّيات؛  الّشواذ  حول  دراسات  قامت 
وأيًضا  صوهتم.  نربات  وأشكال  املمّيزة،  وألفاظهم  مثاًل،   Gay Voice الّشاذ  صوت 
 Secret الرّسّية  واللُّغات   ،Gay Argots للمثلّيني  العامّية  اللُّغات  بتفّحص  قامت 
Languages بينهم. )انظر دراسة ]Paul, Baker ]2002 حول اللُّغة العامّية للمثلّيني 

الّسابقة  الّدراسات  اهتّمت  وأيًضا  بينهم(.  الرّسّية  لّلغة  كمثال   Polari الربيطانّيني 
باملامرسات اخلفّية، ومثال ذلك: مرحلة الّتعارف بني هذه الرّشحية، واّلتي من الّصعب 
ربطها ببعض الّسامت اللُّغوّية )انظر حساب William Leap, 1996 لّلغة اإلنجليزّية 
واّلتي  واملثلّيني،  الّسحاق  لغة  ترّكز  أن  وممكن  األمريكّيني(.  املثلّيني  بالّرجال  اخلاّصة 
تتضّمن لغة اإلثارة العلنّية، أو ممكن أن تتضّمن جماالت أكرب من تطبيقات اللُّغة )انظر 
لغة  فكرة  صالحّية   / فعالّية  عىل  واسع  جدل  هناك  كان   .)Leap, 1996 أخرى  مّرة 
الّسحاقّيات واملثلّيني املميزة. لقد أشار العامِل )Don Kulick )2000 إىل خطورة تدوير 
املثلّيون من تالعب بالكالم يبقى كالمهم ضمن إطار »لغة  الكالم، فمثاًل: مهام فعل 

.Liz Morrish & William Leap )2003(انظر .»Gay Language املثلّيني
 ،Language and Sex ا يف دراسة ما يتعّلق باللُّغة واجلنس متاشًيا مع االنامك مؤخرًّ
يالَحظ أّن هوّية املثلّيني والّسحاقّيات كعمل يمكن متثيله من خالل استخدام اللُّغة يف 
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زيادة  أيًضا  هناك  اللُّغة.  استخدام  عىل  الّتأثري  يمكنها  كصفة  وليست  معّينة،  مواقف 
 ،Lesbian ملحوظة يف االعرتاف واالهتامم يف جماالت جنسّية أوسع؛ كلغة الّسحاقّيات
 ،Transgendered جنسيًّا  واملتحّولني   ،Bisexual اجلنس  وثنائّي   ،Gay واملثلّيني 
اللُّغة يف بعض األحيان هي االعرتاف  )Queer )LGBTQ. ُتعترب  واملتحّررين جنسيًّا 
الّتنّوع. وهناك أيًضا اعرتاٌف يف االختالف اجلغرايّف والّثقايّف يف حتديد هوّيات  يف هذا 
دراسة  الّدراسات:  هذه  وأمثلة  أيًضا.  اللُّغوّية  والّتطبيقات  والّسحاقّيات،  املثلّيني 
 Cameron & Kulick ( ودراسة ،Livia & Hall )1997( ودراسة ،)Leap )1995

 ،Lavender Linguistics الّشواذ  لغوّيات   ،Desire الّرغبة  أيًضا:  انظر   .))2003b

.Sexuality اجلنسانّية ،Queer Linguistics لغوّيات الّشواذ ،Language اللُّغة
لغة الّسحاقّية، املثيّل، ثنائّي اجلنس، املتحّولون جنسيًّا، املتحّررون جنسيًّا

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer (LGBTQ) Language: 

ُتستخدم هذه العبارة واّلتي عادة ما ُتكتب بشكلها املختص )LGBTQ( كمصطلح 
املهّمشة.  أو  الّسائدة  غري  اجلنسيات  من  بمجموعة  املرتبطة  اللُّغة  الستخدام  شامل 
Lesbian and Gay Language أيًضا شائعة، لكن يفّضل  لغة الّسحاقّيات واملثلّيني 
واملتحّررين   جنسيًّا،  واملتحّولني  اجلنس،  وثنائّي  واملثلّيني،  الّسحاقّيات،  لغة  استخدام 
 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer )LGBTQ( Language جنسيًّا
يف بعض األحيان للّتأكيد عىل تنّوع أكرب يف اهلوّيات اجلنسّية. انظر أيًضا: لغوّيات الّشواذ 
 ،Queer Linguistics لغوّيات الّشواذ ،Language اللُّغة ،Lavender Linguistics

 .Sexuality اجلنسانّية
Level : املستوى

باللُّغوّيات: وصف أو حتليل؛ حيث ُيستخدم يف وصف وحتليل  الّتعريف اخلاص 
ا بني املستويات اللُّغوّية املختلفة. حيث ختتلف املستويات  اللُّغة. يمّيز اللُّغوّيون تقليديًّ
الّدقيقة يف إطار حتلييّل خمتلف. لكن الّتمييز العاّم يكمن بني مستويات الّصوت )علم 
 Syntax النّحو   )علم  والقواعد   ،)Phonology والّصوتّيات   Phonetics الّصوت 
واملفردات   Semantics املعاين   / الّداللة  )علم  واملعنى   ،)Morphology والّصف 
 Sociolinguistics وهذا الّتمييز واضح يف األبحاث يف علم اللُّغة االجتامعّي .)Lexis

حول الّتنّوع اللُّغوّي Language Variation حيث تّم تركيز هذه األبحاث عىل مستوى 
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لغوّي واحد، أو تّم تركيزها عىل الّتمييز بني املستويات يف الّتحليل.
كمظهر من أساليب الكالم: وقد يعود معنى املستوى إىل أساليب الكالم املختلفة. 
ومثال ذلك، املستوى الّرسمّي للكالم Level of Formality. بعض اللُّغات لدهيا نظام 
متطّور ملستويات اللُّغة Language Levels )مصطلحات خاّصة بمستويات اخلطاب 
تسمح  اّلتي  موجودة(  أيًضا   Speech Styles اخلطاب  وأساليب   ،Speech Levels

بمجموعة من الفروق االجتامعّية والّسياقّية. فمثال اجلاوّيون )قبيلة يف إندونيسيا( متلك 
سلسلة من األساليب املمتّدة من األعىل إىل األسفل Top-Down. فرّبام يتمُّ استخدام 
األساليب العالية لبّث نوع من االحرتام؛ كاستخدامها مع خماَطبني من أصحاب رتب 
عالية، لكنَّ هذه األساليب تتأّثر باملوضوع )مثال: قد تكون هذه األساليب بعيدة عن 
أصحاب  ثون  املتحدِّ يتميز  رسمّية(.  أكثر  ألّنا  نظًرا  املجهول؛  وختاطب  العواطف، 
الّرتب الّرفيعة بأّن لدهيم أساليب عديدة تتضّمن أساليب عالية أكثر. غري أنَّ استخدام 
باللُّغات  واالّتصال  األوسع،  والّثقافّية  االجتامعّية  الّتغرّيات  مع  يّتفق  بام  يتغرّي  اللُّغة 
األخرى. انظر )Irington, 1988(. ورّبام يتمُّ حتليل مستويات اللُّغة من ناحية الّتهذيب 

.Politeness األدب / Honorific

Levelling : الّتسوية
.Dialect Levelling انظر تسوية الّلهجات

Lexeme : الكلمة
هذا املصطلح مستخدم عند بعض العلامء كمصطلح بديل »للكلمة Word« اعرتاًفا 
اللُّغوّية  الوحدة  من  جزًءا  اعتبارها  يمكن  الكلمة  من  خمتلفة  أشكااًل  هناك  بأّن  منهم 
 .play, plays, played, playing حتمل أشكااًل كثرية play نفسها. فمثاًل: كلمة يلعب

.break down وقد حتتوي الكلمة عىل فعل من كلمتني، مثل
Lexical Density : الكثافة املعجمّية

 )Lexical Words ُيستخدم هذا املصطلح نسبة للكلامت املعجمّية )كلامت املحتوى
يف أّي نّص معنّي؛ لذلك فإّن يف مجلة: The president travelled to Australia . هناك 
  The, to ُتعترب  بينام   .president, treavelled, Australlia معجمّية:  كلامت  ثالث 
كلامت قواعدّية Grammatical Words. تقاس الكثافة املعجمّية يف النّص بعّدة طرق؛ 
إّما عىل أساس حساب النّسبة املئوّية للكلامت املعجمّية لكّل نّص، أو بواسطة حساب 
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بنصوص  العليا  املعجمّية  الكثافة  ترتبط  مجلة.  لكّل  املعجمّية  الكلامت  عدد  متوّسط 
وضوح   Halliday العامِل  قارن  األكاديمّية.  أو  الّرسمّية  النّصوص  سّيام  وال  مكتوبة، 
 Grammatical النّحوّي  الّتعقيد  مع  املكتوبة  الّرسمّية  النّصوص  يف  املعجمّية  الكثافة 
اجلمل.  من  أكرب  عدد  عادة  هناك  حيث  الّشفهّية،  النّصوص  يف  املوجود   Intricacy

ُتستخدم الكثافة املعجمّية يف بعض األحيان لإلشارة إىل درجة صعوبة النّص، حيث إّنه 
كّلام ازدادت الكلامت املعجمّية يف النّص، زادت صعوبة فهم القارئ للنّص.

Lexical Diffusion: ع املعجمّي الّتوسُّ
.Diffusion انظر االنتشار

Lexical Gap: الفجوة املعجمّية
ُتعرف عادة عىل أّنا مقارنة املفردات أو الكلامت بكلامت يف لغات أخرى، أو جمموعة 
مفاهيم داخل اللُّغة نفسها. فمثاًل: جمموعات خمتلفة من كلمة قرابة kinship موجودة 
يف لغات خمتلفة، لكّن العالقات واملفردات قد تكون موجودة بالّتفصيل يف لغة معّينة، 
اللُّغة اإلنجليزّية- مثاًل- الحظت  وغري موجودة بذلك الّتفصيل يف لغة أخرى. ففي 
العديد من الباحثات يف الّسبيعينّيات من القرن املايض وجود عدد أقّل من الكلامت اّلتي 
توّضح خربة املرأة اجلنسّية من الكلامت اّلتي توّضح خربة الّرجال. أوجدت الّدراسة 
أيًضا باملقابل أّن هناك كلامت أقّل لوصف الّرجال الّشواذ من الكلامت املوجودة لوصف 

.Sexism والّتحّيز اجلنيس ،Lexicalization النّساء الّشواذ. انظر معجمّي
Lexical Set: املجموعة املعجمّية

ن من املقارنات بني حروف العّلة Vowels يف هلجات Dialect خمتلفة  هي أداة متكِّ
عىل  املعجمّية  املجموعة  حتتوي  حيث  كقاعدة.  معّينة  هلجة  استخدام  إىل  احلاجة  دون 
فإّن  لذا  معّينة؛  هلجة  يف  الّلفظ  يف  متشاهبة  العّلة  حروف  تكون  الكلامت،  من  جمموعة 
bath brass dance sample calf  تشّكل جمموعة معجمّية، واّلذي جيمعها يف هذه 

املجموعة هو )a:( يف جنوب إنجلرتا، وُتلفظ )a( يف العديد من هلجات اللُّغة اإلنجليزّية 
يف الواليات املّتحدة. حيث قام العامِل Wells املتخّصص يف األصوات بتحديد املجموعة 
Standard Lexical Set، كّل واحدة متتلك كلمة مفتاحّية، يعتزم  القياسّية  املعجمّية 
د العامل  ث هبا )Wells, 1982(. حدَّ أن تكون واضحة من غري األمهّية لّلهجة اّلتي حتدَّ
 Foulkes لت بشكل بسيط من ِقبل العاملَِني Wells أربًعا وعرشين كلمة مفتاحّية، وُعدِّ
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)Docherty )1999 &، وذلك باعتامدمها عىل دراستهام لّلهجات الربيطانّية املدنّية.

Lexical Word: الكلمة املعجمّية
الّظروف.  كبرية من  والّصفات، ونسبة  معنى؛ كاألسامء،  اّلتي حتمل  الكلمة  وهي 
وحتمل هذه الكلامت معنى معجميًّا Lexical Meaning. وقد تقاَرن الكلامت املعجمّية 
مع الكلامت القواعدّية Grammatical Words، واّلتي حتمل داللة رصفّية. يتمُّ عمل 
 .Lexical Items الفرق املتشابه من حيث العنارص املعجمّية مقابل العنارص الّصفّية
مقابل   Content Word الّداللة  ذات  )الكلامت  أخرى  يكون هناك مصطلحات  وقد 

.)Function Word الكلامت الوظيفّية الّصفّية
Lexicalization : معجمّي

 .Lexicon وهي طريقة تصوير، وعرض مفاهيم اللُّغة يف املفردات أو يف القاموس
املفاهيم  Sociolinguistics؛ ألّن  اللُّغة االجتامعّي  اهتاممات علم  املعجمّية أحد  وتعدُّ 
الّلهجات  اختالفات  عن  فضاًل  نفسها،  اللُّغات  بني  ختتلف   Lexicalized املعجمّية 
جمتمع  يف  وقيم  ثقافّية  الستغراقات  مؤرّش  هي  املعجمّية  إنَّ  قيل  كام  نفسها.  اللُّغة  يف 
Anti- يف نقاشه حول موضوع معاداة اللُّغات Halliday الكالم. وقد ذكر ذلك العامِل

أو  بديلة  كلامت  تقديم  إىل   Relexicalization املعجمّية  إعادة  وترجع   .Languages

جديدة ليست موجودة أصاًل يف اللُّغة، وال سّيام فيام يتعّلق باملجاالت ذات األمهّية اّلتي 
لإلكثار  عرضة  رئيسة  أماكن  هكذا  فُتعترب  لّلغة.  املعادين  للمستخدمني  أساسّية  ُتعترب 
الكلامت إىل نفس  العديد من  Overlexicalization، وذلك عندما تعود  املعجمّية  من 
إىل   Underlexicalization املعجمّية  نقص  يعود  باملقابل  مشاهبة.  مفاهيم  أو  املفاهيم 
هلجة؛  أو  لغة  أّي  لدراسة  األفكار  هذه  ُتطّبق  قد  املفاهيم.  لبعض  الكلامت  يف  النّقص 
نوًعا من  املثلّيني، وهو ما يعدُّ  الكلامت االزدرائّية جتاه  العديد من  ومثال ذلك: وجود 
أنواع اإلسهاب يف املعجمّية. ووجود مصطلحات شحيحة يف املقابل للخربات اجلنسّية 
بالنّسبة للنّساء يعدُّ مثااًل عىل الفجوة املعجمّية Lexical Gap. رّبام يصار األمر إىل حتليل 
النّصوص أو لعمل مقارنات بينهام، بام خيّص املفردات املعجمّية. وقد تّم استخالصها عىل 
 ،Critical Linguistics وجه اخلصوص يف النّظريات النّقدّية، مثل: اللُّغوّيات النّقدّية

.Critical Discourse Analysis )CDA( والّتحليل النّقدي للخطاب
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Lexicogrammar : علم القواعد الّلفظّي
 Systemic النّظامّي  الوظيفّية  اللُّغوّيات  علم  يف  املصطلح  هذا  وُيستخدم 
املوجودة  الّصغرية  املالمح  أو  العنارص  إىل  يعود  حيث   ،Functional Linguistics

والعبارات  والكلامت   ،Morphemes الّصفّية  الوحدات  مثل:   ،Texts النّصوص  يف 
والفقرات أو اجلمل Clauses، باستخدام مصطلح واحد لإلشارة إىل كّل هذه املعامل، 
يتناقض مع متييز أنظمة أخرى لّلغة أو نامذجها، بني القواعد )علم بناء تركيب اجلملة 
 Lexis والقاموس   ،)  Syntax and Morphology الّصف  وعلم   Grammar

ألّن  األفضل؛  هي  املفردات  أّن  عىل   Halliday يربهن   .)Vocabulary )املفردات 
نفسها  الّظاهرة  فهي  نفسها،  الفصيلة  أهداف خمتلفة من  واملفردات هي جمّرد  القواعد 

اّلتي ُينظر إليها من االجّتاهات املعارضة.
Lexicography : تأليف املعاجم

.Dictionaries انظر القواميس
Lexicon : املعجم

عىل  املصطلح  هذا  حيتوي  حيث   ،Vocabulary لكلمة  مكافئ  كمعنى  ُتستخدم 
كّل الكلامت أو الوحدات الّصفّية Lexemes يف اللُّغة.  فمن املمكن أن نتحّدث عن 
املعجم أّنه جزء من اللُّغة، فمثاًل: غالًبا ما يتمُّ وصف اللُّغة العامّية كمجموعة معّينة من 

املصطلحات، ومن املمكن أيًضا الّرجوع إىل معجم املتكّلم الفردّي.
Lexifier Language: لغة املعجم

ويتّم   ،Language Contact لغوّي  تواصل  هناك  يكون  عندما  اللُّغة  هذه  حتدث 
منها  ُيؤخذ  اّلتي  اللُّغة  فإنَّ  لذا  أخرى.  لغة  من  والقواعد  لغة،  من  املفردات  ظهور 
Ceroles لغة اجليل  Pidgins لغة هجني مبّسطة، و  Lexifier. وتعدُّ  ى  املفردات ُتسمَّ
الّثاين Jamaican Creole English بلد جامايكا »لغة اجليل الّثاين«، ومها اللُّغتان الّلتان 
تصنّفان عىل أّنام Lexifier. وبالّرغم من الّشك اّلذي يعرتي هذا الّتصنيف، فإّن مثال 

ذلك: اإلنجليزّية اجلامايكّية، واإلنجليزّية شامل إفريقيا.
Lexis (Lexical): معجمّي

ا من  هو مصطلح عاّم يرجع إىل نظام املفردات لّلغة. قد يعترب Lexis  مستوى لغويًّ
 Lexical املفردات  مستوى  بتفّحص  االجتامعّية  اللُّغة  علامء  قام  والّتحليل.  الوصف 
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اللُّغة  استخدام  يف  الّتنّوع  إىل  يعود   Lexical Variation املفردايت  فالّتنّوع   .Level

)اجتامعيًّا، وإقليميًّا، ونصيًّا،... إلخ(، ويعتمد عىل مستوى املفردات املستخَدم. فمثاًل، 
يف الّلهجة اإلنجليزّية )إنجلرتا( الكلامت burn beck and brook or stream  كّلها 
 ،Diffusion انظر أيًضا: االنتشار .stream بدائل، ويمكن استخدامها بداًل من كلمة
معجمّي   ،Lexical Gap املعجمّية  الفجوة   ،Lexical Density املعجمّية  الكثافة 

.Lexicalisation

Liminal (-ity): احلدّية
ويرجع   ،»in-betweenness املنتصف  يف  ى«  ُيسمَّ بام  أيًضا  ُيعرف  مصطلح  وهو 
أّي  تالئم  اّلتي  الّتطبيقات  أو  النّصوص  أو  املتكّلم،  أو  الكاتب  ُتشغل  اّلتي  احلالة  إىل 
Victor Turner يف عام ١969،  العامِل اإلنسايّن  املفهوم  بتطوير هذا  فئة واضحة. قام 
فيام يتعّلق بدراسة الّشعائر/ الّطقوس. يعتقد Turner أنَّ احلدّية تصف مراحل انتقالّية 
أو  بديانة  الّدخول  كطقوس  ممّيز؛  معلم  عليها  يضفي  ما  وهذا  حمّددة،  وغري  وغامضة 
جمموعة معّينة. ومثال عىل احلدّية، أّن الّطفل قبل أن يصبح رجاًل يمرُّ بمرحلة احلدّية 
الكيان  ليس طفاًل وال رجاًل، حيث يكون  أّنه  املرحلة يالَحظ  املنتصف، ويف هذه  أو 
يف احلدّية يف مرحلة متوسطة بني الطفولة والبلوغ حسب ما يقتضيه القانون وتقتضيه 
بواسطة  العادات واألعراف والّطقوس )Turner, 1969(. متّت صياغة هذه األفكار 
Language Crossing.  حياول  اللُّغة  Ben Rampton يف تقريره املتعّلق بعبور  العامِل 
Rampton )1995( أن يربهن أنَّ الّتداخل اللُّغوّي هو ممارسة لغوّية من ِقبل املتكّلمني، 

ُوّظَفت بشكل إسرتاتيجّي أو بشكل عشوائّي؛ وذلك أوجد حالة حدّية رمزّية غامضة.
Lingua Franca: اللُّغة املشرتكة

وسيلة  بمثابة  تعمل  اّلتي  اللُّغة  أشكال  من  شكل  أّي  إىل  املصطلح  هذا  يعود 
للّتواصل بني متكّلمي لغات خمتلفة. قد تكون اللُّغات املشرتكة لغات »طبيعّية« )فمثال: 
خالل  من   Bambara لغة  ومتكّلم   Lingala لغة  متكّلم  بني  الّتواصل  يتمُّ  إفريقيا  يف 
اللُّغة الفرنسّية(، وممكن أن يكون الّتواصل من خالل Pidgins لغة اجليل األّول. فلغة 
يكون  عندما  معّينة  ظروف  يف  تنشأ  املهّجنة،  اللُّغة  أنواع  من  نوًعا  ُتعترب  األّول  اجليل 
كلٍّ  معرفة  عدم  بسبب  بينهم؛  فيام  الّتواصل  يستطيعون  ال  املتحّدثني  بعض  ما  بيئة  يف 
منهم للغة اآلخر. ومثال Pidgins لغة اجليل األّول )لغة Tok Pisin اّلتي ُتستخدم بني 
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املشرتكة  اللُّغة  تكون  أن  اجلديدة(. ويمكن  غينيا  Tolai يف  ولغة   ،Bolo لغة  متكلِّمي 
بعض  يف  ُتستخدم  اّلتي   Esperanto كلغة  Artificial Language؛  اصطناعيَّة  لغة 
واّلذي   ،Lingua Franca املشرتكة  اللُّغة  مصطلح  إنَّ  الّدولّية.  األكاديمّية  املؤمترات 
ُيرتَجم حرفيًّا »اللُّغة الفرنكّية Frankish Language« أو »الفرنسّية« يعود يف األصل 
إىل هلجة رومانسّية عامّية مّتصلة باللُّغة اإليطالّية والربوفنكال. فاللُّغة املشرتكة هي لغة 
يتحّدث هبا سّكان ساحل البحر األبيض املتوّسط. حيث أصبحت اللُّغة املشرتكة مزجًيا 
من العربّية، واإلغريقّية، واإلسبانّية، وعنارص أخرى؛ ألنا اسُتخدمت كلغة مساعدة 

يف احلمالت الّصليبّية.
Linguicism: الّتمييز عىل أساس اللُّغة

لوصف  وذلك   ،١986 عام  يف   Skutnabb-Kangas العامِل  املصطلح  هذا  م  قدَّ
ابتكر هذا  Linguistic Discrimination. حيث  اللُّغوّي  الّتميز  عملّيات وسياسات 
املصطلح للمقارنة مع العنصّية والّتميز العنصّي بني اجلنسني. ويرجع هذا املصطلح 
أيًضا إىل وصمة العار للمتكّلمني بغري الّلهجات الفصحى Non-standard، واللُّغات 
إنَّ  وسياسيًّا.  ا  واقتصاديًّ اجتامعيًّا  وهتميشهم   ،Minority Languages األقلّية  ذات 
الّتمييز العنصّي قد يكون متعّمًدا ورصحًيا )كام هي احلال يف الّسياسة اللُّغوّية الرّتكّية 
الّسابقة جتاه األكراد، حيث منعتهم من الّتكّلم بالكردّية يف املحافل الّسياسّية، واملكاتب 
)ومثال  وخمفيًّا  ضمنيًّا  اللُّغوّي  الّتمييز  هذا  يكون  وقد  املدارس.  يف  وأيًضا  احلكومّية، 
 Linguistic اللُّغوّية  احلقوق  أيًضا  انظر  وماليًّا(.  سياسيًّا  األقلّيات  دعم  نقص  ذلك، 

.Rights

Linguistic Anthropology: األنثروبولوجيا اللُّغوّية 
بعلم  ى  ُيسمَّ ما  أو  أنثروبولوجّي،  منظور  من  واستخداماهتا  اللُّغة  دراسة  وهي 
اإلنسان، استناًدا إىل أساليب وإجراءات مبنّية عىل علم اإلنسان أو األنثروبولوجيا، وقد 
ف Alessandro Duranti األنثروبولوجيا »علم اإلنسان« بأّنا دراسة اللُّغة كمورد  عرَّ
الكالم  بطرق  اإلنسان  علم  وهيتمُّ   .)٢  :١997( ثقافّية  كمامرسة   ث  والّتحدُّ ثقايّف، 
Ways of Speaking املختلفة أو حّتى الكتابة، والّدليل عىل ذلك موجود يف املجتمع، 

وكيف تكون اللُّغة أو لغات حمّددة متضمنًة جمموعًة من األنشطة االجتامعّية والّثقافّية 
)بام يف ذلك الّتحّيات، وطلب الرّشاب، واألنشطة الّرسمّية لألطفال مثل االحتفاالت 
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امت  الّدينّية(. ثّم يتمُّ الرّتكيز عىل سياق اللُّغة وممارساهتا بداًل من ذلك. إنَّ توزيع السَّ
اللُّغوّية عىل علم اللُّغة األنثروبولوجي ُينظر إليه عىل أّنه فرع من اللُّغوّيات )بداًل من 
األنثروبولوجيا(، ويمكن توجيه االهتامم أكثر نحو املخاوف اللُّغوّية )عىل سبيل املثال، 
توثيق اللُّغات غري املوجودة سابًقا(. ويتداخل املصطلحان، ويستخدمان أيًضا لإلشارة 
إىل نفس الّتقاليد وهيئات العمل. وهناك أيًضا تداخٌل كبرٌي مع مصالح ومنهج اللُّغوّيات 
االجتامعّية الّتفاعلّية.Interactional Sociolinguistics  انظر أيًضا: وصف األعراق 
Ethnolinguistics، والّشعر  Culture، واللُّغوّيات العرقّية  Ethnography، والّثقافة 

.Ethnosemantics وعلم الّداللة العرقّي ،Ethnopoetics العرقّي
Linguistic Area: املنطقة اللُّغوّية 

غري  وتكون  هبا،  املنطوق  اللُّغات  من  عدد  هنالك  أن  حيث  جغرافّية،  منطقة  وهي 
مرتابطة أو بعيدة الرّتابط. ونتيجة االّتصال اللُّغوّي Language Contact واللُّغة املكتَسبة. 
وتشرتك هذه اللُّغات يف عدد كبري من اخلصائص البنيوية مما جيعلها أكثر تشاهبا لبعضها 
ومن   .Language Family اللغوية  العائلة  لنفس  التابعة  األصلية  اللغات  من  البعض 
األمثلة عىل املجاالت اللُّغوّية: Balkans: )الّرومانسّية، والّسالفّية، واأللبانّية، واللُّغات 
الّسامّية(،  والاّلثيوبّية  والوطنّية،  الكوشّية،  )اللُّغات  اإلثيوبّية  واملرتفعات  اليونانّية(، 
وجنوب آسيا )اللُّغات الّدرافريّية واآلتدو أوروبّية، واألسرتو آسيوّية(، ومنطقة ساليشان 
العقلّية  اللُّغوّيات  وُتعنى   ،»Chimakuan« لغات  وآكاشان  اهلادئ  املحيط  غرب  شامل 
بوصف وحتليل هذه املناطق اللُّغوّية Areal Linguistics؛ ومن َثمَّ إجياد مصطلح املنطقة 
اللُّغوّية Sprachbund. انظر )Thomason )2001 الفصل اخلامس، ملزيد من الّتفاصيل، 

.Sociolinguistic Area انظر أيًضا منطقة اللُّغوّيات االجتامعّية
Linguistic Assimilation: االستيعاب اللُّغوّي 

.Language Diversity انظر الّتنّوع اللُّغوّي
Linguistic Atlas: األطلس اللُّغوّي 

اللُّغوّية  العنارص  )أ(  ييل:  ملا  اجلغرايّف  الّتوزيع  د  حتدِّ اّلتي  اخلرائط  من  جمموعة  هو 
الفردّية )عىل سبيل املثال: خصائص النّطق، وعالمات اإلعراب القواعدّية والكلامت(، 
وموقع احلدود اللُّغوّية؛ أو )ب( اللُّغات يف املجتمعات متعّددة اللُّغات، ومثال عىل ذلك: 
 )Orton et al., 1978( اإلنجليزّيون  املصّورون  أو  املستطلعون  أعّده  اّلذي  األطلس 
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عىل  األمثلة  ومن  إنجلرتا.  يف  الّلهجة  مناطق  عرب  اللُّغوّية  الّسامت  توزيع  ح  يوضِّ اّلذي 
هذا األخري أطلس اللُّغة يف جنوب إفريقيا KwaZulu / Natal، معظم سكانا ناطقون 
يتحدثون  أغلب سكانا   Orange Free State احلّرة  الربتقال  »Zulu«. ويف والية  لغة 
لغة Sotho. أما بالنّسبة للغة Xhosa فهي اللُّغة املستخدمة يف اخلليج الغريّب والرّشقّي يف 
والية الربتقال احلّرة Orange Free State. وأيًضا يوجد هبا مستخدمون لّلغة اإلفريقّية 
)Grobler et al., 1990(. وقد تّم إنتاج األطالس اللُّغوّية منذ أواخر القرن الّتاسع عرش، 
لكثري من البلدان واملناطق واملدن، انظر: )Baker & Eversley, 2000(  للخرائط اّلتي 
قبل  من  لّلغات  العاملّي  الّتوزيع  خرائط  أيًضا  وتقدم  لندن.  يف  املهاجرة  اللُّغات  توضح 

.Dialectology انظر أيًضا علم الّلهجات .Ethnologue إثنولوجي لغات العامل
Linguistic Culture: الّثقافة اللُّغوّية 

واملواقف  والقيم  املعتقدات  إىل  باإلشارة   Harold Schiffman )1996( فها  عرَّ  
الّدينّية أو األسطورّية، بام يف ذلك األساطري حول أصل  الّتارخيّية والّتقاليد  واخلربات 
  .Speech Community اللُّغات،... إلخ، واّلتي ترتبط مع لغة معّينة أو كالم املجتمع
عىل  ضمنًا  يؤّثر  كمرّشح  تعمل  للمجتمع  اللُّغوّية  الّثقافة  إنَّ   :  Schiffman ويقول 
 Language ومواصفات ختطيط اللُّغة ، Language Policy صياغة أيِّ سياسة لغوّية
يتّم احلفاظ عىل  املثال:  اللُّغة بشكل عاّم. عىل سبيل  Planning، وكذلك حفظ ونقل 

ازدواجّية الّلسان من ِقبل جمموعة حمّددة من املعتقدات اللُّغوّية حول العصور القديمة، 
أكثر  جلعله  الّصنف  هلذا  اللُّغوّي  الّشكل  تغيري  جهود  فإّن  ولذلك  »H«؛  من  والنّقاء 
اللُّغوّية  الّثقافات  فإّن  ذلك،  املتغرّي. ومع  املجتمع هذا  يقاوم  قد   »L« ع  تنوُّ مع  تشاهًبا 
ليست مستقّرة، هنالك كيانات غري متغرّية، ومعتقدات وأفكار لغوّية حول اللُّغة يمكن 
أن تتغرّي تدرجييًّا أو برسعة عرب الّزمن. انظر أيًضا: الّثقافة Culture، واللُّغوّيات الّشعبّية 

.Language Ideology وأيديولوجّية اللُّغة ،Folk Linguistics

احلتمّية اللُّغوّية، النّسبّية اللُّغوّية
Linguistic Determinism, Linguistic Realtivity:  

د أو حتدُّ من بنية اللُّغة من وجهة نظر املتكّلمني يف العامل، حيث كان  وهي أطروحة حتدِّ
املؤّيد األّول هلذه األطروحة هو Alexander van Humboldt يف القرن الّثامن عرش. 
 Edward Sapir وقد تمَّ تطوير هذه األفكار بشكل مستقّل يف القرن العرشين من ِقبل
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ا فيام يتعلق  بالرتكيب  Benjamin Lee Whorf &. اّلذين تأثروا بطرق خمتلفة جذريًّ

اللُّغات األوروبّية.  تنظيام من غالبية  أكثر  أنا  األمريكّية حيث  اهلندّية  للُّغات  اللغوي 
رها  وُيعرف هذا أيًضا بنظرّية النّسبّية اللُّغوّية. حيث إّن ظواهر الّطبيعة ال يمكن تصوُّ
إاّل بالنّسبة إىل لغة الفرد، وليس عىل أساس طبيعّي »مطلق«، وهذا ما تّم استنتاجه يف 
داللة Wittgenstein  حدود لغتي هي حدود عاملّي«. فاليوم، هلذه األفكار عدد قليل 
اّلتي ختتلف  للّطرق  أّن هناك حدوًدا  لّلغة يدلُّ عىل  املفّصل  الّتحقيق  من األتباع؛ ألّن 
فيها اللُّغات، وبالّتايل فإّن الرّتمجة الوثيقة بني لغات خمتلفة هيكليًّا ليست مستحيلة. انظر 

.Sapir-Whorf فرضّية
Linguistic Discrimination: التمييز اللُّغوّي 

 .Linguicism انظر الّتمييز عىل أساس اللُّغة
Linguistic Ecology: علم اللُّغة اللُّغوّي 

 .Language Ecology انظر البيئة اللُّغوّية
Linguistic Engineering: اهلندسة اللُّغوّية 

اللُّغوّي  للّتخطيط  كمرادف  أيًضا  ُيستخدم  املصطلح  هذا  أّن  من  الّرغم  عىل 
عىل  للتأكيد  أساًسا  ُيستخدم  اللُّغوّية  اهلندسة  مصطلح  فإّن   .Language Planning

اجلوانب الّتقنّية هلذه العملّية، مع الرّتكيز بشكل خاّص عىل أنشطة ختطيط اجلسم )انظر: 
ختطيط مدّونة اللُّغة Corpus Planning، وختطيط حالة اللُّغة Status Planning(. ومن 
وجهة نظر املختصني يف اهلندسة اللُّغوّية، ُينظر إىل اللُّغة عىل أّنا أداة أو وسيلة  لالّتصال 
وال  واستخدامها،  تعّلمها  األسهل  من  يكون  بحيث  منهجّي،  بشكل  حتسينها  يمكن 
شّك أنا تساهم يف إزالة اللبَس إىل حّد كبري وختضع اللغة إىل قواعد نحوية واضحة. 
املواتية هلذه  اللُّغوّية غري  املواقف  أّن  Ray, 1963 & Tauli, 1968(. وُيعتقد  )انظر، 
املقاربات  الّسياسّية. هذه  الرّتقية والّسلطة  للّتغيري من خالل  قابلة  املقرتحة  الّتغيريات 
الّتكنوقراطّية لتخطيط اللُّغة مل تعد حارضة، واسُتبدلت بمقاربات أكثر توّجًها اجتامعيًّا 
ا، واّلتي تويل اهتامًما باأليديولوجّية اللُّغوّية Language Ideology، والّثقافات  ولغويًّ
اللُّغوّية Linguistic Cultures، باعتبارها بنى اجتامعّيًة معّقدة، تقوم عىل عدد كبري من 

املعتقدات )املتضاربة أحياًنا(، الّسلوك Attitudes، القيم... إلخ.
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Linguistic Equality: املساواة اللُّغوّية 
ع  إنَّ الفكرة الّسائدة فيام خيصُّ اللُّغوّيات، أّنه ال توجد أسباٌب لغوّية فيام يتعّلق بتنوُّ
اللُّغة باعتبارها أدنى من أخرى. وُتعدُّ  مجيع أصناف اللُّغة أنظمة صاحلة وسارية املفعول 
مع االّتفاقّيات اللُّغوّية اخلاّصة هبا، واملعتقدات يف تفّوق جمموعة واحدة عىل األخرى. 
ث هبا(. وقد  حيث تستند عىل )األنواع املفّضلة اّلتي متيل النُّخب االجتامعّية إىل الّتحدُّ
تمَّ الّتشكيك يف هذه الفكرة إىل حّد ما يف علم اللُّغة )عىل سبيل املثال، أصناف املتعّلم 
الّصدد(، ولكن ال تزال مقبولة عىل نطاق  أنواع االّتصال هي مشكلة يف هذا  وبعض 
واسع بشكل منضبط. وتّتفق  مع جمموعة من األفكار ذات الّصلة: االلتزام بالوصف 
Descriptivism بداًل من اإللزام Prescriptivism، واالعتقاد بأّن استخدام الّسامت 

حيث  من  أفضل  بشكل  معها  الّتعامل  يتّم   Non-Standard القياسّية  غري  اللُّغوّية 
ما  غالًبا  األفكار  هذه   .Correctness الّصحة  حيث  من   Appropriatness مالءمتها 
تدعم مشاركة اللُّغوّيني يف النّقاش العاّم، ومشاركتهم يف وضع الّسياسات واملامرسات 
الّصدد واجهوا حتدّيات من منظور حاسم.  الّتعليم. ويف هذا  يف جماالت خمتلفة، مثل 
عىل سبيل املثال، يقال إّنه يف املناقشات الّتعليمّية حول تدريس وتعّلم اللُّغة اإلنجليزّية 
القياسّية يف إنجلرتا، قد رّكز بعض اللُّغوّيني عىل جمموعة صغرية من الّسامت اللُّغوّية، 
من  بداًل  القياسّية،  غري  من  القياسّية  اإلنجليزّية  اللُّغة  معيار  لتمييز  الرّتكيز  هذا  وجاء 
النّظر إىل املامرسات اللُّغوّية األكثر تعقيًدا. حيتاج األطفال إىل تعلُّم املشاركة يف وضع 
الّسياسات، وعىل اللُّغوّيني بالرّضورة إجراء أحكام تقييمّية حول اللُّغة؛ وبصورة أعّم، 
هذه  رفض  جمّرد  من  بداًل  وُتنظر،  ُتفهم  أن  جيب  لّلغة  والّشعبّية  اللُّغوّية  املفاهيم  فإّن 
املفاهيم الّشعبّية عىل أّنا خطأ )ملناقشة هذه األمور وما يّتصل هبا من قضايا، انظر عىل 
اللُّغوّية  Cameron, 1995 وSwann, 1998. انظر أيًضا: األيديولوجّية  سبيل املثال، 

.Verbal Hygiene وصّحة الّلفظ ،Language Ideology

Linguistic Geography: اجلغرافّية اللُّغوّية 
 جمال يف اللُّغوّيات يدرس الّتوزيع اجلغرايّف )أو احلقيقّي( لّلهجات واللُّغات، ويوجد 
استخدام  يتمُّ  كام   .Linguistic Atlas اللُّغوّي  األطلس  انظر  الّلهجة،  وخرائط  لغة 
 Geographical اجلغرافّية  واللُّغوّيات   ،Geolinguistics اللُّغوّية  املصطلحات 

.Dialectology انظر أيًضا علم الّلهجات .Linguistics
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Linguistic Habitus: العقيدة اللُّغوّية 
حيث   :Pierre Bourdieu رها  طوَّ اّلتي   Habitus العادات  مفهوم  إىل  استناًدا 
فات أو العادات املستفادة خالل مرحلة  يشري مصطلح »العادة« إىل جمموعة من الّتصُّ
إىل  اللُّغوّي  املصطلح  ويشري  معّينة.  بطرق  ف  الّتصُّ إىل  النّاس  تقود  واّلتي  الّطفولة، 
الّتّصفات املكتسبة فيام بعُد، ويتعّلق باللُّغة وأيًضا الفرد، أو مفهوم املجتمع ملجموعة 

متنّوعة من املعايري اللُّغوّية، واللُّغة اجلّيدة والّسيئة،... إلخ.
Linguistic Ideology: األيديولوجيا اللُّغوّية 
 .Language Ideology انظر أيديولوجّية اللُّغة

Linguistic Imperialism: اإلمربيالّية اللُّغوّية 
 International Language وتشري أساًسا إىل هيمنة اللُّغة اإلنجليزّية كلغة دولّية  
أو لغة عاملّية Global Language، ولكن يمكن أيًضا تطبيقها عىل لغات أخرى قوّية 
دوليًّا. يف حسابه اإلمربيالّية اللُّغوّية اإلنجليزّية، اّدعى Robert Phillipson »أنَّ اهليمنة 
الّدولّية اإلنجليزّية تؤّكد وَتثبت من خالل الّتعمري واإلعامر املستمّر للّتفاوتات اهليكلّية 
والّثقافّية بني اللُّغة اإلنجليزّية واللُّغات األخرى« )١99٢: ٤7(. اجلدال هنا، هو أّن 
الّثقافّية،  )مثل:  اإلمربيالّية  من  أخرى  بأشكال  ترتبط  اإلنجليزّية  اللُّغوّية  اإلمربيالّية 

د بشكل منهجّي هيمنة البلدان األوروبّية الغربّية وثقافاهتا. واالقتصادّية( اّلتي تؤكِّ
 Top of Form Linguistic Insecurity: انعدام األمن اللُّغوّي 

قدرهتم  وعدم  اخلاّص،  خطاهبم  جتاه  الّسلبّية  املتكّلمني  ملواقف  نتيجة  يعترب 
يرى  اّلتي  احلاالت  يشمل  أن  ذلك  شأن  ومن  املجتمع.  يف  اهليبة  معايري  حماكاة  عىل 
مالئمة  غري  خطاهبم  أنامط  أّن  اجتامعيًّا  تابعة  جمموعات  إىل  املنتمون  املتكّلمون  فيها 
الستخدامها يف سياقات رسمّية، أو للّتواصل مع أعضاء املجموعات االجتامعّية ذات 
عادة  نطاًقا  األوسع  املجتمع  يف  اهليبة  معايري  تكون  احلاالت،  هذه  ويف  العالية.  املنزلة 
»بانعدام  اهليبة  معايري  إىل  الوصول  يستطيعون  ال  اّلذين  املتحّدثون  يشعر  قد  متوّقعة. 
وباملثل،  الّتصحيح.  فرط  نحو  مياًل  وُيظهرون  احلاالت،  هذه  مثل  يف  اللُّغوّي«  األمن 
الّثاين  اجليل  لغات  وكذلك  للغاية،  املتباينة  اإلقليمّية  بالّلهجات  املتكّلمون  يشعر  قد 
ع القيايّس )مثل،  Creole Languages بعدم األمان يف احلاالت اّلتي هييمن عليها الّتنوُّ

نظام الّتعليم، واإلدارات الّسياسّية، وما إىل ذلك(. كام أّنه تّم أيًضا العثور عىل مصطلح 
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االنفصام اللُّغوّي Schizoglossia. وعليه، فإّن مفهوم » انعدام األمن اللُّغوّي« ينطوي 
عىل توصيف سلبّي للعديد من مواقف املتكّلمني جتاه لغتهم، ولكن بوضوح قد يقوم 
املتحّدثون أيًضا بتقدير األصناف اللُّغوّية غري القياسّية أو املحلّية، أو قد تكون لدهيم 

تصّورات أكثر أمهّية ألصناف لغوّية قوّية اجتامعيًّا.
Linguistic Marketplace: الّسوقّية اللُّغوّية 

تستخدم االستعارة للّسوق اللُّغوّية Linguistic Market يف علم اللُّغة االجتامعّية 
لوصف االختالفات يف تقييم واستخدام األصناف اللُّغوّية. إن االستعارة للّسوق تربط 
أي  والّسلطة.  والّسياسّية  االجتامعّية  القّوة  بجوانب  االجتامعّية  اللُّغة  علم  ممارسات 
 Evaluation تقييمها  ألّن  الّسوق؛  يف  »القيمة«  نفس  هلا  اللُّغة  أشكال  كل  ليست  أّنه 
 .)Bourdieu, 1991 اّلتي تستخدمها )انظر  القّوة والّسلطة للمجموعات  يعتمد عىل 
ومع ذلك، فإّن توحيد الّسوق ال يكتمل أبًدا، ويوجد يف الّسوق البديلة تسلسل هرمّي 
ما  عادة  اّلتي  األصناف  أو  اللُّغوّية  املتغرّيات  تصّور  املمكن  من  خمتلفان.  قيم  ونظام 
توصف بأّنا هيبة رسّية، بأّنا جيري تبادهلا يف سوق بديلة، وهي األسواق اّلتي يعكس 
القوة  أيًضا  انظر  املنزلة.  اختالف  من  بداًل  املجموعة  تضامن  األسعار«  »تشكيل  فيها 

.Symbolic Power الرمزّية
Linguistic Minority: األقلّية اللُّغوّية 
.Minority Language انظر لغة األقلّية

Linguistic Phonetics: الّصوتيات اللُّغوّية 
.Phonetics انظر علم الّصوتّيات

Linguistic Pluralism: الّتعددّية اللُّغوّية 
.Language Diversity انظر الّتنّوع اللُّغوّي

Linguistic Relativity: النّسبّية اللُّغوّية 
.Language Determinism انظر احلتمّية اللُّغوّية

Linguistic Rights: احلقوق اللُّغوّية 
متثِّل فكرة أّن النّاس لدهيم حقوًقا معّينة فيام يتعّلق باستخدامهم لّلغة. وقد ختضع 
)وال  اللُّغوّية  املجموعات  حلامية  معيار  وضع  إىل  هتدف  قانونّية  ألحكام  احلقوق  هذه 
الّتمييز،  عدم  اللُّغوّية  للحقوق  املركزّية  اجلوانب  وتشمل  األقلّيات(.  جمموعات  سّيام 
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واستخدام اللُّغة األّم Mother Tongue يف النّطاق العاّم، والّتعليم يف اللُّغة األّم وحوهلا.
ويمكن العثور عىل أحكام مبّكرة للحامية اللُّغوّية يف بعض الوثائق القانونّية الوطنّية 
اّلتي ترجع إىل القرن الّتاسع عرش. منذ ناية احلرب العاملّية الّثانية تّم فهم احلقوق اللُّغوّية 
ل جزًءا من حقوق اإلنسان العاملّية. ويضمن إعالن األمم  بشكل واضح عىل أّنا تشكِّ
املّتحدة حلقوق اإلنسان )١9٤8( عدم الّتمييز ضّد أّي شخص عىل أساس اللُّغة )املادة 
تأكيد  أعيد  وقد   .)٢7 )املادة  الّثقافّية  هوّيتهم  عىل  احلفاظ  يف  احلّق  وللّشعب   ،)٢-١
تؤّكد  اّلتي   ،)٢٠٠١( الّثقايّف  ع  بالّتنوُّ املتعّلقة  املّتحدة  األمم  إعالنات  يف  مؤّخًرا  ذلك 
أيًضا )يف الّسياق احلايل ملوت اللُّغة( رضورة احلفاظ عىل »الرّتاث اللُّغوّي لإلنسانّية«، 
ع اللُّغة Language Diversity )يمكن االّطالع عىل مزيد من  وتشجيع احلفاظ عىل تنوُّ
املعلومات عىل املوقع اإللكرتويّن www.unesco.org/most/-last اّلذي تمَّ الوصول 

إليه يف أكتوبر/ ترشين األّول ٢٠٠3(.
تعزيز  عىل  متزايد  بشكل  اهتاممهم  اللُّغة  خمّططو  رّكز  الّتسعينّيات،  أوائل  ومنذ 
 .)Varennes, 1996 & Skutnabb-Kangas, 2000 وإدراك احلقوق اللُّغوّية )انظر
اّلتي تبدو أّنا أقلُّ  الّثقافّية  ومع ذلك، فقد انتقد بعض اللُّغوّيني مفاهيم اللُّغة واهلوّية 
Blom- وقد جادل .Language Planning  من هذه الّسياسات، وأنشطة ختطيط اللُّغة

maert )2000( & Pennycook )2002( بأّن النّقاش حول احلقوق اللُّغوّية غالًبا ما 

االّتصال  نعرفه عن  ما  يتناقض مع  ما  النّاس وأماكنهم، وهو  لغات  »تثبيت«  َيفرتض 
اللُّغوّي Language Contact، واألصناف املختلطة، والّسكان األصلّيني، وجمتمعات 
الكالم املعّقدة املتعّددة اللُّغات، حيث مفهوم اللُّغة األّم )اّلذي ال يزال يشّكل أساس 

العديد من هذه اإلعالنات( هو يف حّد ذاته إشكالّية.
Linguistic Sexism: اجلنسانّية اللُّغوّية 

.Sexism )in Language( انظر الّتحّيز اجلنيس يف اللُّغة
Linguistic Variable: املتغري اللُّغوّي 

اللُّغوّي  الّتنّوع  أنامط  لوصف   William Labov )1966( مه  قدَّ نظرّي  بناء  هو 
أيًضا.  اللُّغوّي  االجتامعّي  املتغرّي  مصطلح  عىل  العثور  تّم   .Language Variation

حتتوي  سمة  هو  اللُّغوّي  االجتامعّي  أو   Sociolinguistic Variable اللُّغوّي  املتغرّي 
عىل شكلني أو أكثر من األشكال اللُّغوّية اّلتي يمكن الّتعرف عليها، أو عملّيات حتديد 
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ى املتغرّيات Variants(. عىل سبيل املثال، يف بعض أجزاء من بريطانيا تمَّ العثور  )ُتسمَّ
 He read, :عىل أشكال بديلة للّشخص الّثالث املفرد )مع عالمة االنقالب ومن دونا
(الّشخص  اللُّغوّي  للمتغرّي  وصفر(   s-( كمتغرّيين  ُتوّظف  الّدالة  هذه   .)He reads

ا، ولكّن املتغرّيات  الّثالث املفرد الّلفظّية لالنقالب(. يف هذه احلالة، يكون املتغرّي نحويًّ
املتغرّيات  الّدراسات  من  العديد  استخدمت  فقد  لغوّية خمتلفة،  حتدث عىل مستويات 
الّصوتّية؛ بسبب انتشار ميزات النّطق )أي احلالة اّلتي يمكن فيها مجع هذه اخلصائص( .
يف حني ختتلف املتغرّيات يف الّشكل، فإنَّ هذه االختالفات ال تؤثِّر عىل معناها اللُّغوّي. 
ث، وعرب الفئات االجتامعّية )أشكال  ومع ذلك، فإّنا ختتلف يف توزيعها عرب أنامط الّتحدُّ
مثل He reads ستكون أكثر شيوًعا يف األساليب الّرسمّية، وبني املتحّدثني من الّطبقة 
ع االجتامعّي  الوسطى(. وقد قّدم حتليل توزيع هذا التنوع اللغوي دلياًل واضحا عىل الّتنوُّ
Social Variation والّتنّوع األسلويّب ‘Stylistic Variation’ داخل جمتمعات الكالم 

تساعد  Dialectology، حيث  الّلهجات  اللُّغوّي يف علم  املتغرّي  ُيستخدم مفهوم  . كام 
األشكال البديلة عىل حتديد حدود الّلهجات )انظر اخلّط الومهّي الفاصل بني الّلهجات 
 ،Apple عىل سبيل املثال، يف اجلزء الشاميّل من أملانيا متحّدثو الّلهجة يقولون .)Isogloss

ويف اجلنوب  يقولون Apfel ، فاملتّغري له بالّتايل متغرّيان )p( و)pf(. يف حني رّكز العمل 
املبّكر يف جمال الّلهجات عىل حتديد أنامط االختالف الفئوّية بني الّلهجات، وقد جادل 
Labov بأّن االختالف نادًرا ما يكون مطلًقا، ولكن جيب أن يوصف من حيث الرّتّددات 

النّسبّية، أّي أّن االختالف اللُّغوّي يعكس العالقات »أكثر أو أقّل«.
ل املتغرّيات اللُّغوّية ما يسّميه اإلحصائّيون املتغرّي  يف جمال اللُّغوّيات االجتامعّية، تشكِّ
الّتابع Dependent Variable، أّي املتغرّي اّلذي يرغب املرء يف معرفة املزيد منه، واّلذي 
االجتامعّية  )اخلصائص  العوامل  هذه  ى  وُتسمَّ أخرى.  عوامل  غياب  أو  بوجود  يتأّثر 
أو  الّسياقّية  العوامل  أو  االجتامعّية،  الّطبقة  أو  اجلنس،  أو  الّسن،  مثل:  للمتكّلمني، 

.Independent Variables األسلوبّية، وما إىل ذلك( املتغرّيات املستقّلة
Linguistics: اللُّغوّيات 

واستخدامها  واكتساهبا  هيكلها،  إىل  االنتباه  مع   ،Language اللُّغة  دراسة  هي 
وتارخيها. قام علامء اللُّغة بدراسة اللُّغة كظاهرة عاّمة، كهبة خاّصة يف اجلنس البرشّي. 
لقدرة  كمحاسبة  اللُّغوّيات  أهداف   Noam Chomsky )1957, 1965( وضع  وقد 
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الّطفل عىل اكتساب اللُّغة Language Acquisition، أو اللُّغة يف االستخدام املشرتك 
يف البيئة. وبام أّن الّطفل يستطيع، من النّاحية النّظرّية، التقاط أّي لغة يتعّرض هلا بشكل 
كاٍف )انظر يف املدخالت Input(، يرى Chomsky  أّن اللُّغات تشرتك يف قاعدة مشرتكة 
)عاملّية(. نموذج Chomsky  البحثّي هو املهيمن يف علم اللُّغة، ويسعى إىل الّتأّكد من 
الفردّية.  اللُّغات  ختصُّ  اّلتي  اجلوانب  هي  وما  اللُّغة،  يف  املوجودة  العاّمة  اخلصائص 
ويتّميز نج Chomsky  بأّنه يوصف بالّتعميم؛ ألّنه هيدف إىل صياغة نواة صغرية من 
أيًضا  اللُّغة. وهو  املمكنة يف  اجلمل  »توّلد«(  )أو  وراء  تكمن  اّلتي  املبادئ  أو  القواعد 
»جزئّي«؛ ألّنه حيّلل اللُّغة عىل أّنا تتأّلف من مكّونات واضحة ولكنّها متشابكة: بناء 
وتنطوي  املفردات(.  مكّون  )أو  واملعجم  األصوات  وعلم  الّدالالت،  وعلم  اجلملة، 
أهداف Chomsky  عىل نظرة جتريدّية رضورّية لّلغة. وهنالك فروٌع أخرى يف اللُّغوّيات 
بتاريخ  عموًما  هتتمُّ  الّتارخيّية  فاللُّغوّيات  الّتجريدّية.  بالعمومّيات  اهتامًما  أقّل  تعدُّ 
Language Family(، وبتغيري  اللُّغة  )انظر يف عائلة  اللُّغوّية  الفردّية واألرس  اللُّغات 
اللُّغة عىل مستوى أقّل جتريًدا. وال تزال اللُّغوّيات الوصفّية مهتّمة ببنية اللُّغات الفردّية، 
مرة أخرى عىل مستوى أقّل جتريًدا. ويتّم الّتشديد عىل استخدام اللُّغة يف جماالت، مثل 
جمتمع  افرتاض  تبسيط  تتطّلب    Chomsky البحث  أهداف  أّن  حني  يف  الرباغامتّية. 
موّحد، حيث َيستخدم اجلميع اللُّغة بالّطريقة نفسها، وتؤّكد اللُّغوّيات االجتامعّية أوجه 
 .)Communicative Competent القصور يف هذا النهج )انظر يف الكفاءة الّتواصلّية
فقط  يقتص  أن  اللغة  لعلم  يمكن  بأّنه ال  القائل  الرأي  هذا    William Labov يأخذ 
اهتامًما أقّل  كانت  االجتامعّية  اللُّغوّيات  فإّن  عاّم،  وبشكل   . اإلجتامعي  املجال   عىل 

من  بداًل  العاّمة،  واحلياة  اللُّغة  بني  املتبادلة  العالقة  عىل  وترّكز  »الّتوحيدّية«،  باللُّغة 
.Performance الرّتكيز بشكل ضّيق عىل اهليكل اللُّغوّي. انظر أيًضا األداء

Linking r: r ربط 
األصوات  بني  الّصوت  إلدخال   Phonology األصوات  علم  يف  مصطلح  وهو 
األخرى لسهولة النّطق. ›ربط r‹ يشري إىل استخدام »r« كعنص من هذا القبيل. حيث 
إّن  »r« توجد يف العديد من الّلهجات اإلنجليزّية يف كلامت مثل »far« ال تلفظ. ولكن 
إذا بدأت الكلمة الّتالية بحرف عّلة )عىل سبيل املثال far out(، فإّن  »r« تظهر كعنص 
ربط. عندما يأيت »r« يف هذا الّدور مع الكلامت اّلتي ال حتتوي عىل »r« يف اإلمالء، فإّنه 
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 »order«و  »law« عىل سبيل املثال: بعض املتحّدثني يلفظ ،Intrusive-r ُيعرف باسم
 Postvocalic أيًضا  انظر  املّتصل.  الكالم  يف  وخاّصة  األوليني،  الكلمتني  »r«بني  مع 

.r/ Rhotic/ بعد حرف العّلة، الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت //r

Linking Verb: ربط الفعل 

.Copula انظر الّصلة
Literacy (-ies): حمو األمّية 

ذلك  ومع  مكتوبة،  لغة  استخدام  ينطوي عىل  اّلذي  الّتواصل  إىل  األمّية  يشري حمو 
ترّكزت  حيث  شديد،  نزاع  حمّل  »األمّية«،  وبالّتايل  األمّية«،  »حمو  مصطلح  معنى  فإّن 
املناقشات عىل عدد من األسئلة الرئيسة: )أ( ما اّلذي يعنيه اإلملام بالقراءة والكتابة؟ عىل 
سبيل املثال، يعني القدرة عىل قراءة عالمات اإلجهاد، والّصحف، والكتابات العلمّية 
)ب( ما اّلذي يفعله النّاس كونم يقرؤون ويكتبون؟ هل هي ببساطة فّك رموز وترميز 
من/  إىل صفحة، أو تعّلم أيًضا ممارسات Practices اجتامعّية وثقافّية معّينة؟ )ج( كيف 
ينبغي قياس حمو األمّية؟ ويف العديد من املؤرّشات الّدولّية، ينصّب الرّتكيز عىل قياس 
مستويات القراءة والكتابة األساسّية، أو الوظيفّية Functional Literacy Levels من 
أجل الّتمييز بني حمو األمّية واألمّية بني الّسكان، ولكّن اجلدل حييط بالّطرق اّلتي تقوم 
هبا البلدان املختلفة؛ ممّا جيعل املقارنات الّدولّية مشّكلة. )د( ما هي الفوائد االجتامعّية 
ملحو األمّية؟ فعىل سبيل املثال، ُتستخدم حمو األمّية كمؤرّش للّتنمية االقتصادّية، وُتعترب 
سبًبا للّتنمية، ولكّن العالقة غري الّرسمّية بني حمو األمّية والّتنمية االقتصادّية  تعدُّ موضع 
خالف شديد. )هـ( ما هي العالقة بني حمو األمّية والنّمو املعريّف أو طرق الّتفكري؟ وقد 
ا وعامليًّا عىل اآلثار املعرفّية، أو  ُقّدمت مطالبات متنّوعة تفيد بأّن ملحو األمّية تأثرًيا خاصًّ
أّن حمو األمّية ال يؤّثر تأثرًيا كبرًيا عىل املنطق للمناقشة، انظر: )Graff )1987؛ أوراق يف 

.Street )2001(

وتتشّكل املفاهيم املتعّلقة بمحو األمّية من الّتقاليد األيديولوجّية والّتأديبّية اخلاّصة 
اّلتي يعمل فيها الباحثون، فعىل سبيل املثال: يميل علامء النّفس إىل الرّتكيز عىل قدرات 
األفراد اإلدراكّية واملعرفّية، يف حني أّن علامء األنثروبولوجيا وعلامء االجتامع يرّكزون 

عىل الّسياقات واألغراض االجتامعّية ملحو األمّية.



-٢٤١-

إّن حمو األمّية بصيغة اجلمع Literacies ُيستخدم عىل نطاق واسع يف دراسات حمو 
استخدامه بشكل  يتّم  New Literacy Studies. عىل مستوى واحد،  احلديثة  األمّية 
وصفّي لتمييز أنواع خمتلفة من أنشطة القراءة والكتابة يف املجاالت االجتامعّية املختلفة، 
مكان  يف  األمّية  وحمو  اليومّية،  األمّية  وحمو  األكاديمّية،  األمّية  حمو  املثال:  سبيل  عىل 
يشري  فإّنه  آخر،  مستوى  وعىل  اإللكرتونّية.  األمّية  وحمو  املحلّية،  األمّية  وحمو  العمل، 
 Ideological إىل منظور نظرّي معنّي حول حمو األمّية، وُيشار إليه أحيانا باأليديولوجّية
)انظر دراسات حمو األمّية احلديثة New Literacy Studies(؛ أي أّن حمو األمّية ليست 
ظاهرة عاملّية واحدة تؤّدي إىل جمموعة موّحدة من النّتائج اإلدراكّية أو االقتصادّية أو 

غريها، ولكنّها باألحرى متعّددة، وبالّتايل ختتلف يف الّطبيعة والعواقب.
Literacy Event: احلدث املتعّلق بمحو األمّية 

دوًرا  املكتوبة  النّصوص  فيه  تلعب  اّلذي  احلدث  لوصف  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
، عىل سبيل املثال: قراءة رسالة عىل مائدة اإلفطار، وقراءة قّصة لطفل يف وقت النّوم،  مهامًّ
وكتابه رسالة، انظر )Heath, 1983(. ويؤّكد الرّتكيز عىل أحداث حمو األمّية عىل أمهّية 

.Speech Event يف فهم طبيعة حمو األمّية؛ مقارنة احلَدث اخلطايّب Context الّسياق
Literacy Planning: الّتخطيط ملحو األمّية 

 ،Language-in-Education Planning هو نوع من الّتخطيط اللُّغوّي يف الّتعليم
أو اكتساب الّتخطيط Acquisition Planning اّلذي هيدف إىل زيادة عدد املتعّلمني يف 

.Language Planning املجتمع. انظر أيًضا الّتخطيط اللُّغوّي
Literacy Practice(s): ممارسات القراءة والكتابة 

ممارسة القراءة والكتابة، أو  ممارسة القراءة والكتابة كمامرسة اجتامعّية، هي عبارات 
ُتستخدم عىل نطاق واسع من ِقبل أولئك اّلذين يعملون يف دراسات حمو األمّية احلديثة 
أّن القراءة والكتابة هي أنشطة جتري دائام يف  New Literacy Studies؛ للتأكيد عىل 

هناك  أّن  Practices. يف حني  املامرسات  أيًضا  انظر  وثقافّية حمّددة،  اجتامعّية  سياقات 
انزالًقا بني املعاين، ويمكن حتديد ثالثة استخدامات متمّيزة للمصطلح:

وصف جمموعة أنشطة االّتصال اّلتي يمكن مالحظتها، واّلتي يشارك فيها النّاس. 
وكان )Scribner & Cole )1981 من بني أّول َمْن حتّدث عن ممارسة القراءة والكتابة 
دا ثالث  كمامرسة اجتامعّية يف أبحاثهام حول حمو األمّية بني شعوب يف شامل إفريقيا. وحدَّ
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ممارسات ملحو األمّية ختّص لغات معّينة وسياقات اجتامعّية حمّددة، هي: اإلملام بالقراءة 
والكتابة باللُّغة اإلنجليزّية مرتبط بالوظائف املدرسّية، وممارسة القراءة والكتابة باللُّغة 

العربّية مع املامرسات الّدينّية، وممارسة القراءة والكتابة يف االّتصاالت الّشخصّية.
باإلضافة إىل )١(، لوصف اللُّغة ممارسة القراءة والكتابة من وجهات نظر املشاركني، 
)انظر  املختلفة  الّتواصل  أنشطة  إىل  ُتنسب  اّلتي  والقيم  املعاين  استكشاف  أجل  من 

.)Street, 1993

املثال:  األمّية، عىل سبيل  اللُّغة وحمو  اجتامعيًّا الستخدام  نمطّية  إىل طرق  لإلشارة 
عىل  النّاس  فيها  يشارك  اّلتي  والكتابة  القراءة  ممارسة  أنشطة  من  خمتلفة  أنواع  حتليل 

.Barton & Hamilton )1998( أساس الّطبقة االجتامعّية أو اجلنس. انظر نقاشات
Literacy Studies: دراسات حمو األمّية 

األمّية  حمو  عىل  ترّكز  اّلتي  والنّظرّية  البحث  من  واسع  مدى  إىل  لإلشارة  ُتستخدم 
األمّية احلديثة  األمّية ودراسات حمو  أحياًنا بني دراسات حمو  الّتمييز  Literacy. ويتّم 

واألخرية  عاّمة،  نفسّية  نظرّيات  عىل  الّسابق  االعتامد  مع   ،New Literacy Studies

تعتمد عىل األنثروبولوجيا وعلم اللُّغة االجتامعّية.
Literacy Language: اللُّغة األدبّية

اللُّغة املستخدمة أساًسا لألغراض األدبّية. عىل سبيل املثال: يف تاريخ األملان، كانت 
لغة الّشعراء يف القرون الوسطى )Mittelhochdeutsche Dichtersprache( َتستخدم 
 .Language Planning فقط ساحة الّشعر واملالحم الفارسّية. يف سياق الّتخطيط اللُّغوّي
عموًما، ُتعترب الّتنمّية األدبّية مهّمة؛ كونا تدلُّ عىل أّن اللُّغة العامّية Vernacular مناسبة 
ملجاالت الّثقافة العالية )انظر لغة الّثقافة Kultursprache(. عىل سبيل املثال: يف حالة 
البنغالّية، اللُّغة الوطنّية يف بنغالدش، واللُّغة الّرئيسة يف والية البنغال الغربّية اهلندّية. وقد 
سامهت كثرًيا كتابات ١9١3 لـ Rabindranath Tagore الفائز بجائزة نوبل يف القبول 
العام ومكانة لغة »L« »Colit Bhasa« )»اللُّغة احلالّية«، أّي العامّية(، واّلتي ختتلف عن  
انظر  الّداللّية‹(.  ›اللُّغة   ،Sadho Bhasa( بكثافة  املكتوبة   ›H‹ لغة   Sanskritised لغة 

.L‘ Variety‘ والّلهجة املتدّنية ،H‘ Variety‘ الّلهجة العالية
ُتستخدم أيًضا بمعنى أسلوب اللُّغة املستخدمة يف األدب، ويف هذه احلالة يتناقض 
أحياًنا مع املزيد من اللُّغة اليومّية. وقد رّكزت األساليب Stylistics يف كثري من األحيان 
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عىل حتليل اللُّغة األدبّية. إال أّنه يف اآلونة األخرية كان هناك اهتامم كبري باالستخدامات 
اليومّية لألشكال األدبّية، وميل إىل الّتشكيك يف متييز األدب عىل أسس رسمّية. انظر 

.Poetic ؛ شعرّيLanguage Play ؛ الّتالعب اللُّغوّيCreativity اإلبداعّية
Loan Translation: الرّتمجة االقرتاضّية

.Calque انظر االقرتاض املرتَجم
Loanblend: املعالِج الّتقليدّي

Morpheme مقرتض مرّكب مع مقطع  مفردة جديدة يف اللغة، تتكّون من مقطع 
جنوب  يف  اإلنجليزّية  اللُّغة  يف   muti-man املرّكب  االسم  املثال،  سبيل  عىل  أصيّل. 
املستعارة   Zulu كلمة  ُشّكلت من  الّتقليدّي«،  »املعالِج  بمعنى   Loanlend إفريقيا هو 
umuthi »شجرة، شجرية، عشب، الّدواء الّتقليدّي«، والّرجل man اإلنجليزّية. انظر 

.Borrowing أيًضا االقرتاض / االستعارة
Loanword: كلمة دخيلة

االستعارة   / االقرتاض  انظر  أخرى.  لغة  إىل  لغة  من  إدخاهلا  تّم  كلمة  وتعني 
.Borrowing

Localisation: املوقع
.Globalisation انظر العوملة

Locutionary (Act, Force): )فعل الكالم )الفعل، القّوة
.Speech Act انظر ماّدة فعل الكالم

Long, Short (Speech Sounds): )أصوات الكالم )طويلة، قصرية
تشري أصوات الكالم الّطويلة والقصرية إىل مّدة الّصوت. متّيز العديد من اللُّغات 
أصوات الكالم من حيث طوهلا. يف اللُّغة اإلنجليزّية يمكن تسمّية بعض حروف العّلة 
Vowels بالّطويلة أو القصرية، عىل سبيل املثال: / i:/ )حرف العّلة يف seat( طويلة، 

و/I/ )حرف العّلة يف sit( قصرية. يف هذه احلالة، ختتلف حروف العّلة أيًضا يف اجلودة. 
يف الكتابة الّصوتّية )النّسخ Transcription(، ويشري الّرمز ]:[ إىل طول حرف العّلة.
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Longitudinal Study: دراسة طولّية
الّزمن.  دراسة جتمع معلومات عن فرد أو جمموعة من األفراد عىل مدى فرتة من 
اللُّغوّي  الّتغرّي  أو  الّتنموّية  العملّيات  وصف  هو  الّطولّية  الّدراسات  من  واهلدف 
 .Cross-Sectional Study عىل النّقيض من دراسة مستعرضة .Language Change

.Real Time انظر أيًضا الوقت الفعيّل
Low (Variety): املوقع

.L‘ Variety‘ الّلهجة املتدّنية ،H‘ Variety‘ انظر الّلهجة العالية
Low (Vowel): )منخفض )حرف عّلة

 جزء تصنيف من ثالثة حروف عّلة Vowels، متعّلقة بارتفاع الّلسان أثناء الّتعبري. 
تتناقض حروف العّلة املنخفضة مع حروف العّلة العالية High واملتوّسطة Mid. يقال 
عىل  أدنى،  موضع  يف  ملفوظة  أصبحت  عندما   Lowered خّفضت  العّلة  حروف  إّن 
سبيل املثال: يف هلجة واحدة مقارنة بلهجات أخرى، نطق الحق مقارنة بنطق سابق، أو 
يف بيئة لغوّية واحدة مقارنة بغريها. عىل سبيل املثال: يتّم ختفيض حرف العّلة املكتوب 
»e« يف Xhosa إىل ]ɛ[ كّلام حدث قبل صوت NASAL، مثل ]m[ أو ]n[. انظر أيًضا 

.Open مفتوح
Low Modality: طريقة منخفضة

.Modality انظر الّطريقة
Ludic: الّتالعب باللُّغة

.Language Play يشري هذا املصطلح إىل الّتالعب باللُّغة؛ انظر الّتالعب اللُّغوّي
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M
Macrosociolinguistics: ّعلم اللُّغة االجتامعّي الكيّل  

علم اللُّغة االجتامعّية Sociolinguistics اّلتي تدرس اللُّغة يف املجتمع مع منظور 
واسع نسبيًّا، واملعنّية بتوزيع اللُّغات ووظائفها الواسعة، بداًل من دراسة دقيقة لتفاصيل 
بنية اللُّغة الّداخلّية والّتباين. ويغّطي علم اللُّغة االجتامعّية الكيّلّ مواضيع، مثل: اختيار 
 Language اللُّغوّي  والّتخطيط   ،Domains Language Choice، واملجاالت  اللُّغة 
Planning، والّسياسة الّتعليمّية، وما إىل ذلك. املصطلح مرادف عىل نطاق واسع لعلم 

Sociology of Language؛ عىل النّقيض من علم االجتامع االجتامعّي  اللُّغة  اجتامع 
.Microsociolinguistics اجلزئّي، انظر علم اللُّغة االجتامعّي اجلزئّي

Maintenance: اإلصالح  
.Language Maintenance انظر اإلصالح اللُّغوّي

Majority Language: لغة األغلبّية  
يف اللُّغوّيات االجتامعّية هي اللُّغة اّلتي يتحدث هبا غالبّية الّسكان يف بلد أو منطقة 
 Numerical Majority جغرافّية. ويف علم االجتامع، يتّم الّتمييز بني األغلبّية العددّية
األخري  املصطلح  يشري  األحيان.  بعض  يف   Political Majority الّسياسّية  واألغلبّية 
العددّية. مسائل  يلزم أن تكون األغلبّية  إىل أقوى جمموعة يف املجتمع، ومع ذلك، ال 
 Coulmas,( القّوة والّسلطة واهليمنة يمكن أن تتفاعل مع حتديد اللُّغة؛ كلغة األغلبّية
 Africaans واألفريكانّية English 1985(. فعىل سبيل املثال، كانت اللُّغة اإلنجليزّية

لغات ذات أغلبّية سياسّية يف جنوب إفريقيا أثناء فرتة الفصل العنصّي، عىل الّرغم من 
أّنا كانت تتحّدث هبا أقلّية عددّية من الّسكان. أّما Xhosa, Sotho & Zulu فقد كانت 

.Minority Language لغات األغلبّية العددّية. قارن لغة األقلّية
Male Generic: نوع الّذكورة  

.Generic Masculine انظر أيًضا ذكورّية عاّمة
Male-as-Norm: الّذكورة كمعيار  

 ،)Feminism النّسوّية  )انظر  عليها  الّضوء  اإلناث  الباحثات  تسّلط  ممارسة  هي 
حيث إّن سلوك الّرجال، بام يف ذلك الّسلوك اللُّغوّي، يمّثل معياًرا غري معرَتف به، حيكم 
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تعميم  يتّم  عندما  ذلك  سيحدث  اللُّغوّي،  االجتامعّي  البحث  ويف  املرأة.  سلوك  عليه 
نتائج البحوث عىل الّذكور املشاركني يف البحث عىل جمتمع لغوي حمدد ، أو عندما ُينظر 
Norm(؛  Women‘s Language عىل أّنا منحرفة )ختتلف عن املعيار  النّساء  إىل لغة 

د. وبالّتايل فهي بحاجة إىل تفسري حمدَّ
Malinowski, Bronislaw (1884-1942): العاِل برونسلو مالينوسكي  

لسياق  مفهومه  مع  الربيطانّيني  اللُّغوّيني  عىل  بالغ  أثر  له  كان  أنثروبولوجيا  عامل 
الّظرف Context of Situation، عىل أساس عمله امليدايّن يف جزر Trobriand. حيث 
إّن له ثالث إثنوغرافّيات عظمى عن اجلزر: أرغونوتس Argonauts، واحلياة اجلنسّية 
Sexual Life، وحدائق املرجان Coral Gardens. أنشأ تقليد العمل امليدايّن املكّثف 

»من  املسائل  فهم  عىل  أرصَّ  االجتامعّية.  اللُّغة  علم  يف  ذلك  وبعد  األنثروبولوجيا،  يف 
األصلّية«،  اللُّغات  واستخدام  الّتعّلم  قيمة  سّيام  وال  األصلّيني،  الّسكان  نظر  وجهة 
الّصدد  هذا  ويف  استخدامها.  يف  يكمن  الكلامت  معنى  أّن  عىل  احلالة«  »سياق  وشّدد 
هناك مصطلح آخر للعامِل Malinowski اّلذي تّم تبنّيه يف اللُّغوّيات والّتواصل الفكرّي 
Phatic Communion، وهذا أمر هاّم، وهذا النّوع من اللُّغة اّلذي يشمل القيل والقال 

واملجامالت، جيعل من الواضح أن اللُّغة ال تّتصل باألفكار فقط، بل هي طريقة عمل 
أن  أكد  للّسياق   Malinowski مفهوم  النّاس،  بني  شخصّية  روابط  إلقامة  ُتستخدم 
بعض املعاين ال يمكن فهمها إال ضمن إطار ثقايف Context of Culture معنّي، وقد أّثر 
 ،J. R. Firth عىل األجيال الاّلحقة من اللُّغوّيني من خالل تأثريه عىل Malinowski

بولندا،   ،Cracow مدينة  يف   Malinowski ولد  لّلغوّيات.  بريطايّن  رئيس  أّول  وهو 
وحصل عىل درجة الّدكتوراه. يف الفيزياء والّرياضيات، وُعنيِّ يف جامعات لندن، ويف 

.Yale وقت الحق، يف جامعة
Manipulation: الّتالعب  

يمكن  اّلتي  الّطرق  إىل   Linguistic Manipulation اللُّغوّي  الّتالعب  يشري 
خالل  من  أو  لّلغة،  حمّددة  استخدامات  خالل  من  الّتالعب  خالهلا  من  لألشخاص 
بأّنه  اللُّغوّي  الّتالعب   Fairclough ف  ويعرِّ  .Discourse اخلطاب  من  معّينة  أنواع 
يتّم  اّلتي  Fairclough, 2001(. الّطرق  نشاط ينطوي عىل إخفاء أهداف املرء. )انظر 
هبا بناء النّصوص، عىل سبيل املثال، املقاالت الّصحفّية، رصاحًة وضمنيًّا، وضع القّراء 
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بطرق معّينة لفرض أو تشجيع قراءة معّينة )أو تفسري( حلدث )انظر املوقف املحكوم 
 Critical Discourse للخطاب  النّقدي  الّتحليل  وهيدف   .)Subject Position

اللُّغوّي  أيًضا: الوعي  انظر  Analysis )CDA( إىل جعل مثل هذه اإلنشاءات مرئّية. 

False Consciousness؛  الّزائف  الوعي   ،Critical Language Awareness النّاقد 
.Point of View وجهة نظر

Manner of Articulation: طريقة النّطق 

تشري  الكالم.  أصوات  وتصنيف  وصف  يف  عادة  املستخدمة  األبعاد  من  واحدة 
 )t( الّصوت  املثال:  الّصوت. عىل سبيل  إنتاج  هبا  يتّم  اّلتي  الّطريقة  إىل  الّتعبري  طريقة 
َثمَّ إطالقه. من  Plosive، ينتج عندما يتّم حجز اهلواء، ومن  يف طرف اإلنجليزّية هو 
ناحية أخرى، ]s[ باللُّغة اإلنجليزّية هو احتكاكّي، ينتج عندما يكون تّيار اهلواء ضّيًقا؛ 
 Place النّطق  ملكان  وفًقا  ُتصنَّف  ما  عادة  الّساكنة  واألصوات  االحتكاك.  يسّبب  مما 
Manner of Articulation وإذا كانت األصوات  of Articulation؛ وطريقة النّطق 

العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  أيًضا  انظر   .  voiceless إهتزازية  أو غري   voiced إهتزازية 
.Phonetics وعلم الّصوتّيات ،)International Phonetic Alphabet )IPA

Manual Alphabet: األبجدّية اليدوّية  
.Fingerspelling انظر الّتهجئة باألصابع

Markedness: الوسم  
يف وصف اللُّغة غالًبا ما يتّم الّتمييز بني األشكال املوسومة Marked وغري املوسومة 
Unmarked. وتشّكل االستامرات غري املوسومة الّشكل األسايّس، وُتعترب عموًما أكثر 

إضافّية. عىل  امللحوظة وجود خصائص  ُتظهر األشكال  ما  املعنى؛ وعادة  ›حمايدة‹ يف 
اجلنس  لنوع   Marked )حمّدد  املمّثلة   ،)Unmarked حمّدد  )غري  املمّثل  املثال:  سبيل 

.)Gender

وفيام يتعّلق بالنّحو، ُيطّبق متييز املحّدد/غري املحّدد عىل األشكال الّلفظّية والّرسمّية 
مثل  الّسابقة،  املتوّترة  األشكال  )مثل  املنتظمة  فاألشكال  النّظامّية،  املنتظمة/غري 
النّظامّية  يتّم وضع عالمة عىل األشكال غري  ُتعترب غري ممّيزة، يف حني  الكالم والنّظر( 
)متحّدث، جملوب( هي ممّيزة. إّن عالمة »دليل األبجدّية« هي نظرّية مثمرة يف البحوث 
 Language اللُّغوّية؛ ألّنا تسمح بصياغة فرضّيات حمّددة بوضوح حول اكتساب اللُّغة
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Acquisition والّتغرّي اللُّغوّي Language Change. يف اكتساب اللُّغة عضو ملحوظ 

أكثر من عضو  يتّم احلصول عليها يف وقت الحق، وبصعوبة  أن  ُيعتقد  املعارضة  من 
وقت  ويف  العادّية،  األفعال  أواًل  اللُّغة  متعّلمو  يكتسب  املثال،  سبيل  )عىل  حمّدد  غري 
ما  عادة   ،Language Change اللُّغة  تغرّي  منتظمة(. يف  أشكااًل غري  يكتسبون  الحق 
ُتفقد األشكال امللحوظة يف وقت سابق، وعادة ما تنضّم إىل الّطبقة غري امللحوظة )عىل 
العادّية،  األفعال  لنموذج  وفًقا  انتقاؤها  يتّم  قد  الّرسمّية  الّشاذة  األفعال  املثال،  سبيل 
انظر القياس Analogy(. كام تّم تطبيق فكرة الّتاميز Markedness Model عىل تبديل 

 .Carol Myers-Scotton الّرموز يف نموذج
Markedness Model: نموذج الّتاميز 

-Carol Myers-Scot( وهو مصطلح تّم استخدامه ألّول مّرة من ِقبل

ton )1993bيف سياق حديثها عن الّدوافع اّلتي تكمن وراء الّتناوب اللُّغوّي 
Code-Switching. حيث يمّيز هذا النّموذج بني استخدام املتحّدث للّتناوب 
 أو استخدامه ،Marked Choice كخيار مقصود Code-Switching اللُّغوّي

   .Unmarked Choice بطريقة عفوّية
Marker : عالمة

إىل  استناًدا  اللُّغوّي  الّتنّوع  مدى  يبنّي   Linguistic Variable لغوّي  متغرّي  هي 
 ،Stylistic Variation وكذلك الّتنّوع األسلويّب .Speaking Style أسلوب اخلطاب

.Social Variation إضافة إىل الّتنّوع االجتامعّي
Marketisation: تسويق

 ،Critical Discourse Analysis )CDA( انظر أيًضا: الّتحليل النّقدي للخطاب
.Border Crossing عبور احلدود
Marxism: النّظرّية املاركسّية  

بوصفه  الّطبقّي  الّصاع  تفرض  واّلتي   ،Karl Marx ِقبل  من  ست  ُأسِّ نظرّية  هي 
يف  املتأّصل  الّتناقض  عىل  النّظرّية  تشّدد  حيث  للمجتمع.  ومستّمرة  مشرتكة  سمة 
ويستند  بالّتساوي.  والّثروة  الّسلطة  فيها  ُتوّزع  ال  اّلتي  البرشّية  االقتصادّية  النّظم 
الّتحليل النّقدي للخطاب )Critical Discourse Analysis )CDA إىل حّد كبري عىل 
االفرتاضات املاركسّية حول الّسلطة، ودراسة العالقة بني اللُّغة واأليديولوجيا )علم 
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املساواة.  وعدم  االجتامعّي  الّتاميز  جتنيس  هبا  يتّم  اّلتي  والّطرق   ،)Ideology األفكار 
حيث يؤّيد بعض املحّللني النّظرّية املاركسّية بداًل من النّهج الوظيفّي واسع االنتشار، 
)انظر  اللُّغة  يف  االختالفات  من  وغريها   ،Social Class االجتامعّية  الّطبقة  لدراسة 

.)Bourdieu, 1991(و)Rickford, 1986(  انظر ،)Functionalism الوظيفّية
Masculinity (-ies): الّذكورة  

ُينظر إىل الّذكورة متاًما مثل األنوثة Femininity بوصفها سمة للمتكّلمني اّلتي يمكن 
أن تنعكس يف اللُّغة، واّلتي يدركها املستمعون. فعىل سبيل املثال: لقد حّددت الّدراسات 
Work- العاملة الّطبقة  ارتباًطا بني  النّفسّية  والّدراسات االجتامعّية  اللُّغوّية   االجتامعّية 
اللُّغة ونوع  Vernacular والّذكورة. ويف دراسة أخرى يف  ing Class أو الكالم العاّم 

تّم دراسة االختالفات بني كالم اإلناث والّذكور،   Language and Gender اجلنس 
ولكن يف هذه احلالة، من النّادر أن يتّم فحص الّذكورة عىل أّنا بناء؛ ولكن  يف اآلونة 
األخرية كان هناك اهتامٌم ملحوٌظ باللُّغات والّذكورة )انظر عىل سبيل املثال، الّدراسات 
يف )1997( Johnson & Meinhof و)Coates, 2003(  ملعاجلة طول الكتاب. إاّل أّن 
الّدراسات املعارصة سرتفض فكرة الّذكورة باعتبارها سمة اجتامعّية ثابتة وغري متاميزة 
لّلغة ونوع اجلنس، غالًبا ما تكون هناك إشكالّية بني  الناّمذج احلالّية  نسبيًّا. ومتاشًيا مع 
اخّتاذها،  يتمُّ  قد  اّلتي  املختلفة  األشكال  عىل  الرّتكيز  مع  والّذكورة،  املعنّية  الّدراسات 
الّصدد،  الّتنّوع. يف هذا  يؤّكد  اجلمع  إّن شكل  الّذكورة، حيث  بني خمتلف  والعالقات 
انظر مفهوم الّذكورة Hegemonic Masculinity. ُينظر إىل الّذكورة هنا عىل أّنا ممارسة 
حمّددة الّسياق بداًل من الّسمة الّثابتة، وُيعتقد ّأن املتكّلمني يستخدمون اللُّغة مورًدا لألداء 

.Performativity أو العمل بأنواع معّينة من الّذكورة. انظر أيًضا األدائّية
Matched Guise: تقنّية املظهر املتطابق  

متنّوعة  لغات خمتلفة وأصناف  إىل  املستمعني  استجابة  الّتحقيق يف  إىل  تقنّية هتدف 
 Lambert, et al.,( املثال،  سبيل  عىل  اخلمسينّيات.  أواخر  يف  وتطويرها  وضعها  تّم 
1960( وزمالؤه يف الستينّيات، وقد تّم استخدامها أيًضا عىل نطاق واسع من ِقبل علامء 

 Giles and Powesland ،النّفس االجتامعّي خالل الفرتة ما بني ١97٠ و١98٠ مثل
1975((، حيث يقوم املتكّلم نفسه بتسجيل ما يقرأ من مقال بأصناف أو أشكال خمتلفة 

وبناًء  خمتلفني،  متحّدثني  من  قادم  أّنه  عىل  املستمعني  إىل  هذا  تقديم  ويتّم  اللُّغة،  من 
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املثال:  معّينة )عىل سبيل  وفًقا ألبعاد  املتحّدثني  بتقييم هؤالء  املستمعون  ُيطاَلب  عليه 
مدى كفاءهتم، ذكاؤهم أو الودّية(. وقد قّدمت هذه الّتقنّية أدّلة عىل املعاين االجتامعّية 
انظر  اصطناعّية.  أّنا  بسبب  النتقادات  تعرّضت  أّنا  إال  اللُّغة،  أصناف  إىل  املنسوبة 

.Evaluation أيًضا، الّتقييم
Matrix Language Frame Model: نموذج اللُّغة احلاضنة  

اللُّغوّي  الّتناوب  خالل   Carol Myers-Scotton )1993a( اقرتحته  نموذج 
Code-Switching داخل اجلملة. يمكن أن ُينظر إىل لغة واحدة عىل أّنا الّرئيسة أو لغة 

حاضنة Matrix Language، حيث تتجّسد العنارص من تنّوعات اللُّغة األخرى. اللُّغة 
األّم هي املسؤولة عن ظهور القواعد النّحوّية يف األلفاظ، ومن َثمَّ ينطبق ترتيب كلمة 
اللُّغة احلاضنة ولوازمها عىل مصطلحات Myers-Scotton، املتعّلقة باملقاطع النّحوّية 
Grammatical Items. هذه املقاطع اّلتي متّثل املقاطع النّحوّية )انظر الكلمة النّحوّية 

Grammatical Word(، وعالقات اإلشارات بني الفقرات يف اجلملة.

Maxims of Conversation: ثوابت املحادثة 
.Conversational Maxims انظر ثوابت املحادثة

Mean Length of Utterance (MLU): متوّسط طول الكالم  

ويقصد به متوّسط   عدد العنارص النّحوّية )الّصفّية Morphems( لكّل الكالم اّلذي 
 Roger Brown م هذا الّتعريف من ِقبل ينتجه الفرد يف حلظة معّينة من الّزمن. وقد ُقدِّ
يف دراسات لغة الّطفل Child Language، حيث يتّم استخدامه لرسم الّطول املتزايد 
أللفاظ الّطفل مع مرور الوقت، كمؤرّش عىل الّتعقيد املتزايد هليكل اجلملة. وُيعتقد أّن 
مقارنة الّسلوك اللُّغوّي لألطفال مع نفس متوّسط طول الكالم MLU هو أكثر دقة من 
 MLU دراسة وجتميع األطفال عىل أساس الّسن. وباملثل، يفيد متوّسط طول الكالم
Second Lan-  يف جتاوز العمر، وإجياد وسيلة لدراسة وجتميع املتعّلمني يف اللُّغة الّثانية
guage. ويمكن عندئذ مقارنة الّسامت اّلتي يستخدمها متعّلمو اللُّغة الّثانية اّلذين هم 

.MLU عىل نفس املستوى، من حيث متوّسط طول الكالم
Meaning: املعنى  

دراسة املعنى هي مصدر أسايّس مهّم يف علم اللُّغة، عىل الّرغم من اختالف تناوله 
Seman-  للمجاالت املتنّوعة يف األدب. عىل سبيل املثال: خيتّص علم الّداللة / املعاين
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tics باملعنى اللُّغوّي Linguistic Meaning يف صورة نسبّية جمّردة، »القاموس« معاين 

الكلامت، املعنى يف اجلمل، والعالقات بني الكلامت )عىل سبيل املثال، العالقة املعارضة 
)علم  الرباغامتّية  تتعّلق  أخرى.  ناحية  من  والّسّيئ  اجلّيد  مثل  الكلامت،  بني  »املوجودة 
الّسياق Pragmatics( بمعنى املصطلحات Utterances: كيف ُتستخدم الكلامت، وما 
يعنيه املتكّلمون يف سياقات حمّددة. جيب عىل الرباغامتّيات أن تأخذ يف االعتبار املعرفة 
العاملّية للمتحّدثني، أو »املنطق العاّم، باإلضافة إىل معرفتهم اللُّغوّية لدراسة هذه اجلوانب 
)عىل   Sociolinguistics االجتامعّي  اللُّغة  علم  جماالت  من  العديد  تتعّلق  املعنى.  من 
سبيل املثال: اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية Interactional Sociolinguistics، وصف 
Ethnography of Communication، وأشكال خمتلفة من حتليل  الّتواصيّل  األعراق 
اخلطاب Discourse Analysis( باملعنى من ناحية هذا الّتصّور الّسياقّي األخري. درس 
اللُّغوّي،  والّتنّوع  اللُّغات  إىل خمتلف  املنسوبة  االجتامعّية  املعاين  االجتامعّية  اللُّغة  علامء 
ُيستخدم  األحيان  أغلب  يف  املعنى   .)Evaluation الّتقييم  )انظر  الّلهجات...إلخ، 
كوظيفة، بمقارنته بالّشكل، عىل سبيل املثال: عندما ُيقال إّن الّدراسات ترّكز عىل معاين 

.)Function الكالم بداًل من جمّرد شكلها اللُّغوّي )انظر الّشكل مقابل الوظيفة
Medium: ط   التوسُّ

يف  اإلنجليزّية  اللُّغة  ط  توسُّ املثال،  سبيل  عىل  معّينة:  سياقات  يف  للّتواصل  ُتستخدم  لغة 
Medium of In- الّتعليم انظر متوّسط  اللُّغة اإلنجليزّية.  الّتعليم، من خالل   الّتعليم، معنى 
.Medium for Interethnic Communication الّتوّسط لالّتصال بني األعراق ،structions

كمعنى لالّتصال من خالل اللُّغة: وتشمل الكالم، والّتوقيع، والكتابة. والّتوّسط يف 
.Mode هذا املنحى مشابه للنّمط

الّشفهّية  اللُّغة غري  وأيًضا  لغة شفهّية،  أن تشمل  يمكن  عاّم )وفضفاض(،  بشكل 
Non-Verbal Communication، صوًرا، أو عالمات بصّية أخرى، وما إىل ذلك.

وسيلة االّتصال بني األعراق
Medium for Interethnic Communication (MIC):   

مصطلح يستخدمه )Philip Baker )1994 لوصف الّطريقة اّلتي تتشّكل هبا اللُّغة 
Creole. وتفرتض معظم النّظرّيات أّنه خالل تشكيل  Pidgins ولغة  اهلجني املبّسطة 
هذه  إّن  املشاركون.  أرادها  كام  ليست  اللُّغوّية  النّتيجة  كانت  والكريول  اهلجني  اللُّغة 
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اللُّغات تعكس الفشل يف اكتساب اللُّغة املستهَدفة Target Language )عادة ما تكون 
اللُّغة األوروبّية املهيمنة يف حيازة العبيد، أو غريها من حاالت اهلجرة القرسّية(. قال 
مشكلة  حّل  يف  الّرغبة  بدافع  كانوا  هذه  االّتصال  حاالت  يف  املشاركني  إنَّ   :Baker

االّتصال بني األعراق؛ ألّن العبيد كثرًيا ما ُيستخرجون من مناطق خمتلفة، ويفتقرون إىل 
لغة مشرتكة. لقد استطاعوا إجياد وسيلة اّتصال )أّي لغة جديدة مل تكن موّجهة إىل اللُّغة 
أوروبا  إىل  الوصول  املثال:  سبيل  عىل  الّظروف،  تغيري  يمكن  إذ  املهيمنة(،  األوروبّية 
املهيمنة، واللُّغة واحلّث عىل اكتساهبا. كام أّن حساب Baker - اّلذي ال يمّيز بشكل حاّد 
Gradu-  بني اللُّغة اهلجني والكريول- له تأثري كبري عىل البحث احلايّل. انظر: الّتدرجيّية

.Creationism الَخلقيّة ،Bioprogramme البرنامج الحيوّي ،alism

Medium of Instruction (MoI): وسيلة الّتعليم 

Bilin-  ُيستخدم يف البيئات الّتعليمّية ألغراض الّتعليم. ويف بعض بلدان ثنائّية اللُّغة
Lux- حيث ُتستخدم عّدة لغات يف النّظام املدريّس. عىل سبيل املثال: ُتستخدم ،gual

وُتستخدم  األطفال،  رياض  MoI يف  الّتعليم  Luxemburgish كوسيلة  لغة   emburg

األملانّية كوسيلة الّتعليم MoI يف املدارس االبتدائّية، يف حني ُتستخدم الفرنسّية - اّلتي 
املدارس  يف   MoI الّتعليم  كوسيلة  االبتدائّية-  املدرسة  مستوى  يف  ثانية  كلغة  ُتدّرس 
عىل  الّستينّيات  يف  البنغالّية  الوطنّية  اللُّغة  اسُتخدمت  فقد  بنغالدش  يف  أّما  الثّانوّية، 
يف  فقط  العايل  الّثانوّي  الّتعليم  مستوى  وعىل  اإلنسانّية،  العلوم  يف  اجلامعّي  املستوى 
وسيلة  بذلك  لتشبه  متزايد  بشكل  اإلنجليزّية  اللُّغة  ُتستخدم  واليوم  الّطبيعّية.  العلوم 
Lan- اللُّغوّي  الّتخطيط  أيًضا  انظر  العايل يف بنغالدش.  الّتعليم  MoI يف نظام   الّتعليم

.Three-Language Formula ثالثّية اللُّغة ،guage Planning

تصنيف العضوّية )األداة، الّتحليل(
 Membership Categorization (Device, Analysis):

استند عليه بعض املحّللني للوصول إىل استكشاف كيفّية عمل االستدالالت اّلتي 
يف  )أو  العضوّية  تصنيف  مفهوم  إّن  املحادثة.  يف  املمّثلة  االجتامعّي  بالّتصنيف  تتعّلق 
بعض األحيان ُيطلق عليه الّتصنيف Categorization فقط( مستمّد من العمل املبّكر 
حسب عامِل االجتامع Harvey Sacks، اّلذي قام باستخدام األمثلة الّتالية، وهي عبارة 

عن قّصة قام بروايتها طفل صغري لتوضيح مفهوم تصنيف العضوّية.
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»بكى الّطفل. قامت األم بحملِه«.       
اّلذي كان يبكي. لتوضيح هذا، فقد  الّطفل  أّم  أّنا  النّاس سوف يفرّس )األّم( عىل  معظم 
ل جزًءا من نفس  اقرتح Sacks أنَّ )الّطفل( و)األم( مها عبارة عن فئات، واّلتي بدورها تشكِّ
اّلتي  الفئات  من  )جمموعة   Membership Categorization Device العضوّية  فئات  جهاز 
تنتمي لنفس املجموعة، ويف هذه احلالة، العائلة(. هذا اجلهاز يسمح للمستمعني بربط الّطفل 
باألّم. إّن الفئات متّصلة أيًضا بأنشطة معّينة اّلتي بدورها تؤّثر عىل استنتاجات املستمعني، فعىل 
الباكي. )لالّطالع عىل  بتهدئة طفلها  األّم  تقوم  أن  نتوقع  قد  احلالة  املثال: يف مثل هذه  سبيل 
Mem- يتضّمن حتليل تصنيف العضوّية .)Sacks, 1972  النّقاش والّتحليل كاماًل، انظر دراسة
bership Categorization Analysis دراية باخللفية الّثقافّية للمحّللني، وهذا هو اليّشء اّلذي 

مل يقم Sacks بمتابعته يف دراساته الالحقة ، ومل يتّم قبوهلا عىل نطاق واسع يف حتليل اخلطاب 
أنواع  الّشكل من  Conversation Analysis. من أجل االّطالع عىل مقّدمة هلذا  املحادثة  أو 
الّتحليل، انظر )Lepper )2000. للحصول عىل أمثلة للّدراسات يف حتليل املحادثة اّلتي تدرس 

 .Antaki and Widdicombe )1998( جمموعة من النُّهج لفئات اهلوّية يف احلديث، انظر
Merger: الّدمج 

الّصويت أصوات حروف  االندماج  ومثال عىل  الّسابق.  اللُّغوّي  الّتباين  فقدان  هو 
 }:e{و }:ᵋ{ اّلتي ُتلفظ عىل الّتوايل meet و meat :العّلة يف الكلامت اإلنجليزّية الّتالية
ل كبري  يف وسط الكلمة يلفظان يف الكلمتني كـ }i:{، هذا الّتغرّي الكبري هو نتيجة لتحوُّ
يف حرف العّلة Creative Vowel Shift. يف سياق علم الّصف، فإّن الّتباين النّحوّي 
حلالة  الّتمييز  فقدان  هو  عليه،  ومثال  العادة؛  يف   Syncretism إيقاعيًّا  ى  ُيسمَّ الّسابق 
واحدة  حالة  يوجد  حيث  اإلنجليزّية،  لّلغة  احلديث  الّلفظ  نظام  يف  واجلر  النّصب 
واجلر،  النّصب  حالة  يف   )him( اإلنجليزّية  اللُّغة  يف  املثال،  سبيل  فعىل  به.  للمفعول 
انظر  املعلومات،  من  للمزيد   ،)ihm( بـ  املجرور  حالة  يف  األملانّية  اللُّغة  يف  يقابلها 

.Near Merger االندماج املتقارب
Mesolang: اللُّغة املتوّسطة 

)األصلّية(  األوىل  املستقّرة  والّلهجة   ،Acrolang املتقّدمة  الفردّية  الّلهجة  انظر 
.Mesolang والّلهجة املتوّسطة ،Basilang
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Mesolect: الّلهجة املتوّسطة 
انظر الّتنّوع اللُّغوّي يف الّلهجة الفردّية املتقّدمة Acrolect، والّلهجة املستقّرة األوىل 

.Mesolect والّلهجة املتوّسطة ،Basilect )األصلّية(
Metadiscourse: نقاش خطايّب 

يشري هذا املصطلح إىل تلك امليزات اّلتي هتتّم بالنّّص Text، واّلتي بدورها تساعد 
املستمع أو القارئ ملتابعة أو إلجياد معنى هلا. وهلذا الّسبب ُيشار أحياًنا للنّقاش اخلطايّب 
باإلشارات يف تدريس املحتوى. فاألمثلة حتتوي عىل الّروابط أو كلامت ربط، مثل: أواًل 

.)Nevertheless وثانًيا، وكلامت الّربط مثل )مع ذلك
Metafunctions: )وظائف عليا )فوقّية الوظائف

Systemic Function- النّظامّية الوظيفّية  اللُّغوّيات  يف  عاّم  بشكل  اللُّغة   ُتفهم 
أبعاد أساسّية أو وظائف  يتمُّ تنظيمها وفق ثالثة  اّلتي  اللُّغة  أّنا  al Linguistics عىل 

Ideational  )أي ما حيدث وما جيري  الّتصّورّي  أو  الفكرّي  باسم  إليها  عليا، وُيشار 
 Textual ونيّص ،)Interpersonal مناقشته( بني األشخاص )العالقة بني األشخاص
)تنظيم اللُّغة، بحيث تنتج نصوًصا ذات معنى(. إنَّ مجيع استخدامات اللُّغة تنطوي عىل 
هذه الوظائف العليا الّثالث. تتوافق هذه الوظائف العليا لّلغة كنظام مع ثالثة جوانب 
 .Mode والنّمط   ،Tenor والفحوى   ،Field املجال  وهي:  والّتواصل،  لّلغة  سياقّية 

.)Register انظر أيًضا رضب استعاميّل(
متعّددة يف بعض األحيان.  إليها بمصطلحات  ُيشار  الّثالث  العليا  الوظائف  إّن هذه 
 ،Representation باإلشارة إليها بالّتمثيل Iedema ففي حتليل لغة فيلم، قام عامل ُيدعى
.Organisation. )Iedema, 2001; Lemke, 1989(والّتنظيم ،Orientation والّتوجيه

Metalanguage: )اللُّغة العليا )الفوقّية
وُيشار إليها بلغة تتحّدث عن لغة أخرى، أّي أّن لغة ما ُتستخدم لوصف هيئة أو 
اجلوانب املختلفة لُلغة أخرى. إّن اللُّغة الفوقّية قد يكون هلا عّدة أنواع. وهنالك مثال 
اللُّغوّيات  وهو  لّلغوّيات،  تنتمي  اّلتي  الفوقّية  اللُّغة  أنواع  من  واحد  متطّور  نوع  عىل 
هذا  يف  املدخالت  معظم   .Systemic Functional Linguistics النّظامّية  الوظيفّية 
اللُّغة  اللُّغة الفوقّية. )انظر املعرفة حول  املعجم هي عبارة عن أمثلة عن خمتلف أنواع 

.)Language Awareness الوعي اللُّغوّي ،Knowledge About Language



-٢٥٥-

Metalinguistics: اللُّغوّيات العليا 
Metalinguis- الفوقّي اللُّغوّي  الوعي  عىل  حتتوي  اّلتي  اجلمل  يف  إجيادها   يمكن 

 ،  Metalinguistic Knowledgeالعليا باللُّغوّيات  واملعرفة  )عليا(،   tic Awareness

تساعد  املسّميات  Metalinguistic Skills،...إلخ. وهذه  العليا  لّلغوّيات  واملهارات 
فإّنا  وبالّتايل  اللُّغة،  ماهّية  الّتفكري حول  الكاتب عىل  املتحّدث/  إىل قدرة  يف اإلشارة 
 Knowledge أو للمعرفة حول اللُّغة Language Awareness مشاهبة للوعي اللُّغوّي
About Language، ما عدا ذلك، فإّن املعرفة اللُّغوّية يف العادة تشري إىل املعرفة اّلتي 

يف  ُيضّمن  أن  بالرّضورة  ليس  وهذا  املدارس،  يف  واضحة(  جُتعل  أن  معناه  بام   ( ُتعّلم 
تعابري مثل الوعي اللُّغوّي الفوقّي. 

Metaphorical (Code-Switching): )جمازّي )الّتناوب اللُّغوّي
.Code-Swithing الّتناوب اللُّغوّي ،Metaphorical املجازّية ،Situational انظر الّظرفّية

Microsociolinguistics: علم اللُّغة االجتامعّي اجلزئّي 

عىل  بدوره  يقوم  واّلذي  ما،  جمتمع  يف   Sociolinguistics اللُّغة  دراسة  عىل  يقوم 
ُتستخدم هذه  اللُّغة نفسها، وكيف  لّلغة، والّتنّوع يف  الّداخلّية  البنية  بتفاصيل  االهتامم 
اللُّغة  علم  عكس  عىل  األفراد؛  بني  والّتفاوض  الّتفاعل  يف  إسرتاتيجّية  بطريقة  اللُّغة 
بعني  االجتامع  علامء  من  العديد  يأخذ   .Macrosociolinguistics الكيّلّ  االجتامعّي 
االعتبار دراسة الّتنّوع اللُّغوّي Language Variation العتباره اجلزء األسايّس يف علم 
اللُّغة االجتامعّي اجلزئّي Microsociolinguistics. عىل أّية حال، إّن الّدراسات بالغة 
اللُّغوّي  والّتناوب   ،Conversation Analysis اخلطاب  حتليل  مثل:  ملواضيع،  الّدّقة 
باإلضافة  إلخ،   ...Language Contact اللُّغوّي  والّتواصل   ،Code-Swithing

من  العديد  هنالك  الّتصنيف.  هذا  تطبيق  ندرة  من  بالّرغم  جزئّي  »تركيز«  وجود  إىل 
احلاالت تبنّي أنَّ علمي اللُّغة اجلزئّي والكيّلّ مها وجهان لنفس العملة. وثمة مواضيع 
Bilingualism، وتعابري  اللُّغة  Language Shift، وثنائّية  اللُّغة  ل  متعّددة- مثل: حتوُّ
شخصّية Acts of Identity، وتناوب لغوّي Code-Swithing- تّم تقديمها مجيًعا من 

. ِقبل علمي اللُّغة اجلزئّي والكيّلّ
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Mid (Vowel): حرف العّلة يف وسط الكلمة 

 Vowels حرف العّلة يف وسط الكلمة هو جزء من ثالثة تصنيفات حلروف العّلة 
لتلك اّلتي ختصُّ ارتفاع الّلسان عند النّطق/الّلفظ. إّن حروف العّلة يف وسط الكلمة 
تتباين عن حروف العّلة العليا High  والّسفىل Low  منها. )انظر أيًضا حروف العّلة 

.) Close واملغلقة  Open املفتوحة
Middle Class:الّطبقة الوسطى 

اهلرمّي االجتامعّي. عادة  الّتسلسل  يف وسط   Social Class الّطبقة االجتامعّية  هي 
الياقات  )وظائف   Working Class املوّظفني  طبقة  من  هم  الوسطى  الّطبقة  أعضاء   ً
البيضاء White-Collar(، أو ما معناه أولئك اّلذين يعملون يف البنوك، ورشكات الّتأمني، 
واجلامعات، واملدارس، واملكاتب احلكومّية... إلخ. هؤالء ُيطلق عليهم الّطبقة العاملة 
Blue-Collar«، والّطبقة  الّزرقاء  الكادحة »الياقات  الّطبقة  )أعضاؤها يعملون بأعامل 
اللُّغوّيات االجتامعّية االختالفات  العديد من دراسات  ناقشت   .Upper Class العليا 
ثي الّطبقة الوسطى والّطبقة العليا. إن الّدراسات اّلتي أجريت عىل استخدام  بني متحدِّ
اللُّغة من ِقبل الّطبقة العليا نادرة. انظر )Kroch )1996 لدراسة مثال عىل هذه الّدراسة. 
Up-  إّن بعض دراسات اللُّغوّيات االجتامعّية متّيز بشكل أكرب بني الّطبقة املتوّسطة العليا

.Lower Middle Class والّطبقة املتوّسطة الّدنيا ،per Middle Class

Migration:اهلجرة 
ل األفراد أو اجلامعات من النّاس من منطقة إىل أخرى. اهلجرة قد تكون عرب  هي تنقُّ
 .) الوطن )عرب حدود الوطن(، وقد تكون وطنّية )داخل حدود الوطن، مثل الّتحرضُّ
اللُّغوّية، ويمكن أن  اللُّغات وتاريخ اجلامعات  أو توزيع  إّن اهلجرة تؤّثر عىل تصنيف 
سبيل  )عىل   Language Spread اللُّغة  نرش  وتدعم  الّسيايّس،  الّتوّسع  مع  تتفاعل 
املثال: استيطان متحّدثي اللُّغة اهلندّية األوروبّية عىل اجلزر الربيطانّية من ِقبل متحّدثي 
ختاطب  إيقاف  إىل  أيًضا  اهلجرة  تؤّدي  قد  املتوّسطة(.  األعامر  ذوي  اإلنجليزّية  اللُّغة 
املجتمعات، وتشكيل خطاب اجلزر )عىل سبيل املثال، املستوطنات األملانّية يف روسيا 

واألمريكّيتني، أو املجتمع اهلندّي يف إفريقيا اجلنوبّية(. 
جمتمعات  أّن   )Sydney( أسرتاليا  لعاصمة   )Horvath, 1985( أوضح  لقد 
يتّم دجمهم يف  واليونان(  )اإليطالّيني  مثل  اإلنجليزّية،  باللُّغة  املتحّدثني  املهاجرين غري 
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Language Main-  املجتمع املضيف بشكل تدرجيّي. للمزيد انظر: اإلصالح اللُّغوّي
واإلنجليزّية   New Dialect Language Shift، هلجة جديدة  اللُّغة  tenance، حتّول 

.New English)es( اجلديدة
Minimal Pair: أزواج دنيا 

هو زوج من الكلامت اّلتي هلا معنى خمتلف، لكن يتّم متييزمها فقط من خالل صوت 
واحد، فعىل سبيل املثال: الكلمتان cat-mat. حيث ُيستخدم املتقابالن األدنيان إلنشاء 

قائمة الوحدات الّصوتّية Phoneme لُلغة ما. 
Minimal Response: االستجابة الّدنيا 

هي الّتعبريات مثل  mmh أو yeah اّلتي ُتستخدم من ِقبل املستمعني للمحادثة، واّلتي 
عىل  املهام،  من  بالعديد  تقوم  بدورها  واّلتي  الّتحادثّي،  الّدعم  مع  العادة  يف  ربطها  يتّم 
سبيل املثال: جذب االنتباه واالّتفاق، أو يف بعض األحيان عرض مقبل لدور املتحّدث 
Conversation Man-  الّتايل؛ وعليه فهي ذات أمهّية كجانب من جوانب إدارة املحادثة
خمتلف  بشكل  استخدامها  يتمُّ  أّنه  وجدت  الّدراسات  بعض  فإّن  وكذلك   ،agement

قبل  من  املثال،  سبيل  )عىل  خمتلِفني  متحّدثني  قبل  ومن  خمتلف،  تأثري  ذات  ألسباب  أو 
.Back Channel املتحّدثني »الّذكر واألنثى« عىل حدٍّ سواء(. انظر أيًضا القناة اخللفّية

Minority Language: لغة األقلّية 
هي اللُّغة اّلتي يتحّدث هبا أقلّية عددّية )أو من ِقبل جمموعة سياسّية فرعّية(: حيث ُيشار 
إىل جمموعة اللُّغة باألقلّية اللُّغوّية Linguistic Minority. ولغة األقلّية أيًضا ُيشار إليها 
 ،Ethnic Language أو اللُّغة العرقّية ،Community Language أحياًنا بلغة املجتمع
أو لغة اإلرث Heritage Language. يمكن إجياد األقلّيات اللُّغوّية يف معظم الّدول؛ 
ففي بعض األحيان يتّم الّتمييز بني األقلّيات القومّية Native Minorities، واألقلّيات 
يف  املحلّيني  الّسكان  جمتمعات  املثال،  سبيل  )عىل   Indigenous Minorities املحلّية 
واإليطالّية  اليونانّية  )األقلّيات   Immig Minorities املهاجرة  واألقلّيات  أسرتاليا(، 
واألوكرانّية والفيتنامّية والّصينّية يف املدن والبلدان األسرتالّية(، ومقارنتها بلغة األغلبّية 

.Majority Language
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Miscommunication: سوء الّتواصل 

ُتستخدم يف دراسات الّتواصل الّثقايّف Intercultural Communication واألعراق 
بني  فهم  سوء  إىل  لإلشارة  خاّص  بشكل  املختلفة   Interethnic Communication

املتحّدثني، واّلذي ينتج عن خلفّيات اللُّغة وأنامط الّتواصل املختلفة.
Missionaries: احلركات الّتبشريّية 

كان عىل املبرّشين إلزاًما أن يواجهوا مشكلة احلواجز اللُّغوّية، ويسعوا من أجل إجياد 
سبل للّتعامل معها. ففي عص االستعامر األورويّب آلسيا وإفريقيا وأسرتاليا واألمريكتني، 
كان املبرّشون أّول الّدخالء من أجل إقامة عالقات طويلة األمد مع مجاعات من الّسكان 
األصلّيني. وعليه، فإّن املبرّشين ارتبطوا بشكل قريب بالقوائم اللُّغوّية، وعمل املعاجم، 
والرّتمجة، وتطوير علم الّتهجئة، وتطوير طرق الّتدريس. يف بعض احلاالت )مثل إفريقيا 
نّية واضحة، )للمزيد  اللُّغة عن دراية، أو من دون  اجلنوبّية( تم دجمهم يف عملّية تقيس 
املّتصلة  بالّلهجة  ُيدعى  ما  الّسابق  يف  هناك  كان  بينام   .)Standardization الّتقنني  انظر 
Dialect Continuum. إّن املبرّشين يف وقتنا احلارض أبقوا وسامهوا يف مناهج علم اللُّغة 

اللُّغة وما يتضّمنها من وجهات نظر من علم  Sociolinguistics، ووصف  االجتامعّي 
 Linguistic   وعلم األنثروبولوجيا اللُّغوّية ،Sociology of Language اجتامع اللُّغة
كان   .Microsociolinguistics اجلزئّي  االجتامعّي  اللُّغة  وعلم   ،Anthropology

وغري  غامًضا   Endangered Languages للخطر  املعّرضة  لّلغات  بالنّسبة  موقفهم 
إىل  يؤّدي  بدوره  اّلذي  الّثقايّف  والّتغيري  لّلغة،  عمالء  بأّنم  النّقاد  اهّتمهم  وقد  معروف، 
العامَل  الّتعّدي عىل األفكار من  املبرّشون  اللُّغة )Headland, 1996(. حيث يرى  ضياع 
الغريّب أّنه أمر ال مفّر منه، ويرون أنفسهم أّنم داعمون لّلغة العامّية Vernacular اّلتي 
األمّية.  حمو  مثل  بأدوات  املهيمنة،  اللُّغات  من  الّتحّدي  مواجهة  يف  تساعدهم  بدورها 

.Summer Institute of Linguistics )SIL( انظر أيًضا املعهد الّصيفّي لّلغوّيات(
Mitigation (Mitigate(d)): الّتلطيف 

وُيقصد به الّتخفيف من قّوة لفظ معنّي؛ كلفظ يعرّب عن املجاملة أو االحرتام أو ما 
 Directives يشاهبه، من أجل الّتغطّية عىل اإلساءة، عىل سبيل املثال: فإنَّ الّتوجيهات
الّتلطيفّية قد تكون كبرية أو صغرية: »أتساءل: إن كنت ال متانع إغالق الباب«، و«أغلق 
الباب« فاملثال األخري يمكن أن ُيشار إليه أيًضا كتعبري غري ملّطف Unmitigated. قد 
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يتضّمن الّتلطيف عدًدا من اللُّغوّيات وإسرتاتيجّيات أخرى؛ كاستخدام نمط  نحوّي 
معنّي، أو حّدة الّصوت، أو نوعّية الّصوت. إّن أسلوب الّتلطيف هو مكّون من مكّونات 
ح أو يبدي اهتامًما بتعبري وجه املستمع. )انظر أسلوب  األسلوب املهّذب، واّلذي يوضِّ

.)Aggravation الّتشديد
Mixed Code: الّرمز املختَلط 

 ،Bilingualism اللُّغة  ثنائّية  جوهر  من  نشأ  اللُّغة  متغرّيات  من  جديٌد  نوٌع  هو 
حيث أصبح الّتناوب اللُّغوّي Code-Swithing معياًرا أكثر منه إسرتاتيجّية اختيارّية، 
 )Bilingual )ثنائّية  املصطلح  إن  واملتحّدثني.  والنّية  األسلوب  عىل  تعتمد  واّلتي 
 Syncretic أو يف بعض األحيان اللُّغة الّتوفيقّية ،Mixed Language واللُّغة املختلطة
Language يمكن أن تتواجد يف ظاهرة كهذه. إّن هذا املتغرّي اجلديد عبارة عن مزيج 

معنّي، واّلذي يعتمد غالًبا عىل كّل لغة موجودة مسبًقا، ملجاالت خمتلفة من املفردات، 
املختلطة  الّرموز  هذه  من  فرعّية  جمموعة  أيًضا  هناك  اللُّغة.  قواعد  من  خمتلفة  وأوجه 
اللُّغات  أحياًنا  ى  النّحوّية، وتسمَّ للقواعد  للمفردات، وأخرى  لغة واحدة  تعتمد عىل 
الّتناوب  بني  ورسيع  ثابت  خّط  هنالك  ليس   .Intertwined Languages املتشابكة 
 Peter Auer )1998: 16ff  ( املختلطة،  الّرموز  وتطوير   Code-Swithing اللُّغوّي 

اّلذي قام بوضع الّرسوم البيانّية املحتملة بني االثنني.
Mixed Lect, Dialect: الّلهجات املختَلطة، الّلهجات 

.Border Dialect انظر الّلهجات احلدودّية
Mixing: اخللط 

.Code-Swithing انظر الّتناوب اللُّغوّي
Mock Language: اللُّغة الّساخرة 

هي استخدام لغة أو هلجة أخرى بطريقة ُمباَلغ فيها أو مشّوهة من ِقبل متحّدثني من 
استخدمت  املهيمنة.  للمتغرّيات  بقصد حماكاة ساخرة  مهيمنة،  متغرّيات  ذات  جمموعة 
اإلسبانّية  الّسامت  عىل  لالستيالء  اإلسبانّية«  »الّسخرية  مصطلح   Jane Hill )1993(

اللُّغوّية املفرتضة من ِقبل املتحّدثني باللُّغة اإلنجليزّية يف جنوب غرب الواليات املّتحدة 
hasta la vis-“ :بطرح املثال الّتايل Hill  األمريكّية، يف خطاب غري رسمّي. حيث قامت
العبارة  قيمة  من  والّتقليل  الّساخرة،  املحاكاة  تقرتح  اّلتي  حبيبي«  »وداًعا   ،”ta, baby
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ح أماًل صادًقا يف عقد اجتامع أو لقاء  الّرسمّية »hasta la vista”« واّلتي ُتبدي أو توضِّ
يف املستقبل. إّن الّتجاور مع كلمة “baby” العامّية جيعل العامّية واألصلّية مبتذلتني يف 
اجلملة، كام يفعل الكالم ذو النّغمة امُلباَلغ فيها. مثال آخر عىل اللُّغة الّساخرة، هو »لغة 
 )Ronkin and Karn )1999( االستهزاء اخلاّصة بذوي البرشة الّسوداء« اّلتي استخدمها
لوصف العدد الكبري من األشياء عىل الّشبكة العنكبوتّية اّلتي حتاكي الّسخرية اخلاّصة 
 African إفريقّية  أصول  من  لألمريكّيني  اإلنجليزّية  اللُّغة  أو  الّسوداء،  البرشة  بذوي 
American Vernacular English )AAVE(. إّن الُكّتاب املذكورين أعاله اقرتحوا أّن 

املحاكاة الّساخرة ُتستخدم لتوضيح أو ملكافحة لغة ذوي البرشة الّسوداء، األيديولوجّية 
انظر  للمتحّدثني.  نمطّية  صورة  عكس  أجل  من  أو   ،Linguistic Ideology اللُّغوّية 

.Variety Imitation الّتقليد املتنّوع ،Stereotype أيًضا النّمطّية
Modal (-ity): األفعال املساعدة 

تعود إىل الّطرق اّلتي يقوم الُكّتاب أو املتحّدثون بوصف املواقف واالعتقادات بشأن 
درجة الّتأكد مما يكتبونه أو يقولونه. ففي ضوء هذا الّتفسري، فإّن هذا الّتشكيل يشتمل 
عىل العديد، إذا مل يكن مجيع األوجه لنّص ما. ففي كثري من األحيان، يتّم تعريفها يف 
 she“ اللُّغة اإلنجليزّية بأنا تلك اّلتي تتعّلق بالفئة الفرعّية لألفعال املساعدة، كام يف: 
ممّيزة،  خصائص  هلا  املساعدة  األفعال   .”will/may/can/ought to/should come

فعىل سبيل املثال: غياب الّتصيف، مثل–s أو –ing. عنارص أخرى لألفعال املساعدة 
 she will“ :ومثال عليها ،« Modal Verbs الّظروف املساعدة»Modal Auxiliaries

As- الفعل  يف  الّزمن  عامل  أيًضا:  انظر   .”certainly/ probably/definitely/come

.Mood احلالة ،Modality الّطريقة ،Tense زمن الفعل ،pect

Mode: النّمط 
Systemic Functional Lin- النّظامّية الوظيفّية  اللُّغوّيات  ُيستخدم يف   مصطلح 

guistics لإلشارة إىل ما يمكن أن ُيعرف بشكل عاّم باسم وسائل Medium أو قنوات 

Channel االّتصال، مثل األنامط املكتوبة أو األنامط املحكّية، ويعترب النّمط أحد جوانب 

تنّوع اللُّغة الّثالثة، حيث ُيعدُّ كلٌّ من الفحوى Tenor واحلقل Field اجلانبني اآلخرين.
كام تّم الرّتكيز مؤّخًرا عىل وسائط الّتواصل غري الّلفظّي، مثل الّصور املرئّية والّصوتّية 
اّلتي جتمع  والّطرق  املكتوبة واملحكّية،  اللُّغة  إىل  باإلضافة  املوسيقى(،  املثال،  )عىل سبيل 
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.Multimodality فيها وسائط خمتلفة لتمثيل املعنى يف نصوص حمّددة. انظر تعّدد الوسائط
Modernisation:الّتحديث 

 Ferguson )1968( وُيعرف  اللُّغوّي،   Elaboration للّتطوير  كمرادف  ُيستخدم 
الّتحديث بأّنه: تطّور قابلّية الرّتمجة Inter-translatability الّشفوّية مع اللُّغات املوّحدة 
والّتعليمّية،  والّثقافّية  والّسياسّية  اليومّية  املجاالت  يف  دوليًّا  واملعتمدة  النّاضجة، 

وباألخّص املجاالت الّتقنّية / العلمّية.
Modernism: العرصنة 

يشري إىل حركة فنّية وأدبّية واسعة يف أوروبا والواليات املّتحدة األمريكّية يف ناية 
القرن الّتاسع عرش. وكان البعد الّرئيس للحركة الرّتكيز الّذايّت بوعي عىل وسائط شبه 
والّلباس،  والفّن،  اللُّغة،  مثل:  خمتلفة،  سياقات  يف  مستخدمة   Semiotic سيميائّية 
مثل  الّتعامل مع وسائط،  بعيًدا عن  الّتحّول  احلداثة عىل  املعامرّية. وتنطوي  واهلندسة 
الّشفافّية اّلتي متثِّل الواقع، أو تعكس احلياة احلقيقّية نحو الرّتكيز عليها بوصفها متثيالت 
بعد  ما  إىل  ينظر  )Smith )1998(, Childs )2000، كام  مناقشات  انظر  ذاهتا.  يف حدِّ 

احلداثة Postmodernism عىل أّنه استمرار هلذه األفكار. 
Modernity: احلداثة 

بالّتحّول  تتمّيز  الّتاريخ  يف  فرتة  إىل  لإلشارة  االجتامع  علامء  يستخدمه  مصطلح 
الّصناعّي، وارتفاع أمهّية الّدولة القومّية، وكانت هناك مناقشات حول الفرتة الّتارخيّية 
الفعلّية اّلتي تشّكل فرتة احلداثة، حيث يمّيز بعض علامء االجتامع القرنني الّرابع عرش 
والّثامن عرش عىل أّنام الفرتة احلديثة؛ بينام يشري البعض اآلخر إىل أواخر القرنني الّثامن 
الّتارخيّية  الّطرق مع الفرتة  عرش والّتاسع عرش، وغالًبا ما تتناقض احلداثة يف عدد من 
بعد  ما  أو   ،Late Modernity املتأّخرة  بالعصنة  الفرتات  هذه  إىل  وُيشار  الاّلحقة، 
العصنة Post Modernity، أو العصنة املرتفعة High Modernity. كام تشمل هذه 
الّتناقضات الّتحّول من اهلياكل االجتامعّية املستقّرة إىل األكثر مرونة؛ حيث الّتغرّيات 
يف وسائل اإلنتاج، من اإلنتاج الّصناعّي واسع النّطاق إىل أعداد متزايدة من الرّشكات 
م مجيع اخلدمات الّرئيسة  املتخّصصة الّصغرية؛ والّتحّول من احلكومات املركزّية اّلتي تقدِّ
إىل منّظامت مستقّلة غالًبا ما ُتدار من ِقبل القطاع اخلاّص، وتعترب الّسمة الّرئيسة للحداثة 

.Giddens )1990, 1991( انظر ،.Globalization املتأّخرة هي العوملة
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هبا  يشّكل  اّلتي  والّطرق  املتأّخرة،  احلداثة  فرتة  يف   Discourse اخلطاب  أمهّية  إّن 
الرّتكيز يف  الّتارخيّية- هي  الّلحظة  الفرد وهويته وعالقاته االجتامعّية يف هذه  اخلطاب 
 Critical Discourse بعض جماالت دراسة اللُّغة، وال سّيام الّتحليل النّقدي للخطاب

.Chouliaraki & Fairclough )1999( انظر .Analysis )CDA(

Monitored Speech: اخلطاب املراَقب 
وُيعرف  الكالم،  ونوع  طبيعة  إىل   Attention االنتباه  الفرد  فيه  يويل  اّلذي  الكالم 
الكالم  يتناقض مع  Careful، كام  الّدقيق  أو   Formal الّرسمّي  باسم األسلوب  أيًضا 
العامّي Vernacular اّلذي يتحّدث فيه الفرد بحرّية دون االنتباه إىل القواعد الّتوجيهّية 

أو غريها من املعايري.
 Second Language Acquisition حياول املتعّلم يف دراسات اكتساب اللُّغة الّثانية
من خالل اخلطاب الّدقيق تطبيق قواعد اللُّغة املكتسبة اّلتي قام بتدريسها أو تعّلمها، 
Language Acquisi- اللُّغة  اكتساب  أّن   Stephen Krashen )1987(  ويفرتض

املراقب، حيث حيدث  اللُّغة( حيدث يف غياب مثل هذا اخلطاب  تعّلم  tion )بداًل من 

االكتساب عندما تتّم معاجلة القواعد واستيعاهبا دون وعي.
Monogenesis: أحادّية املنشأ 

وهي نظرّية يف اللُّغات املحلّية Pidgins ولغات الكريول Creoles اّلتي تعزو مجيع 
نفس  إىل  الكريول(  لغات  النّهاية  ا هلا )ويف  مقرًّ أوروبا  تّتخذ من  اّلتي  املحلّية  اللُّغات 
ُتعترب  اّلتي   Sabir لغة  اسُتحدثت من  اّلتي  الربتغالّية  مبّسطة من  املصدر، وهي صيغة 
القرون  يف  الّصليبّية  للحروب   Lingua Franca املشرتكة  لّلغة  بورتوغرافيًّا  شكاًل 
أّول  هم  الغالب  يف  كانوا  الربتغالّيني  ألّن  نظًرا  إّنه  النّظرّية:  هذه  وتقول  الوسطى، 
القائمة  املحلّية  اللُّغة  فإّن  العامل؛  الّتجارة يف أجزاء خمتلفة من  أقاموا  اّلذين  األوروبّيني 
هلا الّتجار واملستعمرون  عىل الربتغالّية قد تطّورت يف تلك املناطق الّساحلّية، واّلتي عدَّ
األوروبّيون الاّلحقون، كام مل يتّم تغيري بنية اللُّغة املحلّية األصلّية بشكل جذرّي، ولكن 
تّم استبدال مفرداهتا بعنارص من لغات أخرى، مثل: اإلسبانّية، واهلولندّية، والفرنسّية، 
عىل  مدعومة  النّظرّية  هذه  تعد  ومل   .)Relexification الفعل  رّد  )انظر  واإلنجليزّية 
نطاق واسع؛ حيث يعتقد خصومها أّن تبسيط اللُّغة Pidginisation يمكن أن حيدث 

بشكل مستقّل يف أوقات وأماكن خمتلفة.
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Monolingual (-ism): أحادّي اللُّغة 
العثور  أيًضا  Monolinguality يمكن  بلغة واحدة فقط   ث  الّتحدُّ يشري إىل حقيقة 
بأكملها  الّدول  أو  واملجتمعات  األفراد  يمكن وصف  اللُّغة، كام  أحادّي  عىل مصطلح 
Multi- اللُّغات  متعّددة   ،Bilingual اللُّغة ثنائّية  من  النّقيض  )عىل  اللُّغة  أحادّية   بأّنا 
lingual(، وقد يشري إىل درجة من الّتجانس اّلذي ال وجود له يف املامرسة العملّية. فيام 

إىل  واحدة  لغة  سوى  فيها  تتوّفر  ال  اّلتي  املحلّية  املجتمعات  يف  حتى  املتحّدثون  حيتاج 
فهم اخليارات املختلفة لّلغة، وطرق الّتحّدث Ways of Speaking هبا، وما إىل ذلك. 
األحيان  بعض  يف  الواليات  مستوى  وعىل  األفراد،  مستوى  عىل  األحادّية  اللُّغة  تّتخذ 
كقاعدة )عىل سبيل املثال: يف الّسياسة اللُّغوّية Language Policy، والّتخطيط اللُّغوّي 
 Monolingual وقد أشري إىل ذلك بأّنه عادات أحادّية اللُّغة ،)Language Planning

تنمية  مناقشة  متّت  كام   ،)Linguistic Habitus اللُّغوّية  العادات  عىل  )مثال   Habitus

 National Language الّدول القومّية يف أوروبا، حيث كانت الّدول مرتبطة بلغة وطنّية
معّينة. وتؤّدي عادات أحادّية اللُّغة إىل عدم مراعاة الّتنّوع اللُّغوّي يف الّتعليم، وسياقات 
املؤّسسات األخرى؛ لالّطالع عىل مناقشات ومصادر أخرى )Gogolin )2001، انظر 

.Habitus أيًضا عادة
Monologic (Monologism): أحادي املنطق 

مصطلح يستخدمه Bakhtin لإلشارة إىل مقاربات اللُّغة اّلتي تقف يف تناقض صارخ 
Monolog- املنطق  أحادي  مفهوم  ويؤّكد   .Dialogic Approach احلوارّي نجه   مع 
اللُّغة كنظام  اللُّغة الفعلّية واملثالّية، والرّتكيز عىل  عىل الوحدة والّسلطة يف استخدام   ic
ع  الّتنوُّ منفصل، وبطريقة مثالّية يف كثري من األحيان. وخالًفا لذلك، يؤّكد احلوار عىل 
وتعّدد األصوات Polyphony، واّلذي يعتربه Bakhtin وصًفا لالستخدام الفعيّل لّلغة، 
.Heteroglossia ومثاليًّا للنّضال من أجله. يرجى االّطالع أيًضا عىل ازدواجّية الّتباين

Monophthong: حرف عّلة واحد ُيلفظ بدون حركة أعضاء النّطق
.Vowels انظر حروف العّلة

Mood: احلالة 
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فئة ُتستخدم لتصنيف شكل الفعل، باإلضافة للّجملة اّلتي حتتوي عليه؛ من حيث 
به.  قام  اّلذي  الفعل  أو  حوله،  به  اخلاّصة  املعتقدات  أو  الفعل،  من  املتكّلم  موقف 
بالفعل(، و«إمكانّية«،  القيام  الّرغبة يف  وتشمل هذه املواقف »اليقني«، و«الّرغبة« )أو 
لغات  الّصيّف يف  الوزن  مثل:  بطرق خمتلفة،  احلالة  الّتعبري عن  إىل ذلك. ويمكن  وما 
يف  البادئة  خالل  ومن  اإلنجليزّية،  اللُّغة  يف  املساعد  الفعل  خالل  ومن  الاّلتينّية،  مثل 
Imper- عىل حالة افرتاضّية Subjunctive Mood ؛ حيث تدلُّ حالة النّصبZulu  لغة

أو اإلرادة،  الّرغبة  Optative Mood عىل  الّتمنّي  ative Mood، يف حني تدّل صيغة 

وتدلُّ حالة الّرفع Indicative Mood عىل شكل غري حمّدد أو حمايد، حيث تدّل عادة 
 ،Aspect انظر أيًضا: عامل الّزمن يف الفعل  .Declarative عىل بيان أو مجلة تصحيّية

.Modality الّطريقة ،Tense زمن الفعل
Moral Panic: الّذعر األخالقّي 

وهو مصطلح يستخدمه املؤرخ الّثقايف )S. Cohen )1987 للّطريقة اّلتي يتّم فيها 
النّظر يف الّظاهرة أو املشكلة االجتامعّية اّلتي تظهر بشكل مفاجئ وُمبالغ فيها يف املناقشة 
العاّمة، وغالبا ما يتمُّ ذلك بطريقة خميفة وأخالقّية ال تتناسب مع املشكلة مع حتذيرات 
املنشورات اإلباحّية،  الّروكو،  من كارثة وشيكة حول قضايا، مثل: اهلجرة، موسيقى 
عىل  املفهوم  هذا   Deborah Cameron )1995( تطّبق  كام  ذلك.  إىل  وما  والّدعارة، 
يف  بريطانيا  يف  املثال:  سبيل  عىل  املجتمعات،  بعض  يف  اللُّغة  هبا  تعامل  اّلتي  الّطريقة 
الّثامنينّيات وأوائل الّتسعينّيات، كان هناك نقاش كبري حول حالة تدريس قواعد اللُّغة يف 
املدارس مع اّدعاءات بأّن إمهال تعليم اللُّغة النّحوّي الّرسمّي )اإلمهال الواضح( يؤّدي 
إىل ظهور األمّية، وعدم االنضباط، باإلضافة لالضمحالل األخالقّي. وتّم إلقاء الّلوم 
عىل الّسياسات الّتعليمّية الّليربالّية اّلتي تستند جزئيًّا إىل البحوث اللُّغوّية واالجتامعّية. 
إّنه:  حيث  من  األخالقّي«  »الّذعر  معايري  استوىف  قد  اجلدل  هذا  أّن   Cameron يرى 
املبّكر لكبش الفداء؛ ج( كشف  الّتعّرف  أّويّل للمشكلة؛ ب(  أ( كان هناك »اكتشاف« 
حتّول  هناك  كان  د(  باألزمة؛  الّشعور  عّزز  عنها  واإلبالغ  املشكلة  من  أخرى  حاالت 
نحو املزيد من املحاوالت االستبدادّية للحلول، فيام ترى Cameron أّن اجلدل مل يكن 
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له سبب واحد، وبالّتأكيد ليس عن القواعد وحدها، وبداًل من ذلك، كانت القواعد 
املطاف  ناية  املناقشات يف  Social Class، وكانت  االجتامعّية  للّطبقة  كرمز  ُتستخدم 
سياسّية يف طبيعتها، مع استخدام اللُّغة لدعم القيم املحافظة بداًل من الّليربالّية أو القيم 
املذهب  انظر  ككل.  املجتمع  يف  ولكّن  الّتعليم  يف  فقط  وليس  والّسياسات،  الّتقدمّية 

.Verbal Hygiene وصّحة الّلفظ ،Purism والنّقاء ،Prescriptivism  الوصفّي
Morpheme:مقطع رصيّف يمّثل أصغر وحدة لغوّية ذات معنى

ُيستخدم هذا املصطلح يف علم الّصف Morphology والبنية القواعدّية للكلامت 
لوصف أصغر وحدة لغوّية ذات معنى. وقد خيتلف مفهوم هذا املقطع الّصيّف من هلجة 
الّصيّف  الّتنّوع  رضوب  من  رضب  أّنا  عىل  الّظاهرة  هذه  دراسة  ويمكن  أخرى،  إىل 

.Morphological Variation

Morphology:علم الرّصف 
 Grammar القواعد  من  جانًبا  الّصف  ويعدُّ  ودراستها،  الكلمة  بنية  إىل  ويشري 
هي  الّصف  يف  األساسّية  الّتحليل  وحدة  وتعّد  اجلملة.  تركيب  أو   Syntax والنّحو 
املورفيم Morpheme. وقد درس علامء اللُّغوّيات االجتامعّية عّدة جوانب من الّتنّوع 
الّصيّف، ومنها تصيفات الفعل يف خمتلف أصناف اللُّغة اإلنجليزّية؛ كحدوث صيغ، 
وحذف  وكتقّلص  »she loves«؛  القياسّية  لإلنجليزّية  كمخالف   »she love« مثل: 
 African إفريقّية  أصول  من  لألمريكّيني  اإلنجليزّية  كاللُّغة  أصناف،  يف  الّربط  أفعال 

.)American Vernacular English )AAVE

Mother Tongue: اللُّغة األّم 
األساسّية  واللُّغة   ،Home Language البيت  ولغة  األصلّية،  اللُّغة  مع  جمموعة 
من  جمموعة  وهي   ،First Language )L1( األوىل  واللُّغة   ،Primary Language

اللُّغة  أّي  الوالدة،  منذ  الفرد  ِقبل  املستخدمة من  لّلغة  املتداخلة لإلشارة  املصطلحات 
االعتيادّية يف البيت واملجتمع. وتشري هذه املصطلحات يف أبسط احلاالت للفرد اّلذي 
هو جزء من عائلة وجمتمع ذي معايري أحادّية اللُّغة ثابتة إىل نفس الكينونة، فعىل سبيل 
األّم،  اللُّغة  أيًضا  الوالدة، وهي  منذ  املحكّية  اللُّغة  إىل  الفرد األصلّية  لغة  املثال: تشري 
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واّلتي بدورها تشري إىل اللُّغة األصلّية املنقولة بالعادة من اآلباء، ولغة البيت وهي اللُّغة 
املحكّية كلغة أوىل، وهي اللُّغة األساسّية )اللُّغة األكثر استخداًما(.

اللُّغة  ثنائّية  جمتمعات  يف  خصوًصا  الّظروف  وبحكم  ذلك،  من  الّرغم  وعىل 
لغوّي  حتّول  بمرحلة  متّر   Multilingual اللُّغات  متعّددة  جمتمعات  أو   Bilingual

مهّمة،  اختالفات  إىل  املصطلحات  قد تشري هذه  لغة جديدة،  إىل    Language Shift

وتكون مبهمة بعض اليّشء، ومستخدمة باختالف من ِقبل كتَّاب خمتلَفني. عالوة عىل 
ذلك، قد تكون اللُّغة األّم لطفل ما خمتلفة عن والديه. ومن املمكن أيًضا أن تكون لغة 
البيت- ويف نفس احلالة- غامضة؛ بأّنا اللُّغة الّتقليدّية املستخدمة من قبل الكبار، أو 
لغة األطفال األصلّية اجلديدة أو كلتامها؟ قد تكون إحدى لغات البيت تلك ليست لغة 
أصلّية لبعض أفراد العائلة؛ بينام تشري اللُّغة األوىل )L1( عادة إىل لغة مكتسبة أّواًل، أو 
إىل لغة أصلّية. وهنالك حاالت قد يكون فيها الّطفل قد انتقل من لغة »أ« إىل لغة »ب« 
 )L1( يف مرحلة عمرّية مبّكرة، وتوّقف عن استخدام اللُّغة »أ« متاًما؛ أي أّن لغته األوىل
أن  الّتطبيقّية  اللغويات  علامء  بعض  يفّضل   ، وعليه  تغرّيت.  قد  تكون  أن  املمكن  من 
يقتص إستخدام اللغة األم L1 إضافة إىل اللغتني : الثانيةL2  والثالثةL3  عىل أغراض 
املثال  . ففي  العامة  الرئيسة يف املجاالت  اللغة  الزمني مع اإلحتفاظ بإستخدام  احلّس 
اللُّغة  قد تكون  بينام  للّطفل،  زمنيًّا  املرّتبة   )L1( أن تكون املمكن  »أ« من  لغة  السابق، 

»ب« لغته األساسّية يف عمر معنّي.  
Motherese: لغة األّم املبّسطة 

.Child-Directed Speech )CDS( انظر اخلطاب املوّجه لألطفال
Mother-in-Law Vocabulary, Style: مفردات وأسلوب احلامة 

.Avoidance انظر الّتجنّب
Move: حركة 

 ،Discourse Analysis هي وحدة وظيفّية حتليلّية يف بعض صيغ حتليل اخلطاب 
ويتنّوع معناها الّدقيق داخل أأأأأأطر حتليلّية خمتلفة. عىل سبيل املثال، داخل نظام حتليل 
اخلطاب اّلذي اخرتعه )John Sinclair & Malcolm Coulthard )1975، احلركات 
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تتكّون  الّصفّية،  الغرفة  تفاعل  يف   متحّدثني.  بني   Exchange مقايضة  من  أجزاء  هي 
املبادرة  حركات:  ثالث  من  إمجااًل  الّطالب  من  املعلومات  جللب  املصّممة  املقايضة 
)انظر االستهالل  املعّلم  الّراجعة من  فأكثر، والّتغذّية  املعّلم، واإلجابة من طالب  من 
ويمكن   .Initiation-Response-Feedback )IRF( الّراجعة  والّتغذية  واالستجابة 
للحركة الواحدة القيام بفعل واحد أو أكثر. ومن األمثلة عىل ذلك، حركة استهاللّية 
)مبادرة Initiation Move(، مثل: »هل لك أن ختربينا أكثر عن ذلك يا Anna؟« واّلتي 

بدورها جتلب معلومات، وحتّدد طالًبا معّينًا ليعطي هذا.
Move Analysis عىل نصوص مكتوبة، خصوًصا عىل  قد تّم تنفيذ حتليل احلركة 
هبا  يقوم  اّلتي  املختلفة  احلركات  حتديد  يتمُّ  حيث  أكاديمّية،  بحثّية  ملقاالت  مقّدمات 
 Swales( انظر  الّدقيق.  دراستهم  بمجال  يتعّلق  فيام  مناقشة/برهان  إلنشاء  الُكّتاب 
فعىل  خطوات،  إىل  حركة  كّل  تقسيم  يمكن  أّنه  بالذكر  اجلدير  ومن   .)1981, 1990

سبيل املثال: قد تكون حركة ١ يف املقّدمات للمقاالت البحثّية إلنشاء إقليم، ويمكن 
تقسيم هذا إىل عّدة خطوات إضافّية؛ كاّدعاء املركزّية، أو عمل تعاميم عىل موضوع، أو 

  .)Swales, 1990( استعراض عنارص من دراسات سابقة
Multidimensional Scaling: الّتدريج متعّدد االجّتاهات 

وهي طريقة إحصائّية تسمح للباحثني بتمثيل أوجه الّشبه وأوجه الّتباين بني- عىل 
سبيل املثال- متحّدثني، أو لغات يف مساحة ثنائّية أو ثالثّية االجّتاه/ األبعاد، حيث إّنه 
كّلام قّلت املسافة بني املتحّدثني أو اللُّغات بالنّسبة لبعضها البعض، زادت أوجه الّشبه 

.Cluster Analysis ع األصوات الّساكنة بينها. انظر أيًضا حتليل جتمُّ
Multilingual (-ism): تعّددّية اللُّغات

يرُد هذا املصطلح يف كثري من دراسات اللُّغوّيات االجتامعّية عىل أّنه مرادف ملصطلح 
الّثنائّية اللُّغوّية Bilingualism، حيث ُيعّرف عىل أّنه استخدام لغتني أو أكثر من ِقبل 

شخص ما، أو يف جمتمع لغوّي Speech Community حمّدد.
حيث  املصطلحني،  بني  الّتمييز  عىل  مؤّخًرا  االجتامعّية  اللُّغوّيات  علامء  حرص 
يتحّدث  اّلذي  الّشخص  لوصف   Bilingualism اللُّغوّية  الّثنائّية  مصطلح  ُيستخدم 
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بلغتني اثنتني، أّما مصطلح الّتعّددّية اللُّغوّية Multilingualism فيستخدم فقط لوصف 
الّشخص اّلذي يتحّدث بثالث لغات أو أكثر.

Multiliteracies: تعددّية القراءة والكتابة 
 New( مفهوم مرتبط بمجموعة من األكاديمّيات املعروفة باسم جمموعة لندن اجلديدة
London Group )2000، وقد تّم استخدامها بثالثة طرق: أ( لإلشارة إىل الّسياقات 

املختلفة اّلتي يعيش فيها النّاس، ووجود ما يقابلها من ممارسات متعّددي اللُّغة وحمو 
األمّية. ب( لإلشارة إىل جمموعة متزايدة ملا هو معروف بعلم الّرموز أو املوارد الّتمثيلّية 
اّلتي تّم استخدامها أكثر من جمّرد استخدام لفظّي،   Representational Resources

وصفحات  اإللكرتويّن،  الربيد  رسائل  مثل:  احلديثة،  الّتكنولوجيا  تقنّيات  يف  سّيام  ال 
اإلنرتنت وألعاب الكمبيوتر. ج( لطرح أسئلة حول أنواع اللُّغات وحمو األمّية الواجب 
الّتعليمّي  األمّية  حمو  برنامج  فيها  أساسّية  عنارص  أربعة  هناك  املدارس.  يف  تدريسها 
يف  مغمورين  الّطالب  يكون  حيث   ،Situated Practices حمّددة  نشاطات  اهلادف: 
يتمُّ  حيث   ،0vert Instruction العلنّية  الّتعليامت  األمّية؛  حمو  نشاطات  من  جمموعة 
Crit- انتقادّي تأطري  النّصوص؛  بطريقة واضحة ومنتظمة يف حتليل  الّطالب   تدريس 
ical Framing، حيث يدرس الّطالب النّصوص اّلتي يقرؤونا ويكتبونا وخيّططون 

حيث   ،Transformed Practices متحّولة  نشاطات  وأخرًيا  ناقدة؛  دراسة  لعملها 
يطّور الّطالب طرًقا جديدة يف تصميم وبناء املعنى. إّن مرحلة التأطري االنتقادّية تتوازى 
Critical Language Aware- النّاقد اللُّغوّي  الوعي  إليها  دعا  اّلتي  مع  كبري   بشكل 

.Design انظر أيًضا تصميم .ness

Multimodal (-ity): تعّددّية األنامط 
  Gunther Kress & Theo Leeuwen بعمل كلٍّ من  مفهوم مرتبط بشكل خاّص 
)2001( ، وتأكيدمها عىل طبيعة تعّدد األنامط يف كّل عملّيات الّتواصل. عىل نقيض الكثري 

من الّدراسات يف اللُّغوّيات الّتطبيقّية الغربّية واللُّغوّيات االجتامعّية، حيث تّم الرّتكيز عىل 
ًثا وكتابة(. افرتض Kress & Leeuwen أّن كّل عملّيات  الوضع الّلفظّي يف الّتواصل )حتدُّ
الّتواصل هي متعّددة األنامط، وأّن هناك حاجة ملحة لتحليل مجيع األشكال بام يف ذلك 
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األصوات مثل املوسيقى والّصور املرئّية والرائحة وذلك بطريقة منظمة ، معتمدين بذلك 
. Systemic Functional Linguistics عىل اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية

كان الّتغريُّ اجلذرّي قد اخّتذ حّيًزا يف عملّيات الّتواصل، وسبًبا رئيًسا للّتقّدم يف الرّتكيز 
نحو  ل  والّتحوُّ املرئّي.  النّمط  استخدام  زيادة  نحو  خاّص  وبشكل  األنامط،  تعّدد  عىل 
االستخدام املتزايد للّصور املرئّية يأيت يف املقام األّول؛ وذلك بسبب زيادة توافر تكنولوجيا 
بكثري من غريه،  أطول  تاريخ  له  األنامط  تعّدد  أّن  به  املسّلم  فمن  ذلك،  مع  املعلومات. 
مثاًل: )كانت املخّططات يف القرون الوسطى مرئّية للغاّية(، والّتنّوع الّثقايّف الكبري، عىل 
 Menezes de Souza, سبيل املثال، املامرسات اللُّغوّية الربازيلّية متعّددة األنامط )انظر
2003(. وقد تّم استخدام أأطر أخرى يف حتليل ودراسة تعّددّية الوسائط، الحظ- عىل 
سبيل املثال- النّهج املتأّثر بعلم النّفس املتبنّى من ِقبل )Ruth Finnegan )2002. انظر 

.Non-Verbal Communication اّتصاالت غري شفهّية ،Design أيًضا تصميم
Multiple Negation: النّفي املتعّدد 

يشري النّفي إىل البناء النّحوي اّلذي ينفي أو يتعارض مع معنى الكالم، وتستخدم 
اجلزيئات الّسلبّية عادة يف اللُّغة اإلنجليزّية، مثاًل not اّلتي تعني ال. حيث إّن العديد من 
أصناف النّفي غري املعيارّية يف اللُّغة اإلنجليزّية كالنّفي املؤّكد هو أمر شائع، مثاًل: »مل 
يفعل أحد ال يشء nobody didn›t do nothing«، رجوًعا لّلغة املعيارّية اإلنجليزّية 
أيًضا  البناءات  هذه  مثل  وُتعرف   .»nobody did anything يشء  أّي  أحد  يفعل  »مل 
ع يف النّفي Negative Spread، أو النّفي املزدوج Negative Concord. ومع  بالّتوسُّ
اللُّغة  املتعّدد يف  النّحوّي  النّفي  املتعّدد مؤّكدة، مثاًل:  النّفي  أنواع  فإّنه ليس كّل  ذلك، 

الفرنسّية ولغة القبائل اإلفريقّية.
Multiplex (-ity): تعّددّية الّتشابك 

تعّددّية العالقات هي سمة وثيقة متامسكة للعالقات االجتامعّية )انظر أيًضا شبكات 
االجتامعّية  الّشبكات  يف  النّاس  يرتبط   .)Social Networks االجتامعّية  الّتواصل 
بعالقات متعّددة، مثاًل: يمكن الثنني من أفراد شبكة اجتامعّية أن يرتبطوا ببعضهم بطرق 
خمتلفة، مثل: زمالء العمل، األقارب، األصدقاء وأفراد من نفس احلزب الّسيايّس... 
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أفراًدا  أفراد شبكة معّينة مع بعضهم بصفة واحدة، مثل أن يكونوا  يرتبط  إلخ. حيث 
ى شبكة متوّحدة Uniplex Network العالقات  من نفس احلزب الّسيايّس. هنا، ُتسمَّ

.)Weak Ties الّروابط الّضعيفة ،Strong Ties انظر أيًضا: الّروابط القوّية(
Muted Group: املجموعة الّصامتة 

 .Edwin Ardener و  Shirley Ardener مصطلح اشُتّق من عمل عاملي النّفس
ال  حيث  الرّتابط،  يف  قّوة  أقلُّ  اجتامعّية  جمموعة  بأّنا  الّصامتة  املجموعة  فا  عرَّ حيث 
الّتعبري«. ختضع  Dominant »وسائط  املهيمن  باملجتمع  ممّثاًل  بالواقع  ارتباطهم  يكون 
املهيمنة، وأفضل متثيل للواقع هو من خالل هذه  هذه املجموعات للفئات املجتمعّية 
املجموعات. إنَّ املجموعات الّصامتة هي فعليًّا صامتة؛ لذلك فإّنم بحاجة للّتعبري عن 
أنفسهم من خالل الوضع املهيمن الّسائد يف أّي وضع كان؛ من أجل أن يتمَّ سامعهم، 
لكن ال يمكن الّتعبري عن أّي نموذج بديل للعامل بشكل صحيح من خالل هذا النّموذج. 
وجود وسائط الّتعبري الّسائدة قد حيول دون نجاح حماولة املجموعة الّصامتة من توليد 
مثل هذه األنامط، مثاًل حماولة )Ardener, 1978(. قد يكون هذا اجلدال األخري متناغاًم 
حيث   )Linguistic Determinism اللُّغوّية  احلتمّية  )انظر  لّلغة  احلتمّي  املفهوم  مع 
أّكد Ardener  عىل دور املرأة كمجموعة صامتة، وتّم تبني أفكارهّن من قبل منارصي 
حقوق املرأة اّلتي تشعر بالقلق إزاء االّضطهاد اللُّغوّي للمرأة. )للمناقشة واالنتقاد انظر 
 Language اللُّغة ونوع اجلنس ،Feminism وانظر أيًضا النّسوّية ،)Cameron, 1992

.Women‘s Language ولغة املرأة ،and Gender

Mutual Intelligibility: الفهم املتباَدل 
يقال إّنه يمكن فهم لغتني خمتلفتني بشكل متبادل إذا كان بإمكان املتحّدثني أن يفهم 
Dia- الّلهجات للّتمييز بني  أحياًنا  ُيستحرض  املتبادل  الفهم  إنَّ معيار  البعض.   بعضهم 
الّطرفني(. مع ذلك،  Languages )غري املفهومة بني  الفهم(، واللُّغات  lects )متبادلة 

فإّن هناك مشاكل جاّدة / واضحة يف هذا النّهج. حيث إّنه قد تؤّدي العوامل االجتامعّية 
والّثقافّية إىل اّدعاء املتحّدثني بعد الفهم ألصناف اللُّغة املرتبطة ارتباًطا وثيًقا مع بعضها، 
ث يف جنوب إفريقيا، ومها  عىل سبيل املثال: لغتان من لغات Bantu املستخدمتان للّتحدُّ
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الن جزًءا رئيًسا يف عملّية الّتواصل بالّلهجة  لغتا Zulu  و Xhosa، حيث تتشاهبان وتشكِّ
Dialect Continuum. مع ذلك، كثرًيا ما يّدعي املتحّدثون هبا أّنه من الّصعب عليهم 

  Xhosa و  Zulu أن يفهموا بعضهم من خالهلا. وحقيقة أن يتّمتع كّل من متحّدثي لغتي
للفهم.  تقييمهم  تؤثر عىل  قد  اّلتي  الّسياسّية  ثقافّية، ويدعمون خمتلف األحزاب  هبوّية 
وكذلك باملثل، يف اللُّغتني اهلولندّية واألملانّية اّلتي يعتربها املتحّدثون هبا أّنا لغات خمتلفة 
ومتمّيزة )مثل لغتي Zulu  و Xhosa اللَّتني لدهيام معايري قياسّية خاّصة هبام(، واّلتي ُتعترب 
قريبة ومفهومة بشكل متباَدل من الّطرفني إىل حّد ما، خاّصة عىل طول احلدود األملانّية 
اهلولندّية. فإّن تعريفهم لّلغات بشكل منفصل عن بعضهام جاء كنتيجة للّتاريخ الّسيايّس 
والّثقايّف املستقّل ألصحاب األقاليم اّلذين يتحّدثون هبا. من ناحية أخرى، فإّن يف الّدول 
اإلسكندينافّية متحّدثني لّلغات املحلّية املختلفة )الدنامركّية، الّسويدّية والنروجيّية( يرون 
أنفسهم عىل أّنم ينتمون إىل ثقافة إسكندنافّية واحدة عاّمة. وإن مل يكن الّتواصل عرب 
ليس  هو  الفهم  فإّن  وبالّتايل،  أمر شائع.  لكنّه  متكاماًل،  الوطنّية  املحلّية..  اللُّغة  حدود 
يتأّثر  إّنه  حيث  واستخدامها.  اللُّغة  منزلة  مسألة  لكنّها  ال،  بنعم/  عنها  نجيب  بظاهرة 
Ab- املبَتعدة اللُّغات  انظر:  الّشخصّية.  العوامل  بالّدافع واخلربة، وكذلك   بشكل كبري 

.Semi-Communication شبه الّتواصل ،Ausbau  اللُّغات املتطّورة ،stand
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N
Narrative: قّصة 

من  سلسلة  فيها  لقّصة  لإلشارة  استخدامه  تّم  مفهوم  هو  الّروائّي  بساطة،  بكل 
من  خمتلفة  أنواع  أجريت  وقد  الّرئيسة.  الّشخصّيات  من  أكثر  أو  واحد  مع  األحداث 
 Vladimir Propp )1968( اشتهر  حيث  الّروايات.  من  خمتلفة  أنواع  عىل  الّتحليل 
املتعارف  الرّتاكيب  من  أساسّية  جمموعة  د  حدَّ اّلذي  وهو  اخليالّية،  الّروايات  بتحليل 
أّي وضع: حمكّي،  تكون يف  أن   Genre للّرواية  ويمكن  األديّب.  النّوع  هذا  عليها عرب 

مكتوب، مرئّي وصويّت  كاملوسيقى.
للّروايات  االجتامعّية  اللُّغوّية  الّدراسات  استخدم  َمْن  أّول    Labov )1972( كان 

اليومّية، حيث وضع ستة أجزاء لنموذج الّروايات الّشفوّية: 
االجّتاه، ضبط إحداثّيات املشهد من حيث َمن؟ ماذا؟ أين؟ ومتى؟ •
احلبكة، اجلزء الّرئيس يف القّصة، وما حدث بعدها؟ •
الّتقييم، غاية الّراوي من رسد القّصة، وماذا بعُد؟  •
امللّخص، موجز القّصة، عمَّ تتحّدث القّصة؟ •
احلّل، اخلامتة: ماذا حدث يف النّهاية؟ وماذا كانت املحّصلة- النّتيجة؟ •
املقطع اخلتامّي، ناية الّرواية، حيث يرسد الّراوي بعًضا من أحداث الّرواية إىل  •

احلدث احلايّل.
بام يف  الّروايات،  من  العديد  أو  لتحليل جمموعة  النّموذج  هذا  وتبني  استخدام  تّم 
ذلك الّتجارب احلياتّية لكبار الّسن، مثل )Hill, 1995(، استخدمه الهتاممات األطفال 
Caldas-Coul-( النّسوة،  جلنس  مواجهات   )Maybin, 1997(  ’ العائلّية،  وجتارهبم 

thard, 1996( قصص حياة الّرجال، )Freccero, 1986( ومقاالت الّصحف اليومّية 

فيها  تكون  اّلتي  الّطرق  عىل  الّدراسات  من  العديد  يف  الرّتكيز  كان   .)Bell, 1991(
الّتفاعل املنطوق أو املحكّي.  الّروايات، بحيث هناك َمن شارك يف تأليفها، خاصة يف 

.)Ochs, 1997( -انظر - عىل سبيل املثال
النّظر للّروايات عىل أّنا أكثر من جمّرد قصص بسيطة عن أحداث أو  غالًبا ما يتّم 
أشخاص آخرين، بل ُينظر إليها عىل أّنا وسيلة هاّمة لفهم كال األمرين: اخلربة الفردّية 



-٢73-

واجلامعّية. ببساطة، يقال: إّننا يف رسد قصص معّينة عن اآلخرين وعن أنفسنا فنحن هنا 
 Bruner, 1990;( :-نبني صورة ملن نحن؟ كأفراد وكمجموعات ثقافّية. انظر- مثاًل

 .)Schiffrin, 2001; Gee, 1999

Narrow (Transcription): الّتمثيل الّدقيق بالكتابة الّصوتّية 
.Transcription انظر النّسخ

Nasal: أنفّي 
مصطلح ُيستخدم يف وصف وتصنيف األصوات الكالمّية، إشارة إىل طريقة النّطق 
Ve- الّلهاة  تكون  عندما  األنفّية  األصوات  تنتج  حيث   .Manner of Articulation

lum منخفضة )متدلّية( للّسامح للهواء باخلروج من األنف. وتشمل األصوات األنفّية 

وتظهر   )ring(. يف  األخري  كالّصوت  و]ŋ[؛   ]n[و   ]m[اإلنجليزّية اللُّغة  يف  الّساكنة 
ى بحروف العّلة Vowels يف لغات كاللُّغة الفرنسّية، حيث  األصوات الّلينة أو ما ُيسمَّ
إنَّ مثل هذه األصوات من املمكن أن ُتنطق من األنف )nasalized( يف بيئات معّينة يف 
In-  انظر أيًضا: األبجدّية الّصوتّية العاملّية .)mean( يف ]i ]اللُّغة اإلنجليزّية؛ كصوت 

.Phonetics وعلم الّصوتّيات ،)ternational Phonetic Alphabet )IPA

National Language: اللُّغة القومّية 
هي لغة مقرونة بدولة معّينة حيثام يكون معرَتًفا هبا كرمز للهوّية القومّية. حيث إّن 
يف العديد من دول ما بعد االستعامر ستبقى لغة القّوة االستعامرّية الّسابقة كلغة رسمّية 
بعد االستقالل، يف حني يتمُّ اختيار اللُّغات األصلّية للّتواصل عىل نطاق واسع كلغات 
قومّية. يف كينيا، تعدُّ اللُّغة اإلنجليزّية هي اللُّغة الرسمّية Official Language الرئيسة 
ولغة الّتعليم، بينام تعدُّ Kiswahili لغة رشق إفريقيا املشرتكة واللُّغة القومّية، وُتستخدم 
هذه اللُّغة يف النّقاشات الربملانّية، وُتَعّلم كمنهاج يف املدارس. يف بعض الدول، يوجد 
أكثر من لغة قومّية واحدة كسويرسا، واّلتي حتتوي عىل أربع لغات قومّية، وهي: اللُّغة 
األملانّية، واللُّغة الفرنسّية، واللُّغة اإليطالّية، واللُّغة الّرومانّية. انظر أيًضا: ختطيط مدّونة 

.Status Planning ختطيط حالة اللُّغة ،Corpus Planning اللُّغة
Nationalism, Nationism: القومّية والقطرنة 

إىل  تشري  بأّنا   Nationalism القومّية   Joshua A. Fishman )1972( ميَّز 
كوحدات  القومّية  للمجتمعات  اجلامعّية  اهلوّية  ز  تعزِّ اّلتي  والعواطف  الّسلوكّيات 
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اللُّغة بشكل شائع عالمة حمورّية للمجتمع  ا. تعدُّ  ثقافيًّا ومتجانسة لغويًّ سياسّية ممّيزة 
القومّي، بعبارة أخرى: اإليطالّيون يتحّدثون اإليطالّية، واليونانّيون يتحّدثون اليونانّية، 
واآليسلندّيون يتحّدثون اآليسلندّية. ومن جهة أخرى، تشري القطرنة Nationism إىل 
الّسلوكّيات واالعتقادات املتعّلقة بتطّور وإصالح االستقالل املحيّل الّسيايّس؛ كدول 
هنالك  ليس  الّشعبّية،  يف  وآسيا.  إفريقيا  يف  العرقّية  الّتعّددّية  ذات  االستعامر  بعد  ما 
إفريقيا، حيث  اللُّغوّي؛ كجنويّب  أو معتقد بني اجلنسّية واالستخدام  أّي متاثل حقيقّي 
واهلندّية،  واإلنجليزّية،  واألفريكانّية،  والّسوتو،  واهلوسا،  الّزولو،  يتحّدثون  إّنم 
واّلتيلجو، وهكذا. واملاليزّيون- مثاًل- يتحّدثون لغة Malay، واللُّغة الّصينّية الّشاملّية 
وكالّسويرسّيون  ذلك.  ونحو  واآليبان،  والّتاميل  اإلنجليزّية،  واللُّغة  )املاندارينّية(، 

يتحّدثون األملانّية، واألملانّية الّسويرسّية، واإليطالّية، والّرومانّية، والفرنسّية. 
Native (Speaker, Language): ث األصيّل، اللُّغة األصلّية  املتحدِّ

املتحّدث األصيّل Native Speaker هو شخص اكتسب لغة معّينة يف فرتة طفولته 
بشكل طبيعّي، من خالل الّتفاعل مع العائلة وأفراد املجتمع بداًل من الّتعليم الّرسمي. 
ويف هذا الّسياق، كّل شخص ُيعترب متحّدًثا أصليًّا للغة واحدة عىل األقّل، وهذه اللُّغة 
Native Language. فمن املفرتض- وعىل نطاق واسع- أّن  ُسمّيت باللُّغة األصلّية 
معظم النّاس يف اململكة املّتحدة )بريطانيا( هم متحّدثون أصلّيون لّلغة اإلنجليزّية، بينام 
معظم النّاس يف إسبانيا هم متحّدثون أصلّيون لّلغة اإلسبانّية. ويف تأسيس قواعد لغة 
 Non-mobile, األرياف  يقطنون  اّلذين  املسننّي  الّرجال  دراسة  اللُّغوّيون  ُيفّضل  ما؛ 
 Intuitions Of( األصلّيني  املتحّدثني  وحدس   )Older Rural Males )NORMs

 .)Native Speakers

املتحّدثني  جيعل  )أ(  األسباب:  من  لعدد  جدليًّا؛  املصطلح  ُيعترب  ذلك،  ومع 
واالستخدام الفعيّل لّلغة مثاليًّا، بداًل من إقرار الّتعّددّية الواسعة من املتحّدثني األصلّيني، 
Monolin- اللُّغة أحادّية  مسبًقا  ُيفرتض  العادة،  من  )ب(  األصلّية.  اللُّغات   وتعّددّية 
كمعيار،   Multilingualism تعّددّيتها  أو   Bilingualism ثنائّيتها  من  بداًل   gualism

النّاس  اللُّغوّية من املمكن أن يكون  الّتعّددّية  إّنه يف العديد من املجتمعات ذات  حيث 
متحّدثني أصليني ألكثر من لغة واحدة، واّلتي تؤّثر قواعدها النّحوّية ولفظها عىل بعضها 
البعض. )ج( الّتمييز بني املتحّدثني األصلّيني وغريهم غري واضح، حيث إّن تقديم لغة 
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من خالل النّظام الّتعليمي- كاللُّغة اإلنجليزّية يف اهلند- بإمكانه إخراج متحّدثني ذوي 
موثوقّية  بأقّل  ليست  مؤّسساهتم  واّلذين  أقرانم،  أو  األصلّيني  اللُّغة  مهارة كمتحّدثي 
ث األصيّل لّلغة  من مؤّسسات نظرائهم يف املجتمعات أحادّية اللُّغة. )د( يمتلك املتحدِّ
اإلنجليزّية يف سياقات انتشار اللُّغة  Language Spread اإلنجليزّية العاملّي، وبشكل 
أكثر حساًم، رأس مال رمزّي )انظر القّوة الّرمزّية Symbolic Power( أكثر من املتحّدث 
ث األصيّل  غري األصيّل. ومن اجلدير بالّذكر أّن االنحياز األحادّي اللُّغوّي ملفهوم املتحدِّ
 First انظر أيًضا: اللُّغة األوىل .Singh )1998( قد انتقد من ِقبل العديد من العلامء، مثل

.Nativisation تأصيل اللُّغة ،Mother Tongue اللُّغة األّم ،Language

Nativaisation: تأصيل اللُّغة 
 First العملّية اّلتي يتمُّ من خالهلا عمل اللُّغة اهلجينة )لغة اجليل األّول( لّلغة األوىل
دراسات  يف  والّصوتّية  القواعدّية  وتراكيبها  مفرداهتا  بتوسيع  أّم(؛  )لغة   Language

vari-( عة Creole. يف هذه العملّية تكتسب هذه النّوعّية املوسَّ  اجليل الّثاين )الكريولّية(
ety( متحّدثني أصلّيني.

بشكل أكثر عمومّية: هي العملّية اّلتي يتّم من خالهلا تبني لغة ثانية سابقة كلغة أوىل 
.Language Shift أّم(، من جمتمع يمّر بتحّول لغوّي(

دراسة  يف   )Indigenisation( للّتوطني  كمرادف  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
 New Englishes أو اإلنجليزّيات احلديثة ،World Englishes اإلنجليزيات العاملّية
الّدائرة  سياق  خارج  الّثانية  اللُّغة  متحّدثي  ِقبل  من  اإلنجليزّية  اللُّغة  لتكّيف  لإلشارة 
اللُّغوّي  لتتناسب مع وسطها  املّتحدة؛ وذلك  املّتحدة، والواليات  الّداخلّية؛ كاململكة 
واالجتامعّي الّثقايف يف بيئتها اجلديدة، دون الّتلميح إىل أّنا عملّية صريورة لّلغة األوىل. 

.Three Circles of English انظر أيًضا دوائر اللُّغة اإلنجليزّية الّثالث
Natural Gender: النّوع االجتامعّي الّطبيعّي 

 .Gender  انظر النّوع االجتامعّي
Near-Merger: قريب االندماج 

االقرتاب الّدقيق بني صوتني )بشكل عاّم، أصوات العّلة(، حيث إّن األصوات مع 
ذلك تبقى متاميزة صوتيًّا، وال تقرتب فعليًّا. قد أظهرت الّدراسات العملّية أّن املتحّدثني 
أّن األصوات قريبة االندماج متامثلة صوتيًّا )Labov, 1975, 1994(. ومن  يدركون 
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هي  االجتامعّية،  اللُّغوّيات  انتباه  جذبت  قد  واّلتي  هذه،  االندماج  قريبة  األصوات 
العالقة بني أصوات العّلة يف )meet( و)mate(، واّلتي بدورها شّكلت قريبة اندماج 
يومنا  يف  الّلّينة(  )األصوات  العّلة  أصوات  وإّن  املبّكرة.  احلديثة  اإلنجليزّية  الفرتة  يف 
ففي   )Milroy, 1992: 155-8 )انظر  اإلنجليزّية  اللُّغة  أصناف  معظم  يف  خمتلفة  هذا 
بلفاست، ما زال الّصوتان ُيظهران مجيع اإلشارات لقريب االندماج، حيث إنَّ هذين 
ا لبعضهام البعض بالنّسبة للمتحّدثني كبار الّسن، حيث إّن هذين  الّصوتني قريبان جدًّ

.Merger الّصوتني يعتربان  بالعادة نفس الّصوت. انظر أيًضا الّدمج
Negative Concord:انسجام النّفي 

.Concord انظر االنسجام
Negative Face: الوجه الّسلبّي 

.Face انظر الوجه
Negative Politeness: الّتأدُّب الّسلبّي 

.Politeness انظر الّتأدُّب
Negative spread: االنتشار الّسلبّي 

 .Multiple Negation انظر النّفي املتعّدد
Neighbourhood: اجلوار

علم  دارسو  جتنّب  فقد  وعادة  ما.  حّد  إىل  اجتامعيًّا  متجانس  مدينة  من  جزء  هو 
الّلهجات Urban مجع عّينات عشوائّية Random Samples كبرية، وقد عملوا دراسات 
جوار ملهمة إثنولوجيا )متبننّي أسلوب صديق الّصديق Friend of a Friend(. ومثال 
Lan- اللُّغة يف املدينة الّداخلّية« Labov )1972c(  حديث عىل دراسة اجلوار يف دراسة

الّذكور  ملجموعات  اللُّغوّية  للمامرسات  دراسة  وهي   ،»guage in the Inner City

 Lesley Harlem. وأيًضا من دراسات اجلوار دراسة  األمريكّيني األفارقة يف جنوب 
Milroy )1987a( يف دراسة ثالث من جوار Belfast، حيث استخدم Milroy  حتليل 

 .Social Network شبكة الّتواصل االجتامعّية
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Network: الّشبكة 
.Social Network انظر شبكة الّتواصل االجتامعّية

New: جديد 

.New اجلديد ،Given انظر امُلعطى
New Dialect: الّلهجة اجلديدة 

وهي اّلتي يمكن أن تظهر إذا انتقل متحّدثو هلجة ما إىل مناطق جديدة، حيث يصبحون 
ثي هلجات خمتلفة »هلجات جديدة«، وذلك من خالل عملّيات تسوية  عىل اتصال مع متحدِّ
Paul Ker درس  وقد   .Dialect Levelling and Convergence والّتقارب  الّلهجة 
)swill )1996 ظهور مثل هذه الّلهجة اجلديدة يف Milton Keynes يف اململكة املّتحدة. 

.Transplanted Dialect, Language انظر أيًضا الّلهجة، واللُّغة املغروسة
New English (-es): اإلنجليزّية اجلديدة 

املّتحدة،  اململكة  خارج  رت  تطوَّ اّلتي  اإلنجليزّية  اللُّغة  ألصناف  شمويّل  مصطلح 
بصف النّظر سواء هذه األصناف لغات أوىل أو ثانية.

بصورة دقيقة أكثر، هو مصطلح شمويّل لإلنجليزّية اّلتي تطّورت بشكل أويّل كلغة 
Second Language خارج اململكة املّتحدة، إمجااًل يف أقاليم )مقاطعات( حمتّلة  ثانية 
من  العديد  الّسياق  هذا  ويف  األمريكّية.  املّتحدة  والواليات  املّتحدة  اململكة  ِقبل  من 

أصناف اللُّغة اإلنجليزّية األمريكّية واألسرتالّية ال ُتعّد كإنجليزّيات جديدة. 
املصطلح  استخدم  واّلذي   ،platt, et al. )1984( عمل  يف  ثاٍن  حتسني  ويوجد 
االستعامر  حتت  تطّورت  واّلتي   ،Second Language الّثانية  لّلغة  معّينة  ألصناف 
حيثام  )مقاطعات(  ألقاليم  اجلديدة  لإلنجليزّيات  وصفهم  حّددوا  حيث  الربيطايّن، 
جمموعة  من  بداًل  الّصفّية  الغرفة  خالل  من  رئيس  بشكل  مقّدمة  اإلنجليزّية  كانت 
كبرية من املستوطنني، ولكن قريبا أصبحت متبنّاة كلغة مشرتكة Lingua Franca بني 
كالّلكنة،  لّلغة؛  أخرى  وجوانب  أصلّية  كلامت  مؤّسسات  املختلفة،  اللُّغات  ثي  متحدِّ
والقواعد يف مثل هذه العملّية. ومما تّم استثناؤه من وصفهم أصناف اللُّغة اإلنجليزّية 
كلغة ثانية يف دول، مثل أسرتاليا وكندا، بناًء عىل أنَّ هناك جمموعة كبرية من املتحّدثني 

األصلّيني Native Speakers لإلنجليزّية اّلذين عملوا تأثرًيا عكسيًّا. 
تستثني معظم الّتعريفات إنجليزّيات اجليل األّول واجليل الّثاين واللُّغة اإلنجليزّية 
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كلغة أجنبّية )English as a Foreign Language )EFL من نطاقها. وُتعترب دراسة 
خصائص أصناف اإلنجليزّية املختلفة ذات أمهّية كبرية، وقد تضّمنت علم الّصوتّيات 
انظر   ،Discourse واحلوار   ،Lexis واملعاجم   ،Grammar والقواعد   ،Phonology

ودوائر   ،World Englishes العاملّية  اإلنجليزّيات  أيًضا:  انظر   .)Kachru, 1992(
.Three Circles of English اللُّغة اإلنجليزّية الّثالث

New Literacy Studies: دراسات حمو األمّية احلديثة 
والكتابة  القراءة  معرفة  ترى  واّلتي  األمّية،  حمو  عىل  األعامل  من  جمموعة  إىل  تشري 
كظاهرة اجتامعّية مقحمة يف عالقات القّوة واهلوّية. »اجلديدة« مستخدمة للّتفريق بني 
كظاهرة  والكتابة  القراءة  معرفة  عىل  أوسع  تركيز  ذي  آخر  وأسلوب  األسلوب  هذا 
New Literacy Stud-  فردّية أو إدراكّية. يؤّكد العمل عىل دراسات حمو األمّية احلديثة

استخدام  وتتضّمن  والكتابة،  القراءة  معرفة  يف  للبحث   Context الّسياق  أمهّية   ies

مفاهيم كحدث متعّلق بمحو األمّية Literacy Event ، وممارسة متعّلقة بمحو األمّية 
األمّية  حمو  حول  املناقشات  إّن   :Brain Street )1984( يقول   .Literacy Practice

يمكن تصّورها من حيث نامذج الّسحب من حمو األمّية. والناّمذج املستقّلة تعامل حمو 
األمّية باعتبارها مستقّلة عن الّسياق االجتامعّي، ونتيجة لفظّية يف حّد ذاهتا هلا تأثري عىل 
املامرسات االجتامعّية واملتحّركة. وعىل النّقيض من ذلك، فإّن النّموذج األيديولوجّي 
Ideoogical يرى أّن حمو األمّية ظاهرة اجتامعّية وثقافّية يف طبيعتها وأثرها، ختتلف تبًعا 

للّسياق اّلذي ُتستخدم فيه.
Nominalization: حتويل اسمّي 

وهو املصطلح النّحوّي املستخدم لإلشارة إىل عملّية تشكيل االسم، أو عبارة االسم 
من بند لغوّي آخر، مثل الفعل أو الّصفة. مثاًل: »تّم بناء املدرسة عام ١987« بداًل من: 
»قاموا ببناء املدرسة عام ١987«. فقد ُأِويل اهتامٌم كبرٌي يف اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية 
 Critical Linguistics واللُّغوّيات االنتقادّية Systemic Functional Linguistics

إىل حجب  يميل  االسمّي  الّتحويل  إّن  ويقال  واملعنى.  االسمّي  الّتحويل  بني  للعالقة 
العمل اإلنسايّن والقّوة، مثاًل : »الفرق الّرئيس بني البندين: أمتنع املرضبون عن العمل 
يف املصنع مما عرقل عملية تسليم ّشحنات الفحم ، هو يف البند األّول، فاجلهات الفاعّلة 
هي ظاهرة، أما يف البند الّثاين ليست ظاهرة. وبالّتايل ُينظر إىل خصائص اللُّغوّيات ليس 
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كبنود لغوّية رسمّية؛ وإّنام كبنود وظيفّية Functional، واملسامهة بطرق خاّصة للمعنى، 
.)Hodge and Kress, 1993(  وتقديم متثيل خاّص لألحداث

Nonce (Borrowing): )مناسبة احلالة )االقرتاض
.Borrowing انظر االقرتاض

Non-Prevocalic /r/: اّلتي ال حتدث قبل حرف العّلة 
./Post-Vocalic /r انظر ما بعد حرف الّعلة

Non-Rhotic: /r/الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي ال تلفظ صوت
.r/ Rhotic/ انظر الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت

Non-Sexist (Language): اللُّغة غري اجلنسانّية 
.Sexism انظر الّتحّيز اجلنيس

Non-Standard (Language, Variety): الّلهجة، اللُّغة غري الّرسمّية 
هي واحدة من املعايري غري املقبولة يف اخلطاب الّرسمّي والكتابة. وهيدف هذا إىل جتنُّب 
املصطلحات االزدواجّية دون املستوى املطلوب. وهو مصطلح اسُتخدم سابًقا يف الّدوائر 
للعديد  واملنّظم  العادّية  الّطبيعة  حكم  أّن  االجتامعّية  اللُّغوّيات  أثبتت  أن  منذ  الّتعليمّية 
من اإلنشاءات غري الّرسمّية، مثل حذف الفعل الّرابط Copula Deletion؛ ألّن معظم 
اللُّغوّيات االجتامعّية تعترب النّموذج القيايس لّلغة أن تكون هلجات، أو عىل أن تكون قد 
 Standard وضعت واحدة أو أكثر من هلجات، حيث يتّم الّتمييز بني الّلهجات الّرسمّية
Dialect والّلهجات غري الّرسمّية Non-Standard Dialect يف بعض األحيان. فمسائل 

ث بالّلهجة الّرسمّية من  النّطق هي أقلُّ وضوًحا. يرى بعض اللُّغوّيني أّنه يمكن الّتحدُّ
اللُّغة يف أية لكنة مع إرتباط مستوى الرسمية للغة باملكانة اإلجتامعية للكنة املستخدمة . 
ويقول آخرون إّنه نادًرا ما تقرتن هلجات حملّية واسعة بالّلهجة الّرسمّية اّلتي هي جزء من 

الّتوحيد، ويمكن للفرد أن يشري إىل أّنا هلجات غري رسمّية. 
Non-Stative: غري َخربّي 

.Stative انظر خربّي
Non-Verbal Communication (NVC): الّتواصل غري الّلفظّي 

بعض  يف  أو   Non-Verbal Communication )NVC( الّلفظي  غري  الّتواصل 
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إىل  املصطلح  هذا  ويشري   .Non-Verbal Behaviour الّلفظّي  غري  الّسلوك  األحيان 
املمّيزات املستخدمة من ِقبل النّاس للّتواصل، ولكن هذا ليس جزًءا من اللُّغة الّلفظّية 
Verbal Language. العديد من األنظمة الّلفظّية مرتبطة بالكالم، بام يف ذلك إيامءات 

مبحث الّتدين )درجة املسافة الفيزيائّية بني املتحّدثني( اتصال اجلسم أو الّلمس، املوقف 
ه اجلسم، تعابري الوجه والنّظر أو اّتصال العني. مثل هذه اجلوانب من الّتواصل  وتوجُّ
غري الّلفظّي )NVC( لدهيا وظائف تواصل خمتلفة. إّنا قد تنقل معاين تقليدّية حمّددة، 
حالتهم  مثل  لألشخاص،  معّينة  سامت  تنقل  قد  فإّنا  )نعم(،  عقد  يف  احلال  هي  كام 
العاطفّية أو حالتهم الّسنّية، أو أّنا قد تكون متكاملة من كثب مع الكالم. عىل سبيل 
املثال، استخدام اإليامءات أو اّتصال العني قد يسهم يف إدارة أخذ األدوار يف احلديث 
Turn-Taking. يمكن للّتواصل غري الّلفظّي )NVC( أن يمتّد إىل أنظمة سيميائية مثل 

املالبس؛ وبناء عىل ذلك ، ليس من الواضح معرفة النقطة التي جيب أن يتوقف عندها 
إستخدام هذا املفهوم .

NORM: الّرجال املسنّون اّلذين يقطنون األرياف 
 Chambers and Trudgill )1998( مصطلح اسُتخدم ألّول مّرة من ِقبل العاملنِي
الّرجال  وبالّتحديد  الّلهجات،  بعلم  املتعّلقة  البحوث  يف  النّمطّي  املستجيب  لوصف 
 .)Non-mobile, Older Rural Males )NORMs( املسنّون اّلذين يقطنون األرياف
إقامتهم  مكان  قّط  يغادروا  مل  اّلذين  الّسن  كبار  من  املتحّدثني  بأّن  ُيعتقد  كان  حيث 

يتحّدثون هلجة نقّية، مل تلّوثها هلجات أخرى.
Norm (Linguistic): الّدراسات اللُّغوّية االعتيادّية 

نوعني  متييز  خالهلا  من  يتّم  للمجموعة،  ومتثيلّية  نموذجّية  لغوّية  ممارسات  وهي 
من املعايري االجتامعّية وعلم االجتامع. معايري االنتظام Regularity Norms، فمثاًل: 
املامرسات اللُّغوّية أو العادات، باإلضافة إىل أنامط الّسلوك اّلتي حتدث مراًرا وتكراًرا، 
األفراد  املجتمع  ضمن  تكون  أن  املتوّقع  من  واّلتي  الّسلوكّيات،  أيًضا  ى  ُتسمَّ وأحياًنا 
معاقبني،  أو  مستبعدين  سخرية،  يكونون  وسوف  املعايري،  هذه  مع  يّتفقون  ال  اّلذين 
وهكذا. النّاطق باللُّغة األملانية جزء من املحادثات اخلاّصة يف سويرسا، اّلتي حدثت/ 
وقعت يف أملانيا الّسويرسّية )وهي جمموعة إقليمّية(، وليست يف األملانّية الّرسمّية، وهذا 
إىل معيار  باإلضافة  الّسلوك(.  منتظم من  نوع  العرف،  االنتظام )مما يعكس  هو معيار 
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القّوة Oughtness Norms )استخدام األملانّية الّرسمّية يف املحادثات اخلاّصة سيؤّدي 
Prescriptiv-  إىل سخرية، ورّبام حتى االستبعاد من املحادثة(. وُتعترب القواعد الوصفّية

ism الّصحية لّلغة هي نوع خاّص من املعايري املنّظمة.

االنتقال الّطبيعّي /االنتقال غري الّطبيعّي
Normal Transmission / Abnormal Transmission:  

 Sarah Grey Thomason & Thomas Kaufman مصطلحات صاغها كلٌّ من
االنتقال  األوىل.  لغته  املجتمع  فيها  يكتسب  اّلتي  املختلفة  الّطرق  لتوصيف   )1988(

الّطبيعّي Normal Transmission عادة ما يدلُّ عىل الوضع اّلذي يكتسب فيه املجتمع 
Phonolo- الّصوتّيات )علم  اللُّغة:  مكّونات  مجيع  مع  الّسابق  اجليل  من  األوىل   لغته 
الّطبيعّي  االنتقال  فإّن   .)Vocabulary اللُّغة  ومفردات   ،Grammar والقواعد   ،gy

اللُّغة  يتعّلم األطفال  Language Shift، حيث  اللُّغوّي  الّتحّول  أيًضا حاالت  يشمل 
األوىل من جمموعة مرجعّية، حيث يكونون عىل اّتصال منتظم هبا، مع مجيع املكّونات 
Abnormal Transmission إىل  الّطبيعّي  اللُّغة. ويشري االنتقال غري  القادمة من هذه 
عىل  قادرة  غري  املتحّدثني  من  جمموعة  فإن  الّظروف،  قّوة  خالل  من  حيث  الوضع، 
املرتبطة   Target Language املسَتهَدفة  اللُّغة  إىل  وتسعى  الّسابقة،  لغتها  عىل  احلفاظ 
اللُّغة  هذه  إىل  الكافية  الوصول  إمكانّية  إىل  تفتقر  ولكنّها  مهيمنة.  مرجعّية  بمجموعة 
Tar-  للحصول عىل مجيع مكّوناهتا. وعادة يكتسب املتحّدثون مفردات اللُّغة امُلستهَدفة
get Language، لكّن اإلبقاء عىل بنية اهليكل النّحوّية من لغات األجداد اّلتي يتحّدث 

هبا »جيل« والدهيم. وبذلك فإّنا تأيت بلغة جديدة، وبذلك فاالنتقال غري الّطبيعّي يدّل 
عىل أّن العنارص الفرعّية املختلفة لّلغة اجلديدة تستمّد تارخييًّا من لغات خمتلفة. يف حني 
د اللُّغوّيون عىل أّن لغات  أّن النّغامت الّسلبّية من االنتقال غري الّطبيعّي مل ُتنتقد، ويشدِّ

الكريول هي ليست غري طبيعّية بأّي شكل من األشكال؛ وإّنام هي أنظمة كاملة. 
Northern Cities Shift: ل املدن الّشاملّية  حتوُّ

هي سلسلة مرتبطة بتغرّي حرف العّلة، واّلتي حتدث يف األجزاء الّشاملّية من الواليات 
)أصوات  عّلة  حروف  ستة  ل  الّتحوُّ ويشمل  املدن.  يف  وخصوًصا  األمريكّية،  املّتحدة 
Phonemes(، واّلتي يمكن سامعها يف حاالت صوت آخر من ِقبل املستمع من هلجة 

 Ann‘’ منطقة أخرى، مع بعض اخللط النّاتج من املعاين صوتيًّا، وهذا يشمل: قد يسمع
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 .Bit as bet, bet as bat or but, lunch as launch talk as tock and locks as lax

ل سلسلة Chain Shift من  ، وهذا ينطوي عىل دوران »مع اجّتاه عقارب الّساعة أو حتوُّ
جمموعة كاملة من حروف العّلة، يف البداية »أثار« الّرفع يف حرف العّلة يف االسم /a/ إىل 
املوضع اّلذي يشغله حرف العّلة يف االسم )Ann(. هذه الّتغرّيات اّلتي جيري دراستها 
الّشاملّية  أمريكا  أطلس من   ،William Labov برئاسة  كبري  بحثّي  كجزء من مرشوع 
ًما  اإلنجليزّية The Atlas of North American English. إّن الّتحّول هو األكثر تقدُّ
والية  من  العظيمة  البحريات  طول  عىل  املمتّدة  الّصناعّية  املنطقة  الّداخيّل،  الّشامل  يف 
نيويورك الغربّية إىل والية ويسكونسن اجلنوبّية، بام يف ذلك ديرتيوت وشيكاغو. انظر 
Great Vowel Shift، الّتحّول الّصويّت يف نصف الكرة  الّتغرّي الّصائتي الكبري  أيًضا: 

.Southern Shift ل اجلنويّب اجلنويّب Southern Hemisphere Shift، الّتحوُّ
Notaton: تدوين 

.Transcription انظر النّسخ
Noun Phrase: شبه اجلملة االسمّية 

العبارة االسمّية، وقد تتكّون من اسم واحد  هي عبارة حتتوي عىل اسم أو ضمري 
أو ضمري )Pronoun( واحد، أو اسم / ضمري مع أّية ممّيزات تعّدله. ومجيعها عبارات 
Systemic Functional Linguis- النّظامّية الوظيفّية  اللُّغوّيات  يف  فمثاًل:   ،  اسمّية 

املجموعة  )انظر   Nominal Group االسمّية  املجموعة  مصطلح  استخدام  يتّم   tics

مستوى  عىل  االختالف  يف  االجتامعّية  اللُّغوّيات  من  العديد  نظرت  وقد   .)Group

املختلفة،  اللُّغة  أصناف  يف  الّضامئر  أشكال  يف  االختالفات  فمثاًل:  االسمّية،  العبارة 
وأداة    the الّتعريف  أداة  مثل   ،Determiner املحّددات  استخدام  يف  واالختالفات 

. A التنكري
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O

Observer’s Paradox: حكم امُلشاهد 

مصطلح استخدمه William Labov لإلشارة إىل حقيقة أّن سلوك املتكّلم اللُّغوّي 
يتأّثر بوجود اللُّغوّيني اّلذين يرغبون يف مراقبة ذلك الّسلوك وتقييمه. فهؤالء يلتقطون 
تلك املحادثات بالّلهجة العامّية Vernacular، إاّل أّن أولئك املتكّلمني سوف يغرّيون 
من طريقة كالمهم، وحيّولونا إىل لغة أكثر رسمّية، أو استخدام أسلوب أكثر رسمّية يف 
حمادثاهتم Speaking Style. وهذا مشابه ملفهوم »تأثري املجّرب Observer Effect«يف 
ُوضعت  اإلسرتاتيجّيات  من  عدد  هناك  أحياًنا.  موجود  وهو  األخرى،  الّتخّصصات 
Sociolinguis- االجتامعّية اللُّغوّية  املقابالت  يف  ما  حدٍّ  إىل  املراقب  دور  من   للّتقليل 
املراقب، وتقديم مواضيع تضمُّ  انتقاص حلالة  tic Interviews، حيث أسهم هذا يف 

 Danger of ث غري الّرسمّي. )انظر خطر املوت ث، وتستخرُج أسلوب املتحدِّ املتحدِّ
ث الباحثون بشكل غري رسمّي للمشاركني ضمن  Death(. ويف دراسات أخرى حتدَّ

Partici- املراقبني املشاركني  من  جمموعة  ذها  نفَّ األصدقاء،  من  أزواج  أو   جمموعات 
يف  وجودهم  خالل  كالمهم  تسجيل  املتحّدثني  سألوا  حيث   ،pants Observation

إعطاء  إىل  الّتسجيل  هذا  )هيدف  خلسة  تسجيله  حتى  أو  أصدقائهم،  بني  أو  املنزل، 
ث(. إاّل أنَّ هذه الّطريقة األخرية ُتعترب طريقة  املتحّدث مساحة من الّراحة خالل الّتحدُّ

.)Ethics ال أخالقّية. )انظر األخالقّيات
Official Language: اللُّغة الّرسمّية 

وهي اّلتي ُتستخدم يف الّسياسة، والقانون، والّتواصل اإلدارّي يف أقاليم سياسّية معّينة. 
الّتعليم  قطاع  يف  ُتستخدم  وهي  ا،  دستوريًّ مضمون  الّرسمّية   لّلغات  القانويّن  الوضع  إنَّ 
فلدهيا  إفريقيا(،  جنوب  )مثل  واحدة  رسمّية  لغة  من  أكثر  لدهيا  البلدان  فبعض  الّرسمّي. 
إحدى عرشة لغة؛ لوكسمبورغ أيًضا لدهيا ثالث لغات رسمّية. ففي مثل هذه احلاالت غالًبا 
أّنه ليست كّل  أّي  Division of Labour«؛  ما تكون ضمن مصطلح »تقسيم  االستعامل 



-٢8٤-

اللُّغات الّرسمّية ُتستخدم يف كّل الوظائف. فهناك بعض الوثائق قد ال تتوّفر يف مجيع اللُّغات. 
 Implementation إن منح صفة رسمّية لّلغة هو عمل رمزّي وسيايّس بحت، إاّل أّن تنفيذ

.National Language هذه القرارات غالًبا ما يكون بطيًئا وجزئيًّا. انظر اللُّغة القومّية
Ontogeny: ر الفردّي  تاريخ الّتطوُّ

رها الفرد )اجلنني( وتنميتها يف الكائن  مصطلح بيولوجّي إحيائّي ملنشأ اللُّغة وتطوُّ
احلّي، ال سّيام يف مرحلة الّطفولة، واّلتي يكتسب فيها الفرد اللُّغة. بالّتناقض مع النّشوء  
 ،Child Language تطّور اللُّغة يف األنواع البرشّية. انظر أيًضا لغة الّطفل ،Phylogeny

.Language Acquisition اكتساب اللُّغة
Open: مفتوح 

املفتوحة  العّلة  )حروف  العّلة  حروف  تصنيفات  لوصف  ُيستخدم  مصطلح  هو 
Open Vowels(، واّلتي تنتج عندما يكون الّلسان منخفًضا يف الفّم بشكل نسبّي. وهذا 

 ،Close جزء من أربع طرق لتصنيفات حروف العّلة، تعتمد عىل ارتفاع الّلسان: قريب
ونصف قريب Half Close، ونصف مفتوح Half Open، ومفتوح Open. وحروف 
العّلة املنفتحة تتضّمن a يف كلمة pat يف اللُّغة اإلنجليزّية، وتوجد يف شامل إنجلرتا. و– 
Inter حرف عّلة نصف مفتوح. انظر أيًضا، »األبجدّية الّصوتّية العاملّية  part يف كلمة

.»Phonetics علم الّصوتّيات« ،national Phonetic Alphabet )IPA(«
يتمُّ الّتمييز أحياًنا بني الّطبقات املفتوحة واملغلقة Open and Closed. فالّطبقات 
املفتوحة Open Classes تتضّمن األسامء، واألفعال، والّصفات والظروف، من مبدأ 
أّن هذه الّطبقات قد تتوّسع بال حدود، وتضيف مصطلحات جديدة إليها. أّما الّطبقات 
املغلقة Closed Classes فتتضّمن حروف العطف، وحروف اجلر، وأدوات الّتعريف، 
النّجاح  عدم  إليه،  اإلضافة  يمكن  ال  مغلقا  نظاما  يعتمدون  وهم  إلخ.  والّضامئر،... 
إجياد  يعني  اإلنجليزّية  لّلغة  املحايد جنسيًّا  الّثالث  للّشخص  النّاتج عن حماولة ضمري 
بديل للّضامئر هي / هو، فهي داللة أّن الّضامئر تنتمي إىل الّطبقات أو املجموعة املغلقة.
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Oracy (-ies): القدرة عىل اخلطابة 
اللُّغات  يف  واملهارات  الكفاءة  إىل  كإشارة  الّتعليمّية  الّسياقات  يف  م  ُقدِّ مصطلح 
ث Speaking واالستامع Listening(، وكحّجة أّن هذه األمور ينبغي  املحكّية )الّتحدُّ
أن ُينظر إليها باهتامم أكرب يف املناهج الّدراسّية، وكتطوير ملحو األمّية Literacy، انظر 
تمَّ  املّتحدة  اململكة  ففي   .)Wilkinson et al., 1965; Wilkinson et al., 1974(
عىل  وأثَّر  ذ  ُنفِّ وقد   ،National Oracy Project الوطنّي  الفصاحة  مرشوع  إطالق 
ملحو  مشابه  بشكل  ُيستخدم  وأحياًنا  مجيعها.  الّتعليمّية  واملناهج  الوطنّية  الّسياسات 
األمّية ليدلَّ عىل أّن هناك أنواًعا خمتلفة من القدرة عىل اخلطابة، ومربرات خمتلفة تندرج 
حتتها. عىل سبيل املثال، أشار Maggie Maclure إىل أّن هناك أربعة أنواع تندرج حتت 
هذا املفهوم من الفصاحة، وهي: النّمو الّشخيّص، الّتحّول الّثقايّف، مدى حتسني الّتعّلم، 

.)Maclure, 1993( والكفاءة الوطنّية
Oral: شفوّي 

الّشكل  مع  مقارنة  املنطوق  الكالم  إىل  لإلشارة  عاّم  بشكل  ُيستخدم  مصطلح 
املكتوب للّتواصل.

Oral نجدها تعارض  الفموّي  أو  الّشفوّي  فإّن كلمة  الكالم،  ننطق أصوات  حني 
كلمة األنفّي Nasal، لإلشارة إىل أّن األصوات اّلتي تتكّون مع اهلواء خترج من خالل 
الفّم أكثر من األنف. مثال: /b/ هو حرف شفوّي ساكن، بينام /m/ حرف أنفّي. انظر 

.Phonetics علم الّصوتّيات
Orality: الّشفهّية 

ُتستعمل لإلشارة إىل الّتقاليد الّثقافّية، واّلتي ُتستخدم يف الّدرجة األوىل عىل شكل 
فقط  ليس   Literacy األمّية  بمحو  الّشفهّية  تقرتن  ما  غالًبا  فقط.  منطوقة  اّتصاالت 
واإلدراك،  الّثقافة،  يف  خمتلفة  ملخرجات  بل  الّتواصل،  من  خمتلفة  أنامط  إىل  لإلشارة 
والّتنمية االقتصادّية. حيث ال يزال WalterOng ُيعدُّ األكثر شهرة، واّلذي جيادل يف أّن 
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حمو األمّية Literacy له تأثري عميق عىل كلٍّ من الفردّية واجلامعات املعرفّية، واّلتي ُينظر 
الفلسفّية  والنّظرّيات  والّتكنولوجيا  العلوم،  لتطوير  ورضورّية  مسبقة  كرشوط  إليها 
والّشفهّية )Ong, 1982(. ومصطلح الّشفهّية املتبّقية Residual Orality هو مصطلح 

عادة ما ُيستخدم لإلشارة إىل أّن الّثقافات الّشفوّية ال تزال موجودة بقّوة.
إنَّ الفاصل أو االنقسام بني الّشفهّية وحمو األمّية وخمرجاهتا االفرتاضّية واملختلفة مع 
عقلّية الفرد واملجتمع بشكل عاّم قد انتقدت بشّدة، وبشكل خاّص من ِقبل الباحثني يف 
إطار دراسات حمو األمّية احلديثة New Literacy Studies. إنَّ االنتقاد هو االنقسام 
البسيط اّلذي ُيستخدم لوصف املجتمعات والّثقافات بأكملها، وذلك عندما يقال إنَّ 
جغرايّف  أو  ثقايّف  إطار  ضمن  تتّم  األمّية  وحمو  الّشفوّية  املامرسات  من  واسعة  جمموعة 

واحد.
Order of Discourse: ترتيب اخلطاب 

واللُّغة.   Power القّوة  بني  العالقة  حلساب  ُيستعمل   ،Foucault مه  قدَّ مصطلح 
اللُّغة بحيث  اّلتي حتكم طرق استخدام  وهو يشري إىل جمموعة من املعايري واألعراف  
حتدد َمن هو املستخدم ، ويف أّي سياق والظروف التي تستخدم فيها اللغة ، مثل ترتيب 
اخلطاب للّتعليم العايل يتضّمن طرًقا معّينة لبناء املعرفة والعالقات حول صنع املعرفة 
اّلتي يتّم سنّها من خالل ممارسات خطابّية Discursive Practices حمّددة؛ كالندوات، 
حُيسب  اخلطاب  ترتيب  إنَّ   .Essayist Literacy املقالّية  والّدراية  واملحارضات، 
أيًضا  خمتلفة  وأنواع  اللُّغة،  استخدام  من  خمتلفة  بجوانب  املرتبطة  واهليبة  القّوة  جلانب 
من مستخدمي اللُّغة. إنَّ الّسيطرة عىل ترتيب اخلطاب هي جانب من جوانب اهليمنة 
 ،Discourse واّلتي أحياًنا تشري إىل القّوة خلف اخلطاب )انظر: اخلطاب ،Hegemony

.)Symbolic Power القّوة الّرمزّية
Orthography: علم قواعد اإلمالء والّتهجئة 

.Writing System انظر نظام الكتابة
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Outsiders: الّدخالء 
.Insiders املّطلعني ،Aspirerss  الّطاحمني ،Interlopers انظر املتطّفلني

Overgeneralisation: املبالغة يف الّتعميم 
.Analogy انظر القياس

Overlap (in Conversation): الّتداخل يف املحادثة 
يشري الّتداخل يف الّدراسات حول املحادثات إىل تداخل الكالم، بمعنى أّن املتحّدث 
Speaking Turn. يف  الّتحادثّي  ث احلايل من دوره  املتحدِّ ينتهي  بالكالم قبل أن  يبدأ 
غري  آخر  يشء  أيَّ  فإنَّ  يتحّدث،  واحًدا  شخًصا  أنَّ  نفرتض  اّلتي  املحادثة  من  نامذج 
للّتوضيح.  واّلتي حتتاج   الّطالقة،  ُيعامل كمثال عىل عدم  أن  يمكن  القصري  الّتداخل 
املتحّدثني، ويف سياقات  أمر شائع بني جمموعات حمّددة من  الكالمّي هو  الّتداخل  إنَّ 
حمّددة. وجد )Coates )1996 تداخاًل متكّرًرا يف املحادثات غري الّرسمّية بني جمموعة 
صديقات نسائّية يف بريطانيا. ترى مثل هذه املحادثات من الّتداخل الكالمّي كمؤرّش 
Inter-  عىل مستوى عاٍل من احلديث الّتعاريّف، ومن املحتمل أن ُيقارن مع املقاطعات
Con- أو كعدائّية وتنافسّية يف أخذ دور املتحّدث. انظر أيًضا إدارة املحادثة ،ruption

.Turn-Taking أخذ األدوار يف احلديث ،versation Management

Overlexicalization: املبالغة املعجمّية 
.Lexicalization انظر املعجمّية

Overt Prestige: املكانة اللُّغوّية الّظاهرة 
.Prestige انظر املكانة / اهليبة
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P
P-Level: ‘p’ مستوى 

هو مقياس إحصائّي، حيث إنَّ مستوى ‘P’ يقّدر احتامل أن تكون األنامط املالحظة 
يف القيمة املوجودة يف الّسكان Population اّلذين تّم استخالص العّينة منهم، والنّتائج 
أّنه يف هذه  ُتعترب ذات داللة إحصائّية؛ أي  P<0.05 غالًبا ما  أقّل من   ’P‘ اّلتي تعطي 
درجة  مع  الّسكان  عىل  ُتعّمم  أن  ممكن  العّينة  يف  لوحظت  اّلتي  األنامط  تكون  احلالة 
الّداللة  اختبار  انظر  أقّل من ٥%(.  أّن احتامل اخلطا  يعني  )الّشكل  الدّقة.  موثوقة من 

.Significance Testing اإلحصائّية
Palatal: متعّلق بسقف احَللق 

الّساكنة  احلروف   Place of Articulation نطق  ملكان  وصفّي  مصطلح  وهو 
اجلزء  من  قريًبا  الّلسان  يكون  عندما  تنتج  فهي  احللق،  بسقف  املرتبطة   Consonants

 /j/ :اللُّغة اإلنجليزّية Hard Palate أو تالمسه، مثال من  الّصلب من سقف احللق 
.yeast الّصوت األّول من كلمه

Palato-Alveolar: متعّلق بالّصوت سقف احللقّي- الّسنخّي 
ويشري إىل أّن األصوات اّلتي تنتج عندما يالمس الّلسان أو يكون قريًبا من احلاّفة 
اللُّغة  من  مثال   .Hard Palate احللق  سقف  من  الّصلب  اجلزء  ومقدّمة  الّسنخّية، 
 .Pleasure املتوّسط من كلمة  الّصوت األّول من كلمة she، والّصوت   ʃ اإلنجليزية 
 ،»International Phonetic Alphabet )IPA( انظر أيًضا: »األبجدّية الّصوتّية العاملّية

.»Phonetics علم الّصوتّيات«
Panchronic: طريقه هتدف إىل تشكيل تعميامت حول تغرّي األصوات يف اللُّغات 

اسُتخدم هذا املصطلح من ِقبل Ferdinand de Saussure كمصطلح حيتضن كالًّ 
 ،Synchronic من )الّطريقة األوىل اّلتي تنظر لّلغة يف الوقت احلايّل دون النّظر إىل تارخيها
ر ونوض اللُّغة خالل الّتاريخ Diachronic(  لدراسه  والّطريقة األخرى تنظر إىل تطوُّ
اللُّغة  قانون  يتغرّي  أن  املمكن  من  كان  حال  يف  سؤااًل  الباحث  هذا  أثار  وقد  اللُّغة. 
اّلذي يعتمد طريقة وضع الّتعميامت عن أصوات اللُّغة؛ ممّا يعني اّلذي حيمل يف مجيع 
أّن  بحّجة  االحتامل  هذا   Saussure رفض  وقد  األبد.  وإىل  متزامن  بشكل  احلاالت 
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الّطبيعّية  العلوم  لقوانني  خمالفة  كانت  عليها  طرأت  اّلتي  والّتغرّيات  اللُّغوّيات  قواعد 
والفيزيائّية. عىل كل حال، فإّن بعض علامء فقه اللُّغة حاولوا تصنيف تغيريات الّصوت 
تطّورت  لُلغة  الّسابق  املبتدأ  الّصويّت  النّظام  لكيفّية  االهتامم  بإعطاء   Sound Change

الّطريقة  لتلك  اعُتمد يشء مقارب  اللُّغوّيات االجتامعّية،  احلايّل. من خالل  النّظام  يف 
علامء  حاول  عندما   ،Dialectology الّلهجات  علم  يف  اعتمدت  وقد  آنًفا،  املذكورة 
الّلهجات وصف قواعد اللُّغة بإعطاء االهتامم األكرب لالختالف يف املسافات )الّتنّوع 
 .)Language Change (، ويف وقت )الّتغرّي اللُّغوّيRegional Variation اإلقليمّي
يف  نتائجها  أثبتت  الّطريقة  هذه  فإّن   ،Language Contact اللُّغة  اّتصال  دراسات  يف 
ثانية  لغة  أصبحت  الوقت  مرور  ومع  البدائّية،  اللُّغة  تتطّور  أن  يمكن  كيف  وصف 
مستقرة Interlanguage or Pidgin؛ يف حني أنه متّيز أيًضا النّظام الفرعّي املرتبط هبا 

مع متحّدثني خمتلفني.
Pandialectal: خصائص مشرتكة بني خمتلف الّلهجات لنفس اللُّغة 

لغوّية؛  ظاهرة  إىل  لإلشارة   Dialectology الّلهجات  علم  يف  ُيستخدم  مصطلح 
 ،Language Change مثل خصائص لغوّية معّينة، وجانب من جوانب الّتغرّي اللُّغوّي

واّلذي يوجد يف مجيع الّلهجات Dialects لُلغة ما.
Panlectal: خصائص مشرتكة بني خمتلف الّلهجات لنفس اللُّغة 

فرعّي  نظام  من  كوحدة   Language اللُّغة  ترى  اّلتي  للقواعد  طريقة  تصنّف 
 .Panlectal Grid ُترّتب ضمنيًّا يف شبكة عريضة  أن  املمكن  )الّلهجات(، واّلتي من 

.Implicational Scale انظر املعيار الّتضمينّي
Paradigmatic: نموذجّي 

عالقة بني عنارص لغوّية من املمكن أن ُتستبدل من بعضها البعض يف تسلسل معنّي 
معطى يف اجلملة. مثال: »البقرة متيش عىل اجلرس« فكلمة البقرة ممكن أن ُتستبدل بكلب، 
العنارص.  هذه  من  لكّل  نموذجّية  عالقة  هناك  إّن  يقال  وهكذا  إلخ.  فتاة،...  قّطة، 
نقل نموذجّية؛ ألّنه من  الّصوت /P/ و/t/ هلام عالقة  اللُّغة اإلنجليزّية،  وباملثل، يف 

.Syntagmatic انظر سياقّي  .p_i_n  & t_i_n :املمكن استبداهلام، مثل



-٢9٠-

Paralinguistic: اخلصائص اللُّغوّية اإلضافّية 
 Voice صوتّية  وخصائص  الّصوت،  وجودة  خصائص  اللُّغوّية  الّظواهر  حتتوي 
وقت  الّتنهيد  الّضحك،  القهقهة،  املثال:  سبيل  عىل  اللُّغة.  ترافق  أخرى   Quality

الكالم؛ فهذه اخلصائص ال تعترب بشكل عاّم جزًءا من اللُّغة الّلفظّية، مع أّنا سامهت 
يف إعطاء معنى للكالم. وأحياًنا ُيستخدم املصطلح بشكل أوسع ليحتوي اإليامءات، 
Non- وتعابري الوجه،... إلخ. ويف هذه احلالة يصبح مشاهًبا ملعنى الّتواصل غري الّلفظّي

.)Verbal Communication )NVC

Parole: حديث 

.Langue انظر اللُّغة والكالم
Participant: املشارك 

عادة ما ُيستخدم هذا املصطلح يف حتليل اللُّغة املحكّية كمصطلح عام يشري إىل أولئك 
املشاركني واملتفاعلني يف احلديث أو الّتفاعل. أحياًنا حتّدد الّدراسات أنواًعا خمتلفة من 
 Participant املشارك  مالحظات   ،Informant الّدراسة  يف  املشارك  انظر  املشاركني. 

.)Observation

دور املشاركني Participant Role أيًضا ُيصنَّف ضمن اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية 
.Transitivity انظر الّتعّددّية .Systemic Functional Linguistics

Participant Observation: مالحظات املشارك 

تقنّية ُتستخدم يف أبحاث اإلثنوغرايف عندما يصبح الباحث جزًءا من جمموعة ترغب 
يف دراسة حاهلا، وغالًبا لفرتات طويلة. الباحثون قادرون عىل مجع جمموعة من بيانات 
ممارسات  حول  ثاقبة  نظرة  واكتساب  طبيعّي،  بشكل  حتدث  اّلتي  لإلعدادات  اللُّغة 
واألخالق   Practical املامرسات  من  )كّل  اإلشكالّية  والقضايا  وقيمه،  املجتمع 
ومدى  املجتمع،  يف  الباحث  ووجود  للبحث،  املحتملة  اآلثار  تتضّمن   .)Ethical

انظر  املجتمع.  النّهاية عن  الباحث يف  ُيفَصل  أخرى، وكيف  بأفراد جمتمعات  ارتباطه 
.Ethnography أيًضا وصف األعراق

Passive Bilingual: ثنائّي اللُّغة غري املتفاعل 
ث هبا  مصطلح ُيستخدم لفرد ما لديه فهم كامل لّلغة، ولكنّه غري قادر عىل التحدُّ
حيتفظ  عندما   ،Language Shift اللُّغة  ل  حتوُّ حال  يف  حيدث  ما  عادة  وهذا  بطالقة. 
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املتكّلم األصغر سنًّا بكفاءة تقريبّية لّلغة الّتقليدّية، لكّن استخدام اللُّغة اجلديدة يتحّول 
إىل اللُّغة الّتقليدّية عندما يستجيبون لكبار الّسن، أو يتحدثون فيام بينهم. وكمثل هذه 
للمجتمع،  الّتقليدّية  اللُّغة  يف  املتبّقية  املحادثات  إىل  فقط  متتّد  ال  االستقبالّية  الكفاءة، 
الرّتمجة  الّلعب، وفهم اهلمسات، وحتى  النّكات، وكلامت  أيًضا بالّضحك عىل  ولكّن 
اللُّغوّي  املتحّدث  انظر شبه  اللُّغة اجلديدة، والعكس صحيح.   الّتقليدّية إىل  اللُّغة  من 

.Semi-Speaker

Passivisation: الكالم املبنّي للمجهول 
مصطلح ُيستخدم لإلشارة إىل حتويل الكالم من مبنّي للمعلوم إىل مبنّي للمجهول. 
مثل، تغرّي مجلة »تركُل البنُت الكرَة« إىل »ُرِكَلت الكرة من البنت«. انظر أيًضا الّصوت 

.Voice

Patois: هلجة عامّية 
الّلهجة  وتعّدد   ،Non-Standard الّرسمّية  غري  إىل  يشري  حيث  فرنيّس،  تعبري  هو 
مثّقف  غري  أو  قاٍس  سلبّي  ارتباط  ل  حتمُّ تقليدّي،  وبشكل  املحكّية  لّلغة  العامّية 
بعض  كّل حال يف  اللُّغوّيني، عىل  ِقبل  من  ُتستخدم  قلام  Uneducatedness ولذلك، 

املجتمعات اللُّغوّية، وجد هذا املصطلح بال معنى سلبي، وكاسم مناسب للّتعددية مثل 
.Patwa حيث يشار إىل لغتهم هبذا املصطلح ،Jamaican Creole

Peer Group: جمموعة األقران 
بينام البيئة العائلّية تزّود الكالم األّول لألطفال، فإّن جمموعة األقران أو األصدقاء 
من حوهلم تكون أكثر فاعلّية يف تعليمهم اللُّغة لعمر مخس سنوات. وكنتيجة هلذا، فإّن 
والناّمذج  معّلّميهم،  حتى  أو  والدهيم  أو  أهلهم  من  أكثر  كأقرانم  يتحّدثون  األطفال 
يبدأ عادة حتّول  للهجرة،  تعّرضت  اّلتي  املجتمعات  البالغة من حوهلم. وهذا جيّل يف 
يف  جديدة  لغة  تواجه  واّلتي  سنًّا،  الّصغرية  املجموعات  يف   Language Shift اللُّغة 
الرّتاث  لغة  هو  للكالم  العاّم  والّشكل  واملدرسة.  الّلعب  خالل  األقران  مع  تفاعلها 
Heritage Language  للوالدين، أو اللُّغة املوروثة، واللُّغة الغالبة اجلديدة لزمالئهم 

وإخوانم للعائالت املهاجرة ختضع لتحويل أو نقل اللُّغة )Chambers, 1995(. هذه 
مراقبني  االجتامعّيون  اللُّغوّيون  يكون  حيث  اللُّغة،  أحادّية  املجتمعات  تشبه  العملّية 



-٢9٢-

Generation Gap  فيام يتعّلق عىل سبيل املثال: املشاركة يف التغرّيات  الفجوة اجليلّية 
يدرسون  االجتامعّيني  اللُّغوّيني  أّن  إىل  باإلضافة   .)Labov, 1994( املستّمرة  اللُّغوّية 
الّصحيح،  الّشكل  Youth Language عىل  األقران  يف جمموعات  واستخدامها  اللُّغة 
ولدهيم- عىل سبيل املثال- نموذٌج موصوٌل باستخدام اللُّغة للبناء الّداخيّل للمجموعة 

.Adolescence انظر املراهقة .)Cheshire, 1982(
Pejoration: الرّتّدي يف املعنى 

يشري إىل خاصّية تغرّي املعاين يف اللُّغة، واّلتي هي عبارة عن كلمة تعطي معنى سلبيًّا. 
يف  املرتّدية  بالكلامت  لّلغة   Critical Studies النّقدّية  الّدراسات  يف  اللُّغوّيون  هيتّم 
املعنى ملجموعات جمتمعّية ضعيفة نسبيًّا. وقد ناقش )Dick Leith )1997 يف مثل هذه 
الكلمة.  معايرة يف معجم  هلا  يصبح  قوّية  ُتشتّق من جمموعات  اّلتي  املفاهيم  احلاالت 
منهج  هلا  النّساء  صفات  بعض  عىل  للّداللة  املوّجهة  الكلامت  فإّن  مشاهبة،  وبطريقة 
يكسبها معنى سلبيًّا، وغالًبا ما يكون معنى جنسيًّا، مثل: »فتاة وقحة Hussy« يدّل عىل 
العشيقة اّلتي يف البيت، أو املرأة الّرخيصة Thrifty. انظر أيًضا: اللُّغة والنّوع االجتامعّي 

.Sexism الّتحّيز اجلنيّس ،Language and Gender

Semantic Dero- االنتقاص الّداليّل ،Deterioration  انظر أيًضا: مصطلح تدهور
gation، الّتحسني يف املعنى Amelioration عندما تفقد الكلامت املعنى السلبّي.

Perceptual Dialectology: علم الّلهجات اإلدراكّي 
Socio- واللُّغوّيات االجتامعّية Dialectology  مساحة تتحّدث عن علم الّلهجات
linguistics، واّلتي تدرس اللُّغوّيات العقلّية ملواقف Attitudes املتكّلم، واللُّغوّيات 

الّلهجات  مناطق  أّنا  عىل  اإلدراكّية  الّلهجات  وتعّرف   .Folk Linguistics الّشعبّية 
املوضوعّي  اإلدراك  أساس  عىل  بل  اللُّغة،  استخدام  بني  الفروق  غري  عىل  واحلدود 
للمتكّلم )Preston, 1989(. تّم سؤال املستطلعني لتقييم درجة الّتشابه أو االختالف 
اللُّغوّية  الّتعّددّية  ملعايري   Mental Map عقلّية  لرسم خرائط  أو  املجاورة،  للمحلّيات 
حمادثّية  وإسرتاتيجّيات  خطابّية  دراسات  تتضّمن  اإلدراكّية  الّلهجات  وإّن  املحكّية. 
مطبوعة  مادة  ويتضّمن  اللُّغوّي.  اإلدراك  عن  احلديث  عند  يستخدمونا  للمتكّلمني 
أو ملصقات يستخدمونا عند وصف الّتعّددّيات املختلفة، وكذلك األمر يف دراسات 
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حتاول حتديد عنارص اللُّغوّيات، مثل: املعجم، والقواعد، والّلفظ، وغريها. واّلتي تؤّثر 
يف إدراك املتكّلم بشكل كبري من حيث الّتعّددّية واالختالف.

Perfect (-ive): الّتاممّية 
ومن  زمنّية.  طبيعة  أو  مؤّقت  زمن  مقارنة  عىل  يدلُّ  األفعال  من  لشكل  خاصّية 
األفضل وصفه كخاصّية جلانب Aspect أو ناحية أكثر من وصفه لزمن Tense؛ ألنه 
يرّكز عىل احلدث أو الفعل عند متامه أكثر من حتديد زمن احلدث. ولذلك، بينام تكون 
مجلة )أنا رأيت( يف الّزمن املايض، أو )لقد رأيت( يف املضارع والّتاّم، تأيت الّتاممّية لتدل 
عىل حالة ماضية مرتبطة باحلارض، مثل: »لقد شاهدت الفيلم، واآلن أستطيع أن أقرأ 
الكتاب«. وبشكل مشابه »لقد رأيت« هي يف كلتا احلالتني املايض والتاّم. احلدث غري 
الفيلم  »أنا أشاهد  مثال:  تاّم،  ُيتصّور كحدث  مل  Imperfective يشري إىل حدث  الّتام 
اآلن، وأنا شاهدت الفيلم«. فهذه املجموعات القواعدّية ُتعترب ضمن اهتامم اللُّغوّيني 
مثال:  خمتلفة.  هلجات  يف  خمتلف  بشكل  يتعاملوا  أن  املحتمل  من  ألّنم  االجتامعينّي؛ 
اللُّغتان اهلندّية واإلنجليزّية تسمحان باستخدام الّتاّم يف اجلمل؛ كجملة: »أنا قرأت هذا 
الكتاب الّشهر املايض«. فاللُّغة األيرلندّية اإلنجليزّية لدهيا استخدام الّتاّم »كإنباء عن 
أخبار حديثة للتّو« ويتضّمنها بعُد، كام يف: »بعد فوزها بجائزة اليانصيب، تعني أنا قد 
 ،Aspect عامل الّزمن يف الفعل ،Porgressive فازت هبا للتّو«. انظر أيًضا، الّتدّرجّي

.Modality الّطريقة ،Tense زمن الفعل
Performance: األداء 

واألداء   Competence الكفاءة  بني  حاسم  متييز  عىل   Chomsky نظرّية  تعتمد 
Performance، فإّن الكفاءة تدلُّ عىل مقدرة حمّددة خصائص لغوّية للّجنس البرشّي، 

واّلتي متُّكن الفرد من اكتساب اللُّغة األوىل. ومن جهة أخرى، وكوجه نظرّية، فإّن أّي 
لغة يتعّرض هلا الفرد بشكل كاٍف فيكتسبها كلغة أوىل يف مرحلة الّطفولة. بالنّسبة للعامِل 
Chomsky، فإّن وظيفة اللُّغة هي وصف مبادئ اللُّغة العاّمة واملجّردة، اّلتي جتعل ما 

ذكر سابًقا ممكنًا. أّما بالنّسبة لألداء، فهو ما يدلُّ عىل استعامل اللُّغة احلقيقّي أو الفعيّل من 
ِقبل املتكّلم؛ أّي العبارات امللموسة النّابعة من أدائه. وأحياًنا يعكس األداء أخطاًء لغوّيًة 
برشّية )مثل انزالق الّلسان(، واملحّددات النّصية؛ كاملقاطعات، والعبارات النّاقصة،... 
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إلخ؛ للّتمييز بني الكفاءة واألداء املقبول من ِقبل بعض اللُّغوّيني االجتامعّيني. وإنَّ معظم 
ا، ويفّضلون  اللُّغوّيني االجتامعّيني جيدون أّن تركيز Chomsky عىل الكفاءه ضعيف جدًّ

.Communicative Competence الّتعامل مع مفاهيم أوسع من الكفاءة الّتواصلّية
ومن ناحية أخرى، ُوجد أّن كلمة األداء تعربِّ عن مفهوم مرسحّي عميق، يشري إىل 
ل األداء اّلذي يعرّب عنه املتكّلمون بأدائهم، وجيلبونه حلالة  أّن الّسلوكّيات اليومّية تشكِّ
اجتامعّية معّينة، وكذلك يف إعطاء نسخة معّينة عن ذواهتم )Goffman, 1959(. انظر 

.Performativity  أداء الّشخصيات، درامّي لتفاعل اإلنسان، وانظر أيًضا األدائّية
Performance Variety: تنّوع األداء 

.Performance Variety ع األداء ع املؤّسيّس Institutionalized Variety، تنوُّ انظر التنوُّ
Performative (Performativity): األدائّية 

 J. L. وكام تشّكلت من الفيلسوف ،Speech Act Theory يف نظرّية فعل الكالم
Austin، فإّن األلفاظ أو العبارات األدائّية Performative Utterances هي ما يمّثل 

األفعال مع بقاء قيمة الّلفظ. مثال: »أنا أحّذرك أن تبقى بعيًدا عن هناك«، فهنا تشّكل 
 Constative Utterances الّثابتة  بالعبارات  بمقارنتها   Austin ابتدأ  الّتحذير.  فعل 
واجلمل احلقيقية، مثل: »ذهبت إىل الّسوق أمس«. عىل الّرغم من أّن األدائّية يف شكل 
اجلملة، مثل العبارات اّلتي ال تكّون مجلة حقيقّية وقد ُتعترب صحيحة أو غري صحيحة، 
فإّن عبارات األدائّية قد حتتوي عىل أفعال أدائّية Performative Verbs، واّلتي جتعل 
فعل الكالم يؤّدي بشكل رصيح )مثل: حيّذر، يعد، هيّدد(، ولكنّها ال حتتاج إىل القيام 
الكالم مل حيتفظ  نظرّية فعل  قد تكون حتذيًرا. يف تطوير  إىل هناك(  بذلك، )ال تذهب 
Austin بتمييزه األصيّل بني األدائّية والعبارات الّثابتة، معرتًفا بأّن كّل تلك العبارات 

تؤّدي بعض األنواع من األداء )وتتضّمن أداًء واضًحا(. هبذا املعنى، فإّن من املمكن أن 
تنظر لكّل اللُّغات عىل أّنا لغات أدائّية.

Periphery: املحيط اخلارجّي / اهلاميّش 
.Periphery املحيط اخلارجي ،Centre انظر املركز

Perlocutionary (Act, Force): فعل الكالم )الفعل، القّوة( 
.Speech Act انظر فعل الكالم
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Personality Principle: المبدأ الّشخصّي 

 Language اللُّغوّية  والّسياسة   Language Legislation اللُّغوّي  الّترشيع  مبدأ 
خدمات  إىل  الوصول  إمكانّية  لدهيم  املواطنني  كّل  أّن  عىل  يداّلن  والّلذان   Policy

حكومّية باستخدام لغتهم، بغّض النّظر عن مكان إقامتهم. إنَّ هذا املبدأ يكمن وراءه 
اإلطار الّسيايّس  لّلغة الّتعليمّية. ويف الّسويد كّل مواطن لديه مبدأ يف حّق تعّلم اللُّغة 
األّم يف املدرسة، وإذا كان هناك عدد كاف من الّطاّلب املهتّمني باللُّغات األخرى، فإّن 
Ter-  احلكومة سُتنشئ دورات بلغات أخرى غري اللُّغة الّسويدّية. انظر املبدأ اإلقليمّي

.ritorial Principle

Phatic (Communion): صيغة جماملة لطائفة معّينة 
قّدم عامِل األنثروبولوجيا Malinowski لإلشارة إىل استخدام اللُّغة املصّممة أساًسا 
األفكار.  أو  املعلومات  تبادل  من  بداًل  االجتامعّية،  العالقات  عىل  للحفاظ  أو  لتعزيز 

.Malinowski )1923( مثال، من اللُّغة اإلنجليزّية »تعليقات عن الّطقس«. انظر
Phoneme (Phonemic): وحدة صوتّية صغرى 

هي جزء حمّدد من اللُّغة، ومنها يتكّون النّظام الّصويّت اللُّغوّي، مثال: كلمة cot يف 
اللُّغة اإلنجليزّية مكّونة من ثالثة أصوات ممّيزة kat// (حلن صويّت، وهو جمموعة تقليدّية 
ُتكتب بني رشطني(، وكلمة got ُتعترب كلمة خمتلفة تبدأ بصوت خمتلف، فالكلامت مثل 

.Minimal Pairs اّلتي ختتلف بصوت واحد ُتصنّف كزوج أدنى  got و  cot

احلقيقّي  الّصوت  خالل  من  األصوات  مُتّيز  أن  يمكن  اللُّغوّيات،  نظام  من  كجزء 
ث، فالّصوت /k/ خيتلف عن  /g/ يف سمة واحدة؛ حضور أو غياب  امُلنتج من املتحدِّ
بميزة  خمتلف  وهو  أيًضا،    /k/و   /kh/بني مهّم  الّتباين  هذا  لكّن   ،Voice الّصوت 
واحدة (هواء) ليس ذا أمهّية يف املصطلح الّصويت يف اللُّغة اإلنجليزّية. الّصوت  )Kh(و 
)k( يعتربان إدراًكا خمتلًفا Rralizations أو وحدة صوتّية Allophones لنفس الّصوت 
)kodt( و)khdt( يلفظان بطريقة خمتلفة. وتعرّب نفس الكلمة عن اّلذي ُيعترب تنّوًعا ممّيًزا 
 )k( و)Kh(  بني اللُّغات يف النّطق اهلندّي، وهو الّسامت املمّيزة، حيث ُيعترب الّصوتان
صوتني خمتلفني، الكلمتان   kana و khuana  هلام معنيان خمتلفان يف اللُّغة اهلندّية )عني 

واحدة يأكل(.
.Phoneme Inventory املجموعة الّصوتّية الكاملة يف أي لغة ُتصنف خمزون اللُّغوّي-
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األصوات هي تصنيف مهّم يف حتليل الّتنّوع الكالمّي. وقد خيتلف الّتنّوع يف وصف 
اإلسكتلندّية  اإلنجليزّية  اللُّغة  يف   )x(صوت املثال:  سبيل  عىل  األصوات،  خمزون 
)الّصوت األخري يف كلمة locx ( ال يوجد يف أّي خمزون إنجليزّي آخر. يمكن أن خيتلف 
الّتنّوع بتصنيف الّصوت، مثل، )rx(، وُيلفظ بكلامت مثل: car   و cart، لكن ليست 
 ،Post-Vocalic /r/ كّل أنواع اللُّغة اإلنجليزّية. انظر صوت الّراء ما بعد حرف العّلة
وانظر أيًضا الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت  /r/ Rhotic. ويمكن أن خيتلف 
)r( حيث ينتج بشكل خمتلف بأنواع خمتلفة  الّتنّوع يف اإلخراج الّصويّت للّصوت، مثل 

.Phonology لّلغة اإلنجليزّية. انظر أيًضا علم األصوات الكالمّية
Phonetics (Phonetic): علم الّصوتّيات 

يوصف الّصوت غالًبا بأّنه علم دراسة الكالم. فعلم نظام األصوات يمكن أن يكون 
 Phonology متمّيًزا عن علم األصوات الكالمّية من ناحية: فعلم األصوات الكالمّية
ُيعنى بالنّظام الّصويت لّلغة، وعلم الّصوتّيات Phonetics ُيعنى بتوضيح وحتليل الكالم 
 International العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  وُتستخدم  تلفظ.  كام  الكالم  أصوات  أو 
بقوس  يراَفق  الّصوت  تلحني  اللُّغة،  تقديم أصوات  )Phonetic Alphabet )IPA يف 
Pho- الّصوتّيات  اللُّغة اإلنجليزّية. وعلم  pin  يف  pin( لتمثيل كلمة  )مستطيل، مثل 
netics يرّكز عىل اخلصائص الّصوتّية للكالم، وعىل كيفّية لفظ الكالم وإدراكه )كيف 

يستقبل املستمع الكالم(. عالقة معّينة باللُّغوّيات االجتامعّية، وتقاطع بعلم الّصوتّيات 
Phonetics، وعلم األصوات الكالمّية Phonology يف بعض األحيان يصنّف يف علم 

االجتامعّية  اللُّغوّيات  املثال:  سبيل  عىل   ،Linguistic Phonetics اللُّغوّية  األصوات 
Phonetic Real-  يمكن أن ُترسم عىل الوصف الّصويّت لتعريف اإلطاالت الّصوتّية
isation لصوت Phoneme معنّي، أو كيف يلفظ املتكّلم. هذا ويمكن أن خيتلف بني 

األنواع املختلفة لّلغة، بني األفراد املتحّدثني، بني جمموعات املجتمع. انظر أيًضا علم 
.Sociophonetics الّصوتّيات االجتامعّي

Phonology (Phonological):  علم األصوات الكالمّية  
األصوات  أجزاء  بني  من  الفرق  يتبنّي  حيث  لّلغة،  األصوات  لنظام  دراسة  هي 
 Phonemes األصوات  عىل  ترّكز  اّلتي   Segmental Phonology املقطعّية  الكالمّية 
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املختلفة أو الوحدة الّصوتّية، مثال: األصوات )p/a/t يف pat(، أو عىل أجزاء األصوات 
 Intonation الّتنغيم  مثل  كاخلصائص  Supra-Segmental Phonology؛  املقطعّية 
االجتامعّية  اللُّغوّيات  دراسات  من  العديد  وترّكز  الفردّية.  األصوات  يصادف  اّلذي 
أو   ،Phonological Variation الكالمّية  تنّوع األصوات  Variationist عىل  املتنّوعة 
كيفّية الّلفظ وخصائص األصوات الكالمّية املتنّوعة بني املتحّدثني والنّص. وعادة هذا 
 Phonological يمكن أن يتضّمن تعريف ملجموعة من متغرّيات األصوات الكالمّية
Linguis- مثل األصوات اّلتي متتلك لفًظا خمتلًفا )انظر املتغرّيات اللُّغوّية ،Variables

tic Variables(، أو رسم االختالف بني األنواع املختلفة عرب املجموعات االجتامعّية 

املختلفة أو النّصوص. وقد ناقش )Milroy & Gordon, 2003( جوانًب ذات عالقة 
بأساليب البحث لّلغوّيات االجتامعّية. 

Phylogeny:  الّتاريخ الِعرقّي  
مصطلح حيوّي للّتطّور النّوعّي أو صنف آخر، مثل شعبة احليوانّية يف اللُّغوّيات، 
دراسة أصل وتطّور اللُّغة بشكل عاّم أو لُلغة خاّصة يف حديث املجتمع )انظر حديث 
Ontogeny. دراسة  الفردّي  الّتطّور  Speech Community(، وقارن تاريخ  املجتمع 

كيف طّور األفراد االستخدام املاهر واللُّغة.
Pidgin:  لغة هجني مبّسطة  

االّتصال  من  يقّوي  أن  شأنه  من  واّلذي  اللُّغة،  من  وسهل  مبدئّي  جديد  نموذج 
اللُّغوّي Language Contact بني جمموعتني أو أكثر من النّاس اّلذين ال جتمعهم لغة 
مشرتكة. وقد كان هناك تقليل ملحوظ يف استخدام اللُّغة املبّسطة يف مراحلها املبّكرة. 
ما قبل  لغة  أو   ،Jargon ما  لغة اصطالحّية جلامعة  اللُّغوّيات إىل وجود  وهذا يعود يف 
اللُّغة املبّسطة Pre-Pidgin. عالوة عىل ذلك، هي ليست متداولة كلغة أصلّية من ِقبل 
مّتصلة  والعمل؛ كونا  الّتجارة  يف  خاّصة  الّتواصل  ملشكلة  اجتامعّي  وكحّل  فرد.  أّي 
بالنّص، فاللُّغة املبّسطة هلا أشكاٌل خاّصة هبا، عادة تساعد يف اّتساع استخدامها من خالل 
أقّل املصادر القواعدّية. يمكن أن تتطّور اللُّغة املبّسطة يف أنواع خمتلفة وثابتة Stable من 
كلغة  متبنّية  كانت  وإذا  برباعته،  يّتسم  املجموعات  بني  االّتصال  كان  إذا  املجموعات 
 Expanded )Extended( اللُّغة املبّسطة املمتّدة  Lingua Franca لالّتصال.  مشرتكة 
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Pidgin هي تطّور ثابت لّلغة املبدئّية يف ظّل الّزيادة القاعدّية والقاموسّية املعّقدة ملقابلة 

وليس  املتفاعلة،  الّرسمّية  غري  النّصوص  يستخدمونا يف  اّلذين  املتحّدثني  احتياجات 
االجتامعّية.  املحلّية  اللُّغة  عىل  ُتوصف  ما  غالًبا  املبسطة  اللُّغة  األعامل.  وضع  يف  فقط 
ا.  جدًّ منترشة  قواعدها  لكّن   ،)Superstrate املسيطرة  العليا  الّطبقة  لغة  ملقارنة  )انظر 
اإلنجليزّية  هنا:  من  تدعمها،  اّلتي  الكلامت  حجم  حسب  مصنّفة  فهي  عاّم،  وبشكل 
املبّسطة  اللُّغة  أّن  بالّرغم من  إلخ.  املبّسطة...  الّصينّية  لغة  الّسهلة،  اإلفريقّية  الرّشقّية، 
مبنّية عىل اللُّغة املحلّية أو البقع اجلغرافّية يف أغلب كلامهتا، لكنّها منترشة أكثر بقواعدها، 
وبشكل عاّم يتّم تصنيفها بحسب حجم الكلامت اّلتي حتتوهيا: اإلنجليزّية، األمريكّية، 
املبّسطة مبنّية عىل عالقة  اللُّغة  أّن  بالّرغم من  إلخ.  الّصينّية...  اإلفريقّية، واإلنجليزّية 
لغتني موجودتني، مثل )روس نورك، اللُّغة الّروسّية والنّروجيّية العائدة للقرن الّتاسع 
وانيوم  معادلة  انظر  أكثر.  أو  لغات  لثالث  متحّدثني  بني  اّتصااًل  عرش(، وهي تضمن 

.Whinnom Formula

املطّورة   Creoles األّولية  اللُّغة  مع  مقارنتها  متّت   Pidgins املبّسطة  اللُّغة  ا  تقليديًّ
Life Cycle Theo-  كاماًل، واملجتمعات اّلتي تؤمن بتطّور اللُّغة. »نظرّية دورة احلياة

ry« مرتبطة بالعامِل Robert Hall، اللُّغة املبنّية ُتدرس كموضوع معنون: باللُّغة املبّسطة 

واللُّغوّيات Pidgin and Creole Linguistics، أو بشكل خمتص Creolistics. عىل 
Cre-  أّية حال، اكتشف الباحثون البدائل اجلديدة احلديثة اّلتي تؤّثر عىل بعض لغات

oles، خاّصة تلك الكاريبّية اّلتي يمكن أن تتضّمن )عىل نحو مفاجئ( من غري مرحلة 

أو  الفارقة  العالمة   .Abrupt Creolisation املرتابطة  غري  كريول  لغة  انظر  سابقة، 
االختالف بني اللُّغة املبّسطة وكريول قد ال تكون واضحة، خاّصًة إذا تفّحصنا موّسًعا 
اللُّغة املبّسطة املمتّدة Expanded )Extended( Pidgin، مثل اللُّغة اإلنجليزّية املبّسطة 
اللُّغة  متييز  وعملّية   .)Faraclas, 1996( األوىل  اللُّغة  تصبح  واّلتي  الغربّية،  إلفريقيا 
املبّسطة  اللُّغة  Pidgin / Creole Language  أفضل عندما تكون احلالة بني  املبّسطة 
Pidginisa- اللُّغة  Pidgin and Creole  غري واضحة أو مبهمة. انظر عملّية تبسيط 

.Depidginisation تفكيك اللُّغات الكريولّية ،tion



-٢99-

Pidginisation:  عملّية تبسيط اللُّغة  
Pidgin تتضّمن تطويًرا مبّسًطا وسهاًل بشكل  الّتشكيل هي لغة مبّسطة  إّن عملّية 
بلغات  للمتحّدث  متاح   Language Contact لغوّي  اّتصال  يوجد  عندما  خمتلف، 
خمتلفة أيًضا. واستخدمت إىل حّد ما الغموض لعملّية تبسيط معّينة خاّصة باحلروف، 
 Foreigner أيًضا حديث األجانب  انظر  املبّسطة.  اللُّغة  تؤدِّي إىل تشكيل  أن  من غري 

.Talk

Pilot Study:  دراسة مبدئّية عىل نطاق حمدود  
هي دراسة مبدئّية جُترى عىل نطاق ضّيق، يتّم خالهلا مقابلة عدد حمدود من املشاركني 
يف الّدراسة؛ وذلك للّتأّكد من أّن هذه النّتائج األولّية يمكن تعميمها عىل دراسة أعّم 

وأشمل. 
Pitch (of Voice):  نربة الّصوت  

ويف   .Low منخفًضا  أو   High عاليًّا  صوًتا  كان  إذا  فيام  النرّبة  هذه  تتوافق  حيث 
املصطلحات الّصوتّية، ترتبط نربة الّصوت أو نربة الكالم Speaking Pitch بالّتسلسل 
خالله  من  اّلذي  الّتسلسل  بواسطة  حتديدها  يتمُّ  واّلتي  الّصوتّية،  للموجة  األسايّس 
املدركة. وعىل  النرّبة  أيًضا عوامل أخرى يف  الّصوتّية. مع ذلك، تساهم  هتتّز األحبال 
الرغم من أّنا متاًما خاصّية إدراكّية، فإّن النرّبة أحياًنا ُتستخدم لتشري إىل سامت لصوت 
Intona- الّتنغيم ناحية  النرّبات من  الّتنّوع يف   املتحّدث، ويمكن قياسها. ويتمُّ دراسة 

ث  tion والنرّبة الّصوتّية Tone. كام نظرت بعض الّدراسات أيًضا إىل معّدل نربة التحدُّ

لقد  املثال:  سبيل  عىل  خمتلفة.  لغوّية  لتنّوعات  أو  املتحّدثني،  من  خمتلفة  ملجموعات 
ُوجد أّن االختالفات يف نربة احلديث لدى الّرجال والنّساء تتنّوع وختتلف يف الّثقافات 

.Graddol & Swann )1989( واللُّغات املختلفة، للمناقشة حول ذلك، انظر
Place of Articulation:  مكان النّطق  

هو أحد األبعاد املستخدمة بشكل شائع يف وصف وتصنيف األصوات الكالمّية. يشري 
مكان النّطق Place of Articulation إىل النّقطة يف اجلهاز الّصويّت، واّلذي من خالله ُينطق 
الّصوت. عىل سبيل املثال: صوت ]d[ يف الكلمة اإلنجليزّية )dot( ُيعترب صوًتا ساكنًا سنخيًّا 
Alveolar، ُينطق من احلاّفة الّسنخّية خلف األسنان، بينام صوت ]g[ يف الكلمة اإلنجليزّية 
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)got( ُيعترب صوًتا ساكنًا هلاتيًّا Velar، حيث ُينطق يف الّلهاة. وُتصنَّف األصوات الّساكنة 
Manner of Articula- عادة بناًء عىل مكان نطقها، طريقة نطقها Consonant Sounds

Inter وكذلك ما إذا كانت ذات صوت أو ال. انظر أيًضا: األبجدّية الّصوتّية العاملّية ،tion

.Phonetics وعلم الّصوتّيات ،national Phonetic Alphabet )IPA(

Plain Language Movement:  حركة الّتبسيط اللُّغوّي   
الفهم وبعيدة عن  بسيطة سهلة  لغة  استخدام  إىل  تدعو  اجتامعّية  لغوّية  هي حركة 
احلركة  هذه  ُتعنى  حيث  احلكومّية.  واملنشورات  القانويّن  القطاع  يف  خاّصة  الّتعقيد، 
الّتأمني،  بوليصات  املتضّمنة  اليومّية،  احلياة  املستخدمة يف  اللُّغة  تبسيط  أيًضا برضورة 
 Language اللُّغوّية  انظر احلركة  الفنّية.  الّطبّية، والّتعليامت  والكفاالت، والوصفات 

 .Verbal Hygiene صّحة الّلفظ ،Movement

Plantation Creole:  كريول املزارع  
 .Fort Creole انظر كريول احلصون

Play: الّتالعب اللُّغوّي  
 .Language Play انظر الّتالعب اللُّغوّي

Plosive:  األصوات الّساّدة لتّيار اهلواء 
هو مصطلح وصفّي للّتعبري عن طريقة نطق Manner of Articulation احلروف 
 p[, ]b[, ]t[, ]d[,[ :ومثال عىل هذه احلروف يف اللُّغة اإلنجليزّية ،Consonant الّساكنة
k[, ]g[[، حيث يتّم إنتاج األصوات االنفجارّية عرب حظر تّيار اهلواء يف الّرئتني وإطالق 

Stop« للّتعبري عن األصوات  رساحه. كام يستخدم يف هذا املضامر مصطلح » الوقف 
International Phonetic Alpha العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  أيًضا  انظر  االنفجارّية. 

.Phonetics وعلم الّصوتّيات ،bet )IPA(

Pluricentric Language:  اللُّغة متعّددة املراكز 
رسمّية  كلغة  ُتستخدم  واّلتي  املتعّددة،   Standardisation املعايري  ذات  اللُّغة  هي 
للّدولة، حيث تظهر جليًّا يف اللُّغة املستخدمة للقاموس Codification. وهنالك العديد 
من األمثلة عىل اللُّغات متعّددة املراكز، وهنالك أيًضا العديد من البلدان اّلتي ُتستخدم 
شيوًعا(.  القاموس  عمل  عن  )أكثر  اللُّغات  بعض  حتّدثت  حيث  رسمّية.  كلغة  فيها 
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وتشمل األمثلة اللُّغات متعّددة املراكز: اإلنجليزّية )اململكة املّتحدة، والواليات املّتحدة 
األمريكّية، وأسرتاليا، وجنوب إفريقيا، وجامايكا، وغريها(؛ األملانّية )أملانيا، والنّمسا، 
وسويرسا(؛ والربتغال، ولكن أيًضا كلغة ثانية يف موزمبيق، والّرأس األخرض، وأنغوال، 
وغريها(؛ اإلسبانّية )إسبانيا، وأمريكا اجلنوبّية(؛ والّسواحلّية )كينيا وتنزانيا(. ونادًرا ما 
هي  عموًما،  متساو.  بوضع  املراكز  املتعّددة  لّلغات  املختلفة  الوطنّية  األصناف  تتمّتع 
ل حالة  لغات متناظرة، وهكذا فإّن اللُّغة اإلنجليزّية الربيطانّية ُتعترب غطاًء وظيفيًّا يشكِّ
من اهليبة )Prestige( يف بلدان، مثل: جامايكا، وجنوب إفريقيا، وأسرتاليا، عىل الّرغم 

من أّن مجيع البلدان الّثالثة ُتظهر أيًضا تدوين معايريها القياسّية املحلّية.
Poetic (Poetics):  عر  لغة الشِّ

وهي اللُّغة املستخدمة يف الّشعر، أو كام ُيذكر اصطالًحا، الغايات الّشعرّية البالغّية 
يف اللُّغة. وقد نوقشت كثرًيا بني االستخدام األكثر شيوًعا لّلغة واالستخدام املتداول 
بني العاّمة، ويظهر ذلك جليًّا يف لغة الّشعر، فهي ذات معايري كالمّية خمتلفة؛ كالقافية، 
والّسجع، واإليقاع، وأشكال خمتلفة من الّتكرار؛ كتكرار بعض املفردات واألصوات. 
Poetic Func- الّشعرّية الوظيفة  إنَّ  الّشعرّية االستعارة. ويقال  الوظائف  أنواع   ومن 

لغة  أنا  الّشعرّية  اللُّغة  ُيطلق عىل  ما  للّشاعر، وعادة  الواحدة هي األساس  لّلغة   tion

مثرًيا  ليصبح  النّص  قيمة  تعّمق  هبا  واّلتي   ،Self Referential الّذات  عن  الّتعبري 
للقارئ، ومثل هذا الفكر قد اشتّق من املدرسة الوصفّية Formalist Scholars. ومثال 
 Dell وقد اهتّم علامء اللُّغة االجتامعّية، مثل .)Roman Jakobson, 1960(،عىل ذلك
Hymes بأشكال الّشعر Poetry اّلتي قد ُتّتخذ يف سياقات ثقافّية/ لغوّية خمتلفة، مثل 

)Hymes, 1981, 2003(. ومع ذلك، ال تقتص اللُّغة الّشعرّية عىل الّشعر فحسب، بل 
Ethnopoet-  عىل أشكال أخرى من األدب؛ كالنّثر، واخلواطر، )انظر الّشعر الِعرقّي

ics(. وهناك تزايد من االهتامم املعارص باستخدام األشكال الّشعرّية يف املزيد من علم 

Language Play؛  اللُّغوّي  الّتالعب  Creativity؛  اإلبداعّية  انظر:  اليومّي.  اخلطاب 
.Literary Language  اللُّغة األدبّية

Point of View:  وجهة نظر 
لبعض  العاّمة  ونظرته  الّشخص  فكرة  ُيفهم من خالله  متداول حتى  هو مصطلح 
املعتقدات والقضايا، وُيستخدم لالستفسار عن رأي الّطرف اآلخر من منظور خمتلف. 
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هنالك عّدة استخدامات ملصطلح )وجهة نظر(، منها: 
يف منظور دراسات األدب، وال سّيام الّرواية، ُيستخدم مصطلح وجهة نظر لإلشارة إىل 
الّطريقة اّلتي يقرتب فيها الّراوي من نّصه؛ كاألحداث، والّشخصيات، واحلبكة، باإلضافة 
Omnisicient Nar-  إىل القارئ. ونذكر ذلك للّتوضيح أكثر: يوّفر الّراوي العاّم للّرواية
 First-Person  النّظرة الّشمولّية للعمل األديّب. وعىل نقيض ذلك، الّراوي اخلاّص rator

اّلذي َيعرض أحداث القّصة أو الّشخصّيات من وجهة نظر واحدة غري شمولّية. مصطلح 
إىل  لإلشارة   Bakhtin ِقبل  من  املستخدم  املصطلح  هو   Polyphony األصوات  تعّددّية 
Dos-  جمموعة من األصوات، وبالّتايل وجهات النّظر، ممّثلة يف الّرواية، وال سّيام يف أعامل

.)Bakhtin, 1929; 1984a; and Fluderink, 1993( انظر .toevsky

من  كاملة  جمموعة  إنتاج  يف  والشمولّية  الواضحة  النظر  وجهات  إىل  لإلشارة 
وسائل  من  جمموعة  ويف   ،)Written and Spoken واملنطوقة  )املكتوبة  النّصوص 

اإلعالم، مثل: الكتب، والتلفزيون، والفيلم .
أيديولوجيًّا  مرادفه  يكون  ما  غالًبا  مصطلح   ،Critical Approach النّقدّي  النّهج 

Ideology، عىل سبيل املثال، حتليل أيديولوجّية معّينة ممّثلة يف نّص ما. 

النّهج النّقدّي، واّلذي عادة ما ُيستخدم لإلشارة إىل العالقة بني كاتب النّص والقّراء 
 Preferred Readings للقراءة  القارئ  رغبة  إىل  يرجع  ما  عادة  وهذا  اجلمهور،  أّي 
ومثال جيّل عىل  يرتكه،  أو  ويقبله  يتبنّاه  أن  إّما  بالنّص،   Ideal Reader نظره  ووجهة 
املجّلة عىل  مثاًل، وقد حتتوي  النّسوّية  الّشاّبة  للفئة  يتّم إصدارها  اّلتي  املجاّلت  ذلك: 
حمتويات جنسّية، أو مواضيع ذات صّلة باملوضة اّلتي قد تلقى رواًجا من ِقبل اجلمهور، 
 Fowler, 1977, 1986,( وقد ال تنال إعجابه، وهذا يعود إىل وجهة نظر القارئ. انظر

 .)1991; Simpson, 1993; Clark and Ivanic, 1997

Politeness:  الّتأّدب 
اّلتي حتتوي  النّصوص  اللُّغوّي، كبعض  الّتعبري  له أشكال وأنامط متعّددة لتحسني 
 Leech عىل حمظورات كالمّية معّينة، فمن املفرتض مراعاة القواعد الكالمّية كام ذكر 
يف كتابه: )مبادئ الّتأدبّية اللُّغوّية Politeness Principle(، واّلذي قد تّم تدعيمه من 
واّلتي هتدف إىل   ،Co-Operative Principle اللُّغوّية  الّتعاونّية  نظرّية  Grice يف  قبل 
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باب  من  وهذا  والّثقافات،  املعتقدات  ببعض  اخلاّصة  النّصوص  يف  متساو  حّد  وضع 
Penelo ِقبل  من  اعُتمدت  قد  نظرّية  وهي   .)Leech, 1983: 81( اآلخرين  احرتام 
ميادين  من  العديد  يف  تبلورت  وقد   pe Brown and Stephen Levison )1987(

عىل  تعتمد   Politeness Theory اللُّغوّية  الكياسة  نظرّية  إّن  االجتامعّية.  اللُّغوّيات 
الّذايّت للّشخوص، واّلتي ُتستخدم يف  الّسلوك، واّلتي تعود إىل االنطباع   Face وجهة 
  Brown and Levison من  كلٌّ  ذكر  وقد  وجهه«.  ماء  »فقد  مثل:  اليومّية،  الّتعابري 
جانبني للّسلوك: الّسلوك اإلجيايّب Positive Face واّلذي يتمّثل يف رغبة الفرد يف تقدير 
ومراعاة اآلخرين وموافقتهم، والّسلوك الّسلبّي واملتمّثل يف عدم الّرغبة يف االنخراط مع 
اآلخرين، والّتحّفظ عىل سلوكّياهتم اخلاّصة. وعند اجلدال والّتفاعل االجتامعّي حيتاج  
املتحّدثون إىل حتقيق الّتوازن بني اآلخرين، لَتقبُّل سلوك اآلخرين مع اعتامد سلوكهم 
اخلاّص، ويعتمد املشاركون يف الّتفاعل عىل إسرتاتيجّيات التأدُّب كوسيلة، مع االنتباه 
 Face Threatning سلوكه  د  هتدِّ اّلتي  األفعال  وجتنّب  اآلخر،  الّشخص  سلوك  إىل 
الّتعبري  عىل  تنطوي   Positive Politeness اإلجيابّية  التأّدب  إسرتاتيجّيات  إنَّ   .Acts

عن الودِّ أو املوافقة )مثال: قد يتضّمن رصاحة شخًصا ما يف حمادثة(؛ وإسرتاتيجّيات 
Negative Politeness Strategies  ال تنطوي عىل رفض اآلخرين  الّسلبّية  الّتأدُّب 
إغالق  يمكنك  »هل  مبارش:  غري  طلب  صياغة  تكون  قد  )مثال:  سلوكهم  هتديد  أو 
الباب؟«(.  فمن الواضح أّنه قد تّتخذ الّسياسة اللُّغوّية كام ُذكر )مثل، اختيار الّضمري 
Pronoun Choice( ذات صلة أيًضا بالّسالسة. يعتمد الّتعريض الفعيّل للّدعاوى عىل 

عّدة عوامل، عىل سبيل املثال: قد يكون القلق بشأن الّسلوك أكثر من الاّلزم يف حاالت 
اخلطر أو االستعجال. إّن الوضع النّسبّي للمشاركني قد يؤّثر عىل إسرتاتيجّيات الّتأّدب 

املعتمدة، وسيكون هناك أيًضا اختالفات ثقافّية يف الّتعبري عن مفهوم الّتأّدب.
وقد متّت العديد من الّتساؤالت بصدد نظرّية الّتأدُّب Politeness Theory، ومثال 
عىل ذلك، )Alessandro Duranti )1992، واّلذي ذكر يف نظرّيته للّتأّدب اللُّغوّي أّن 
بعض مفاهيم الّلباقة اللُّغوّية قد حتتوي يف مضامينها مفهوًما سلبيًّا مغايًرا حلقيقة املعنى 
تأثرٌي  له  كان  النّموذج  فإّن  ذلك،  بالتزاماته. ومع  املستمع  تذكري  املطلوب، من خالل 
 Language كبرٌي يف علم اللُّغة االجتامعّية. عىل سبيل املثال، يف اللُّغة والنّوع االجتامعّي
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and Gender، حيث يقال إّن النّساء والّرجال قد يستخدمون إسرتاتيجّيات االستدراك 

.)Brown, 1980, 1990; Holmes, 1995 املختلفة. )مثل
Political Correctness:  الّسدادة الّسياسّية 

وهو مصطلح يعود ألصول علم اجلدل، واّلذي ُيستخدم ضمن سياقني خمتلفني: 
.)Cameron, 1995; Lakoff, 2000( انظر

املفهوم األّول، واّلذي يشري إىل حماوالت توفري أشكال بديلة للّتعبري عن تلك اّلتي 
تعمل عىل استبعاد أو إهانة أو هتميش فئات أقّل قّوة داخل املجتمع؛ وتشمل األمثلة يف 
اللُّغة اإلنجليزّية استخدام الّرجال واملرأة Men and Woman تفضياًل للّرجل، كذكر 
باستخدام  كذلك  واملرأة.  للّرجل  ذاته  الّسياق  يف   Man, Chairperson العاّم  املدير 
 .Disabled عوًضا عن استخدام مصطلح ذوي اإلعاقة Crippled مصطلح املعّوقني

.Generic Masculine انظر أيًضا ذكورّية عاّمة
وهو مصطلح يتّم استخدامه من قبل أولئك أصحاب الّسلطة يف الّتعديل عىل اللُّغة 
استخدامات  الّتغيري يف   ينتقدون حماوالت  اّلذين  أولئك  إىل  يشري  كام  واستخداماهتا، 
 Verbal اللُّغة، واّلذين غالًبا ما يسخرون من هذه املحاوالت.  انظر أيًضا صّحة الّلفظ

.Hygiene

Politics of Language:  علم الّسياسة اللُّغوّية 
 Language of Politics الّسياسّية  املنابر  مضامني  يف  ُتستخدم  اّلتي  اللُّغة  وهي 
وجه  وعىل  العاّمة،  الّسياسّية  احلياة  يف  شارك  َمْن  كلُّ  يستخدمها  اّلتي  واخلطابات 
اخلصوص الّرجال ذوو املناصب الّسياسّية. وقد تّم القيام بعمل كبري يف هذا املجال، من 
Crit-  النّظرّية البالغّية الكالسيكّية إىل الّدراسات احلالّية يف الّتحليل النّقدي للخطاب
  Wodak, 1989;( : -انظر- عىل سبيل املثال .)ical Discourse Analysis )CDA

.)Fairclough, 2000; Reisgl & Wodak, 2000

Polyglossia:  الّتعّددّية اللُّغوّية 
.Diglossia انظر االزدواجّية اللُّغوّية

Polylectal Grammar:  قواعد الّلهجات املتعّددة 
املتغرّيات  حلساب  االجتامعّيني  اللُّغوّيني  ِقبل  من  املقرتحة  لّلغة  لغوّي  قالب  وهي 
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 Speech والّلكنات اللُّغوّية املستخدمة ضمن خطاب جمتمعّي ،Lects اللُّغوّية لّلهجات
 Social معنّي. إّن مثل هذه املعايري تأخذ قالبني للقياس: تنّوع جمتمعّي Community

دراسة  يف  عليه  متعارف  هو  كام   ،Regional Variation إقليمّي  وتنّوع   ،Variation

املستمّرة  اهلجني  الّلهجة  لفهم  عّدة  حماوالت  يستدعي  وهذا   ،Dialects الّلهجات 
للقواعد  املثالّية  النّحوّية  الّلهجات  أحادّية  يتعارض مع  Creole Continuum، وهذا 

مع  منهجّي  بشكل  الّتعامل  تتجنّب  واّلتي  األخرى،  اللُّغوّيات  فروع  يف  النّموذجّية 
املعرفة  مقدار  يف  شكوكهم  عن  النّموذج  نّقاد  ويعرّب  املتعّددة،  والكفاءات  االختالف 
اّلتي يمتلكها األفراد عن املحارضات األخرى اّلتي يواجهونا، وعادة  ال ُتستخدم يف 
Developmental Lin-  مضامري حياهتم اليومّية. انظر أيًضا، علم اللُّغوّيات الّتطّوري

.Panlectal خصائص مشرتكة بني خمتلف الّلهجات لنفس اللُّغة ،guistics

Polyphony:  تعّددّية األصوات 
Dostoevsky لإلشارة  أعامل  به  يناقش   Bakhtin ِقبل  ُمستخَدم من  هو مصطلح 
رواياته  يف   Voices لألصوات  واضحة  كدالئل  الّشخوص  أو  األصوات  تعّددّية  إىل 
عىل  املهيمن  هو  املؤّلف  صوت  يكون  أن  عن  وعوًضا   .)Bakhtin, 1929, 1984a(
هذا  أسايّس،  كعنص  وتواجدها  الّشخصّيات  دور  جتاهل  يمكن  ال  األديّب  العمل 
من  النّقيض  يقف عىل  النيّصّ  الفضاء  أّن  النّص. يف حني  املسبوق من خالل  الّتواجد 
النّصوص اّلتي هييمن فيها صوت واحد فقط، وعادة ما يكون املؤّلف. وتكمن أمهّية 
 Bakhtin احلوارّية   Bakhtin لنظرّية  األدب  يف  مطّبق  هو  كام  األصوات  تعّدد  مفهوم 
Dialogic Theory يف أّن اللُّغة بشكل عاّم تعتمد يف تركيزها عىل الّتعّدد الّصويّت يف أّي 

حالة من استخدام اللُّغة. 
Po-  يف حني أّن هناك بعض الّتجاوزات يف استخدام مصطلَحي تعّددّية األصوات
)أ(  طرق:  ثالث  يف  تتمّيز  إّنا  حيث   ،Heteroglossia الّتباين  وازدواجّية   lyphony

الفردّية  األصوات  عىل  للتأكيد  ُتستخدم  ما  غالًبا   ،Polyphony األصوات  تعّددّية 
 Heteroglossia الّتباين  ازدواجّية  أّن  حني  يف  واألفراد(،  )الّشخصّيات  املتميزة 
Polyphony تشري  اللُّغات االجتامعّية؛ )ب( تعّددّية األصوات  للّتأكيد عىل  ُتستخدم 
Heter- الّتباين ازدواجّية  أّن  د األصوات، يف حني  تعدُّ أو  الّتعّددّية   ببساطة إىل حقيقة 

oglossia غالًبا ما تؤّكد عىل الّتوّترات والّصاعات بني األصوات؛ )ج( يقال أحياًنا إّن 
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Het- هو نسخة مفاهيمّية سابقة من ازدواجّية الّتباين Polyphony  تعّددّية األصوات
  .Bakhtin يف عمل eroglossia

Polysemy:  تعّددّية املعاين 
إىل  يشري  حيث   ،Semantics املعاين  الّداللة/  علم  يف  مستخدم  مصطلح  هو 
من  الّصلة  ذات  )ولكّن  األصيّل  االصطالحّي  للمعنى  املختلفة  املرادفات  استخدام 
حيث أصوهلا(، معاين ›جولة Round‹ يف كرة دائرّية Round Ball، جولة من الغولف 

.Round the House جولة يف املنزل ،A Round of Golf

Popular Culture:  الّثقافة الّشعبّية 
هو مصطلح متمّثل يف نامذج الّثقافة والعادات للبلد، ومثال ذلك، األغاين والّرقصات 
واألفالم والنّصوص والعلوم اخلطابّية اللُّغوّية، واّلتي غالًبا ما يتّم تداوهلا يف املجتمع. 
وعىل سبيل الّذكر ال احلص، َتظهر الّثقافة الّشعبّية عرب وسائل اإلعالم، واملطبوعات، 
الّشعبّية  الّثقافة  أمثلة  وتشمل  اإلنرتنت.  وشبكات  اإلذاعّية،  والربامج  والّتلفزيون، 
 .Hip Hop أو أنامط املوسيقى املختلفة، مثل ،Neighbours املسلسالت، مثل: اجلريان
يف  األمريكّية  الّشعبّية  الّثقافة  إىل  الوصول  يمكن   ،Globalization للعوملة  وكنتيجة 
الّتكنولوجّية، واّلتي قد بدأت تؤّثر عىل خمتلف  البلدان عرب هذه األدوات  العديد من 
الّلفظ األمريكّية من  املثال، اعتامد طريقة  اللُّغوّية والّثقافّية املحلّية. عىل سبيل  األنامط 
 .)Trudgill, 1983(  الربيطانّيني يف أواخر الّسبعينّيات. انظر Pop / Rock قبل نجوم

 .High Culture قارن أيًضا الّثقافة العالية
Population:  الّتعداد الّسكايّن 

هو مصطلح ُمستخَدم يف اإلحصاءات لإلشارة إىل الّتعداد الّسكايّن ملجتمع ما، من 
خالل بعض احلاالت أو البنود؛ كإحصائّيات العدد لظاهرة معّينة يف املجتمع. ومثال 
ذلك: يمكن للمرء أن يقّرر دراسة استعامل لغة لألطفال يف املناطق الّريفّية يف كينيا. ويف 
الّسكان،  لون  كينيا يشكِّ االبتدائّية يف  املدارس  فإنَّ مجيع األطفال يف مجيع  احلالة،  هذه 
وسيحتاج الباحث إىل اخّتاذ قرار بشأن حجم العّينة Sample Size والّتصميم املناسبني 
اإلعالنات  دراسة  ر  يقرِّ أن  للمرء  يمكن  ذلك،  من  بداًل  األطفال.  لغة  يف  للّتحقيق 
عىل  تظهر  اّلتي  اإلعالنات  مجيع  فإّن  احلالة،  هذه  مثل  ففي  إسبانيا،  يف  الّتلفزيونّية 
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الّتلفزيون اإلسبايّن بني ١99٠ و١999 ستكون إلظهار العّينة الّدراسّية املقصودة. 
Position (-ing):  الّتمركز 

ويضمُّ فئة الّسكان اّلذين سيتّم استخالص عّينة البحث منهم، وعادة ما ُيستخدم 
النّصوص  حيث  من  اللُّغة  لدراسة  النّقدّية   الّتوّجهات  إطار  يف  املركزّية  مصطلح 
واخلطابات والوضع العاّم للنّاس، ملعرفة توّجهاهتم نحو قضّية ما؛ إّما لتشجيع موقف 
ما، أو لتفسري حدث ما، ومثال ذلك: قد توّجه الّصحف اليومّية كتاباهتا وموضوعاهتا 
إّما  نتيجة ملراعاة مصالح خاّصة جتمعهم، وهذا يعود للقارئ،  القّراء،  لفئة حمّددة من 
Manipula-  أن يتصّدى هلذا التّيار، أو يقاومه وهو يملك حرّية الّتعبري. انظر الّتالعب

.Subject Position املوقف املحكوم ،Point of View وجهة نظر ،tion

Positive Face:  الّسلوك اإلجيايّب 
.Face انظر وجه

Positive Politeness:  الّتأدبّية اإلجيابّية 
.Politeness انظر الّتأّدب

Post-Creole Continuum:  سلسلة كريول الاّلحقة 

.Creole Continuum انظر سلسلة كريول
Postmodernism:  ما بعد احلداثة 

وعادة ما يشري هذا املصطلح إىل احلركة األدبّية والفنّية اّلتي بنيت عىل أسس احلداثة 
Modernism. إّن األدب والفن يف عص  ما بعد احلداثة غالًبا ما يتحّديان بعضهام يف 

الّصور الّتعبريّية، وال سّيام أّي مفاهيم واضحة لوحدة املعنى، مؤّكدين بداًل من ذلك 
ما  غالًبا  الّطريقة  وهبذه  فنّي.  شكل  أو  نّص  أّي  يف  املعنى  بوحدة  الّتالعب  إمكانّية 
ُيستخدم منظور ما بعد البنيوّية Post-Structuralism مرتادًفا مع منظور ما بعد احلداثة 

.Postmodernism

أّن  فكرة  يف  ك  تشكِّ املضمون  واسعة  فكرّية  حركة  إىل  أيًضا  املصطلح  يشري  كام 
Lyo- )انظر نفهمها  أو  نعلمها  أن  يمكننا  واّلتي  العامل،  حقيقة موضوعّية حول   هناك 

tard, 1984(. كان لنظرّية ما بعد احلداثة أثٌر واضٌح يف دراسات اللُّغة، كام هي احلال 

يف العلوم االجتامعّية عموًما، وذلك عرب إثارة تساؤالت حول طبيعة اهلدف من دراسة 
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اليّشء،  هذا  عىل  احلكم  باستطاعتنا  خالهلا  من  اّلتي  والعملّيات  واالّتصاالت  اللُّغة، 
املعاين  من  جمموعة  وهلا  يشء  اللُّغة  أّن  ُيفرتض  املثال:  سبيل  عىل  أكثر،  وللّتوضيح 
اللُّغة يكون مثريا للجدل ، مع  املمكنة. وباملثل، فإنَّ دور »اهلدف« للباحث يف مراقبة 
الرّتكيز بشكل أكرب عىل جعل اللُّغة مرئّية واستكشاف تأثري موقف الباحث عىل نوع من 

املالحظات والّتفسريات اّلتي تّم إجراؤها.
Post-Structuralism:  ما بعد البنيوّية 

املبادئ  Structuralism يف  البنيوّية  اّلذي خيتلف عن  املنهج  للداللة عىل  مصطلح 
البنى  عىل  البنيوّية  عند  الظاهري(  أو  )الضمني  الرتكيز  من  العكس  عىل  األساسّية. 
املحددة والثابتة، يركز هذا املنهج عىل: أ- الّتغرّي واملرونة كمبدأ أسايس بدال من الثبات، 
املعنى بصورة مبارشة؛ ألن  اللُّغة، أي عدم إمكانّية حتديد  باملعنى يف  ب- عدم اإلملام 
ر أكثر من كونه ثابًتا،  ذلك خيتلف بناء عىل السياق واملشاركني، ج- أن الفرد دائام يف تطوُّ

.Identity اهلوّية ،Subjectivity أو يبحث عن كينونته، املتمثلة يف مصطلح الّذاتّية
Post-Vocalic /r/:  صوت الّراء ما بعد حرف العّلة 

 /r/ صفة من صفات بعض هلجات اللُّغة اإلنجليزّية، واّلتي ُينطق فيها حرف الّراء
Garden (. عىل الّرغم من هذا املصطلح، فامليزة املرتبطة  Car، حديقة  كام يف )سّيارة 
بالبيئة اللُّغوّية، هي عدم وجود حرف عّلة يتبع صوت /r/، ُيلفظ بعد حرف العّلة يف 
كلامت، مثل حيمل  Carry، لكن /r/ ما بعد حرف العّلة ُتلفظ عند عدم وجود حرف 
 ./r/ حرف  تبسيط  مصطلح  يفّضل  الّسبب،  وهلذا   .Non-Prevocalic يتبعه  عّلة 
ى أحياًنا  Rhoticغير قابلة للمقارنة.  الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت /r/ ُتسمَّ
اسُتخدمت الّراء /r/ ما بعد حرف العّلة كمتغرّي لغوّي Linguistic Variable يف عّدة 
أنامط علم  William Labov يف  دراسة  كثرًيا  املالَحظ  Variationist دراسات، ومن 

 /r/ يف مدينة نيويورك، حيث الحظ أّن صوت Sociolinguistics اللُّغة االجتامعّي 
يتغرّي باختالف اجلامعات، واختالف أساليب الكالم.

Power:  القدرة 
تعدُّ  اللُّغة.  يف  وعالقتها  تنشأ؟  وأين  هي؟  ما  بتعريفها،  حييط  واسع  جدل  هناك 
Critical Linguistics، والّتحليل  النّقدّية  اللُّغوّيات  اللُّغوّية حموًرا أساسيًّا يف  القدرة 
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علم  مواضيع  وبعض   ،Critical Discourse Analysis )CDA( للخطاب  النّقدي 
 .Language and Gender واجلنس  كاللُّغة  Sociolinguistics؛  االجتامعّي  اللُّغة 
كمن  القصري  النّص  مستوى  عىل  أ(  مناٍح:  بعّدة  وحتليلها  اللُّغوّية  القدرة  تفسري  تّم 
)انظر  تفاعلّية  أنتجت بصورة  أو  الفرد،  ُينظر هلا مقرتنة مع  املحادثة. وهنا  يتحّكم يف 
Interactional Sociolinguistics(. ب( يتّم تعريفها  علم اللُّغة االجتامعّي الّتفاعيّل 
عىل املستوى املؤّسيّس، بعالقتها مع اخلطاب املؤّسيّس Institutional Discourse. ج( 
تعريفها عىل نطاق أوسع، وذلك استناًدا إىل النّظرّيات االجتامعّية الكتشاف الّطرق اّلتي 
تؤّثر هبا العالقات بني الفئات االجتامعّية املختلفة عىل استخدام اللُّغة. وتكون القدرة 
Ideolo- املذهب ،Marxism  اللُّغوّية هنا مؤّثًرا من البناء االجتامعّي. انظر: املاركسّية

gy، املامرسة Practice. د( بالّرجوع إىل أعامل Foucault، فإّن القدرة اللُّغوّية تؤّكد من 

 Orders of اخلطاب  كمتطلبات  هبا  املقرتنة  واملصطلحات  اخلطاب،  مصطلح  خالل 
Sym- القّوة الّرمزّية ،Cultural Capital انظر أيًضا: رأس املال الّثقايّف .Discourse

 .bolic Power

Practice (Social):  املامرسة االجتامعّية 
ُيشار إىل اللُّغة بأّنا ممارسة اجتامعّية؛ وذلك ألّن اللُّغة والّتواصل جزٌء ال يتجّزأ من 
Autonomous. باإلضافة إىل  املجتمع، وال يمكن فصله عنه؛ أي أّنا ليست مستقّلة 
للخطاب  النّقدي  كالّتحليل   Critical Approaches النّقدّية  املناهج  تستخدم  ذلك، 
وتعدُّ  جتريدّية.  أكثر  طرق  يف  املامرسة   Critical Discourse Analysis )CDA(

ا من النّظرّية املاركسّية احلديثة، واّلتي تعني الّتداخل يف النّظامني  املامرسة مصطلًحا نقديًّ
خالل  من  اللُّغة  حتّدد   .Kress & Hodge )1979( انظر  واالقتصادّي.  االجتامعّي 
 Fairclough ذكر  الرّتاكيب،  تلك  إحياء  إعادة  جتاه  االجتامعّية  واألعامل  الرّتاكيب 
)2001( أّن االستخدام املتكّرر لّلغة يسهم يف احلفاظ عىل العالقات االجتامعّية املنّظمة 

بطرق معّقدة. مثال عىل ذلك، مكانة اللُّغة اّلتي يستخدمها أطفال الّطبقة الوسطى أعىل 
من اللُّغة املستخدمة من ِقبل أطفال الّطبقة العاملة، وتبًعا لذلك، تكون هي اللُّغة األكثر 
تقديًرا يف الّصف. وهذا ما يسهم يف تفاضل نجاح تعليم األطفال من طبقات اجتامعّية 
 .Habitus متعّددة، ويسهم أيًضا يف حماكاة ومحاية الفئات من الّطبقة نفسها. انظر عادة
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Pragmatics:  الّتداولّية / علم الّتخاطب 
دراسة اللُّغة يف االستخدام، من حيث كيفّية إخراجها وتفسريها يف الّسياق. يعني 
علم الّداللة/ املعاين Semantics كام علم الّداللة باملعنى Meaning، يف حني ُيعنى علم 
واّلذي  اللُّغوّي(،  )غري  الّتفكري  بفهم  الّتخاطب  علم  وُيعنى  اللُّغوّي،  باملعنى  الّداللة 

حيمل معاين وتفسريات أخرى للكالم. لتفسري املثال الّتايل:
هناك فيلم رائع هذا املساء.أ. 
لدّي الكثري من العمل إلنجازه.ب. 

سيفرّس أحدهم أنَّ األّول لديه دعوة للسينام، والّطرف الّثاين لديه الكثري من العمل 
اللُّغوّي. يف هذا  املعنى  إىل  استناًدا  استنباط هذا  الّذهاب، لكن ال يمكن  وال يستطيع 
 Kembesin انظر   .Conversational Implicature املحادثة  تضمني  انظر  الّسياق، 

مللخص عن علم الّتخاطب. 
 ،Sociolinguistics يتداخل مفهوم علم الّتخاطب إىل حّد ما مع علم اللُّغة االجتامعّي
Interactional Sociolinguistics. ُيستخدم  الّتفاعيّل  اللُّغة االجتامعّي  وحتديًدا علم 
للّداللة   )Leech, 1983( أحياًنا،   Sociopragmatics االجتامعّي  الّتخاطب  علم 
عىل بحوث يف علم الّتخاطب، واّلتي تؤّكد الّدور االجتامعّي والّثقايّف اّلذي يؤثِّر عىل 

.World Knowledge استخدام اللُّغة. انظر املعرفة العاملّية
Preference (in Conversation):  األّولوّية يف املحادثة 

.Sequential Organisation انظر الّتنظيم الّتسلسيّل
Pre-Pidgin:  ما قبل اللُّغة اهلجينة املبّسطة 

 .Jargon انظر لغة اصطالحّية جلامعة ما
مذهب الوصف )املوصوف، الواصف(

Prescriptivism (Prescriptive, Prescriptivist): 

بصيغ  واستبداهلا  صحيحة،  غري  جلعلها  لّلغة  معّينة  صفات  حيمل  اّلذي  املذهب 
الّلهجات  أو بعض  الّتقليدّية  اللُّغة  املنطق، توجد يف  ُتعترب صحيحة عىل سبيل  أخرى 
القديمة، أو اسُتخدمت من ِقبل مؤّلفني مؤّهلني. عىل سبيل املثال: فصل الفعل املجّرد 
اجلمل  هذه  ُتعترب   )I don›t see no horses( املزدوج  النّفي  أو   ،)to boldly go(
 to go boldly( )I don›t see any( خاطئة، وال يمكن استبداهلا بصياغة جديدة، مثل
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horses(. يشرتك معظم اللُّغوّيني يف أّن درجة الّشك Prescription رضورّية لتعريف 

طالب املدارس بلهجة لغتهم األصل )الفصحى(، وأّن مهّمة اللُّغوّيني تسجيل ووصف 
إىل  اللُّغوّيات  املنهج يف  أكثر من قمعهم. وهيدف هذا  األم  اللُّغة  ثي  متحدِّ الكالم من 
ثيها، وذلك بغّض النّظر عن  الوصف املوضوعّي لقواعد اللُّغة كام ُتستخدم من متحدِّ
ى بالّتوصيف. يتداخل مفهوم الّشك مع مفهوم  االستخدام اجلّيد أو السّيئ، واّلذي ُيسمَّ
استخدام الكلامت كام يف اللُّغة األّم، عىل أّن األخري ُيستخدم يف كثري من األحيان للّربط 
 ،Appropriateness باألفكار الّسلبّية للكلامت األجنبّية يف اللُّغة. انظر أيًضا: املالءمة

.Verbal Hygiene وصّحة الّلفظ ،Correctness والّصحة/ الّسالمة
Prestige:  املكانة / اهليبة 

اللُّغوّية  اللُّغوّية. األلفاظ  Evaluation اإلجيايّب لألنامط  الّتقييم  يعود املصطلح إىل 
يتمُّ  اّلتي  املنطوقة  الكلامت  وهي   ،Prestige Pronunciations اللُّغوّية  املكانة  ذات 
ُتستخدم  املهيمنة.  االجتامعّية  الّطبقة  مع  ترتبط  ما  وعادة  املجتمع،  يف  إجيابيًّا  تقييمها 
فكرة )املكانة اللُّغوّية Prestige( يف دراسة الّتغرّي اللُّغوّي Language Change لرشح 
اعتامد وانتشار االبتكار. تعدُّ تفسريات املكانة اللُّغوّية إشكالّية؛ بسبب اختالف اآلراء 
م  قدَّ اللُّغوّي.  املجتمع  يف  املختلفة  املجموعات  ضمن  أكثر  لغوّي  شأن  له  هو  ما  جتاه 
وترتبط  والّضمنّية.  الّظاهرة  اللُّغوّية  املكانة  بني  متييًزا   William Labov )1972a(

االجتامعّية  للّطبقات  الكالم  بأشكال   Overt Prestige الّظاهرة  اللُّغوّية  املكانة  عادة 
واالقتصادّية املهيمنة. حيث إّن الّسامت اللُّغوّية اّلتي تدير املكانة اللُّغوّية الّظاهرة تكون 
مسموعة. مثال عىل ذلك، يف الّسياقات الّتعليمّية )املدارس واجلامعات(، باإلضافة إىل 
 Covert الّضمنّية  اللُّغوّية  فاملكانة  أخرى،  ناحّية  ومن  واإلذاعة(.  )الّصحافة  اإلعالم 
Prestige لدهيا دالالت حملّية وارتباط أكثر بطرق احلوار ضمن األقلّيات واجلامعات 

عىل  عالمة  هي  الّظاهرة  اللُّغوّية  فاملكانة  إًذا،   .)Neighbourhood املجاورة  )انظر 
املكانة االجتامعّية، يف حني أن املكانة اللُّغوّية الّضمنّية تعدُّ صفة من صفات الّتضامن 
بني املجموعة. ولقد ارتبطت املكانة اللُّغوّية الّضمنّية للمتغرّيات غري القياسّية بمفهوم 

.)Trudgill, 1974b( انظر .Masculinity الّذكورّية



-3١٢-

Prestige Planning:  ختطيط مكانة اللُّغة 

Prestige Plan- مصطلح ختطيط مكانة اللُّغة Harald Haarmann )1990( م  قدَّ
 ،Language Planning اّلذي يصف ختطيط اهليبة للنّواحي املتعّلقة بتخطيط اللُّغة ning

Acquisition Plan-  واّلتي ُتعنى بإجياد خلفّية إجيابّية موقفّية، وختطيط اكتساب اللُّغة
Sta- وختطيط حالة اللُّغة ،Corpus Planning انظر أيًضا: ختطيط مدّونة اللُّغة ،ning

tus Planning. وهدف ختطيط مكانة اللُّغة Prestige Planning هو حتسني املواقف 

املتكّلمون  يكون  كي  املتدنّية،  املكانة  ألنواع  بالنّسبة  اخلطابّية،  املجتمعّية   Attitudes

مستعّدين الستخدامها يف جماالت خمتلفة، مثل جماالت الّثقافة العليا؛ كطقوس األدب 
إجياد حوار  اللُّغوّية  املكانة  يتضّمن ختطيط  ما  الّتعليمّية، وغالًبا  املنظومة  أو  الّدين،  أو 
ن وكقيمة أساسّية لدى املجتمع  لغوّي وطنّي ُيعرف باللُّغة العامّية Vernacular كمكوِّ
اخلطايّب Speech Community. وختطيط املكانة اللُّغوّية نوع من الرّتويج لّلغة، بتطبيقه 

.)Cooper, 1989( من منظور دعائّي أو تسويقّي لّلغة
Primary Language:  اللُّغة األصلّية 

.Mother Tongue انظر اللُّغة األم
Principal Components Analysis (PCA):  نات األساسّية  حتليل املكوِّ

املعّقدة-  املعطيات  جمموعات  تبسيط  من  الباحثني  يَمّكن  إحصائّي  أسلوب  هو 
ات  اّلتي تتكّون من عدد كبري من املتغرّيات املرتابطة واملّتصلة- إىل عدد أقّل من املتغريِّ
الّتحتّية. وُيسمح بالبحث يف العديد من املتغرّيات اللُّغوّية Linguistics Variables  يف 
 Barbara الوقت ذاته، كام يساعد يف اكتشاف العالقات بني املتغرّيات، وقد استخدمت
Syd- هذا النّوع من الّتحليل يف دراستها الستخدام اللُّغة يف سيدين Horrvath )1985(

ney، وشملت أكثر من عرشين نوًعا خمتلًفا من املتغرّيات اللُّغوّية يف حتليلها.

Progressive:  تدّرجّي 
هو خاصّية من أشكال الفعل املستعملة للّداللة عىل النّشاط املتواصل والّتدّرجي، 
ويمكن وصفه بشكل أفضل كخاصّية جانبّية بداًل من خاصّية نمطّية؛ ألّنه يدّل عىل املّدة 
 I يف نمط املضارع وهي غري تدّرجّية، فإن I go )بداًل من زمن الفعل. فبينام )أنا أذهب
am going يف نمط املضارع الّتدّرجّي. كذلك، I went يف نمط املايض غري الّتدّرجّي، و 
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I was going يف نمط املايض الّتدّرجّي. واألشكال الّتدّرجّية واالستخدامات الّتدّرجّية 

ختضع للّتغيري. كمثال عىل ذلك، األشكال املستخدمة، نحو: )I was sat( ُوِجدت يف 
بعض الّتنويعات اإلنجليزّية الّشاملّية يف بريطانيا، يف حني أن اللُّغة اإلنجليزّية األساسّية 
 )Know, like( :مثل ،Stative Verbs أفعال احلال .)I was setting( تستعمل الّشكل
ال تستخدم عادة اخلاصّية الّتدّرجّية يف اللُّغة اإلنجليزّية األساسّية )الربيطانّية(، ولكّن 
األشكال، مثل: )I am Knowing that( موجودة يف تنّوعات أخرى مثل تلك اّلتي 
يف اهلند وسنغافورة. انظر عامل الّزمن يف الفعل Aspect، زمن الفعل Tense، الّطريقة 

.Perfect)-ive( وانظر أيًضا الّتاممّية .Modality

Projection:  اإلسقاط 
باسم  ُيعرف  ما   Robert le Page & Andree Tabouret-Keller من  كلٌّ  م  قدَّ
اختيار  طريقها  عن  تّم  واّلتي  للمتكّلمني،  الّتفسريّية  النّشاطات  لوصف  اإلسقاط 
خاّص.  بشكل  اللُّغوّي   Focusing الرّتكيز  وأساليب  عاّم،  بشكل  اللُّغوّية  األشكال 
انظر )Le Page & Tabouret-Keller )1985. إّن املتكّلمني يطّورون نامذَج من العامَل 
 le Page & Tabouret-Keller ي االجتامعّي كنتيجة لتفاعالهتم الّشخصّية العادّية. ُيسمِّ
هذه الناّمذج إسقاطات. إّن إسقاطات املتكّلمني تعكس املواقف Attitudes جتاه حدود 
وهوّيات املجموعة، وتسهم يف تشكيل الّسلوكني اللُّغوّي واالجتامعّي. وعىل اجلانب 
إجياد  املجموعة يف  وتعريفات حدود  االجتامعّي  للعامَل  الّتفسريات  تسهم هذه  اآلخر، 
تعابري  أيًضا  انظر  االجتامعّية.  املجموعة  مستوى  عىل  اللُّغوّية  للمتغرّيات  حمّددة  أنامط 

.Acts of Identity شخصّية
Pronoun, Pronoun Choice:  الّضامئر، اختيار الّضامئر

 I, you, :الضامئـر هـي عبـارة عـن كلـامت، مثـل: يف اللُّغـة اإلنجليزّيـة األساسـّية
she, he, it, we, they، واّلتـي يمكنهـا أن حتّل حمّل اسـم أو حمّل مجلة اسـمّية، وأحياًنا 

 That girl« يمكن أن حتـّل حمـّل She :حمـّل مكّونـات مجلّيـة أخـرى. مثال عـىل ذلـك
I met at the shops yesterday” . كانـت الّضامئـر دائـاًم ذات أمهّيـة كأحـد جوانـب 

املتغـرّيات اللُّغوّيـة املختلفـة اّلتـي يمكـن وصفهـا بأنظمـة خمتلفة مـن الّضامئـر. انظر 
 ،Tyneside English ملناقشـة نظام الّضامئر يف إنجليزّيـة  Joan Beal )1993( ،كمثال



-3١٤-

وكيـف ختتلـف عن تلـك اّلتي يف نظـام اإلنجليزّيـة األساسـّية. وللّضامئر أيًضـا أمهّية؛ 
لكونـا تعـربِّ عن عالقـات معّينة بـني املتكّلمني. ففـي العديد مـن اللُّغـات كاليابانّية، 
فـإّن اخليار بـني أشـكال الّضامئر املختلفة يعـرّب عن درجـة معرفة الّشـخص، وخماطبته 
 Muhlhausler( به...إلـخ. انظـر Formality والّشـكل الاّلئـق Politeness بـاألدب

.)T, V( T and V Pronouns  وانظـر أيًضـا الّضامئـر .& Harre )1990

Prosody:  علم العروض 

من  جوانب  هي  ومستواه  حّدته  يف  والّتنّوعات  الوقف  وبنية  اخلطاب  رسعة  إّن 
 Supra-Segmental املقطعّية  باألصوات  أيًضا  ى  وُتسمَّ اإلنشاد.  أو  العروض  علم 
Non-Segmental Phonology. انظر أيًضا اخلصائص  Phonology  وغري املقطعّية 

 .Paralinguistic اللُّغوّية اإلضافّية
Purism:  النّقاء 

هو األيديولوجّية اللُّغوّية Language Ideology اّلتي تؤّكد الّرغبة يف النّقاء اللُّغوّي، 
األيديولوجّيات  وتكون  اللُّغة.  يف  والنّحوّية  املعجمّية  املواد  وجود  سلًبا  تقّيم  واّلتي 
 Language اللُّغوّي  الّتغرّي  ردع  يف  بالّرغبة  مدفوعة  األحيان  من  كثري  يف  الّصفّية 
Change وتعزيز االعتقاد بأّن اللُّغات جيب أن تكون خالية من تأثري اللُّغات األجنبّية، 

اإلقليمّية  الّلهجات  )مثال:   Non-Standard الفصيحة  األنامط غري  تأثري  وكذلك من 
Regional Dialects، والّلهجات االجتامعّية Social Dialects(، وغالًبا ما ُيستخدم 

 / واالقرتاض   ،Prescriptivism الوصفّي   املذهب  انظر:  بازدراء.  املصطلح  هذا 
.Verbal Hygiene صّحة الّلفظ ،Borrowing االستعارة
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Q
Qualitative:  نوعّي 

املنهج  Qualitative Approach متناقًضا مع  النّوعّي  املنهج  من املمكن أن يكون 
الكّمّي Quantitative Approach، يف حني أّن البحث الكّمّي يف علم اللُّغة االجتامعّي 
Sociolinguistics يّتجه/ يميل إىل البحث عن أنامط عاّمة يف الّتوزيع للميزات اللُّغوّية 

النّوعّي معنيٌّ  البحث  إنَّ  املتحّدثني.  عرب/ من خالل جمموعات وسياقات خمتلفة من 
أكثر بالفحص الّدقيق حلاالت حمّددة/ خاّصة/ معّينة من املتحّدثني باستخدام اللُّغة. 
إنَّ مصطلح النّموذج الكّمّي يوجد من أجل هذا النّهج، وذلك بعكس النّموذج النّوعّي 
Lan- ويف دراسة الّتنّوع اللُّغوّي .Coupland )1985( انظر .Qualitative Paradigm

متغرّي  من  خاّصة  سياقات  يف  املعنى  حيّلل  قد  الكّمّي  املنهج  فإّن   ،guage Variation

مع  مرتبًطا  الكّمّي  املنهج  يكون  ما  وعادة  الّلفظ.  ميزات  لبعض  املستخَدم  املتحّدثني 
علم اللُّغة االجتامعّي الّتفاعيّل Interactional Sociolinguistics، )انظر أيًضا وصف 
أحياًنا  يعتربان  قد  والكّمّي  النّوعّي  املنهجني  أّن  حني  يف   ،)Ethnography األعراق 
كنامذج منفصلة، ومن املحتمل أيًضا استخدامهام يف تركيبة، فعىل سببل املثال، استخدام 
الّتوزيع العاّم للّسامت اللُّغوّية يف املجتمع، وذلك للمساعدة يف رشح حاالت حمّددة من 

 .)Holmes, 1996(  استخدام اللُّغة
Quantitative:  كمّي 

قائم  عددّي  أثر  هلا  اّلتي  اللُّغة  لدراسة   Quantitative Approach الكّمّي  املنهج 
عىل املقارنة بني األنواع املختلفة من استخدامات اللُّغة، فعىل سببل املثال: قد يبحثون 
وجمموعات  املتحّدثني  قبل  من  املستخدمة  املعّينة  اللُّغوّية  )الّتكوينات(  األشكال  عن 
يستخدم  النّوعّي  املنهج  فإّن  البيانات،  ولتحليل  وأنواعها.  والنّصوص  املتحّدثني 
 Inferential االستنتاجّي  واإلحصاء   ،Descriptive Statistics الوصفّي  اإلحصاء 
 Correlational Linguistics اللُّغوّيات االرتباطّية  فإّن مصطلح  Statistics. وأيًضا 

Correla- االرتباطات  حتديد  وهو  اهلدف،  نفس  هلا  اّلتي  الّدراسات  أجل  من   ُوجد 
 Linguistic Variables اللُّغوّية  املتغرّيات  بني  املتباَدلة  العالقات  أو  الّداللّية    tions

 .Social Variables واالجتامعّية
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Var-  وبشكل بارز، فإّن املناهج الكمّية ترتبط مع االختالفات اللُّغوّية االجتامعّية
 ،William Labov اّلذي استوحاه  الُعرف )الّتقاليد(  iatinist Sociolinguistics يف 

Quantitative Sociolinguis-  لدرجة أّن مصطلحات علم اللُّغة االجتامعّي الكمّي
tics أو النّموذج الكمّي Quantitative Paradigm قد ُوجدت من أجل هذه الّتقاليد 

)األنامط(، فمثاًل: يف دراسة لغة مدينة نيويورك كان Labov قادًرا عىل تعريف األنامط 
وأنامط  االجتامعّية  املجموعات  خالل  من  النّطق،  لسامت  الّتكرارّي  للّتوزيع  املختلفة 
Labov والّدراسات األخرى يف هذا املجال أسهم بشكل  احلديث املختلفة. إّن عمل 
Language Variation واّلتغرّي اللُّغوّي  كبري يف فهمنا إلدراك كلٍّ من الّتنّوع اللُّغوّي 

 .Language Change

وبدأ متّيز املنهج الكّمي عن األنامط اللُّغوّية األخرى، فمثاًل: األنامط الكمّية قد تّم 
نموذجّية  وهي   ،Interruptions كاالنقطاع  الّتفاعلّية؛  امليزات  استخدام  يف  حتديدها 

.)Biber, et al., 1998( للكثري من العمل يف اجلسد اللُّغوّي
Qual- عن املنهج النّوعّي Quantitative Approach  وعادة ما يتّميز املنهج الكّمّي

itative Approach اّلذي يرّكز بقرب عىل معنى استخدام اللُّغة يف سياقات خاّصة، إاّل 

.)Holmes, 1996( أّنه من املحتمل أن تؤّثر عىل مزيج من األساليب الكمّية والنوعّية
Queer Linguistics:  لغوّيات الّشواذ 

بعد  ما  فهي  عاّمة،  وبصورة  واخلطاب،  اللُّغة  لدراسة  املقاربات  من  جمموعة  هي 
النّظرّية  من  وجوانب  الّشواذ،  نظرّية  من  مستمدة   ،Post-Structuralism البنيوّية 
النّسوّية. إّن لغوّيات الّشواذ يف طليعة املامرسات اللُّغوّية املرتبطة باملهّمشني واملتحّولني 
جنسيًّا، وهذه عادة تشمل عالقة الّسحاقّيات Lesbian، واملثلّيني Gay، وثنائّي اجلنس 
Queer )LG- جنسيًّا  واملتحّررين   ،Transgendered جنسيًّا  واملتحّولني   ،Bisexual

املهّمشة،  اجلنسّية  املثلّيات  بعض  أيًضا  تشمل  قد  أّنا  إاّل  اجلنسّية،  الّصفات   )BTQ

تّم استيعاهبم  أّنه قد  واملتحّولني واملهّمشني. وُيستبعد من ذلك مثلّيو اجلنس، وُيعتقد 
يف اّلتيار الّرئيس. ويف مبدأ الّشواذ، قد َتدِمج املهّمشني اآلخرين املتطابقني، عىل سبيل 
ود وذوي اهلوّيات املحّرمة من منظور الّشواذ، إاّل أّن هذا نادًرا  املثال، قد يتّم دراسة السُّ

ما يظهر يف دراسة لغوّيات الّشواذ. 
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دراسات  هي  وإناّم  موّحد؛  نج  عن  تعربِّ  وال  مفردة  ليست  الّشواذ  لغوّيات  إّن 
ُأجريت من منظور يميل/ يّتجه إىل تأكيد بعض أو كّل الّتايل: رفض/ نبذ فكرة اهلوّيات 
اخلطاب  يف  اهلوّيات  بناء  عىل  الرّتكيز  مسبًقا،  املحّددة  املستقّرة/  الّراسخة/  اجلنسّية 
)انظر األدائّية Performativity(. رفض وحماولة تفكيك املعارضة الّثنائّية، مثل املغاير 
واملثلّية، واستجواب ونقد للعالقة مع اجلنس اآلخر Heterosexuality ومتّيز اجلنسني 
Heteronormativity، نقد للّتنّوع والغموض )يف العالقة باجلنس واملامرسات اللُّغوّية 

جنسّيات  إىل  تعود  اّلتي  املعاين  حتديد  يف  والّثقافّية  الّتارخيّية  اخلصوصّية  هبا(،  املرتبطة 
 Anna Livia and Kira ،خمتلفة، الرّتكيز عىل دراسة املامرسات املحلّية )انظر مناقشة
االّتصال،  َكلغوّيات  الّشواذ  لغوّيات  تأطري  يتمُّ  األحيان  بعض  يف   .)Hall, 1997

اللُّغوّي  الّتناوب  من  مفاهيم  عىل   Rusti Barrett )1997( يعتمد  املثال:  سبيل  عىل 
استخدام  األمريكان،  اإلفريقّيني  ملكّيات  كيفّية سحب  يف  للنّظر   Code-Switching

أنامط اللُّغة للّتفاوض بشأن هوّياهتم املتداخلة كرجال مثلّيي اجلنس، كام يشري البعض 
بأنا ستكون أكثر نخبوّية وغربّية، وال تفيض إىل العمل الّسيايّس. 

Lan- اللُّغة ،Lavender Linguistics لغوّيات الّشواذ ،Desire  انظر أيًضا: الّرغبة
guage، لغة املثلّيني والّسحاقّيات Lesbian and Gay Language، لغوّيات الّشواذ 

 ،Bisexual ثنائّي اجلنس ،Gay املثلّيني ،Lesbian الّسحاقّيات ،Queer Linguistics

Queer )LGBTQ ( Lan- لغة املتحّررين جنسيًّا ،Transgendered  املتحّولني جنسيًّا
.Sexuality اجلنسانّية ،gauge

Question(s):  األسئلة 
إّن األسئلة هتتّم بعلم اللُّغة االجتامعّية؛ وذلك ألّن شكلها قد خيتلف يف أنواع اللُّغة 
الفعل والفاعل، فمثاًل:  تباينًا يف استخدام قلب  تنّوع اإلنجليزّية يصنع  املختلفة. وإن 
الفصيحة  الربيطانّية  أّنه يف  اهلندّية » ماذا أنت حتّب أن تفعل؟« يف حني  يف اإلنجليزّية 
تكون » ماذا حتّب أن نفعل؟ » فإّن شكل األسئلة اّلذيلّية Tag Questions أيًضا متغرّي 
عىل نحو مبالغ فيه، من خالل تنّوع اإلنجليزّية كام يف »تريد أن تذهب، أليس كذلك؟«.
أيًضا األسئلة دّققت جانب/ مظهر احلديث، فمثاًل: اقرتحت بعض دراسات اللُّغة 
واجلنس Language and Gender أّن النّساء تصنع تكرار األسئلة أكثر من الّرجال. 
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واألسئلة اّلتي ُتستخلص من املشاركني اآلخرين يف الكالم، غري أّن أشكال الّسؤال هلا 
للمعّلم  قد يسمحون  املثال،  الّصف، عىل سبيل  املهاّم األخرى: يف غرفة  جمموعة من 
بأن يتحّكم باجّتاه الّتفاعل. انظر نربة الّسؤال Question Intonation. انظر أيًضا النرّبة 

.High Rising Tone الّصاعدة
Questionnaire:  االستبانة 

دراسة االستبانة رخيصة نسبيًّا، وتسمح للباحثني بجمع البيانات Elicitation من 
.Interview عدد كبري من املشاركني يف وقت قصري نسبيًّا. انظر املقاَبلة
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R
r-Full, r-Less:  /r/  الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ / ال تلفظ صوت 

.r/ Rhotic/  انظر الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت
Race:  الِعرق 

هو مصطلح متنازع عليه بشّدة، يف حني أنَّه ليس له أساس علمّي أو عميّل. إّن الِعرق 
هو االستخدام اليومّي واسع االنتشار، لإلشارة إىل جمموعات معّينة أو سالالت من 
يف  يشرتكون  واّلذين  اجلغرايّف،  املوقع  أو  اجلساميّن،  املظهر  أساس  عىل  وذلك  البرش، 
جمموعة من اخلصائص . ُيستخدم مصطلح األصل الِعرقّي Ethnicity أحياًنا لإلشارة 
إىل اهلوّية للمجموعات املختلفة عىل أساس افرتاضها أو اعتبارها أصلّية النّسب، حيث 
يظهر الِعرق يف الّدراسات اللُّغوّية االجتامعّية كتباُين اجتامعّي أكثر من ظهوره كحقيقة 
املجموعات  أو  الِعرق  احتفظ  الِعرق(. وقد  مقلوبة حول  فواصل  استخدام  )وبالّتايل 
الِعرقّية ببقائها؛ بسبب اخلصائص الفيزيائّية الّسابقة )مثل لون البرشة، مالمح الوجه(، 
وُتعزى إىل نوع خاّص من األمهّية يف املجتمع، وعادة ما ينطوي هذا اإلسناد عىل الّتاميز 
بني األجناس من حيث احلالة، والقّوة النّامجة عن األيديولوجّية Ideology. فمن املَسّلم 
به أّن الِعرق له نفوذ هاّم يف استمرار العلم بالّسياسات والّسلوك واالجّتاهات، متضّمنًا 
تلك اّلتي تتعّلق باللُّغة والّسلوك )Omi and Winan, 1994(؛ هلذا السبب، فإّن الِعرق 
عادة يكون يف سياق العنصّية، واّلذي يرّكز عىل دراسة أبحاث علم اللُّغة االجتامعّية 

.)Reisgl and Wodak, 2000(

Racism:  العنرصّية 
متعّلقة   Discourses خطابّية  وممارسات  متييزّية  لغة  إىل  اللُّغة  يف  العنصّية  تشري 
وعادة  املحّددة،  اخلصايص  من  جمموعة  تتقاسم  أّنا  ُيفرتض  النّاس،  من  بمجموعة 
ما تكون عىل أساس املظهر اجلساميّن أو املوقع اجلغرايّف. ُدرست العنصّية يف أبحاث 
مبارش عىل  بشكل  رّكزت  اّلتي  الّدراسات  تتضّمن  بعّدة طرق،  االجتامعّية  اللُّغة  علم 
العنصّية يف استخدام اللُّغة، والّدراسات اّلتي رّكزت عىل االفرتاضات العنصّية اّلتي 

تستند إليها الّسياسة واملامرسة اللُّغوّية. 
إن الّدراسات اّلتي ترّكز بشكل مبارش عىل العنصّية واللُّغة تتضّمن البحوث املتمّيزة 
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يف الّتفاعل يف مكان العمل، مثل )Robert et al., 1992(، والّتميز يف املواجهات يف 
وإّن   .)Eades, 1995( املحاكم  ويف  الرّشطة،  مع  املقابالت  مثل  القانويّن،  الّسياق 
الّدراسات اّلتي ترّكز بشكل مبارش عىل االفرتاضات العنصّية والّسياسات واملامرسات 
األساسّية تتضّمن حتدّيات لنهج العجز يف أنامط اللُّغة املرتبطة بالعنصّية أو املجموعات 
الِعرقّية Ethnic Groups، عىل سبيل املثال، وصمة العار لّلغة اإلنجليزّية لألمريكّيني 
 African American Vernacular English )AAVE(. )Labov,  من أصول إفريقّية
 ،Standard Language Ideology القياسّية  اللُّغة  أيديولوجّية  انظر   .)1972c

.Linguistic Imperialism واإلمربيالّية اللُّغوّية
Radical Creole:  األساس اهلجني 

هو مصطلح تّم صياغته من ِقبل Derek Bickerton للخليط Creole اّلذي تشّكل 
 Unstable Jargon اإلنجليزّية  قبل  ما  فرتة  أو  املتقّلبة  املصطلحات  من  نسبيًّا  برسعة 
املهّجنة مبّكًرا  أّن األنواع   Bickerton البسيطة. وقد ناقش  اللُّغة  الّتدّرج من  بداًل من 
تكون لغة هجني مبّسطة مستقّرة Stable Pidgin، واّلتي ختتلف بشكل كبري عن لغاهتا 
Superstrate عىل املزارع، حيث تشّكلت العديد  الّسائدة )لغة الّطبقة العليا املسيطرة 
مجهورّية  لغة  أنَّ   Saramaccan وتعتقد  البسيطة(.  واإلنجليزّية  اهلجينة  اللُّغات  من 
سورينام ذات أساس هجني. انظر )Byrne )1987، انظر أيًضا، لغة كريول غري املرتابطة 

.Abrupt Creolisation

Raise (-ed, -ing):  الّرفع 
يصبح  عندما  النّاجتة  العملّية  وهي  الكالم،  أصوات  وصف  يف  االرتفاع  يعني 
الّتغرّي  باسم  املعروف  الّصوت  تغرّي  خالل  الفم،  يف  نقطة  أعىل  عند  منطوًقا  الّصوت 
Eng- تّم رفع أصوات العّلة اإلنجليزّية الّطويلة ،Great Vowel Shift  الّصائتي الكبري
  meat إّنه عىل سبيل املثال، صوت حرف العّلة يف كلمة  lish Long Vowels بحيث 

 .):i( لتعطي لفظها احلايّل )زميل( mate عىل غرار شامل إنجلرتا ،):e( ُيلفظ )حلم(
Random Sample:  العّينة العشوائّية 

Popu- اّلتي يتمُّ رسمها، بحيث إّن كلَّ عضو أو ماّدة من الّسكان Sample  العّينة
اّلذين  الباحثون  مثاًل:  خمتاًرا.  ليكون  مساوية  فرصة  يمتلك  الّدراسة(  )جمتمع   lation

أيَّ  خيتارون  قد  جوهانزبرغ،  أو  لندن  مثل  مدن  يف  اللُّغة  استخدام  دراسة  يريدون 
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شخص من الّسجل االنتخايّب املحيّل، أو من دليل اهلاتف. بداًل من ذلك، إذا مل يرغبوا 
يف اقتصار عّينتهم عىل َمْن حيّق له الّتصويت، أو من يمتلك هاتًفا، قد خيتارون كلَّ منزل 
نادرة  العشوائّية  العّينات  إّن  الّشامل.  إقليم  أو حمافظة يف  أّي ضاحية  يف كّل شارع من 
العّينات  هي  شيوًعا  األكثر  أن  حني  يف   ،Sociolinguistics االجتامعّي  اللُّغة  علم  يف 

 .Judgement Samples املحّكمة
Rapport (Talk): (الّصلة )بالحديث

الّتشارك  مع  مشابه  املعنى  املحادثة،  يف  الّتبادل  أو  الرّتابط  عىل  الرّتكيز  إىل  تشري 
 Rapport Talk باملحادثة. والّتمييز أيًضا بني صلة احلديث Involvement واالندماج
Tan- اقرتحت ،)Deborah Tannen )1990 ارجع إىل ،Report Talk  وتقرير احلديث

وسرتّكز  واملشاركات،  العالقات  عىل  الرّتكيز  سيكون  احلديث،  صلة  خيصُّ  فيام   nen

د تقرير احلديث عىل االستقاللّية  أيًضا عىل الّتشديد عىل الّتشابه. ومن جهة أخرى، يشدِّ
اّلتي صنّفت، عىل سبيل املثال، باملتحّدثني الفردّيني اّلذين يملكون األساس. ُربط تقرير 
احلديث أيًضا مع أكثر من نظام اجتامعّي مرّتب، كام اقرتحت Tannen أّن النّساء يشعرن 
بالّراحة أكثر مع صلة احلديث، من الّرجال مع تقرير احلديث. وهذا من املحتمل مصدر 
متباَدل من الفهم اخلاطئ، حيث إّن املطالبات حول هذا النوع من الّتمييز بني حديث 
املرأة والّرجل قد انتقده الباحثون لتجاهلهم العالقات املتساوية اّلتي حتصل بني املرأة 
والّرجل، ولتبني وجهة نظر جوهرّية للمرأة والّرجل )Cameron, 1995(. انظر أيًضا 

.Language and Gender اللُّغة ونوع اجلنس
االختيار العقاليّن )نموذج من الّتخطيط اللُّغوّي(

Rational Choice (Model of Language Planning): 

أخذت  الّتخطيط  عملّية  إّن  حيث   ،Language Planning اللُّغوّي  للّتخطيط  نج 
اللُّغوّية،  املشاكل  ُعرفت  حيث  العقاليّن:  بالنّشاط  ودفعت  عالية،  كمنهجّية  االعتبار  يف 
 Benefits والفوائد   Costs الّتكاليف  وُقّدرت  األهداف،  وصيغت  احللول،  واقرُتحت 
 Ray, 1963; Rubin and( أخرًيا. يف حني أّن احلّل األكثر عملّية قد تّم اختياره وتطبيقه
 Language Planning اللُّغوّي  الّتخطيط  بالعادة  يكون  الواقع،  Jernudd, 1971(. يف 

ا )Cooper, 1989( املخّطط عموًما ينقصه احلاجة للمعلومة ليصنع  أكثر ختصيًصا وفوضويًّ
معلومات  فيها  يوجد  ال  الّدول  من  العديد  هنالك  املثال:  سبيل  عىل  علم،  عن  قرارات 



-3٢٢-

موّثقة عىل أعداد املتحّدثني، واللُّغات املحكّية بالعادة ال توصف بشكل كاف. عالوة عىل 
ذلك، فإنَّ كيفّية تقدير »الّتكاليف والفوائد« غري واضحة، واّلتي ُتعترب من خيارات اللُّغة 

.Cost-Benefit Analysis الواجب تقديرها. انظر حتليل الّتكلفة والفوائد
Reading Passage:  قراءة قطعة 

ث بفصاحة يف املقابالت  اسُتخدم يف استخراج النّسبة الّرسمّية، حيث أسلوب الّتحدُّ
اللُّغوّية االجتامعّية. حيث ُطلب من املشاركني قراءة قطع اختريت من نّص مسبًقا، ويف 
الصفة  بسبب  لكن  معنى،  هلا  مجاًل  املتحّدثون  خُيرج  يزال  ال  املقابلة  من  القراءة  جزء 
الرسمية املرتبطة باللُّغة املكتوبة فإنا متيل للّتوافق مع تأثري معايري الّلفظ. وقراءة القطع 
بالعادة صّممها املحقق، وحتتوي أمثلة من الكلامت اّلتي حتتوي خصائص الّلفظ املتعّلقة 

.Stylistic Continuum بالّدراسة. انظر الّسلسلة األسلوبّية
Real Time:  الوقت الفعيّل 

نج من دراسة الّتغرّي اللُّغوّي Language Change اّلذي يقارن البيانات اللُّغوّية 
بيانات مُجعت يف وقت الحق  مع   )T1( له  ُيشار   Certain اّلتي مُجعت يف وقت حمّدد 
الّعلة  حرف  بعد  ما    Joy Fowler درست  املثال،  سبيل  عىل   .)T2( له  ُيشار   Later

املستمّر  الّتغرّي  مفهوم  كان  إذا  ما  لتنظر   ١986 عام  نيويورك  يف   /Post-Vocalic /r

ا خالل  Change in Progress اّلذي ُعرف من ِقبل Labov عام ١96٠ قد استمّر حقًّ

الّتكرارات  أّن  وجدت  اّلتي   Labov لتحليالت  مؤّكدة  نتائجها  جاءت  حيث  الّزمن. 
.Apparent Time ا ازدادت بني ١966 و١986. انظر الوقت احلقيقي /r/ حقًّ

Realization:  إدراك 
املقاطع  بعض  املثال،  سبيل  عىل  ا.  حقًّ الّتجريدّية  اللُّغوّيات  ُتصنع  كيف  إدراك 
باختالف  أو  املتحّدثني،  باختالف  خمتلفة  )تصنع(  خترج  ممكن   Phoneme الّصوتّية 
Actualis- الّتفعيل  الّسياق... إلخ. حيث تتضّمن املصطلحات األخرى هلذا املفهوم 

.ation

Reallocation:  إعادة ختصيص 
تدخل  عندما  حتدث  اّلتي  للعملّية   Peter Trudgill )1986( صاغه  مصطلح 
الوضع  هذا  يف  متحّدثيها.  ك  حترُّ بسبب  عادة  بينها،  فيام  اّتصال  يف  اللُّغوّية  الّلهجات 
لفرتة  توجد  خمتلفة  هلجات  من  والكلامت  النّحوّية  األشكال  حيث  لّلفظ،  املختلف 
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الّلهجة األقدم )Koine( عّدة عملّيات حمتمل  الّزمن. ولتشكيل هلجة جديدة من  من 
البدائل  بتلك  اإلحتفاظ  إىل  التخصيص  إعادة  تشري   . الّصياغة«  »إعادة  حدوثها: 
ليتم  وظائفها  عىل  التعديالت  بعض  إجراء  بعد  إستعامهلا  سبق  التي  البحتة  اجلغرافية 
من  مثااًل   Trudgill قّدم   . عاميا  اآلخر  البعض  وإستخدام  رسميا  بعضها  إستخدام 
ح  يوضِّ ل.  تشكَّ حارضّي  كشكل  الربيطانّية  الّلهجة  خيصُّ  فيام  األسرتالّية  اإلنجليزّية 
واجلنوبّية  الّشاملّية  الّلهجات  بني  البعيد  الّتميز   »dance»الّرقص كلمة  يف  العّلة  حرف 
ا متّثل املقطع الّصويّت/ae/ يف الّلهجة الّشاملّية )مثل حرف  يف اإلنجليزّية الربيطانّية. إنَّ
العّلة يف كلمة Pam(، لكنَّ املقطع /a:/ يف الّلهجة اجلنوبّية يشبه حرف العّلة يف كلمة  
اإلنجليزّية  يف  االختالف  من  جديدة  أدواًرا  م  قسَّ اإلقليمّي  االختالف  هذا   .Palm

الّتمّيز اإلقليمّي داخل أسرتاليا، فلدى الكثري من  األسرتالّية. يف حني أنَّ هناك بعض 
الّلهجات العامّية، يف حني أن حروف  ابق مرتبط مع معيار  العّلة السَّ املتكّلمني حرف 

العّلة ُربطت بأساليب الّطبقة املتوّسطة )أو املتأّثرة(.
Received Pronunciation (RP):  الّلفظ امُلتلّقى / الّلهجة ذات اهليبة 

إكسفورد   ،Queen‘s English اإلنجليزّية  املَلَكة  باسم  أيًضا  شعبيًّا  املعروف 
اإلنجليزّية Oxford English أو BBC English  هو االسم اّلذي يستخدمه اللُّغوّيون 
املتوّسطة  الّطبقة  ِقبل  من  عادة  ُتستخدم  املّتحدة،  اململكة  من   Accent الّلكنة  هليبة 
اللُّغة اإلنجليزّية يف  الّطبقة األرستقراطية، عىل عكس هلجات أخرى من  أو  املتعّلمة، 
اململكة املّتحدة، وال يقتص تلّقي النّطق عىل منطقة جغرافّية معّينة. وهي مؤّثرة بشكل 
واملحاكم  الربيطانّية،  والكنيسة  والربملان،  الربيطانّيني،  بامللوك  مرتبطة  كلغة  خاّص 
العليا واملؤّسسات الوطنّية األخرى، ضمن دراسة الّصوتيات اإلنجليزّية. تلّقي النّطق 
له أمهّية خاّصة، حيث كان ُيستخدم كنموذج من ِقبل Daniel Jones وغريه، من أجل 
مقارنة يف وصف  ُيستخدم كمعيار  ما  وغالًبا  ًرا.  مؤثِّ نموذًجا  يزال  اللُّغة، وال  وصف 
هلجات أخرى. يتّم استخدام صفة تلّقى بمعنى مقبولة وإن مل خيتزن عىل نطاق واسع، 
عىل الّرغم من أّنا أيًضا اخّتَذت لتعني الّلهجة الوحيدة اّلتي وردت يف املحكمة امللكّية. 

.1982a, 1982b(( Wells انظر
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Recreolisation:  إعادة الكرولة 
Creoele Contin-  هو عملّية يتّم من خالهلا استخدام أصناف من سلسلة كريول

الّظروف االجتامعّية  الّتغرّي يف  يؤّدي  قد   .Creole-Like أقل  منها  أكثر  لتصبح    uum

للمتحّدثني إىل الّتأكيد عىل هوّية كريول القائمة Creole-Based  بداًل من واحد اّلذي 
املتحّدثني  إّن  يقال  وما   .Superstrate املسيطرة  العليا  الّطبقة  لغة  االنفتاح،  عىل  يدّل 
األصغر سنًّا للغة كريول الكاريبّية Caribben Creole يف بريطانيا يظهرون درجة من 

ا عىل الّضغط االجتامعّي.  إعادة الكرولة Recreolisation ردًّ
Reduplication:  إعادة املضاعفة 

وهو مصطلح نحوّي يدلُّ عىل تكرار كّل جزء من الكلمة أو Morpheme، مع تأثري 
 ,morpheme داليّل خاّص عادة، للّداللة عىل ترّدد الكثافة أو التعّدد. يف إفريقيا لكلمة
 Sign اإلشارة  لغة  من  منتظمة  سمة  املتعّددة(،  )األماكن  تعني  واّلتي   plek »place«

.Pidgin and Creole وبعض لغات ،Language

Referee Design:  تصميم املرجع / احَلكم 
.Audience Design انظر تصميم اجلمهور

Reference (Referent, Referential):  )املرجع )املرجعّية، مرجعي
املصطلحات املستخدمة يف علم الّداللة/ املعاين Semantics لوصف الّطريقة اّلتي 
تشري هبا الكلمة إىل كيانات العامَل اخلارجّي. املرجعّية Referent هي الكيان أو الّظاهرة 
املشار إليها باستخدام معنّي لّلغة: مثاًل، املرجعّية من كلمة كتاب هو كتاب الكائن. فإّن 
الّطبيعة املرجعّية Referential لّلغة نصف يف ذلك اجلانب من اللُّغة، واّلذي هو عبارة 
عن يشء خارج اللُّغة، وهذا يقف عىل النّقيض من العالقات احلّساسة، أو العالقات 
الكلامت  من  واحدة  أي  معنى  اإلنجليزّية  يف  فمثاًل:  اللُّغة،  يف  الكلامت  بني  الّداخلّية 
املفردات  نظام  بوجود  جزئيًّا   good, excellent, outstanding حتديدها  يتّم  الثالث 

للكلمتني األخريني. 
إحالة  فيها  يتّم  اّلتي  املختلفة  الّطرق  لوصف  أيًضا   Reference املرجع  فُيستخدم 
الّسامت  النّص. هنالك جمموعة من  الكيانات، واألشياء، والنّاس، واألحداث ضمن 
)هو،  الّضامئر:  فمثاًل  املراجع،  مثل هذه  والكّتاب جلعل  املتكّلمني  مُتّكن  اّلتي  اللُّغوّية 
أو عىل وشك اإلشارة  إىل كيانات سبق ذكرها  رّبام تشري  العاقل(  هي، هو وهي لغري 
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 ،Cataphoric Reference الحًقا  النّص  يف  سُيذكر  يشء  إىل  اإلشارة  انظر  إليها. 
ترابط مجل  أيًضا  انظر   .Anaphoric Reference النّص  اإلشارة ليشء سبق ذكره يف 
خارج  من  واملرجعّية   ،Endophoric النّص  داخل  من  املرجعّية   ،Cohesion النّص 

.Exophoric النّص
Reflexivity:  االنعكاسّية 

الّصيح يف  الّتفكري  ل  تسهِّ القدرة  إّن  اإلنسان،  لغة  اجلانب األسايّس من  إىل  تشري 
 Reflexiveness اللُّغة نفسها باستخدام احلديث عن اللُّغة )تّم العثور عىل االنعكاسّية
Lan- الوعي اللُّغوّي ،Critical Language  أيًضا يف هذا املعنى(، انظر: اللُّغة النّاقدة

.Metalanguage )واللُّغة العليا )الفوقّية ،guage Awaewness

اللُّغة،  عىل  الّصيح  الّتعليق  من   Discourse Practice اخلطاب  ممارسة  إىل  تشري 
، وهذا األمر شائع يف  والّصور املستخدمة يف النّص، أو الّطرق اّلتي هتدف إىل أن ُتفرسَّ
لنداء  )Chouliaraki and Faircloug )1999، مثال عىل ذلك: حتليل  نّص اإلعالن 
 .»Homeless اخلريّية، حيث إّن وجود صورة لشاب جنًبا إىل جنب مع كلمة »بال مأوى
اهلدف  إىل  الصحية  اإلشارة  يمكننا من خالهلا حماولة  اّلتي  املرافقة  اجلمل  واحدة من 
Chouli-  األسايّس للنّص، وُتعترب مثااًل عىل االنعكاس يف اخلطاب. حيث أّكد كلٌّ من

تعترب    Heightened Reflexivity الّشديدة  االنعكاسّية  أّن    araki and Faircloug

 .)Modernity سمة من سامت الّتواصل يف أواخر احلداثة )انظر احلداثة
ذاتّية احلكم،  الباحث؛ كونا  تنطوي عىل  اّلتي  املعرفة  البحث وصنع  التوّجه نحو 
البحوث  يف  االنعكاسّية  أمهّية  عىل  الّتأكيد  ويتمُّ  البحث.  عملّية  يف  دورهم  من  نقًدا 

.Ethnography اإلثنوغرافّية )األجناس البرشّية(، انظر أيًضا وصف األعراق
Regional Language:  اللُّغة اإلقليمّية 

هي اللُّغة اّلتي ُيتحّدث هبا يف مناطق معّينة يف بلد ما، ونادًرا ما يتّم االعرتاف باللُّغات 
اإلقليمّية يف الّدستور الوطنّي للبلد، ولكّن أحياًنا يتمُّ تضمينها يف الّسياسة اإلقليمّية. 
أمثلة عىل اللُّغات اإلقليمّية ولغات األقلّيات Minority Languages اّلتي دخلت حّيز 

الّتنفيذ عام ١998، حيث ُحّددت تدابري حمددة لّلغات اإلقليمّية يف أوروبا.
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Regional Standard:  املعيار اإلقليمّي 
هي صبغة ذات طابع إقليمّي للقاعدة املعيارّية اّلتي تطّورت من خالل تقارب الّلهجات 

 .Destandardisation انظر الاّلقياسّية .Standard Dialect Convergence القياسّية
القاعدة اإلقليمّية )أو معيار اللُّغة Language Standard( اّلتي تطّورت من خالل 
البافادي  اإلقليمّي  املعيار  مثاًل:  الّلهجة،  تقارب  إىل  يؤّدي  ممّا  الّلهجة؛  بني  االّتصال 
Bavarian املستخدم عىل نطاق واسع ُوضع ليس من خالل تقارب الّلهجة القياسّية، 

.Dialect Levelling. )Auer, 1997( ولكّن من خالل تسوية الّلهجات
Regional Variation:  الّتنّوع اإلقليمّي 

املناطق اجلغرافّية والقرى  ثني من خمتلف  املتحدِّ اللُّغوّية املوجودة بني  االختالفات 
أو املدن، وهذا يشمل االختالف يف الّلهجة واملفردات اّلتي تشّكل بنية اجلملة. فمثاًل، 
 Dutch مصطلح  ُيستخدم  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  الرّشقّي  الّشاميل  اجلزء  يف 
Cheese بمعنى اجلبن اهلولندّي. يف حني أنه يستخدم يف وسط البالد ليشري إىل اجلبن 

Dia- الّلهجات  اإلقليمّية  األصناف  هذه  ى  ُتسمَّ ا  وتقليديًّ  .Cottage Cheese  املنزيّل
lects، وعلم الّلهجات Dialectology هو دراسة لغوّية منهجّية للّتغرّي اإلقليمّي.

Register:  رضب استعاميّل 

فيه. فمثاًل:  اللُّغة  يتّم استخدام  اّلذي  للّسياق  ُيستخدم لإلشارة إىل االختالف وفًقا 
معظم النّاس يتكّلمون بشكل خمتلف يف الّسياق الّرسمي )املحارضة األكاديمّية، مقابلة 
عمل( أكثر من الّسياقات غري الّرسمّية )املزاح مع األصدقاء والعائلة(، وتشمل الّسجالت 
 .Jazz لغة موسيقى اجلاز  أيًضا  العلم، وكذلك  القانون، ولغة  لغة  املحّددة بشكل جّيد 
املقياس والّدالالت  البعض من حيث  الّسجاّلت اختالًفا واضًحا عن بعضها  وختتلف 
Lexis and Semantics )مثاًل: املصطلحات العلمّية يف الّسجل العلمّي( الّسجل متمّيز 

ملستخدمي  االجتامعّية  للخصائص  وفًقا  االختالف  تصف  اّلتي   Dialect الّلهجة  عن 
اللُّغة )فمثاًل: خلفّية املتحّدثني اإلقليمّية واالجتامعّية، اجلنس، العمر... إلخ(. 

 Systemic Functional يتّم حتليل الرّضب االستعاميل وفًقا لّلغوّيات الوظيفّية النّظامّية
Linguistics، من حيث ثالث فئات رئيسة: احلقل Field، أو النّشاط، أو املؤّسسات. فمثاًل: 

لعب الّطفل، اجّتاه األدوار والعالقة بني املشاركني. فمثاًل: طفل صغري وأولياء األمور، وضع 
.)Halliday, 1978: Chapter 3 قناة االّتصال املستخدمة، مثاًل املنطوقة. )انظر Mode
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Relativity (Linguistic):  النّسبّية )اللُّغوّية( 

.Language Determinism انظر احلتمّية اللُّغوّية
Relexification:  إعادة الّتعجيم 

أحد أنواع االقرتاض Borrowing اللُّغوّي عىل نطاق واسع، حيث يقوم باستبدال 
واألفعال  كاألسامء  عادة  ›املحتوى‹  )كلامت   Lexical Words املعجمّية  الكلامت 
أّي أجزاء أخرى من الكالم( من لغة  والّصفات، والعديد من األحوال، ولكن ليس 
بالّضغط  املتحّدثون  يشعر  عندما  عادة  حيدث  وهذا  أخرى.  لغة  من  يقابلها  بام  معّينة 
هناك  الّتعجيم،  إعادة  خالل  إليها.  الكامل  الوصول  دون  جديدة  لغة  عىل  للحصول 
تتأّثر  ال  واألصوات(  اجلملة  بناء  املثال،  سبيل  )عىل  األصلّية  اللُّغة  من  أخرى  أنظمة 
Mixed Code، مكّون من قواعد  نظام رمزّي خمتلط  تنتج يف  الّتعجيم  نسبيًّا. وإعادة 
Pidgin عرضة إلعادة  اهلجينة  اللُّغات  أّن  وُيعتقد  أنظمة خمتلفة.  من  نابعة  ومفردات 

الّتعجيم.
Relic Area:  منطقة األثر القديم 

هي منطقة هلجة Dialect حافظت عىل أشكال لغوّية قديمة. وعادة ما تكون هذه 
أو  األنار،  )مثل:  طبيعّية  حدود  بواسطة  أخرى  هلجات  مناطق  عن  مفصولة  املناطق 
احلدود  )مثل:  وسياسّية  اجتامعّية  حواجز  أو  اجلبلّية(،  الّسالسل  أو  املستنقعات، 
الّسياسّية، أو االختالفات الّدينّية أو الّثقافّية(. امليزة القديمة Relic Feature اسم ُيطلق 
عىل أّي عنص من اللُّغة تّم االحتفاظ به بواسطة هلجة معّينة، وتوّقف استخدامه من قبل 
//x االحتكاكّي ما زال يستخدم يف الكلامت  هلجات أخرى. عىل سبيل املثال، صوت 

.nicht و ،  loch :مثل ،Scottish English اإلنجليزّية اإلسكتلندّية
Religion:  الّدين 

عها؛ ولذلك  يمكن أن تؤثِّر العضوّية يف اجلامعات الّدينّية عىل استخدام اللُّغة وتنوُّ
حالة  ففي  الّدراسات.  بعض  يف   Social Variable اجتامعّي  كمتغري  الّدين  أدرج 
الكاثوليكّية هي داللة مركزّية عىل هوّية اجلامعة،  أّن  تبنّي  املثال-  أيرلندا- عىل سبيل 

 .)McCafferty, 2001( ل الّسلوك اللُّغوّي وعامل يشكِّ
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Religious Language(s):  اللُّغة / اللُّغات الّدينّية 
اللُّغــة املســتخدمة يف الّطقــوس الّدينّيــة. غالًبــا مــا تكــون اللُّغــات الّدينّيــة لغــات 
ــال:  خاّصــة، ختتلــف عــن اللُّغــة املســتخدمة يف الّتواصــل اليومــّي، عــىل ســبيل املث
 ،Quranic Arabic ــة ــة القرآنّي ــيكّية Classical Hebrew، والعربّي ــة الكالس العربّي
س هــذه اللُّغــات أحياًنــا يف مــدارس  والّســالفّية الكنســّية Church Slavonic. وُتــَدرَّ
خاّصــة تقــع خــارج نظــام الّتعليــم العــادي. وينصــبُّ الرّتكيــز عــادة عــىل القــدرة 
ــاالت،  ــن احل ــري م ــك، يف كث ــع ذل ــة. وم ــوص املقّدس ــالوة النّص ــراءة وت ــىل ق ع
ُتســتخدم اللُّغــات املحلّيــة يف الوظائــف الّدينّيــة، مثــل: الّتحويــل والّتعليــم الّدينــّي 
)مثــل، اســتخدام اللُّغــات املحلّيــة يف العمــل الّتبشــريّي، انظــر احلــركات الّتبشــريّية 
Missionaries(؛ والّصــالة العاّمــة )عــىل ســبيل املثــال، اليهودّيــة اإلصالحّيــة اّلتــي 

ــدة  ــات املّتح ــة يف الوالي ــة اإلنجليزّي ــل اللُّغ ــة، مث ــات املحلّي ــتخدام اللُّغ ــم اس تدع
ــة  ــات الوطنّي ــة إىل اللُّغ ــن الاّلتينّي ــري م ــا الّتغي ــة، وأيًض ــالة العاّم ــة يف الّص األمريكّي
يف القــّداس الكاثوليكــّي بعــد عــام ١969 مــن قبــل البابــا بولــس الّســادس(. انظــر       

ــة.  )Cooper )1989 للمناقش

اللُّغة  ممارسات  أو  اللُّغة،  استخدام  من  نوع  إىل  أيًضا  تشري  حيث  الّدينّية«  »اللُّغة 
.Ritual املرتبطة باملراسم أو الّطقوس الّدينّية
Relocation Diffusion:  نقل االنتشار 

.Diffusion انظر االنتشار
Re-Nativisation:  إعادة تنشيط اللغة 

مصطلح استخدمه )Robert Cooper, 1989( لوصف إعادة إدخال لغة، واّلتي 
معنّي،   Speech Community لغوّي  ملجتمع  األصلّية  كانت يف مرحلة ما اللُّغة  
واّلتي أصبحت مقّيدة االستخدام فيام بعد، أو اّلتي هي عىل حاّفة االختفاء من خمزون 
Lan- كام ُوجدت مصطلحات أخرى، مثل: إحياء اللُّغة .Repertoire  املجتمع اللُّغوّي
 Paulston, Language Re-genesis )انظر  اللُّغة  guage Revival، وإعادة تكوين 

تقتص عىل  لغة  اّلتي كانت  العربّية  الّتنشيط:  إعادة  األمثلة عىل  et al., 1993(. ومن 

 Maori ولغة   وطنّية ورسمّية إلرسائيل؛  لغة  اآلن  أصبحت  واّلتي  الّدينّية،  الّطقوس 
يف نيوزيلندا، اّلتي كانت ُتستخدم يف أوائل الّثامنينّيات من ِقبل كبار الّسن فقط، واّلتي 
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ى  ضة للخطر. يف حالة لغة  Maori، أنشئت هناك ما ُيسمَّ كانت تعدُّ من اللُّغات امُلَعرَّ
لألطفال.   Maori لغة   بتعليم  الّسن  كبار  فبدأ   »Language Nests اللُّغة  »أعشاش 
الكاتالونّية،  األخرى  األمثلة  تشمل  اآلن.  ازدياد  يف   Maori لغة   استخدام  وأصبح 
)انظر  أسرتاليا  يف  األصلّيني  الّسكان  لغات  بعض  عن  فضال  واأليرلندّية،  والويلزّية، 

.)Kaplan and Baldauf, 1997

Renovation:  التّجديد 

وفًقا لـ )Robert Cooper, 1989(، فإّن الّتجديد هو جانب من جوانب الّتخطيط 
 Status اللُّغة  حالة  ختطيط   ،Corpus Planning اللُّغة  مدّونة  ختطيط  )انظر  النيّّص، 
Planning(. يشري الّتجديد إىل أنشطة ختطيط اللُّغة Language Planning اّلتي هتدف 

إىل إصالح أو تغيري اهلياكل اللُّغوّية ملعيار لغوّي معنّي، أو لغة قياسّية قائمة بالفعل. ومن 
والّتصحيحات اإلمالئّية   ،Script Reforms النّصّية  األمثلة عىل ذلك: اإلصالحات 
Spelling Reforms. ُيستخدم املصطلح أيًضا لوصف جهود حركة الّتبسيط اللُّغوّي 

Plain Language Movement، وكذلك االقرتاحات النّسوّية من أجل استخدام لغة 

شاملة للّجنسني. غالًبا ما يكون جتديد اللُّغة Renovation مدفوًعا بأهداف غري لغوّية 
)مثل: إناء االستعامر، الّتحرير، الوحدة الوطنّية، واملساواة(. وقد وُجدت مصطلحات 
Lan- واإلصالح اللُّغوّي ،Restandardisation  أخرى، مثل: إعادة الّتوحيد/ الّتقنني

.guage Reform

Repair:  اإلصالح 
ُيستخدم هذا املصطلح يف حتليل املحادثة Conversation Analysis وبعض أشكال 
حتليل اخلطاب Discourse Analysis، لإلشارة إىل وسيلة الّتعامل مع  بعض«املتاعب 
 »Same Turn Repair الّدور  نفس  املحادثة. »إصالح  تواَجه يف  قد  اّلتي   »Trouble

ث مع املتاعب اّلتي تظهر خالل دوره يف احلديث، قد تبدأ  حيدث عندما يتعامل املتحدِّ
اإلصالحات أيًضا من ِقبل املتحّدثني اآلخرين. وتشمل اإلصالحات جمموعة واسعة 
من اإلسرتاتيجّيات. ومن األمثلة عىل ذلك »قطع احلديث«: املتحّدثون قد يقطعون ما 
 uh أو mmh مثل ،»Fillers يقولون، رّبام إلعادة صياغة الكالم؛ أو استخدام »احلشو

اّلتي تسمح للمتكّلم بمزيد من الوقت للبحث عن كلمة أو صياغة رّد عىل سؤال ما.
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Repertoire:  املخزون اللُّغوّي
اللُّغوّي  املجتمع  داخل  ُتستخدم  أن  يمكن  اّلتي  اللُّغة  أصناف  جمموعة  إىل  يشري 

ث معنّي. Speech Community ككّل، أو من ِقبل متحدِّ

Repetition:  الّتكرار 
اللُّغة، حيث يمكن  أن يعمل الّتكرار عىل أّي مستوى لغوّي. كام  سمة منترشة يف 
  slim jim يمكن أن يكون الّتكرار يف أصوات الكالم )عىل سبيل املثال: القافية، مثل
›اجلناس‹، أو تكرار احلروف الّساكنة األّولّية مثل cold comfort؛ اخلصائص العروضّية 
)اإليقاع يف الّشعر(؛ الكلامت )مثل ‘It was a long, long time ago...’(؛ والعبارات 
 .)’he said yes, he said no, he said anything that came into his head‘ مثل(
يف  أو  األدب  يف  سواء   ،Poetic Function شعرّية  وظيفة  للّتكرار  إّن  يقال  ما  وغالًبا 
أيًضا  ويرتبط   ،)Language Play اللُّغوّي  الّتالعب  )مثل،  لّلغة  اليومّي  االستخدام 
املحادثات  يف  الّتفاعلّية  الوظائف  من  جمموعة  للّتكرار  إّن   ويقال   .Ritual بالّطقوس 
اليومّية مما ُيمّكن املتكّلمني من إنتاج املزيد من اللُّغة بطالقة وبجهد قليل، وتوفري بعض 

 .Involvement الّتكرار يساعد عىل الفهم، واملسامهة يف املشاركة الّتفاعلّية
ويتعّلق الّتكرار أيًضا، بمالحظة أّن استخدام اللُّغة أو اخلطاب Discourse »مصّمم 
املتحّدثون  يكّرر  األحيان،  بعض  ويف  قليل.  أو  كبري  بشكل   »Pre-Patterned مسبًقا 
جزئيات لغوّية تّم تصميمها مسبًقا، مثل:  the more the merrier )انظر اللُّغة الرّتكيبّية 
Formulaic Language(. وُيعترب الّتكرار أيًضا هو الوسيلة اّلتي يتمُّ من خالهلا انتشار 

هلا لكلامت راسخة يف لغة  الكلامت والعبارات اجلديدة يف لغة جمتمع لغوّي معنّي، وحتوُّ
 Written or  ذاك املجتمع. وبشكل عاّم، يقال إّن مجيع النّصوص )املكتوبة أو املنطوقة
Intertextual- ( تتكّون من كلامت ومعاٍن من نصوص أخرى )انظر الّتناصSpoken

Dia- ومن هذا املنظور، فإّن الّتكرار يّتفق مع وجهة نظر اللُّغة باعتبارها حواًرا  .)ity

logic بطبيعته، حيث ترتبط مجيع الكلامت بكلامت سابقة )انظر أيًضا Bakhtin(. انظر 

مناقشة )Tannen )1989 يف الّتكرار يف اخلطاب.
Report (Talk):  تقرير احلديث 

.Rapport Talk انظر صلة احلديث
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Representation:  الّتمثيل 
غري  الّتواصل  )مثل  األخرى  االّتصال  ونظم  اللُّغة  هبا  متّثل  اّلتي  الّطرق  إىل  يشري 
الّلفظّي، الّصور املرئّية( األشياء، واألفكار، والنّاس، واألحداث، وما إىل ذلك. كثرًيا 
األفكار  تنقل  ال  اللُّغة  أّن  ضمنًا  يعني  ممّا  حاسمة؛  بصورة  املصطلح  هذا  ُيستخدم  ما 
فحسب، بل متثِّل هذه األفكار بطرق معّينة )عىل سبيل املثال، وفًقا ملجموعات معّينة من 
القيم(. وهي ُتستخدم أيًضا بمعنى مقارن، عىل سبيل املثال، ملناقشة الّطرق اّلتي متّثل 
من خالهلا العنارص الّلفظّية والبصّية يف النّص النّاس أو األحداث. انظر أيًضا املصادر 

    .Representational Resources الّتمثيلّية
Representational Resources: املصادر الّتمثيلّية 

مصطلح ُيستخدم لإلشارة إىل جمموعة املوارد املتاحة لألفراد الستخدامها لغايات 
تكوين املعنى، واالنخراط يف الّتفاعل مع اآلخرين، وتطوير الّذات. اللُّغة هي أحد هذه 
املوارد الّرئيسة، حيث تتنّوع املوارد األخرى بني مورد بصّي، وصويّت، وحيّس، مثال 
Multimodality. ومن املصطلحات األخرى  )Kress, 1996(، انظر تعّدد الوسائط 
املستخدمة بطريقة مماثلة: املوارد الّسيميائّية Semiotic Resources، وموارد األعضاء 
 Symbolic اّلرمزّي  املال  ورأس   ،Members Resources )Fairclough, 1992a(

ى بمصطلح  Capital، انظر القّوة الّرمزّية Symbolic Power. يستخدم أحياًنا ما ُيسمَّ

املثال:  سبيل  عىل  املختلفة-  الّتمثيلّية  املوارد  أّن  عىل  للتأكيد   Affordance الّتمكني 
.)Kress, 2003( ن طرًقا خمتلفة للّتواصل. انظر الكالم، والكتابة، والّصور املرئّية- متكِّ

Re-Standardisation:  إعادة الّتقنني / الّتوحيد القيايّس 
.Renovation انظر الّتجديد

Restricted Code:  الّرمز املقّيد 
.Restricted Codes والّرموز املقّيدة ،Elaborated Codes انظر الّرموز املسهبة

Retroflex:  صوت ارتدادّي 
مصطلح ُيستخدم يف وصف وتصنيف احلروف الّساكنة  Consonants فيام يتعّلق 
إنتاج األصوات االرتدادّية عندما  يتّم  Place of Articulation عنها.  الّتعبري  بمكان 
َينتج   /r/ االرتدادّي الّصوت  الّسنخّية.  احلافة  الوراء خلف  إىل  الّلسان  ينحني رأس 
يف بعض أصناف اللُّغة اإلنجليزّية )عىل سبيل املثال، األصناف الّريفّية يف جنوب غرب 
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إنجلرتا(، كام َتنتج األصوات االرتدادّية يف العديد من اللُّغات اهلندّية، ويمكن سامعها 
باللُّغة اإلنجليزّية اهلندّية، انظر أيًضا: علم الّصوتّيات Phonetics؛ األبجدّية الّصوتّية 

.International Phonetic Alphabet )IPA( العاملّية
Rheme:  الّتعقيب 

.Theme انظر أيًضا املوضوع
Rhenish Fan:  مروحة هنر الّراين 

ُتظهر مروحة  أملانيا.  Rhine يف  الّراين  Transition Area يف شامل نر  انتقالّية  منطقة 
متثِّل  واّلتي   ،Isogloss الّلهجات  بني  الفاصل  الومهّي  اخلّط  من  معّقًدا  نمًطا   Rhenish

جمموعة من الّتغرّيات الّصوتّية الّتدرجيّية. أّثرت هذه الّتغيريات عىل األصوات الّسادة لتّيار 
Frica- /p/,/t/,/k/. أصبحت هذه األصوات أصواًتا )احتكاكّية  Plosives، مثل:   اهلواء 
tives( يف هلجات جنوب أملانيا، ولكن تّم احلفاظ عليها كأصوت انفجارّية يف هلجات شامل 

)قرية(    dorp كالّتايل:  الكلامت  بعض  يستخدمون  الّشامل  يف  املتحّدثني  فإّن  لذلك  أملانيا؛ 
ثني يف اجلنوب يستخدمون هذه الكلامت  maken; )يصنع(، wat; )ماذا(، يف حني أن املتحدِّ

كالتايل:  ;dorf was machen. مع ذلك، فإّن املتحّدثني يف منطقة االنتقال يف أملانيا الوسطى 
يستخدمون خليًطا من هذه األصوات: فاملتحّدثون يف جنوب كولونيا- مثاًل- يستخدمون 
املتحّدثون  Mainz، يستخدم  بالقرب من   .wat dorp و  machen ولكنّهم حيافظون عىل 

 ،Border Dialect انظر أيًضا هلجة حدودّية .wat ولكنّهم حيافظون عىل dorf و machen

.Language Change ؛ الّتغرّي اللُّغوّيDialect Continuum سلسلة الّلهجات
Rhetoric (-al):  بالغة / بالغّي 

املصطلح املستخدم يف املناهج الكالسيكّية لّلغة، لإلشارة إىل فّن اإلقناع الفّعال . ١
يف الكالم والكتابة. واستناًدا هلذا املعنى، فإّن حتليل خطاب النّص مماثل لتحليل 

.Argument خطاب اجلدل
خطاب . ٢ كلمة  فإّن   ،»Contrastive Rhetoric اخلطاب  »تناقض  عبارة  يف 

ُتستخدم ملقارنة طرق بناء املعنى عند الكتابة بلغات خمتلفة.
باملعنى العاّم، فإّن هذه الكلمة تشري إىل األغراض البالغّية الستخدامات لغة . 3

معّينة، عىل سبيل املثال: املشاركة يف الّتفاعل، وبناء املعرفة، وَسّن اهلوّية )انظر 
 .)Subjectivity ؛ والّذاتّيةPerformativity أيًضا، األدائّية
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Rhotic: /r/الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت
الّعلة  بعد حرف  ما  /r/يف كلامهتا  تلفظ   اّلتي  اإلنجليزّية  الّلهجات  ُيطَلق عىل  اسم 
أيًضا،   r-full اسم  الّلهجات  هذه  عىل  يطَلق   .car و   lark مثل   ،/Post-Vocalic /r

بينام  الّشاملّية.  أمريكا  ويف  وأيرلندا،  وإسكتلندا،  إنجلرتا،  غرب  جنوب  يف  وُتستخدم 
Non-Rhot- كام يف الكلامت الّسابقة تسّمى /r/  الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي ال يتّم فيها نطق

الكرة  نصف  ويف  وويلز،  إنجلرتا،  معظم  يف  الّلهجات  هذه  وُتستخدم   .r-less أو   ic
أّن  كام  إفريقيا(.  وجنوب  ونيوزيلندا،  )أسرتاليا،   Southern Hemisphere اجلنويّب 
ى بالّلفظ املتلّقى/ الّلهجة ذات  الّلهجة اإلنجليزّية املعيارّية يف اململكة املّتحدة أو ما ُيسمَّ
اللهجتان   .Rhotic من هلجات  تعترب  حيث   ،  Recived Pronunciatin )RP( اهليبة 

Rhotic و Non-Rhotic ُتستخدمان يف الكاريبّية.

Rhyming Slang:  العامّية املقّفاة 
هي نوٌع من استخدام اللُّغة املرتبط بلغة Cockney )لندن(، وأماكن أخرى كأسرتاليا. 
 stairs  :وَتستبدل العامّية املقّفاة الكلامت بكلامت أو بعبارات مقّفاة. عىل سبيل املثال
ُتستبدل بـ .apples and peers الكلمة أو العبارة املقّفاة قد حُتذف،look - مثاًل- قد 
ُتستبدل بـ butchers hook ، أو بـ  butchers فقط. هذه أمثلة تقليدّية معروفة ولكّن 
املامرسة منتجة، ومن األمثلة احلديثة: استبدال food بـ Becks and Posh. عىل الّرغم 
من أّن أصوهلا الّدقيقة غري مؤّكدة، انظر )Ayto, 2002(. إاّل أّنه من املرّجح بأّن عامّية 
Cockney قد نشأت يف القرن الّتاسع عرش. ويف االستخدام املعارص، فإّن العامّية املقّفاة 

.Language Play غالًبا ما تعمل كشكل من أشكال الّتالعب اللُّغوّي
Rhythm:  اإليقاع 

يف  باإليقاع  الّشعور  ُيستمّد  حيث   .Prosody العروض  علم  جوانب  من  جانٌب 
.)Stress الكالم من نمط منتظم من املقاطع املشّددة وغري املشّددة )انظر أيًضا الّتشديد

Ritual:  الّطقوس 
العادات  عن  يتّميز  اّلذي  الّرسمّي  الّطابع  وذات  املتكّرر  األداء  هبا  وُيقصد 
االجتامعّية. بعض األمثلة املعروفة عن الّطقوس تتضّمن الّشعائر الّدينّية، والعروض، 
واملهرجانات، وشعائر الّطريق )أّي مراسم بلوغ سّن الّرشد(، واخلدمات الّتذكارّية... 
إلخ. إنَّ اللُّغة املستخدمة يف إحداث الّطقوس عادة ما تكون منّمقة للغاية، وحتتوي عىل 
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.)Du Bois, 1986( تراكيب جامدة تكون غالًبا قديمة. انظر خصائص لغة الّطقوس
الّتفاعالت  عىل   Ritual الّطقوس  مفهوم   Erving Goffman )1967( أطلق  لقد 
تضّمنت  واّلتي   ،Interaction Rituals الّتفاعل  طقوس  عىل  أّي  عمله،  يف  اليومّية 
ممارسات رسمّية للغاية )مثل، رفع أحدهم القّبعة كجزء من روتني الّتحّية، واملصافحة 
يف اليدين... إلخ، أّي املامرسات اّلتي ُتعرف أيًضا باسم اإلتيكيت Etiquette. ووفًقا 
لـ Goffman  يمكن تفسري هذه الّسلوكيات عىل أّنا مراسم طقوس صغرية النّطاق، 
تعمل عىل إعادة تأكيد، وإعادة إنتاج كّل الّتسلسالت االجتامعّية يف املواجهات اليومّية.
 Ritualiisation الّطقوس  )John Haiman )1994, 1997 مصطلح  وقد استخدم 
الّزمن،  ابتكارات عرب  اّلذي يوجد  للخطاب  النّواحي االعتيادّية واملتكّررة  إىل  لإلشارة 
ويعتمد   .)Repetition الّتكرار  أيًضا  )انظر  جديدة  لغات  بتشكيل  النّهاية  يف  ويسمح 
اللُّغة  (عبور  عمله  يف  الّطقوس  نظرّية  جوانب  عىل   Ben Rampton )1995, 2002(

 .Liminality اّلذي يربطها بمفهوم الغموض، والبينّية واحلدّية )Language Crossing

Ritual Insults:  إهانات متعاَرف عليها 
.Verbal Duelling انظر الّثنائّية الّلفظّية

Role:  الّدور 
.Drama مصطلح مأخوذ من الدراما

باحلديث عىل نطاق واسع، فإّن مصطلح الّدور يشري إىل املهاّمت املختلفة اّلتي . ١
يقوم هبا األشخاص يف حياهتم اليومّية، إذ يقوم كّل شخص بعّدة أدوار، مثاًل: 
دور  لكّل  واملعّلم.  القدم،  كرة  واألّم، والعب  بدور األب،  يقوم شخص  قد 
جمموعة من العادات والّتقاليد اّلتي توّضحه وتنّظمه. إّن الّطرق اّلتي يقوم هبا 
 ،Identity النّاس بأخذ وَسّن هذه األدوار هي املحور يف دراسات كلٍّ من اهلوّية

 .Agency والوكالة ،Subjectivity الّذاتّية
يف دراسات الّتفاعل، فإّن األدوار ملشرتكني خمتلفني تكون حمّددة بشكل خمتلف، . ٢

فعىل سبيل املثال: مستمع، أو متحّدث، أو خمتلس الّسمع. انظر معنى خماَطب 
. Addressee

أّما اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية Systemic Functional Linguistics فإّن كلمة . 3
.)Transitivity الّدور ُتستخدم لإلشارة إىل عنص رئيس يف اجلملة ) انظر الّتعّددّية
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Rounding (Rounded):  الّتدوير امُلستدير 
يف وصف احلروف املتحّركة وتصنيفها، يمكن الّتمييز بني احلروف املتحّركة امُلستديرة 
Rounded Vowels، تلك اّلتي تصدر بتدوير الّشفاه With Lip Rounding، واحلروف 

With- اّلتي تصدر بدون تدوير الّشفاه( Unrounded Vowels ةاملتحّركة غري املستدير
out Lip Rounding(، عىل سبيل املثال: )u( كام يف كلمة boot هو حرف غري مستدير. 

 ،)International Phonetic Alphabet )IPA( انظر أيًضا: األبجدّية الّصوتّية العاملّية
.Phonetics علم الّصوتّيات

Rule:  قاعدة 
اإلنجليزّية  اللُّغة  يف  مثاًل:  اللُّغوّية،  العملّيات  أو  اللُّغة  لعمل  رسمّي  حتديد  هو 
املعتادة، فإّن أفعال املضارع ال حتتوي عىل نايات انعطاف، باستثناء الّشخص الّثالث 
 I, you, we and they speak, he / she(املفرد، حيث إّنا حتتوي عىل ناية االنعطاف
لوصف  ُتستخدم  اللُّغوّيات  يف  القواعد  هذه  إّن  بالقاعدة.  ى  ُيسمَّ ما  وهذا   ،)speaks

 )Prescriptivism الوصفّي   املذهب  )انظر  الوصفّي.  الفعيّل وليس  وبيان االستعامل 
بأشكال  تطبيقها  القواعد ممكن  بعض  أّن  هو  االجتامعّية،  اللُّغوّيات  يف  هنا  والّظريف 
اجتامعّية  لغوّية خمتلفة، ومن خالل متحّدثني خمتلفني، ويف نصوص  بيئات  خمتلفة )يف 

.Variable Rule خمتلفة(. انظر قاعدة املتغرّي
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S
S-Curve: S  منحنى 

الّزمنّي   Diffusion االنتشار  أّن  إىل  اللُّغوّي  الّتغرّي  دراسة  من  متقاربة  نتائج  تشري 
ويف  بطيء،  بشكل  الّتغيري  يبدأ  حيث   ،S–curve نمط  تّتبع  جديدة  لغوّية  ألشكال 
البداية ال يستفيد سوى عدد قليل من املتكّلمني )أو الُكّتاب( اّلذين ُيطلق عليهم اسم 
فيها  يتوّقف  حيث   )Rapid )الرّسيع  الّتسارع  فرتة  يليها   ،Early Adopters املبتدئني 
االنتشار يف  يبدأ مسار  اجلديد، وأخرًيا  الّشكل  املتكّلم  املجتمع  ويتبنّى غالبّية  الّتغيري، 
تبنّي بقّية أفراد املجتمع املتكّلم هلذا الّشكل. ُيطلق عىل شكل اخلطِّ  الّتباطؤ تزامنًا مع 
ى بمنحنى »S« S–curve، حيث يشري  عندما يتّم رسم النّتائج عىل الّرسم البياين ما ُيسمَّ
املحور األفقّي Horizontal Axis إىل البعد الّزمنّي Time Dimension، )انظر الّشكل 
الَّذين   Speakers ثني  Vertical Axis فيشري إىل عدد املتحدِّ ا املحور العمودّي  أمَّ  .)٥
يستخدمون الّشكل اللُّغوّي اجلديد، كام يشري املحور العمودّي أيًضا إىل عدد النّصوص 
اّلتي  اّلتي يقع عليها الّشكل اجلديد، أو عدد الكلامت املعجمّية  Texsts أو األساليب 

.)Language Spread انظر أيًضا انتشار اللُّغة( Sound Change تأّثرت بتغرّي صويّت

»S« الّشكل )5( خمّطط الّتمثيل البيايّن ملنحنى 
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Sample:  عّينة 

 Population جمموعات فرعّية من احلاالت اّلتي ُيعتقد أّنا متّثل عدًدا أكرب من الّسكان
الَّذين حيظون باهتامم الباحث. ومن املمكن أن يشري مصطلح عّينة Sample  يف دراسات 
ثني اّلذين يمّثلون  اللُّغوّيات االجتامعّية لّلغة- عىل سبيل املثال إىل- جمموعة من املتحدِّ
املجتمع املتحّدث األكرب حتت الّدراسة. ويف املقابل، يمكن أن جيمع الباحثون جمموعة 
طرق  وتشمل  اجلريدة.   Corpus كتابة  متّثل  ا  أنَّ ُيعتقد  واّلتي  اجلرائد،  مقاالت  من 
 Judgement احلُكم  وعينات   ،Random Samples عشوائّية  عينات  العّينات  أخذ 
اجتامعّية  أعضاء جمموعات  مثل  معّينة،  فئات  لتحتوي عىل  أنشئت  Samples، حيث 

حمّددة يف املجتمع، أو منهج صديق الّصديق Friend of a Friend، ثم يتمُّ إحالتهم إىل 
.Snowball Sampling اآلخرين. انظر أيًضا اختبار مجع موضوعات البحث األوليَّة

Sapir-Whorf Hypothesis:  فرضّية سابري وورف 
اّلتي  ومفاد هذه الفرضّية اّدعاء أنَّ اللُّغة يمكن أن ختتلف إىل حّد كبري يف الّطريقة 
Grammar(، واّلتي من  Lexis والقواعد  يتمُّ فيها ترميز املعلومات الّداللّية )الّسياق 
خالهلا يمكن حتديد طريقة تفكري متحّدثي اللُّغة. عىل سبيل املثال، يتّم جتميع أو تقسيم 
الّظواهر الّطبيعّية )كعنارص املناخ( بطرق ولغات خمتلفة، وهذا سيؤّدي بمتحّدثي هذه 
 Linguistic اللُّغة إىل جتربة هذه الّظواهر بشكل خمتلف. وُتعزى نظرّية احلتمّية اللُّغوية
 Benjamin Lee وتلميذه Edward Sapir أو النّسبّية اللُّغوّية إىل دور Determinism

Whorf. ومن األمثلة عىل ذلك، كان فهم الوقت كشكل خّطي )عىل سبيل املثال: صيغة 

اللُّغات  مقابل بعض  األوروبّية، ولغات أخرى  املستقبل( يف  املايض، احلارض،  الفعل 
األفعال  نظام تصيف  فيها هيكلة  يتمُّ  اّلتي   )Hopi( اهلويب  األمريكّية األصلّية؛ كلغة 
جزئيًّا نسبة للوقت يف املعنى الغريّب، ولكن أيًضا إىل املساحة، وإىل أّي مدى ممكن أن 
)انظر  الّتقارير،  تقديم  خالل  من  عنه  ُعرف  أو  مبارشة،  مالحظته  يمكن  حدًثا  يكون 
اليوم  اللُّغوّيني  وأكثر  اجتيازها،  صعوبة  الفرضّية  أثبتت  لقد   .)Whorf, 1956: 63

يميلون نحو فرضّية Chomsky من قواعد اللُّغة العاملّية، واّلتي تؤّكد القدرة األساسّية 
الواحدة لّلغة بني مجيع البرش، واحلدود الختالف اللُّغات، وهنالك فرضّية أضعف من 
Sapir Whorf تنصُّ عىل أّن اللُّغة مؤّثرة أكثر من كونا حمّددة للفكرة، )انظر  فرضّية 

.)Whorfian أيًضا الوورفّية
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Saussurean Paradox:  مفارقة دي ساسور 

يؤّكد اللُّغوّي الّسويرسّي )Ferdinand de Saussure )1857-1913 اّلذي وصف 
اللُّغة عىل أّنا حقيقة اجتامعّية )أّي أّنا هيكل شعبّي أو مجاعّي(، إذ إنَّ اللُّغة ممكن دراستها 
ث اللُّغة )غالًبا اللُّغوّي نفسه - نفسها( واّلذي هو  بشكل كاٍف من خالل مراقبة متحدِّ
 William Labov )1972a( أطلق .Speech Community عضو يف املجتمع اللُّغوّي
عىل هذه الفرضّية اسم )مقارنة دي ساسور Saussurean Paradox(، واّلذي قال إّنه 
جيب عىل اللُّغوّيني املهتّمني يف جماالت اجتامعّية لّلغة أن يدرسوا استعامل املجموعات 

االجتامعّية Social Groups لّلغة من ِقبل عّينات Samples ممّثلة للمتحّدثني.
ُيستخدم   )Trask, 2000 )مثاًل   Historical Linguistics الّتارخيّية  اللُّغوّيات  يف 
Saussurean Paradox لإلشارة إىل مشكلة خمتلفة، أّي  مصطلح مقارنة دي ساسور 
عرب  ومستقّرة  منّظمة  اّتصال  كوسيلة  باستمرار  متغرّي  نظام  وهي  اللُّغة،  تعمل  كيف 
األجيال؟ تّم حّل هذه املشكلة من ِقبل دراسات الّتباين Labovian يف الّستينّيات عندما 
Language Change يف عملّية تدرجيّية وليست مفاجئة، وأّن  اللُّغوّي  الّتغرّي  تبنّي أن 

األشكال القديمة تبقى موجودة بجوار املتغرّيات اجلديدة.
Scaffolding:  امُلساندة 

.Zone of Proximal Development انظر منطقة الّتطوير الّتقريبّي
Schema:  خمّطط 

مصطلح مأخوذ من العمل عىل الّذكاء املهنّي )AI(، واّلذي له تأثري عىل كيفّية فهم 
إدراكّية  بنية  Schemata(، وهي  املخّطط )مجعها خمّططات  النّصوص.  أو  لّلغة  النّاس 
وجتارهبم.  الّثقافّية  النّاس  معارف  أساس  عىل  مبنّي  حدث  أو  لكائن  نمطّي  متثيل   –
ويستفيد النّاس من املخّططات املألوفة يف تفسري النّص. عىل سبيل املثال: إذا كان هناك 
أشخاص يتحّدثون عن زيارة طبيب جراحة، فإّننا نستطيع فهمهم جزئيًّا؛ ألّننا نعلم ما 
هي عملّيات األطّباء واألنشطة اّلتي جتري عادة هناك. وقد يفرسِّ مفهوم املخّطط أيًضا 
إىل خمّططات خمتلفة  استندوا  إذا  )أّي  نفسه  للنّص  بتفسريات خمتلفة  النّاس  قيام  كيفّية 
الّتواصل، وسوء الفهم أو سوء  الّثقافّية يف  قلياًل(، وقد يساعد يف تفسري االختالفات 
االّتصال )مثل Robert, et al., 1992( وتّم استخدامها لرشح قيمة النّصوص األدبّية 

 Literary Texts Value
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خمّطط  ملصطلح  مشابه  بمعنى  هيكاًل  الّشكل   Frame مصطلح  نجد  أن  ويمكن 
.World Knowledge املعرفة العاملّية ،Schema

Schizoglossia:  االنفصام اللُّغوّي 
استعارة طبّية استخدمها )Einar Haugen )1962 لوصف املواقف اّلتي يكون فيها 
Linguis- لغوّيني Variants أو متغرّيين Norms  املتحّدثون عىل دراية بوجود معيارين
Non-Standard( ولكنّهم  Standard، واآلخر غري قيايّس  tics )عادة أحدمها قيايّس 

Linguis-  غري واثقني من أهّيام صحيح يف سياق معنّي. انظر أيًضا انعدام األمن اللُّغوي 
.Hypercorrection الّتصحيح املفرط/ اإلفراطّي ،tic Insecurity

Schwa:  صوت حروف العّلة املركزّية 

.Central )Vowels( انظر وصف صوت حروف العّلة املركزّية
Script:  النّص 

Writing System يف اللُّغة، حيث ُتعترب األبجدّية  النّموذج املأخوذ لنظام الكتابة 
النّصوص.  أمثلة عىل  Roman هي  والّرومانّية   Cyrillic والّسرييالّية   Arabic العربّية 
 Script وقد تكون نفس اللُّغة – من حيث املبدأ- ممّثلة بنصوص خمتلفة، وإصالح النّص

.Language Planning هو تركيز مشرتك للّتخطيط اللُّغوّي  Reform

أو  لّلغة  النّاس  فهم  كيفّية  لرشح  املستخدمة  املختلفة  املصطلحات  من  واحد  أيًضا، 
النّص. أّن النّص هو سلسلة إجراءات مرتبطة بحدث أو بموقف معنّي. ويقال إّن النّاس 
يعتمدون عىل نصوص معروفة لتفسري النّص؛ لذلك، فإّن مفهوم النّص مرتبط بمفهوم 
املخّطط Schema أو اهليكل Frame يف تفسري زيارة إىل طبيب جراحة.  فمثاًل: قد يعتمد 
املستمع أو القارئ عىل خمّطط مألوف )مثل: كيف من املتوّقع أن تبدو العملّية، وجود أشياء 
معّينة مثل املكتب، معدات طبّية(، ونص مألوف )مثل: أن يتّم دعوة الّشخص للّداخل 
من ِقبل الّطبيب أو موّظف االستقبال، أن يتّم دعوته للّجلوس، وأن يمّر من خالل أسئلة 
مفيدة يف  تكون  قد  النّصوص كاملخّططات  إنَّ  امتحان(.  املمكن  وأجوبة روتينّية، ومن 
رشح تفاسري القّراء أو املستمعني لنفس النّص، واالختالفات الّثقافّية يف الّتواصل وسوء 
قاطع  بشكل  الّتمييز  يستطيعون  املحّللني  مجيع  ليس   .Miscommunication الّتواصل 
هذه  استخدام  املمكن  ومن   ،Frame اهليكل  أو   Schema املخّطط   Script النّص  بني 

.World Knowledge املصطلحات بشكل متداخل أحياًنا. انظر أيًضا املعرفة العاملّية
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Script Reform:  إصالح النّص 
Language Planning اّلذي هيتمُّ بتبني  هو جانب من جوانب الّتخطيط اللُّغوّي 
القرن  من  الّثالثينّيات  يف  املثال:  سبيل  عىل  جديد.   Writing System كتايّب  نظام 
العرشين، غريَّ املخّططون اللُّغوّيون الّسوفيتّيون الكتابة باللُّغة العربّية Arabic املحلّية، 
الّسالفّية  غري  اللُّغات  من  للعديد  تستخدمان  كانتا  الّلتني   Latin بالاّلتينّية  وكذلك 
لالحّتاد  كتابة  لنظام  يؤّسسوا  لكي   Cyrillic بالّسرييالّية  الكتابة  إىل   Non-Slavic

.)Lewis, 1983( الّسوفيتّي، وكذلك ليسّهلوا عملّية اكتساب اللُّغة الّروسّية كلغة ثانية
Second-Dialect Acquisition (SDA):  اكتساب الّلهجة الّثانية 

األّم  لّلغة  اللُّغوّية  الّتنّوعات  أحد  من  آخر  لنوع  اخلطاب  أو  احلديث  اكتساب  هو 
اكتساب  أو  للمتحّدثني بغريها،  املعيارّية  اللُّغة  اكتساب  املثال:  للمتحّدث. عىل سبيل 
خمتلفة  هلجة  ذات  أخرى  منطقة  إىل  االنتقال  عند  أخرى   Standard حملّية  هلجة 
Non-Standard. بالنّسبة ألغلب األطفال األسرتالّيني األصلّيني ـ عىل سبيل املثال ـ 

Second Dialect، حيث ختتلف عن  ثانّية  ُتعترب هلم هلجة  اإلنجليزّية األسرتالّية  فإّن 
 Australian Aboriginal األصلّية  األسرتالّية  باللُّغة  ى  ُتسمَّ واّلتي  األصلّية،  هلجتهم 
Second Language Acquisi- الّثانية  اللُّغة  اكتساب  يف  احلال  هي  كام   .English

 Critical Age فإّن االكتساب النّاجح لّلهجة الّثانية خيضع ويقّيد بالُعمر احلَِرج ،tion

.)Chambers, 2003(  انظر دراسة حالة .Language Acquisition الكتساب اللُّغة
Second Language Acquisition (SLA):  اكتساب اللُّغة الّثانية 

مل  اّلتي  املجتمع  أو  الفرد  لغة  هي  األحيان(  من  كثري  يف   L2 )خُتَتص  الّثانية  اللُّغة 
ما  وغالًبا  األصلّية.  أو  األوىل  اللُّغة  اكتساب  بعد  الحًقا  ولكن  الوالدة،  بعد  ُتكَتسب 
ُيشري هذا املصطلح إىل الّسياقات اّلتي تكون فيها اللُّغة الّثانية متاحة كوسيلة للّتواصل، 
أو   ،Panjabi البنجابّية  باللُّغة  للمتحّدثني  املّتحدة  اململكة  اللُّغة اإلنجليزّية يف  )كتعلُّم 
تعلُّم لغة الّزولو Zulu يف دولة جنوب إفريقيا للمتحّدثني بغريها من اللُّغات(، وُتعترب 
Sec- ويشري اكتساب اللُّغة الّثانية .Foreign Language ا لّلغة األجنبّية  مقاباًل ومضادًّ
ُعمر  يؤثِّر  لغة حتت ظروف مشاهبة. حيث  تعلُّم  إىل   ond Language Acquisition

متعّلم اللُّغة الّثانية جزئيًّا عىل مدى متّكنه من اكتساهبا والّتحدث هبا كأهلها )انظر الُعمر 
Second Lan- الّثانية  اللُّغة  اكتساب  مصطلح  ُيستخدم  قد   .)Critical Age  احلَِرج
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guage Acquisition كمصطلح يشمل تعلُّم أّي لغة بعد اكتساب اللُّغة األوىل، حيث 

إّنه متّت مناقشة مبادئ تعّلم لغة ثانية أو ثالثة أو أكثر، وكونا ُتعترب متشاهبة. يف حني أّن 
 Language اّلذين يرغبون يف الّتأكيد عىل الّتمييز بني األنامط املختلفة الكتساب اللُّغة
الّثالثة  اللُّغة  اكتساب  )انظر  مغايرة  مصطلحات  الستخدام  يميلون   Acquisition

.Third Language Acquisition

ــن  ــدد م ــىل ع ــة ع ــة ثاني ــاب لغ ــة الكتس ــات االجتامعّي ــزت الّدراس ــد رّك لق
Ramp-( واهلوّيــة ،)Van Lier, 2001 )اجلوانــب، واّلتي تشــتمل عــىل أمهّيــة الّســياق 
ton, 1995(، والّســلطة  )Cummins, 1996(. انظــر أيًضــا اللُّغــة اإلنجليزّيــة كلغــة 

 X as a Second ــة ــة English as a Second Language )ESL( )X كلغــة ثاني ثاني
.Language Acquisition ــة ــاب اللُّغ ــا اكتس ــك أيًض Language(، وكذل

Secret Language:  اللُّغة الرّسّية 
اللُّغوّية املستخدمة داخل نطاق  الّتنّوعات  يشري هذا املصطلح بشكل عاّم إىل أحد 
اجتامعّي؛ وذلك حلفظ األرسار عن الغرباء. وحتتوي اللُّغات الرّسّية عادة عىل جمموعة 
من املفردات، بمعنى أّنا ال ُتعَترب يف احلقيقة لغات باملعنى الّتقليدّي لّلغة. رّبام تشتمل 
هذه اللُّغات عىل كلامت خمرَتعة وجديدة، أو حتويالت وتغيريات متنّوعة عىل الكلامت، 

.)Argot واّلتي ُوضعت إلخفاء وتشويش املعنى عىل الغرباء )انظر الكلامت الرّسّية
Secular Linguistics:  اللُّغوّيات العلامنّية

.Empirical Linguistics انظر اللُّغوّيات الّتجريبّية
Segmental (Phonology):  األصوات الكالمّية املقطعّية 

.Phonology انظر علم األصوات الكالمّية
Selection:  االنتقاء 

هيبة  ذات  مناطقّية  أو  اجتامعّية  هلجة  تكون  ما  )عادة  حمّدد  لغوّي  تنّوع  انتقاء  هو 
ومقام( كأساس لّلغة الفصحى Standard. عىل سبيل املثال: يف القرن الّسادس عرش، 
تّم انتقاء هلجة Florentine اّلتي استخدمها Dante and Petrach كأساس لغوّي لّلغة 

.)Standardization اإليطالّية املعيارّية املبّكرة )انظر الّتقييس / الّتقنني
Semantic Derogation:  االنتقاص الّداليّل 

.Pejoration انظر الرتّدي يف املعنى
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Semantic Field:  املجال الّداليّل 
أحياًنا ُيستخدم يف علم الّداللة / املعاين Semantics ليوّضح أّن الكلامت املتعّلقة 
ببعضها قد ُتصنّف وجُتمع حتت جماالت معّينة. وقد يعتمد معنى كلمة جزئيًّا عىل عالقتها 
Child مرتبط  باملفردات األخرى يف نفس املجال. عىل سبيل املثال: معنى كلمة طفل 
تدلُّ  اّلتي  الكلامت  وكّل   ،Adult وبالغ   ،Youth وشاب   ،Baby رضيع  طفل  بكلمة 
عىل مرحلة معّينة من احلياة. فمن املحتمل أن يكون تركيب وترتيب املجاالت الّداللّية 
املراحل  معّينة بني  لغات  متيِّز  قد  اللُّغوّية.  الّتنّوعات  اللُّغات، وكذلك بني  خمتلف بني 
العمرّية املعروفة يف احلياة، والعالقات العائلّية، ومصطلحات األلوان، ومصطلحات 
املجال  فإّن  الّداللّية. ومع ذلك،  ناحّية جماالهتا  يتمُّ حتليلها من  إلخ، وقد  الّطقس،... 
اللُّغوّي مفهوم غامض، وكذلك الكيفّية اّلتي من خالهلا يتّم حتديد املجاالت الّداللّية 

والّتفريق بينها ليست دائاًم واضحة.
Semantics (Semantic):  علم الّداللة / املعنى 

هو دراسة املعاين اللُّغوّية، حيث هيتّم علم الّداللة بمعاين الكلامت واجلمل، كام هيتّم 
ناحّية  Sense Relations من  العالقات  ُيطلق عليها  الكلامت )أحياًنا  بالعالقات بني 
املعنى(. قد تتنّوع معاين الكلمة من منطقة ألخرى، كام تتنّوع بني املجموعات االجتامعّية 
سبيل  عىل   .Semantic Variation الّداليّل  ع  بالّتنوُّ ى  ُيسمَّ ما  يربز  ما  وهذا  املختلفة، 
املثال: فإّن كلمة Starved يف اللُّغة اإلنجليزّية تعني »باردا Cold« يف بعض الّلهجات 
َثة يف شامل إنجلرتا، وتعني »جائًعا Hungry« يف هلجات أخرى )من ضمنها اللُّغة  املتحدَّ
Semantic Change تعترب  اإلنجليزّية املعيارّية(. كام أّن بعض جوانب الّتغرّي الّداليّل 
 ،Pejoration أيًضا من حماور االهتامم يف اللُّغوّيات االجتامعّية )انظر الرّتّدي يف املعنى
ممنهج  بشكل  ُيدرس  مل  الّداليّل  الّتنّوع  أّن  غري   .)Amelioration املعنى  يف  الّتحسني 
اللُّغوّيات االجتامعّية )مثل  اللُّغوّيات االجتامعّية. ولقد اهتّمت الكثري من جماالت  يف 
األعراق  وصف   ،Interactional Sociolinguistics الّتفاعلّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات 
الّتواصيّل Ethnography of Communication، وأشكال خمتلفة من حتليل اخلطاب 
Discourse Analysis( باملعنى كجزء من النّظام اللُّغوّي بقدر أقّل من االهتامم اّلذي 

منحته الستخدام وتفسري األلفاظ يف سياقات خاّصة. 
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Semi-Communication:  شبه الّتواصل 
م )Einar Haugen )1966a هذا املصطلح ليصف الّتواصل عرب للحدود فيام بني  قدَّ
دول اإلسكندنافّية. إّن نصف الّتواصل اإلسكندنايّف يوضح ما أسامه Haugen  باملرونة 
Elasticity يف الفهم املَتباَدل Mutual Intelligibility. إّن لغات الدول اإلسكندنافّية 

الوطنّية National Scandinavian Standard Languages املعيارّية ُتظهر الّتشاهبات 
 Norwegian النّروجيّية  واللُّغة   Danish الّدنامركّية  اللُّغة  )مثل:  بينها  فيام  اللُّغوّية 
 Swedish تشرتكان يف كثري من جذور الكلامت، وكذلك اللُّغتان النّروجيّية والّسويدّية
تتشاهبان يف النّطق(؛ كام ُتظهر االختالفات أيًضا )مثال: خيتلف النّطق يف اللُّغة الّدنامركّية 
بشكل كبري عن اللُّغتني الّسويدّية والنّروجيّية(. لقد استغّل الّتواصل اإلسكندنايّف العابر 
للحدود وجود الّتشاهبات اللُّغوّية لكي ُيَمّكن وُيَسّهل الّتواصل فيام بني املتحّدثني من 
خلفّيات لغوّية خمتلفة. وبشكل عاّم، لقد استمّر املتحّدثون يف استخدام لغتهم األصلّية 
اللُّغة اإلنجليزّية مثاًل(، ولكن  Lingua Franca )كاستخدام  اللُّغة املشرتكة  بداًل من 
مع القليل من الّتعديل؛ وذلك لتسهيل استيعاهبا، جزئيًّا عىل األقّل، عىل املستمع )أّي 
أّنم يتحّدثون ببطء مثاًل، جتنُّب الرّتاكيب القواعدّية اّلتي ال تكون معروفة يف اللُّغات 

األخرى، اختيار املفردات اّلتي تكون شائعة يف كّل لغات الدول اإلسكندنافّية(.
Semi-Creole:  اللُّغة شبه الكريولّية 

برزت  واّلتي   ،Creole-Like Language الكريولّية  شبه  لغة  عىل  ُيطلق  مصطلح 
من الّتواصل اللُّغوّي حتت ظروف معّينة مشاهبة لتلك اّلتي تنتج منها لغة الكريول. مع 
ذلك، فإنَّ لغات شبه الكريولّية ال تتضّمن فرًقا شاسًعا مع اللُّغة املهيمنة )لغة الّطبقة العليا 
Ba- يف إقليم ما( كام هي احلال اّلتي تتضّمنها اللُّغات الكريولّية Superstrate  املسيطرة
silectal Creoles. إّن هناك الكثري من االختالف وعدم املوافقة فيام إذا كان هذا املفهوم 

صحيًحا وقانونيًّا، بمعنى إذا كان هذان الفرعان )إّما أن تكون لغة كريول Creole أو ال 
Non-Creole( يّتقبالن تفّرًعا ثالًثا متوّسًطا بينهام )انظر Holmes, 2000(. ُتصنّف اللُّغة 

مرّكبة  لغوّية  تنّوعات  أّنا  أّي  بالكريول؛  كلغات شبيهة  املهيكلة  والفرنسّية  األفريكانّية 
من اللُّغة الّدنامركّية والفرنسّية عىل الّتوايل، واّلتي برزت يف وسط متعّدد اللُّغات، واّلذي 
حيوي األوروبّيني والعبيد من أجزاء متعّددة من العامَل، ولكن من غري أن تصبح هذه اللُّغة 

.Creoloid صعبة وغري واضحة للمتحّدثني باللُّغات األوروبّية املهيمنة. انظر مصطلح
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Semi-Lingualism:  شبه لغوّي 
Tove Skut- مع  باالشرتاك   N.E. Hansegard )1968( طرحها نظرّية   هي 
Subtractive Bi- nabb-Kangas وهي أّنه يف حاالت حمّددة يف ثنائّية اللُّغة امُلختَزَلة 

لقواعد  الكامل  اإلتقان  بدون  اللُّغة  ثنائّيي  أو مجاعات  أفراد  يصبح  قد   ،lingualism

الكفاءة  لفقدان  لغوّيني؛ وذلك  أنصاف  ُيعتربون  فإّن مثل هؤالء  لذا  اللُّغتني؛  أيٍّ من 
واألهلّية الكاملة يف أيٍّ من اللُّغتني. لقد تمَّ انتقاد هذه النّظرّية بشكل واسع ومن عّدة 
جوانب، خصوًصا أّنا تقارن قواعد جمتمع أحادّيي اللُّغة مع جمتمع ثنائّيي اللُّغة، بينام 
األخري ُيعترب أفضل فكرة كمجتمع خطايّب Speech Community جديد وله قواعده 
اخلاّصة. كام ترى هذه النّظرّية أّن قواعد املجتمعات اخلطابّية ثابتة، وفشلت يف أن متّيز 
بني اللُّغة العامّية Vernacular أو الّسياقات اليومّية الستخدام اللُّغة والقواعد الّرسمّية 

ا، املطلوبة يف العملّية الّتعليمّية. اخلاّصة جدًّ
Semiology:  علم الّرموز / اإلشارات 

.Semiotics  انظر الّسيميائّية أو علم اإلشارة
Semiotics (Semiotic):  الّسيميائّية / علم اإلشارة 

وأحياًنا  والّطبيعّية،  الّصناعّية  اإلشارات،  أنظمة  خلصائص  العلمّية  الّدراسة  هو 
 Charles Peirce بالعامِل  مرتبط  وهو   ،Science of Signs اإلشارات  علم  ى  ُيسمَّ
يف  األعالم  واستخدام  املرور،  إشارات  اإلشارات  أنظمة  تشمل   .)1834-1914(

املؤّسسات احلكومّية، واإليامءات، مثاًل: الّتواصل مع احليوانات. وفوق كّل هذا، فإّن 
اللُّغة ُتعترب لغة إشارة، واّلتي َتعترب إشاراهتا Signs الكلامت )ومقاطع من كلامت( اّلتي 
ترتبط بشكل معنّي مع املواّد واملفاهيم )انظر: الّرمز Symbol، املؤرّش Index، واأليقونة 
د  Icon(. لقد تمَّ تطوير هذا النّهج يف عمل Ferdinand de Saussaure، واّلذي حدَّ

Sig- واملدلول ،Signifier  جانبني ال ينفصالن عن بعضهام من جوانب اإلشارة: الّدال
Saussaure، حيث  Semiology، مصطلح أطلقه  الّرموز/ اإلشارات   nified. علم 

تمَّ تطويره بشكل أكرب يف أوروبا، خصوًصا يف عمل Roland Barthes، واّلذي أخضع 
جوانب خمتلفة من الّثقافة للّتحليل الّرمزّي: كاملوسيقى، واألكل، وامَللبس، والّرقص، 

واألدب.
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Semi-Speaker:  ث  شبه املتحدِّ
أن  به  وُيقصد   ،Nancy Dorian )1981( بواسطة  املصطلح  هذا  صياغة  متّت  لقد 
املتحّدثني يف جمتمع ما يمّرون بمرحلة حتّول لغوّي Language Shift، واّلذين يبدؤون 
مع قدرة بسيطة أو عدم القدرة عىل الّتحّدث باللُّغة الّتقليدّية للمجتمع، ولكن، ومع إحياء 
ث هبا. إاّل  الوالء هلذه اللُّغة Language Loyalty مؤّخًرا، يبدؤون يف بذل اجلهد للّتحدُّ
مفردات  من  الكامل  ن  الّتمكُّ عدم  يعكس  ممّا  تتوّقف؛  ما  غالًبا  املبذولة  اجلهود  هذه  أنَّ 
مقبولًة  لغة  ُتعترب  املتحّدثني  لغة هؤالء  أّن  Dorian، يف  اللُّغة. كام جادلت  وقواعد هذه 
 Speech اللُّغوّي  املتحّدثني األكثر طالقة، واعتبارهم جزًءا ال يتجزأ من املجتمع  لدى 

.Passive Bilingual هلذه اللُّغة. انظر أيًضا: ثنائّي اللُّغة غري املتفاعل Community

Sequence (in Conversation):  الّتسلسل يف املحادثة 
.Sequential Organisation انظر الّتنظيم الّتسلسيّل

Sequential Organisation:  الّتنظيم الّتسلسيّل 
هو أحد االهتاممات الّرئيسة يف حتليل املحادثات Conversation Analysis، بداًل 
للّتسلسل  اهتامًما  اللُّغوّيون  املحّللون  يعطي  األلفاظ جمّردة ومنفردة، حيث  اعتبار  من 
وإغالقها،  للمحادثات  املتحّدثني  افتتاح  بكيفّية  هيتّمون  املثال:  سبيل  عىل  املحادثّي، 
وكيفّية  سؤال  عمل  كيفّية  وأيًضا  عليه،  الّرّد  كيفّية  وكذلك  ما،  حدث  رسد  وكيفّية 
ح كيفّية أن دور احلديث يرتبط  اإلجابة عنه. إّن الّتحليل الوثيق هلذه الّتسلسالت يوضِّ
Speak- األدوار ألخذ  الّطريقة  جتهيز  أو  إعداد  كيفّية  وكذلك  له،  الّسابق   باحلديث 

ing-Turn الّتالية يف احلديث.

املفّضل  الرّتكيب  عىل  أيًضا  املحادثات  حمّللو  رّكز  لقد  الّتسلسالت،  هذه  وضمن 
غري  والّرد   Preferred املحّبب  أو  املفّضل  الّرّد  بني  فيه  ُقوا  فرَّ واّلذي   ،Preference

رّبام  ما  ملناسبة  الّدعوة  فإنَّ  املثال:  سبيل  عىل  املحادثات.  يف   Dispreferred املفّضل 
يتبعها ردود خمتلفة، عادة ما يكون إّما القبول أو الّرفض. هذه الّردود هلا أشكال خمتلفة: 
فبينام يكون القبول مبارًشا متاًما، فإّن الّرفض قد يسبقه تأخري الّرد، وقد يتضّمن تفسرًيا 
أو تربيًرا. ُيشار إىل الّرفض )وكذلك عدم املوافقة،..إلخ( بالرّتكيب غري املفّضل، بينام 
القبول )واملوافقة،...إلخ( ُيشار إليه كرتكيب مفّضل. مل ُيقصد هبذا الّتمييز والّتفريق بني 
النّوعني ألّي يشء خيصُّ أو يتضّمن مشاعر أو حوافز املتحّدثني؛ وإّنام لوصف أشكال 
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وأنامط الّردود املختلفة. كام أنَّ املصطلحني »شكل الّدور املفّضل يف احلديث« و«شكل 
Pomerantz, 1984(. انظر:  الّدور غري املفّضل يف احلديث« ُيستخدمان أيًضا ) انظر 
Conversa- وإدارة املحادثة ،Adjacency Pair  أيًضا األزواج املتجاورة يف املحادثات

.Turn-Taking وأخذ األدوار يف احلديث ،tion Management

Setting:  جّو املحادثة / الّزمان واملكان 
هي جزء من احلَدث اخلطايّب Speech Event، واّلذي قد يكون مرتبًطا بطرق معّينة 
واملحيط  واملكان،  الوقت،  إىل  الوضع  يشري  حيث  Ways of Speaking؛  ث  للّتحدُّ
املاّدي اّلذي يكون فيه احلدث اللُّغوّي. عىل سبيل املثال: الكنيسة، قاعة تعليمّية جامعّية، 

.Speaking ؛ والّتحّدثContext مكتب. انظر أيًضا: الّسياق
Sex:  اجلنس 

إىل  لإلشارة  والّرجال  النّساء  لُلغة  املبّكرة  االجتامعّية  اللُّغوّيات  دراسات  اجّتهت 
النّاجتة  لالختالفات  وكذلك  اللُّغة،  مع  تتفاعل  كفئة   Speaker Sex املتحّدث  جنس 
بني اجلنسني Sex Differences يف استعامل اللُّغة. عىل سبيل املثال: فإّن اجلنس ُيعترب 
ا اجتامعيًّا Social Variable يف العديد Variationist من الّدراسات اّلتي أجريت  متغرّيً
الّستينّيات والّسبيعنّيات من القرن املايض، إىل جانب املتغرّيات األخرى؛ كالعمر،  يف 
والّطبقة االجتامعّية Social Class. ومنذ الّثامنينّيات، أصبح مصطلح النّوع االجتامعّي 
)Gender( أكثر استخداًما. وهذا يعكس الّتمييز اّلذي حصل يف الّدراسات االجتامعّية 
 Gender كخاصّية بيولوجّية، ومصطلح النّوع االجتامعّي   )sex( بني مصطلح اجلنس 
الّرجال والنّساء فروًقا اجتامعّية  اللُّغوّية بني  الفروق  اعُتربت  كخاصّية اجتامعّية. وقد 
بيولوجّية  )منحة  طبيعّية  كظاهرة  اجلنس  فكرة  ولكن  اجتامعّية.  تفسريات  إىل  بحاجة 
Biological ’Given’ ( وفكرة النّوع االجتامعّي كانعكاس ثقايّف له، قد ُرفض من ِقبل 

بعض العلامء اّلذين اعتربوا كالًّ من اجلنس )وهو فكرة االختالفات اجلنسّية الّثنائّية(، 
والنّوع االجتامعّي مكتسبني اجتامعّيني.

اللُّغة  يف  لألدب  اجلنسّية  املامرسة  أو  اجلنيّس  النّشاط  بمفهوم  اجلنس  ُوجد  وقد 
املعنيني  كال  )يف  اجلنس  بني  العالقة  وُتعترب   .Language and Sexuality اجلنسانّية 
هلذا املصطلح( والنّوع االجتامعّي واجلنسانّية مسألة جدال يف البحوث القائمة يف اللُّغة 
املثلّيني  لغة  أيًضا:  انظر   Sexuality.واجلنسانّية واللُّغة   ،Gender االجتامعّي  والنّوع 
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 ،Gay املثلّيني ،Lesbian الّسحاقّيات ،Lesbian and Gay Language والّسحاقّيات
جنسيًّا  املتحّررين  لغة   ،Transgendered جنسيًّا  املتحّولني   ،Bisexual اجلنس  ثنائّي 

.Queer Linguistics لغوّيات الّشواذ ،Queer )LGBTQ ( Langauge

Sexism:  الّتحّيز اجلنيّس 
يشري إىل املامرسات اللُّغوّية الّتمييزّية، عىل سبيل املثال: استخدام مصطلحات ازدرائّية 
Ge-  ضّد النّساء، أو االنحياز اجلنيّس يف نظام اللُّغة، مثل: استخدام الّصيغ املذّكرة العاّمة
اّلتي تشري إىل  Lexical Gap )غياب املفردات  neric Masculine، والفجوة املعجمّية 

النّساء. وتشري  اّلتي تشري إىل  الكلامت  النّساء(، وارتباطات سلبّية أو جنسّية يف  خربات 
كذلك إىل الرّتّدي يف املعنى Pejoration من ناحية تارخيّية يف املفردات اّلتي تشري إليها. 
ف من أنَّ الّتحّيز يف اللُّغة قد يعكس أو يسهم يف إعادة إنتاج حتّيزات اجتامعّية  إّن الّتخوُّ
أّدت  وقد   .Linguistic Sexism اللُّغوّيات  حتيُّز  يف  دراسات  عمل  إىل  أّدى  أوسع- 
الّتحّيز اجلنيّس،  النّسوّية لتغيري  الّتدّخل من ِقبل نصاء احلركة  الّتخّوفات أيًضا إىل  هذه 
متحّيزة  غري  لغة  عىل  للّتشجيع  إرشادّية  تعليامت  عمل  من  الّتدّخالت  تراوحت  وقد 
إىل   ،)Generic he استخدام  )مثاًل، جتنُّب   Anti-Sexist الّتحّيز  أو ضّد   Non-Sexist

حماوالت أكثر تطّرًفا لتدمري املامرسات القائمة عىل الّتمييز اجلنيّس. ولقد رأى البعض أّن 
الّتحّيز اجلنيّس ينتج من سيطرة الّذكور عىل اللُّغة. هذا اخلالف كان موضوع نزاع؛ ألّنه 
مبنيٌّ عىل نموذج متجانس من نظام اللُّغة، وهو يتجاهل املامرسات اللُّغوّية الفعلّية، بام 
 Hallinger and Bussman )2001, 2002, فيها دور املتحّدثات اإلناث. انظر كتابات
 Cameron )1992( يف تصوير النّوع االجتامعّي بني اللُّغات. وانظر أيًضا كتابات  )2003

و )Pauwels )1998 يف اإلدراك النّسائّي لّلغة، واإلصالح النّسوّي اللُّغوّي.
Sexuality:  اجلنسانّية 

اجلنسّية  الّتوّجهات  الّتالية:  املفردات  من  أكثر  أو  واحدة  إىل  املفردة  هذه  تشري 
إنَّ  اجلنسّية.  ورغباهتم  مثلّيني،  غري  أو  مثلّيني  أكانوا  سواًء  اجلنسّية  وهوّيتهم  لألفراد؛ 
العالقة بني اللُّغة واجلنس Language and Sex حمطُّ اهتامم متزايد يف حقل اللُّغوّيات 
Social Anthropol-  االجتامعّية وغريها من حقول املعرفة )مثل، علم اجتامع اإلنسان
ogy(. لقد تأّثرت اللُّغة واجلنسانّية بالّتطّورات احلاصلة يف جماالت مرتبطة ومتداخلة 

النّسوّية  واللُّغوّيات   ،Language and Gender االجتامعّي  والنّوع  اللُّغة  مثل:  هبا، 
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Feminism Linguistics، ولغوّيات الّشواذ Queer Linguistics. انظر أيًضا: الّرغبة 

Desire، ولغوّيات الّشواذ Lavender Linguistics، واللُّغة Language، ولغة املثلّيني 

.Lesbian and Gay Language والّسحاقّيات
الفرد، مرّكزة عىل  أّنا مظهر هلوّية  اجلنسانّية عىل  إىل  الّدراسات  الكثري من  نظرت 
قّلة  يالحظ  )عادة  جنسيًّا  واملتحّولني  واملثلّيني  املثلّيات،  فئات  بني  اللُّغوّية  املامرسات 
األبحاث اّلتي َتدرس اللُّغة ومتبايني اجلنس Heterosexual. إنَّ الّدراسات احلديثة ال 
ر اجلنسانّية عىل أّنا خاصّية أساسّية وثابتة للكاتب أو املتحّدث. انظر أيًضا األدائّية  تصوِّ

.Performativity

ويعتقــد كلٌّ مــن )Deborah Comeron and Don Kulick )2003b أّن اهلوّيــة 
هــي موضــوع ضّيــق عندمــا يتعّلــق األمــر باللُّغــة واجلنســانّية؛ لذلــك ينبغــي عــىل 
الّدراســات املتعّلقــة باللُّغــة واجلنســانّية أن تأخــذ مفهوًمــا أوســع، يتضّمــن الّرغبــة 
اجلنســّية والّشــهوانّية، »ليــس فقــط، مــاذا يرغــب املــرء؟ بــل أيًضــا إىل مــاذا ســتؤّدي 
 McIlvenny )2002(و ،Campbell-kibler et al. )2002( :رغبتــه؟« انظــر أيًضــا

ملزيــد مــن األمثلــة عــىل دراســات يف اللُّغــة اجلنســانّية. 
Shibboleth:  الّسيل الّدافق / املجرى 

هــو لفــظ ممّيز خيتــص عــىل جمموعــة حمــّددة. ُيســتخدم يف بعــض األحيــان للّداللة 
ــة  ــة االجتامعّي ــري إىل اخللفّي ــي تش ــة اّلت ــة لّلغ ــة واملفرداتّي ــص القواعدّي ــىل اخلصائ ع
ــق«  ــيل الّداف ــي »الّس ــة تعن ــة عربّي ــي كلم ــح Shibboleth  ه ث. ومصطل ــدِّ للمتح
 Judges 12:( ــل ــن اإلنجي ــة م ــىل قّص ــّي ع ــا مبن ــتخدامها لغويًّ ــرى«، واس أو »املج
ــة  ــع قبيل ــرب م ــوا يف ح ــن كان ــون Gileadites اّلذي ــل اجللعادّي ــا وص 15-1(: عندم

Ephraimites إىل األردن Jordan، حــاول البعــض مــن قبيلــة Ephraimites أن يتنّكر 

 Ephraimites كاجللعادّيــني لكــي ال ُيــؤرسوا فيســتطيعوا عبــور نــر األردن. ولكــّن
ــني  ــه /sh/( فــام كان مــن اجللعادّي ال يســتطيعون لفــظ الّصــوت/ ʃ/ )هــم يلفظون
إاّل أن يطلبــوا مــن كّل واحــد منهــم أن يلفــظ كلمــة Shibboleth. فأولئــك اجلنــود 
اّلذيــن مل يســتطيعوا لفــظ الكلمــة كان قــد ُاكُتشــف أمرهــم فــكان مصريهــم املــوت. 

Short (Speed Sound):  الّصوت القصري  
.Long )Speech Sounds( انظر الّصوت الّطويل
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Sign:  اإلشارة 
يمّثل شيًئا مفهوًما  بنظام  أو علم اإلشارات عنًصا  الّسيامئّية  تعدُّ اإلشارة يف علم 
أو حالة...إلخ. عىل سبيل املثال، اإلشارة اخلرضاء تدلُّ وترمز إىل إمكانّية االنطالق. 
الّرمز  أنواع من اإلشارات:  )Charles Peirce )1940بتحديد ثالثة  الفيلسوف   وقام 
Symbol، املؤرّش Index، واأليقونة Icon، وكّل منها تدّل عىل عالقة حمّددة بني اإلشارة 

 Linguistic Sign واملجّسم أو املاّدة. أّما يف علم اللُّغوّيات، فإّن مصطلح إشارة لغوّية
ُيستخدم للّداللة عىل العنارص يف نظام اللُّغة )الكلمة، واملورفيم، وعبارات معّينة( اّلتي 
تعرّب عن مفهوم أو حالة ما. ووصف )Ferdinand de Saussure]1916[ 1959( جزأين 
غري ظاهرين يف اإلشارة اللُّغوّية: الّدال Signifier، وهو الّشكل اللُّغوّي؛ والّثاين: هو 
املدلول Signified، وهو املفهوم أو املعنى اّلذي يشري إليه الّدال. وقد أكد عىل العالقة 
عليها ستبقى وردة.  أطلقنا من مسّميات  مهام   ،»Rose »الوردة  فمثاًل:  بينهام.  املطلقة 
بينام أكد بعض الُكتَّاب، وخصوًصا الباحث الّرويّس V. S. Voloshinov، عىل الّطبيعة 
يف  ولكنّهم  نفسها،  اللُّغة  يتحّدثون  اجلامعات  بعض  أنَّ  زاعاًم  لإلشارة،  األيديولوجّية 
ا عىل معاين بعض الكلامت األساسّية، وعىل كيفّية  الوقت نفسه ُيظهرون خالًفا جوهريًّ

ُنطقها.    
Sign Language:  م  لغة اإلشارة / لغة الصُّ

م Deaf كوسيلة تواصل أساسّية. ومتّثل لغة  هي إيامءات مرئّية ُتستخدم من ِقبل الصُّ
ا حمكوًما بقواعد لغوّية تشمل علم املعاين، والنّحو والّصف، وكذلك  الّصم نظاًما لغويًّ
علم األصوات. وقد ختتلف بعض اإلشارات من بلدان ألخرى. وبدأ أول األبحاث يف 
هذا املجال يف الّسبعينّيات من القرن املايض. ملعرفة مفاهيم اللُّغوّيات االجتامعّية املتعّلقة 
باإلشارة، انظر Lucas )2001( وانظر أيًضا الّتهجئة باألصابع Fingerspelling وانظر 

.Signed Language كذلك اللُّغة الّداّلة
Signed Language:  اللُّغة الّدالة  

أيًضا  ولكنّها   ،Sign Langauge الّصم  لغة  معنى  نفس  األحيان  بعض  يف  وتعني 
والّصفّية  النّحوّية  الرّتاكيب  متّثل  اّلتي  املصّممة  اإلشارة  أنظمة  للّداللة عىل  ُتستخدم 
ألّي لغة حمكّية بطريقة مرئّية. حيث يتمُّ استعارة اإلشارات من لغة اإلشارة القومّية، 
 .Signed English ولكنّها أيًضا ُترتَّب حسب ترتيب النّسق الّلفظّي لّلغة املحكّية، مثاًل
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كام يتّم اخرتاع إشارات إضافّية، مثل اخرتاع إشارة خاّصة كإضافة )–( إىل صيغة املفرد 
م؛ ألّنا بطيئة ومعّقدة،  الغائب يف اللُّغة اإلنجليزّية. وهذه اللُّغة ال ُتستخدم من ِقَبل الصُّ

ولكنّها يف املقابل يشيع استخدامها يف نظام الّتعليم. 
Significant Testing:  اختبار الّداللة اإلحصائّية 

ــت يف  ــي ُدرس ــرّيات اّلت ــون املتغ ــة أن تك ــة أو احتاملّي ــاب أرجحّي ــتخدم حلس ُيس
عينــة Sample مــا ســوف تكــون ضمــن الفئــة العاّمــة )Population( اّلتــي ُأخــذت 
منهــا العّينــة. وهــذا يعنــي أّنــا ليســت نتيجــة خطــأ يف اختبــار العّينــة. حيــث تتمّثــل 
مــن خــالل مســتوى  P-level. النّتائــج اّلتــي حتصــل عــىل آلّيــة P<0.05 ُتعتــرب داّلــة 
ــا  ــن تعميمه ــج يمك ــي أّن النّتائ ــذا يعن ــا Statistically Significant. وه إحصائيًّ
 Chi-Square, T-Test and Analysis of( ،)ــن %٥ ــّل م ــأ أق ــة. )ألّن اخلط ــكّل ثق ب
Variance )ANOVAُتســتخدم بشــكل متكــّرر هلــذا الغــرض يف أبحــاث اللُّغوّيــات 

ــة.  االجتامعّي
Signifier, Signified:  الّدال واملدلول 

اللُّغة  Ferdinand de Saussaure، حيث حتّلل  نظرّية  يستخدمان يف  مصطلحان 
كنظام إشارات. وتتألف هذه اإلشارات Signs )كلامت أو مورفيم Morphemes( من 
جزأين، مها: املدلول Signified، وهو املفهوم أو املاّدة املشار إليها يف اللُّغة. بينام يشّكل 
بشكل  يوجد  ال  املدلول  أّن  عىل   Saussaure أكد  وقد  »الكلمة«.   Signifier الّدال 
اللُّغة  انظر  توجدها.  وإّنام  واملفاهيم؛  األشياء  تِصف  ال  فالكلامت  الّدال.  عن  مستقّل 

.Langue, Parole والكالم
Signing:  عملّية الّتأشري 

 Sign م  الصُّ لغة   / اإلشارة  واللُّغة   ،Fingerspelling باألصابع  الّتهجئة  انظر: 
 .Signed Language اللُّغة الّداّلة ،Language

Silence:  الّصمت 
س يف علـم اللُّغوّيـات االجتامعّيـة ليـس فقط كغيـاب الكالم، ولكـن كأداة  وُيـدرَّ
تفاعـل ذات معنـى. يمكن دراسـة مسـتويات عـّدة للّصمت/ الّسـكوت، عىل سـبيل 
املثـال: وظيفـة الّسـكوت يف احلـوارات، اسـتخدامه كإسـرتاتيجّية مـن ِقبـل األفـراد 
املتحّدثـني. ويمكن أيًضا دراسـة الـّدالالت الّثقافّية العديدة املرتبطة بالّسـكوت. ففي 
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نظرّيـة الّتـأدُّب والّتلطُّـف Politeness Theory يرتبـط الّسـكوت أحياًنـا بالّتهذيـب 
الّسـلبّي، وهـو بـأن ال تثقل عـىل اآلخريـن أو ُتنقص مـن احرتامهم لذاهتـم. وكذلك 
Language and Gen-  كان الّسـكوت حمـلَّ اهتـامم يف حقل اللُّغة والنّـوع االجتامعـّي

der، فعـىل سـبيل املثال: ُيعتقد بأّن النّسـاء، ويف سـياقات متعـّددة، صامتات، ويملكن 

فرًصـا أقّل إلسـامع وجهـة نظرهـن. حيث يمكن اسـتخدام الّسـكوت، كـام اخلواّص 
الّتفاعلّيـة، بشـكل خمتلـف من ِقبـل متحّدثني خمتلفـني، وبسـياقات متعّددة. مثـاًل: إّن 
الّصمـت يف بعـض الّسـياقات داللـة عـىل قّلـة الّتهذيـب )رفـض االعـرتاف واحرتام 
Interaction- انظـر: اللُّغوّيات االجتامعّيـة الّتفاعلّية .Threat  اآلخريـن(، أو الّتهديد

.Ethnography وصـف األعـراق ،al Sociolinguistics

Single-Voice Discourse:  اخلطاب ذو الّصوت الواحد 
.Double-Voice Discourse  انظر ازدواجّية اخلطاب

Situation:  الّظرف 
Con-  وُيسـتخدم هـذا املصطلـح أحياًنـا لإلشـارة إىل جانب مـن جوانب الّسـياق
 .Participants اّلـذي حـَدث فيه الّتواصـل، مثل: الّزمـان، واملكان، واملشـاركني text

وهـو مصطلـح مرتبط باسـتخدام اللُّغة، فعىل سـبيل املثـال: إّن العالقة بـني املتفاعلني 
وطريقـة اسـتخدامهم لّلغـة سـوف ّتغـرّي املواقـف االجتامعّيـة. انظـر سـياق الّظـرف 

 .Context of Situation

الّتناوب اللُّغوّي الّظريّف واملجازّي
Situational, Metaphorical (Code-Switching):   

 ،)Blom and Gumperz, 1972 ،مثال( ،John Gumperz بحث يف معناه العامِل
Code-Switch-  وتبعه باحثون مهتّمون بدراسة الّدوافع االجتامعّية للّتناوب اللُّغوّي

ing. هناك بعض الّضبابّية يف الّتعريف املبّكر له، ولكن عموًما: فإّن الّتحّول يف الّتباين 

به  تتحّقق  واحد،  إىل  الّظريّف  املوقف  تغرّي  إىل  يشري  أخرى  إىل هلجات  الّظريّف  اللُّغوّي 
رسمّي  سياق  من  الّتحّول  مثاًل:  املتحّدثني،  بني  خمتلفة  وعالقات  وتفاعالت  أعراف 
غري  مفردات  استخدام  االستعارّي  اللُّغوّي  الّتبديل  يتضّمن  رسمّية.  أقّل  واحد  إىل 
مرتبطة عادة مع املوقف االجتامعّي )استخدام تعابري رسمّية أو شاعرّية يف حوار بني 

األصدقاء(. يف الواقع من الّصعب الوصول إىل اختالف واضح وقطعّي بينهام.
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Slang:  العامّية 
ـا جمموعـة مـن  تـّم تعريفهـا بأشـكال خمتلفـة، ولكـن ُينظـر إليهـا عـادة عـىل أنَّ
املفـردات والعبـارات املسـتخدمة مـن ِقبـل فئـة اجتامعّيـة حمـّددة، وهي ليسـت جزًءا 
مـن لغـة التّيـار الّسـائد. وُتعتـرب العامّيـة لغة مضـادة لقيـم اللُّغة الّسـائدة ونظـرية هلا. 
حيـث تصبـح العامّيـة لغـة قديمـة رسيًعـا، ولكنّهـا جُتمـع يف قواميـس عديـدٍة. انظر 
)1998( Green  و )Partridge )1961, 1974. واللُّغـة العامّيـة هلـا وظائـف عديـدة، 

منهـا: كونـا لغة خاّصة باملجموعات ُتسـتخدم للحفاظ عىل الّتامسـك بـني متكّلميها، 
وتزيـد املسـافة بينهـم وبني الغربـاء. وقد ُتسـتعمل إلعـادة تعريف الّسـياق أو العالقة 
)عندمـا تكـون أقـّل جدّية(، وقـد ُتسـتخدم أيًضا كنـوع من الّتالعـب اللُّغـوّي. انظر 
أيًضـا الكلـامت الرّسّيـة Argot، واللُّغـة االصطالحّيـة جلامعـة مـا Jargon؛ والعامّيـة 

.Rhyming Slang املقّفـاة
Social Class:  الّطبقة االجتامعّية 

إّن مفهوم الّطبقة االجتامعّية يعود تارخييًّا إىل علم االجتامع املاركيّس )انظر املاركسّية 
Marxism(. يقوم الّتحليل املاركيّس الكالسيكّي بتصنيف طبقتني فقط، ومها: )الّطبقة 

املالكة  غري  الّطبقة  أو  العاّمل  وطبقة   ،Owner Class املالكة  الّطبقة  أو  الربجوازّية 
Non-Owner Class(. أّما مفاهيم املاركسية اجلديدة Neo-Marxist فقد عّرفت الّطبقة 

املعتدلة والّطبقة الغامضة بالّطبقة الوسطى، واّلتي تتكّون من املالك والعامل يف آن واحد 
اللُّغوّيات  يف  الّطبقّي  الّتحليل  استخدام  تّم  وقد   .)  Poulantzas, 1973, 1984انظر(
بشكل  فة  ُمَعرَّ طبقّية  خطوًطا  جيّل  بشكل  َتستخدم  اللُّغة  أّن  كيف  لتوضيح  االجتامعّية؛ 
 Elaborated انظر الّرموز املسهبة Rickford )1986(; Bernstein )1971( جّيد، مثال
 Class Dialects الّطبقّية  الّلهجات  إنَّ وجود   .)Restricted Codes واملقّيدة   Codes

Stratifi- املرء طبقّية للمجتمعات، حيث جيد  بالنّسبة  مثايّل  أمر  فة بشكل جّيد هو   امُلَعرَّ
cation تاّمة بني املجموعات االجتامعّية. ُيستخدم املعيار احلديّس أحياًنا لتمييز الّطبقات 

إذا كان من  الفرد  الّسهل احلكم عىل  أّنه من  النّاس جتد  فغالبّية  االجتامعّية عن بعضها. 
ى أحياًنا طبقة عامل الياقة الّزرقاء Blue-Collar ، مثال، األشخاص  الّطبقة العاملة )وُتسمَّ
ى أحياًنا عامل الياقة البيضاء  اّلذين يقومون بمجهود جسدّي(. أو الّطبقة الوسطى )وُتسمَّ
White-Collar، مثال، األشخاص اّلذين يعملون يف املكاتب وقطاع اخلدمات(. غالًبا ما 



-3٥3-

So- ى باملؤرّشات االجتامعّية االقتصادّية  كان عمل علامء اللُّغوّيات االجتامعّية مع ما ُيسمَّ
cio-Economic Indices، واّلتي جتمع معلومات عن املهنة، والّدخل، ومكان الّسكن، 

ر  تصوِّ  .)Status احلالة  )انظر  االجتامعّية  املكانة  حتديد  يتّم  لكي  الّدرايّس؛  والّتحصيل 
ع،  املؤرّشات االقتصادّية االجتامعّية الّتباين االجتامعّي كتباين تدرجيّي وليس ثنائّي الّتفرُّ
وعدد كبري من املجموعات )املتداخلة جزئيًّا( يتمُّ تصنيفها بناًء عىل هذه املؤرّشات )مثال: 
 Middle الوسطى   العاملة  الّطبقة   ،Lower Working Class الّدنيا   العاملة  الّطبقة 

 .)Upper Working Class الّطبقة العاملة العليا ،Working Class

Social Construction (-ism):  الرّتكيب االجتامعّي 
هي مقاربة لصنع املعرفة والفهم، واّلذي يرى أّن املعرفة ليست جمموعة من احلقائق؛ 
Berger and Luck-  وإّنام بناء جمتمعات إنسانّية يف حمتوى ثقايّف وتارخيّي معنّي، )انظر
العلمّية  املعرفة  أّن  يف  االجتامع  علم  علامء  اختلف  املثال،  سبيل  عىل   .)man, 1967

ليست نتيجة املشاهدة، بل نتيجة الّتفاعل بني العلامء العاملني يف جمتمع معنّي من املامرسة 
.)Latour and Woolgar, 1986 انظر( Community of Practice

Social Constructivism:  الرّتكيبّية االجتامعّية 
هي مقاربة ضمن علم النّفس، واّلتي ترّكز عىل مفهوم أّن النّاس يبنون املعاين اعتامًدا 
عىل معرفتهم املاضية واحلالّية. تتضّمن الرّتكيبّية االجتامعّية مفاهيم متنّوعة، لكن يتّم 
تصنيفها بناًء عىل بعدين: أولئك اّلذين يرّكزون عىل اإلدراك، أال وهو البنية الّداخلّية 
االجتامعّي  الّتفاعل  عىل  يرّكزون  اّلذين  وأولئك   ،)Gregory, 1970( مثال  للعقل، 
)Vygotsky, 1986; Bruner, 1990(. واألخري بالّتحديد يرّكز عىل أمهّية اللُّغة )انظر 
Sociocultural(. وُيستخدم هذا املصطلح أحياًنا بشكل مرتادف  الّثقافّية  االجتامعّية 

.Social Constructionism مع مصطلح الرّتكيب االجتامعّي
Social Dialectology:  علم الّلهجات االجتامعّي 

هي دراسة تنّوعات اللُّغة واألنامط اللُّغوّية اّلتي ُتستخدم من ِقبل جمموعات اجتامعّية 
.)Dialectology( انظر علم الّلهجات .Social Groups

Social Distance:  املسافة االجتامعّية 
.Solidarity انظر الرّتابط
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Social Group:  املجموعة االجتامعّية 
املنّظم، وتشارك القيم / املبادئ.  الّتفاعل  شبكة من األشخاص ُتعرف من خالل 
األشخاص  من  جمموعات  لوصف  عاّم  نطاق  عىل  أيًضا  املصطلح  هذا  ُيستخدم 
يتفاعلوا  أن  بالرّضورة  وليس  حمّددة،  اجتامعية  وخصال  خصائص  يف  يشرتكون  ممّن 
الّصفّية(. ويف  النّساء، والّرجال، والّشباب، واملجموعات  باستمرار )مثال عىل ذلك: 
املنّظمة هرميًّا  الوالية  أو  املحّدد  املجتمع  املجموعات االجتامعية داخل  ُتظهر  الغالب 
 Social الّطبقة االجتامعّية   انظر:  الّتفاوت بني املجموعات.  ُتظهر  املساواة، كام   عدم 

.Social Network  وشبكة الّتواصل االجتامعّية ،Class

Social History (of Language):  تاريخ اللُّغة االجتامعّي 
الّتارخيّية  واللُّغوّيات   ،Historical Linguistics الّتارخيّية  اللُّغوّيات  انظر: 

.Sociohistorical Linguistics االجتامعّية
Social Network:  شبكة الّتواصل االجتامعّي 

األفـراد الذين يتفاعلون بشـكل منتظم، بحيث يشـّكلون شـبكة اجتامعّية. يشـتمل 
 Social Network Analysis )SNA( الّتحليـل املتعّلق بشـبكة الّتواصـل االجتامعـّي
عـىل جمموعـة مـن األدوات واملفاهيم التـي ختّول الباحثـني من وصف بنـاء للعالقات 
القائمـة بني األشـخاص. إنَّ الّتقسـيامت املتعّلقـة بالّتحليل هي ارتباطـات بني األفراد 
أكثـر مـن كونـا صفـات اجتامعّيـة هلـؤالء األفـراد )الُعمـر Age، والنّـوع االجتامعّي 
Gender، والعرقّيـة Ethnicity،... إلـخ(. ُيمّيـز املحلِّلـون يف هـذه الّشـبكة مـا بـني 

Ego-Net- والّتحليل الّذايّت Whole-Network Analysis  الّتحليل الكامـل للّشـبكة
work Analysis هلـا. حيـث يصـف الّتحليل الكامل للّشـبكة كلَّ العالقـات أو يربط 

بـني مـا يمثِّلهـا للمجموعـة املحـّددة أو املجموعـة الفرعّية )الّسـؤال املوّجـه هنا: َمن 
يعـرف َمـن؟(. يرّكـز الّتحليـل املتعّلـق بالّشـبكة الّذاتّيـة عـىل عـدد وطبيعـة الّروابط 
الّشـبكات املجتمعّيـة الكاملـة  املنقولـة عـن األفـراد، ولكـن ال هتـدف إىل وصـف 
)الّسـؤال املوّجـه هنا: َمـن يعـرف؟(. ويف عملهـام املتعّلق باالسـتخدام اللُّغـوّي لّلغة 
 William Labove and Wendll Harris( فقـد اسـتخدم كلٌّ مـن ،Philadelphia يف
1986( يف حتليـل شـامل للّشـبكة. كـام اسـتخدم )Lesely Milroy )1987a الّتحليـل 

الّذايّت للّشـبكة يف دراسـته الختالف اللُّغة يف لغة Belfast. تشـمل الّدراسات األخرى 
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الّتواصـل االجتامعّيـة  اسـتخدمت شـبكة  واّلتـي  باللُّغوّيـات االجتامعّيـة-  املتعّلقـة 
يف الّتحليـل- كالًّ مـن )Blom & Gumperz )1972 لالسـتخدام اللُّغـوّي يف بلـدة 
ل اللُّغوّي Language Shift يف أسـرتاليا.  نروجيّية. وأيًضا دراسـة )Gal )1979 للّتحوُّ
لقـد كانـت دراسـة Lesely Milroy يف لغة Belfast- وبشـكل خـاّص- ذات تأثري يف 
تطويـر نمـوذج شـبكّي للّتغـرّي اللُّغـوّي Language Change، واإلصـالح اللُّغـوّي 
Lesely Milroy, 1987a; James and Le-( وكذلـك ،Langauge Maintenance

sely Milroy, 1985(. واسـتناًدا عـىل النّتائـج يف جمال البحث يف لغـة Belfast، ناقش 

كلٌّ مـن James and Lesely Milroy أنَّ بنـاء شـبكة الّتواصـل االجتامعّيـة يمكن أن 
ر أو يعـوق انتشـار Diffusion الّتغـرّيات اللُّغوّية. لقد سـاهم االّتصال املتواصل  ُيطـوِّ
للّشـبكات ذات العالقـات املرتابطـة مـع الّروابـط القوّيـة Strong Ties بـني أفـراد 
ر املبـادئ املجتمعّيـة، واالرتقاء باإلصـالح املتعّلق باملامرسـات  املجتمـع يف دعم تطـوُّ
الّثقافّيـة القائمـة )شـاملة عـىل اللُّغـة(. ومن ناحيـة أخرى، فـإّن كالًّ مـن املجموعات 
)أو املجتمعـات( كأعضـاء ملجموعة متفاعلة تعرض، وبشـكل غري متكّرر، ممارسـات 
لغوّيـة واجتامعّيـة متغرّية. فضاًل عـن ذلك، نظـًرا ألنَّ الّروابط االجتامعيـة ضعيفة بني 
األفـراد، وحتمـل قاعـدة لغوية خاّصـة هبا؛ فـإنَّ اعتامد أشـكال لغوّية جديـدة أو أنواع 
أخـرى من الّسـلوك مـن ِقبل أفـراد املجموعـة ال ينتهك العـادات املجتمعّيـة القائمة، 
والّروابـط الّضعيفـة Weak Ties، واّلتـي هـي أكثـر عرضـة لالبتـكار والتغيـري. انظر 

 .Innovator واملبـدع ،Early Adopter أيضـا املتبني املبّكـر
تطبيق حتليل شبكة  أكثر بشأن  لتفاصيل   Wasserman and Faust )1994( انظر 

 .Social Network Analysis )SNA( الّتواصل االجتامعّية
Social Practice:  املامرسة االجتامعّية 

.Practice انظر املامرسة
Social Psychology:  علم النّفس االجتامعّي

ويشري إىل جمال واسع متعّدد الّتخّصصات، يعتمد عىل علم النّفس وعلم االجتامع، 
علم  يف  البحوث  وتشمل  االجتامعّي.  والعامل  الفرد  بني  العالقة  الستكشاف  وذلك 
النّفس االجتامعّي دراسة املواقف، واستخدام اللُّغة، واملعنى، واملجموعات االجتامعّية 
)انظر  والّلهجات  اللُّغات  جتاه  للمواقف  النّفسّية  االجتامعّية  الدراسة  واملؤّسسات. 
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البعض  لبعضهم  الّتحّدث  ألنامط  املتكّلمني  استيعاب  وكيفّية  Evaluation(؛  الّتقييم 
املنطق  االجتامعّي.  اللُّغة  علم  يف  مؤّثرة  كانت   )Accommodation الّتكييف  )انظر 
عىل  ز  يركِّ واّلذي  النّفيّس،  االجتامع  علم  جمال  هو   Discursive Psychlogy النّفيّس 
يرتبط  واّلذي   ،)Potter and Wetherell, 1987 )انظر   Discourse اخلطاب  حتليل 

باللُّغوّيات االجتامعّية.
Social Semiotic(s):  الّسيامئّية / علم اإلشارة االجتامعّي 

يشـري M. A. K. Halliday إىل اللُّغـة بأّنـا سـيميائّية اجتامعّيـة، إذ تعـدُّ وسـيلة 
 :Halliday يقـول .)Halliday, 1978( تواصـل أو نظـام عالمـة جوهـُرُه اجتامعـّي
إّن أيَّ نظرّيـة اجتامعّيـة جيـب أن تأخـذ بعـني االعتبـار العالقة بـني اجلوانـب املختلفة 
  Context حاالت حمـّددة من اللُّغـة(؛ )انظر الّسـياق( Text الّتاليـة مـن اللُّغـة: النّـص
والّظـرف Situation(، رضب اسـتعاميّل Register؛ الّرمـز Code، )واّلـذي ُيسـتخدم 
يف معنـى Bernstein(، والبنـاء االجتامعـّي. ويسـتند العمل األحدث اّلذي ُيشـار إليه 
 Systemic Functional باسـم الّسـيميائّية االجتامعّية إىل اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّيـة
 Kress and انظر .Multimodal لتحليـل النّصـوص متعـّددة الوسـائط Linguistics

 .)Van Leeuwen )1996(, )2001(; Iedema )2001

Social Status:  احلالة االجتامعّية 
.Status انظر احلالة

Social Stratification:  الّطبقّية االجتامعّية 
.Stratification انظر الّطبقّية

Social Structure:  البناء االجتامعّي 
املجتمع،  داخل  املوجودة  النّمطّية  اهلياكل  أو  العالقات  إىل  املصطلح  هذا  يشري 
للّدراسة يف  اّلتي ختضع  االجتامعّية  البنية  أبرز جوانب  أحد  االجتامعّية  الّطبقة  وُتعترب 
Varia- واختالف Social Class  علم االجتامع، وكانت العالقة بني الّطبقة االجتامعّية

tionist املتحّدثني هي حمور الرّتكيز الّرئيس يف علم اللُّغة االجتامعّية، عىل سبيل املثال: 

)انظر   Basil Bernstein عمل  حول  املبّكرة  املناقشات  يف  االختالف،  دراسات  يف 
حساب الّرموز املسهبة Elaborated Codes واملقّيدة Restricted Codes(. كام تشمل 
 ،Ethnicity or Race »اجلوانب األخرى للهيكل االجتامعّي االنتامء العرقّي أو »األصل
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واجلنس Gender، والرّتكيز الّرئيس يف علم االجتامع وعلم اللُّغة االجتامعّية هو املدى 
اّلذي تفرّس به اهلياكل االجتامعّية الّسلوك الفردّي، بام يف ذلك، الّسلوك اللُّغوّي، أو ما 
إذا كان األفراد من خالل تّصفاهتم وسلوكّياهتم يبنون مثل هذه اهلياكل االجتامعّية. 
.Agency انظر الوكالة .Dialectic وغالًبا ما ُتفهم هذه العالقة عىل أّنا توتُّر أو جدلّية

Social Variable:  املتغرّي االجتامعّي 
املتحـّدث  هبوّيـة  املتعّلقـة  اجلوانـب  مجيـع  أّنـا  االجتامعّيـة  باملتغـرّيات  ُيقصـد 
 ،Gender والنّـوع االجتامعّي ،Social Class  االجتامعّيـة، مثـل: )الّطبقة االجتامعّيـة
والُعمـر Age( وغريهـا. واّلتـي ترتبط بسـلوك اللُّغة يف البحـوث االجتامعّيـة اللُّغوية 

.Linguistic Variable انظـر املتغـرّي اللُّغـوّي .Quantitative الكمّيـة
Social Variation:  الّتنّوع االجتامعّي 

الفئات  بني   Language Variation اللُّغوّي  ع  الّتنوُّ إىل  املصطلح  هذا  يشري 
والنّوع   ،Social Class االجتامعّية  للّطبقة  تبًعا  اللُّغة  ختتلف  كيف  االجتامعّية؛ 
االجتامعّي Gender، والُعمر Age، واألصل الِعرقّي Ethncity، وما إىل ذلك. ويشري 
Interspeaker Variation. وعىل  الّداخيل بني املتحّدثني  ع  الّتنوُّ ع االجتامعّي إىل  الّتنوُّ
 ،Intraspeaker Variation النّقيض من الّتنّوع الّداخيل املوجود ضمن املتحّدث نفسه
أو الّتنّوع داخل خطاب متحّدث فردّي )الّتنّوع األسلويّب Stylistic Variation(. وقد 
االجتامعّي،  للّتغرّي  املنتظمة  النّمطّية  الّطبيعّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات  دراسات  شهدت 
اللُّغوّيات االجتامعّية  انظر  Language Change؛  اللُّغوّي  بالّتغرّي  يتعّلق ذلك  وكيف 

 .Variationist Sciolinguistics املبنّية عىل الّتنّوع اللُّغوّي
Socialisation:  الّتنشئة االجتامعّية 

الّتعّلم من خالل  هذا  ويتّم  ثقافة جمتمعهم،  النّاس من خالهلا  يتعّلم  اّلتي  العملّية 
العمل يف وقت  الّطفولة، وعن طريق املدرسة ومكان  األرسة واألقران خالل مرحلة 
الحق، وُتعترب اللُّغة جزًءا أساسيًّا من هذه العملّية كوسيلة لنقل الّثقافة Culture، فضاًل 

عن كونا جزًءا من تلك الّثقافة.
Sociocultural:  االجتامعّية الّثقافّية 

ظواهر  واالّتصال  اللُّغة  فيها  تكون  اّلتي  الّطرق  إىل  عاّم  بشكل  لإلشارة  ُتستخدم 
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أّنا ُتستخدم بطريقة أكثر حتديًدا لإلشارة إىل نج معنّي يف علم  اجتامعّية وثقافّية. كام 
والفكر،  اللُّغة  بني  الّصلة  عىل  يرّكز  اّلذي   Social Psychology االجتامعّي  النّفس 
 Lev والّتعّلم والّتدريس. وقد تطّور الكثري من العمل يف هذا املجال من خالل كتابات
Vygotsky، اّلذي أّكد عىل أمهّية العالقة بني اللُّغة والّتفاعل االجتامعّي والّتعّلم. انظر 

Zone of Proximal Devel- الّتقريبّي  الّتطوير  Apprenticeship، ومنطقة   الّتلمذة
.opment

Socio-Economic Indices:  املؤّشات االجتامعّية االقتصادّية 
َصنّفت األدوات املنهجّية تدّرج الّطبقات االجتامعّية Social Classes عل أساس 
 Social Prestige االجتامعّي  والوضع   Economic Position االقتصادّي  الوضع 
 William Labov تقييم  قام  حيث   ،Labovian Variationist الّتباين  نظام  حسب 
يف   Language Change اللُّغوّي  والّتغرّي   Language Variation اللُّغوّي  للّتنّوع 
فيالدلفيا من النّاحية االجتامعّية لألفراد من خالل ثالثة مقاييس سداسّية الفئات، مبّينًا 

.Residence ومكان اإلقامة ،Education والّتعلُّم ،Occupation الّطبقات املهنّية
انظر الّشكل )6( أدناه، موّضًحا الرّتكيبات ضمن ثالثة مقاييس منفصلة، ويمكن 
استخدام الوضع االجتامعّي االقتصادّي Socio-Economic Status ليدّل عىل مقياس 

.Labov )2001( الوضع بالنّسبة للفرد حسب مؤرّش

الّتعليم املهنة قيمة مكان اإلقامة
مدرسة مهنّية حمرتف 000 , 25 + دوالر

خريج كلّية إدارّي – مدير 000 , 20 - 900 , 24 دوالر

مل تكمل كلّية إدارّي – مبيعات 000 , 15 - 900 , 19 دوالر

ثانوّية عاّمة ماهر 000 , 10 - 900 , 14 دوالر

ثانوّي غري مكتمل حمّدد املهارة 000 , 5 - 900 , 9 دوالر

إعدادّي عاطل عن العمل 000 , 0 - 900 , 4 دوالر

)Labov, 2001: 61( مقياس املؤّشات االجتامعّية االقتصادّية حسب )الّشكل )6
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Socio-Historical Linguistics:  اللُّغويّات التّاريخيّة االجتماعيّة 
لوصـف   Suzanne Rmaine )1982( ِقبـل  مصطلـح اسـُتخدم ألول مـّرة مـن 
الّسـياق  بنـاء  إلعـادة  االجتامعّيـة  اللُّغوّيـات  أسـاليب  تسـتخدم  اّلتـي  الدراسـات 
والفـروق االجتامعّيـة  اللُّغـوّي  الّتنـّوع  إىل  باإلضافـة  اللُّغـة،  االجتامعـّي السـتعامل 
للمجتمعـات اللُّغوّيـة الّتارخيّيـة. كـام ُيعـرف أيًضـا باللُّغوّيـات االجتامعّيـة التارخيّيـة 
 Social History of لّلغـة  االجتامعـّي  والّتاريـخ   ،Historical Sociolinguistics

   .Historical Linguistics الّتارخيّيـة  اللُّغوّيـات  انظـر   .Language

Sociolect:  الّلهجة االجتامعّية 
.Lect  انظر هلجة

Sociolinguistic Area:  منطقة لغوّية اجتامعّية 
 »Sociolinguistic Area االجتامعّية  اللُّغوّيات  منطقة   « يف  األوسع  املفهوم  م  ُقدِّ
لإلشارة إىل إقليم، حيث )أ( أفضت فيه فرتة ممتّدة من الّتعايش إىل أوجه تشابه بنيوّية بني 
لغات متباينة أصاًل، )ب( قد بدأ متكّلمو هذه اللُّغات يف مشاركة عدد كبري من املعايري 
بأّنا منطقة اجتامعّية لغوّية، حيث  اهلند   Pandit اللُّغوّية والّثقافّية. وصف  االجتامعّية 
كان هناك »تقارب اجتامعّي لغوّي Sociolinguistic Convergence » بني املتكّلمني 
Ad- الّتخاطب  Politeness، من حيث  الّتأدُّب اللُّغوّية يف عبارات   من خمتلف األرس 

dress، وتقاليد الّتسمية، وصيغ إلقاء الّتحّية، وكلامت املحاكاة الّصوتّية »األونوماتوبيا 

Onomatopoeic«، وما إىل ذلك.   

Sociolinguistic Interview:  املقابلة اللُّغوّية االجتامعّية 
 .Interview انظر مقابلة

Sociolinguistic Variable:  املتغرّي اللُّغوّي االجتامعّي 
.Linguistic Variable انظر املتغرّي اللُّغوّي

Sociolinguistic Variation:  الّتنّوع اللُّغوّي االجتامعّي 
.Language Variation انظر الّتنّوع اللُّغوّي
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اللُّغوّيات االجتامعّية )علم اللُّغة االجتامعّي(
Sociolinguistics (Sociolinguistic): 

بداًل  االجتامعّية،  واحلياة  اللُّغة  بني  بالعالقة  هتتّم  بحيث  اللُّغة،  لدراسة  توّجه  هي 
من الرّتكيز بشكل حمدود عىل بنية اللُّغة. يف حني أنَّ فروع أخرى من اللُّغوّيات كثرًيا ما 
ز  تلعب دور املتكّلمني يف الرّتكيز عىل قواعد اللُّغة، أو علم األصوات، أو املعنى. ويركِّ
Communicative Compe-  علم اللُّغوّيات االجتامعّية عىل كفاءة املتكّلمني الّتواصلّية
tence، واخليارات والّطرق مفتوحة هلم يف تبنّي لغة تتناسب لوظائف خمتلفة ونايات 

ز اللُّغوّيات االجتامعّية عىل الّتنّوع املتأّصل يف اللُّغة، حيث إّن املتكّلمني  تفاعلّية. وتركِّ
للّتعبري عن  بل  املعلومات؛  لتوصيل  فقط  ليس  اللُّغة  يستخدمون  خمتلفة  خلفّيات  من 
الهتاممات  وفًقا  النّهج  ع  بتنوُّ املجال  هذا  ويتّميز  واملجموعة.  الفرد  هوّية  )وإنشاء( 
معّينة من جمموعات العلامء. يف حني توّحدت حتت راية اللُّغوّيات االجتامعّية، تقاليد 
بحثّية خمتلفة أبرزت الّسياق االجتامعّي، وخصائص املتكّلم، وطبيعة الّتفاعل، واختيار 
لغة معّينة أو نمط عىل آخر، ودراسة اللُّغات املهّمشة، واللُّغة يف الّسياقات الّتعليمّية، 
Ethnog- األعراق وصف  أيًضا:  انظر  اخلطاب...إلخ.  يف  نة  املتضمَّ  واأليديولوجّية 
وعلم   ،Interactional Sociolinguistics الّتفاعلّية  االجتامعّية  واللُّغوّيات   ،raphy

Mi- وعلم اللُّغة االجتامعّي اجلزئّي ،Macrosociolinguistics  اللُّغة االجتامعّي الكيّلّ
Sociology of Language، واللُّغوّيات  اللُّغة  crosociolinguistics، وعلم اجتامع 

 .Variationist Sociolinguistics االجتامعّية املبنّية عىل الّتنّوع اللُّغوّي
Sociology of Language:  علم اجتامع اللُّغة 

إذ   ،Sociolinguistics االجتامعّية  اللُّغوّيات  مصطلح  مع  املصطلح  هذا  يتداخل 
ُيعنى بشكل عاّم أكثر بعلم اللُّغة االجتامعّي الكيّلّ Macrosociolinguistics بداًل من 
بعمل  كبري  حّد  إىل  ويرتبط   ،Microsociolinguistics اجلزئّي  االجتامعّي  اللُّغة  علم 
)1968( Joshua Fishman. وبشكل عاّم، ففي حني أّن علم اللُّغة االجتامعّي )اجلزئّي 

Micro( يأخذ اللُّغة نقطة انطالق له، ويعتمد عىل املجتمع كخلفّية أساسّية وبناء حتلييّل 

هبدف فهم اللُّغة؛ فإّن علم اجتامع اللُّغة االجتامعّي )الكيّلّ Macro( يأخذ املجتمع نقطة 
هناك  أّن  إاّل  املجتمع.  طبيعة  عىل  الّضوء  إلقاء  هبدف  اللُّغة  تطّورات  وحيّلل  انطالق، 
العديد من احلاالت يظهر فيها هذان النّهجان كوجهني لعملة واحدة، وهنالك مواضيع 
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 ،Bilingualism اللُّغوّية  الّثنائّية   ،Language Shift اللُّغوّي  ل  الّتحوُّ مثل:  خمتلفة، 
 ،Acts of Identity واألفعال الّداّلة عىل اهلوّية ،Code-Switching الّتناوب اللُّغوّي

اّلتي لوحظ وجودها يف كال النَّهجني.
Sociophonetics:  علم الّصوتّيات االجتامعّي 

علم يتضّمن تطبيق علم الّصوتّيات Phonetics لدراسة اللُّغوّيات االجتامعّية. عىل 
سبيل املثال: يمكن لبحث االعتامد عىل القياس الّصويت ألصوات الكالم حتّري مظاهر 
أو   ،Social Variation االجتامعّي  والّتنّوع   ،Regional Variation اإلقليمّي  الّتنّوع 
Language Change. ملزيد  اللُّغوّي  Stylistic Variation، والّتغرّي  الّتنّوع األسلويّب 

.Docherty and Foulkes )1999( من الّتوضيح، انظر
Sociopragmatics:  الّتداولّية )الرباغامتّية( االجتامعّية 

.Pragmatics انظر الّتداولّية
Solidarity:  الرّتابط 

ــاس.  ــني النّ ــة Social Distance ب ــافة االجتامعّي ــارب أو املس ــة الّتق ــو درج ه
ــط كمصطلــح عــاّم يشــري إىل القــرب/ أو مســافة البعــد،  ويمكــن اســتخدام الرّتاب
وبشــكل أكثــر حتديــًدا يشــري إىل الّتقــارب االجتامعــّي )كنقيــض املســافة(. إّن درجــة 
ــر عــىل اســتخدام لغتهــم.  الرّتابــط املوجــودة بــني املتكّلمــني ُتعتــرب عامــاًل قــد يؤّث
ــط يف  ــد اعتمــد كلٌّ مــن )R. Brown & A. Gilman )1960 عــىل مفهــوم الرّتاب وق
حتليلهــام للّضامئــر  )T and V Pronouns، (T, V بحّجــة أّنــه يف العديــد مــن اللُّغــات 
األوروبّيــة، قــد يتغــرّي نظــام اختيــار الّضمــري )أي، مــا إذا كان يســتخدم املتكّلمــون 
ــن  ــأّدب Polite( م ــري V ‘للّت ــوفFamiliar ’ أو الّضم ــخص املأل ــري T  ‘للّش الّضم
ــرى  ــط. وي ــاس الرّتاب ــىل أس ــامد ع ــّوة Power إىل االعت ــاس الق ــىل أس ــامد ع االعت
 Brown أّن العالقــة بــني القــّوة والرّتابــط أكثــر تعقيــًدا ممـّـا اقرتحــه Tannen )1993(

ــارات يف الّســياق غامضــة،  ــا مــا تكــون العب ــال، غالًب Gilman &: فعــىل ســبيل املث

وقــد حتتــوي عــىل عنــارص كلٍّ مــن القــّوة والرّتابــط.  
Sound Change:  تغرّي الّصوت 

تغرّي  لّلغة،  الّصوتّية  البنية  يؤثِّر عىل  Language Change، بحيث  لغوّي  تغريُّ  هو 
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حروف  يف  الّلفظ  تغرّيات  دراسة  تمَّ  قد  املثال:  سبيل  عىل   .)Phonological( صويّت 
سلسلة  املثال،  سبيل  عىل  )انظر  االجتامعّية  اللُّغوّيات  علامء  ِقبل  من  بالّتفصيل  العّلة 

.)Chain Shift ل الّتحوُّ
Sound Law:  قانون الّصوت 

هي عبارة تصُف تشابه األصوات بني اللُّغات املرتبطة ببعضها. هذه الّتشاهبات هي 
ة، أّي  نتيجة تغرّيات الّصوت Sound Changes بشكل منتظم. وُيعتقد أّنا غري ُمعربِّ
أنَّه إذا تغرّي الّصوت X إىل الّصوت Y يف كلمة معّينة، فسيتغرّي الّصوت X إىل Y يف كّل 
كلمة تظهر فيها بيئة لغوّية متشاهبة. مثال عىل ذلك، الّتجانس املوجود يف عائلة اللُّغات 
اهلندو أوروبّية Indo-European، عىل سبيل املثال: الّصوت اجلهورّي من األصوات 
املتفّجرة يف اللُّغة الّسنسكريتّية Sanskrit /d/ يف كلمة )dasa  بمعنى عرشة(  أصبحت 
 ،tien اهلولندّية ،ten)e( حرًفا صامًتا )مهموًسا( يف اللُّغات األملانّية )اإلنجليزّية القديمة

القوطّية taihun(. واملصطلح األملايّن Lautgesetz  أيًضا موجود.   
Source Language:  لغة املصدر 

اّلتي  اللُّغة  هي  املصدر  لغة   ،Language Contact اللُّغوّي  االّتصال  دراسات  يف 
هي  األملانّية  اللُّغة  املثال:  سبيل  عىل  أخرى.  لُلغة  لغوّية  مفردة  أو  كلمة  منها  اسُتعري 
Bor- االستعارة   / االقرتاض  أيًضا:  انظر  اإلنجليزّية.   Kindergarten كلمة  مصدر 

.Host Langauge اللُّغة املضيفة ،rowing

يف دراسات الرّتمجة Translation، لغة املصدر هي اللُّغة اّلتي تّم ترمجتها. مثاًل: نّص 
تمَّ ترمجته من اللُّغة الفنلندّية Finnish إىل اللُّغة اليونانّية Greek، تكون اللُّغة الفنلندّية 

  .Target Language هي لغة املصدر. انظر اللُّغة املستهَدفة
Southern Hemisphere Shift:  حتّول نصف الكرة اجلنويّب 

ل Chain Shift أنامط اللُّغة اإلنجليزّية يف  هو مصطلح ُيستخدم لوصف سلسلة حتوُّ
كلٍّ من جنوب إفريقيا وأسرتاليا ونيوزلندا، اّلتي كان دافعها نتيجة تأثُّرها باملستوطنني 
الربيطانّيني من الّطبقة العاملة Working Class يف القرن الّتاسع عرش. الّسمة الرئيسة 
 Front Vowels العّلة األمامّية  Raising حروف  املشرتكة بني هذه األنامط هي رفع  
يف كلامت، مثل bad و bed مع تغيريات تابعة حلرف العّلة يف كلمة bid. هذه األنامط 
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حيث   )Southern Hemisphere Englishes اجلنويّب  الكرة  نصف  )إنجليزّيات 
تتشارك يف عدد من الّتشاهبات مع اإلنجليزّية املستخدمة يف جنوب إنجلرتا، وجنوب 
ل  William Labov العاّم »الّتحوُّ الواليات املّتحدة األمريكّية، من هنا جاء مصطلح 
Southern Shift«. ومع ذلك، فهي جمموعة فرعّية ذات حدود واضحة من  اجلنويّب 

جمموعة أكرب، من حيث اخلصائص اللُّغوّية، وخصائص اللُّغوّيات االجتامعّية.       
Southern Shift:  ل اجلنويّب  الّتحوُّ

هو مصطلح استخدمه William Labov لإلشارة إىل أنامط اللُّغة اإلنجليزّية اّلتي 
الت الّصوتّية اّلتي متّيزها عن الّلهجات اإلنجليزّية املستخدمة  تتشارك يف عدد من الّتحوُّ
ما، تصادف  األمريكّية. بشكل  املّتحدة  الواليات  الّشاملّية يف  واملدن  بريطانيا  يف شامل 
نيوزيلندا،  إفريقيا،  )جنوب  اجلنويّب  الكرة  نصف  مناطق  يف  األنامط  هذه  استخدام 
وأسرتاليا; انظر حتّول نصف الكرة اجلنويّب Southern Hemisphere Shift(، واألجزاء 
اجلنوبّية من إنجلرتا والواليات املّتحدة األمريكّية. هذه األنامط تتشارك يف العديد من 
خصائص منظومة حروف العّلة، وتشمل: )أ( حتويل إدغام حريَف عّلة يف كلامت، مثل: 
kite، time...إلخ، إىل إدغام ثالثة حروف عّلة )انظر حروف العّلة Vowels( مع قليل 

 Front يف حروف العّلة األمامّية Raising من إرجاع الّلسان ورفعه. )ب( رفع الّلسان
 .bid وتشمل تغرّيات تابعة حلرف العّلة يف كلمة ،bedو ،bad :يف كلامت، مثل Vowels

.Northern Cities Shift ل املدن الّشاملّية انظر أيًضا حتوُّ
Speaker Innovation:  ابتكار املتكّلم 

 Milroy,( اللُّغة  تغيري  بدء  عىل  القدرة  لديه  متكّلم  يستخدمه  جديد  لغوّي  شكل  هو 
Speech Com- 1992(. يمكن قبول أو رفض استحداث املتكّلم من ِقبل املجتمع اللُّغوّي

munity. والّتغيريات اّلتي يتمُّ قبوهلا عادة ما تنترش تدرجييًّا يف املجتمع، مّتبعة نموذًجا منحنًيا 

.Innovator املبدع ،Actuation انظر أيًضا بداية/ أصل الّتغرّي اللُّغوّي .S »S-Curve«
SPEAKING:  ث  الّتحدُّ

الّلفظ  هذا  يتضّمن  حيث   .)Dell Hymes, 1972: 59ff( صاغه  أّويل  لفظ  هو 
حماولة  وهي   :»Components of Speech الكالم  »مكّونات   Hymes إليه  يشري  ما 
لتحديد امليزات املتعّلقة يف أّي حدث خطايّب Speech Event، مثل: مقابلة، أو حمادثة، 
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أو حمارضة... إلخ. وتشمل املكّونات الّتالية: جّو املحادثة )املكان والّزمان(، والنّطاق 
الّزمان  هبا  وُيقصد   Setting والّزمان(  )املكان  املحادثة  فجّو   .Setting and Scen

املناسب،  الّثقايّف  الّتعريف  به  ُيقصد   Scene و‘النّطاق’  الّطبيعّية،  والّظروف  واملكان 
الّرسمّي  الكالم  الّتحّول من  النّطاق )مثاًل،  تعريف  إعادة  البيئة. ويمكن  ضمن نفس 

لغري الّرسمّي(.
Participants : وهم كّل شخص له عالقة بتبادل كالمّي: املتكّلمون،  املشاركون 

واألشخاص املوّجه هلم الكالم، وأي شخص مستمع من احلضور... إلخ.
ما. فاألهداف–  تبادل  أو األهداف واملخرجات من  الغايات  Ends: هي  النّهايات 
 Ends in ’نايات املشهد‘  Hymes هي ما يسعى املتكّلم إلحرازه )أطلق عليها Goals

View(، و‘املخرجات’ Outcomes: هي ما حتّقق يف الواقع، )مثاًل: قرار، أو تسوية(.

تسلسل األفعال Act Sequence: األفعال اللُّغوّية Speech Acts هي جزء حمّدد 
‘تسلسل األفعال’  Hymes  يف مصطلح  من الكالم )مثاًل: الّتحّية، أو األمر(، ويشري 
Act Sequence إىل كلٍّ من املضمون Content أو املوضوع Topic من الكالم، وإىل 

صيغة الكالم Form )كيف قيلت(. وَيفرتض Hymes  هنا أّن كليهام أسايسٌّ لألفعال 
اللُّغوّية، وأيًضا كالمها مرتابط، –فكيفّية قول يشء هو جزء من اّلذي قيل– )ص ٥9(.

اللُّغوّية، رّبام تكون  اهلّمة يف األفعال  أو  الّطريقة   :Tone النّغمة   – Key األسلوب 
  Mockمتشاهبة يف نواٍح أخرى، لكنّها قد ختتلف يف جمال األسلوب )مثاًل: بني الّسخرية

واجلدّيةSerious، أو بني احلاميّس والّروتينّي(.
األدوات Instruments: وُيقصد هبا نمط أو أنامط معّينة يف لغة ُتستخدم كوسيلة أو 

.)Written أو كتايّب Oral حالة للّتواصل )مثاًل: شفهّي
القواعد Norms )يف الّتواصل Interaction والّتفسري Interpretation( — قواعد 
جواز  )مثال:  الكالم  ختصُّ  معّينة  بقواعد  تتعّلق   Norms of Interaction الّتواصل 
 Norms الّتفسري  الّتكّلم بصوت عاٍل(. وتتعّلق قواعد  املقاطعة من عدمها، وإمكانّية 
of Interpretation بكيفّية تفسري أشكال الكالم املختلفة )يالحظ Hymes  أّن قواعد 

الّتفسري ختتلف من جمتمع آلخر(.
األنواع Genres: األصناف اّلتي يمكن متييزها من خالل الّشكل )مثال: القصيدة، 
تّتفق هذه األصناف مع األحداث  بينام من املمكن أن  األسطورة، احلكاية، املوعظة(. 
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الكالمّية، يعتقدHymes  أنَّ هذه األنواع Genres خمتلفة حتلياًل، مثال: إذا استخدمت 
موعظة هلدف ساخر، فإّن هذا سيشّكل حدًثا خطابيًّا Speech Event خمتلًفا.

Speaking Pitch:  نربة الكالم 
.Pitch انظر نربة

Speaking Style:  أسلوب اخلطاب 
.Style انظر األسلوب

Speaking Turn:  الّدور الّتحادثّي 
كلُّ  يأخذه  اّلذي  كالّدور  املتعارف؛  بمعناه  اللُّغوّيني  املحلّلني  بعض  يستعمله  قد 
َأْخذ  )انظر  عمليًّا  األدوار  هذه  حتديد  الّسهل  من  ليس  لكن،  معنّي.  حوار  يف  طرف 
واحد  كالمّي  دور  بناء  بإمكانم  أكثر  أو  طرفني  إّن  حيث   ،)Turn-Taking األدوار 
بتاًتا )مثال:  الّتعابري ال تشّكل أدواًرا  الّتحاليل، بعض  Duetting(؛ ويف بعض  )ثنائّي 
االستجابة الّدنيا Minimal Response، القناة اخللفّية Back Channel(، وهناك أيًضا 
ا(، واألدوار غري الّلفظّية  ً Silence )عندما يكون الّصمت ُمعربِّ احتامل تبادل الّصمت 
Conversation Analy- Non-Verbal )مثل لغة اجلسد(. انظر أيًضا حتليل املحادثة 

.Conversation Management وإدارة املحادثة ،sis

Spearman Rank Order Correlation:  معامل سبريمان لالرتباط 

.Correlation انظر االرتباط
Speech Accommodation (Theory):  نظرّية التكّيف اخلطايّب 

.Accommodation انظر الّتكّيف
Speech Act (Theory):  نظرّية األفعال اخلطابّية 

يــدلُّ الفعــل اللُّغــوّي عــىل الفعــل )العمــل( اّلــذي يقــوم بــه تعبــري معــنّي )حتذير، 
أمــر، ســؤال(. وهــذا خيتلــف عــن اخلصائــص الّشــكلّية لأللفــاظ، فالّشــكل اللُّغــوّي 
)هــل هــذه ســرتتك التــي عــىل الرّسيــر؟( قــد يقــوم بعمــل خمتلــف بحســب ســياق 
الــكالم؛ كأمــر مثــاًل، أو ســؤال. بــدأت نظرّيــة األفعــال اللُّغوّيــة مــن خــالل أعــامل 
الفيلســوف )J. L. Austin )1955, 1962, 1969, 1975، وتطــّورت عــىل يــد تلميــذه 
Constative Utteranc- ــة ــاظ الّثابت ــني األلف ق Austin ب ــرَّ ــث ف J. R. Searle، حي

ــام  ــأ ب ــح أو خط ــة ص ــل إجاب ــي حتتم ــر(، واّلت ــىل الرّسي ــطُّ ع ــس الق ــل، )جل es، مث
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أّنــا تــدلُّ عــىل حقيقــة؛ واأللفــاظ املمّثلــة اّلتــي تقــوم بعمــل بمجــرد الّتعبــري عنهــا. 
مثــال: )أنــا أعــدك بســداد املبلــغ(، واّلتــي تقــوم بعمــل الوعــد. ورأى Austin  أّن 
هــذه الّتعبــريات ال تــدّل عــىل حقائــق، أّي أّنــا ال حتتمــل إجابــة بنعــم أو ال. ولكــن، 
Un- أو »غري ســعيدة »Happy قــد تكــون هــذه الّتعابــري »ســعيدة ،Austin  وبحســب
 Felicity يف حــال كانــت ســعيدة، يكــون العمــل مّتفًقــا مــع رشوط معّينــة .»happy

ــزام  ــة الّدفــع وااللت ــم نّي ــال الوعــد أعــاله، جيــب عــىل املتكّل Condition. ففــي مث

بــام يقولــه. واعــرتف Austin بــأّن األلفــاظ املمّثلــة ليســت بحاجــة إىل أفعــال ممّثلــة، 
مثــل: أحــّذرك أو أعــدك )مثــاًل: »ال تلمســني« ُتعتــرب حتذيــًرا(. واعــرتف أيًضــا بــأّن 
الفــرق بــني األلفــاظ الّثابتــة واملمّثلــة صعــب؛ إذ كلُّ األلفــاظ اّلتــي ُتعتــرب ثابتــة تقوم 
بعمــل معــنّي، كــام أّنــا بحاجــة ملطابقــة بعــض الــرّشوط، ففــي مثــال: )جلــس القــطُّ 
ــده قناعــة بجلــوس القــّط عــىل  ث أن تكــون عن ــر(، جيــب عــىل املتحــدِّ عــىل الرّسي
ــة  ــت نظرّي ــوًدا، واكتف ــد موج ــة مل يع ــة والّثابت ــاظ املمّثل ــني األلف ــرق ب ــر. الف الرّسي

األفعــال اللُّغوّيــة بدراســات األعــامل اّلتــي تقــوم هبــا بعــض الّتعابــري.
 ،Locutionary Act بني ثالثة أنواع من األفعال: الفعل الّتعبريّي Austin ق كام فرَّ
واّلذي يدلُّ عىل عملّية الّتعبري يف حّد ذاهتا؛ والفعل الّداليّل Illocutionary Act، واّلذي 
Prel-  يدلُّ عىل العمل اّلذي يقوم به الّتعبري )حتذير، أو وعد...إلخ(؛ والفعل الّتأثريّي

ocutionary Act، واّلذي َيرمز لّتأثري الفعل الّتعبريّي عىل املستمع ) إقناع شخص(. 

يستخدم مصطلح ‘اإللزام’ أيًضا للّداللة عىل الّطريقة اّلتي ينبغي اخّتاذها للكالم )مثاًل: 
الّداليّل  اإللزام  )أو  الّداللّية  األفعال  الوعد(.  بمعنى  إلزاًما  الكالم  حيتمل  أن  يمكن 
للكالم( احتّلت الدرجة األّوىل البحث الاّلحق، واسُتخدم مصطلح الفعل اللُّغوّي يف 

سياق الفعل الّداليّل.
املثال:  سبيل  عىل  اللُّغوّية،  األفعال  مفهوم  مع  املشاكل  من  جمموعة  مالحظة  تّم 
ربط  يصعب  االحتفالّية:  املناسبات  يف  أو  ‘املبتكرة’،  اجلمل  تناسب  اللُّغوّية  األفعال 
إىل  يؤّدي  أن  يمكن  معنّي  )تعبري  حمّدد  بكالم  الطبيعّية  املحادثات  يف  اللُّغوّية  األفعال 
أكثر من فعل )أثر(، وفعل معنّي يمكن أن ُيستخدم خالل عّدة تعابري، وأيًضا األفعال 
بداًل  إليها  املوّجهة  أو يمكن تعريفها عىل أساس االستجابة  يمكن أن تكون غامضة، 
من أن تكون دلياًل ) عىل األقّل بالنّسبة  لِلُمحّلل( يف الفعل نفسه. عدد األفعال الّلفظّية 



-367-

ا، وال شّك يف استحالة تعريف وتصنيف كّل هذه األفعال. كانت فكرة الكالم  كبري جدًّ
اخلطاب  حتليل  أشكال  خمتلف  من  واسع  نطاق  عىل  مؤّثرة  الفعل  أشكال  من  كشكل 

.Conversation Analysis وحتليل املحادثة ،Discourse Analysis

Speech Community:  املجتمع اخلطايّب 
عن  البعض  ببعضهم  االّتصال  يتمُّ  اّلذين  األشخاص  من  اخلطايّب  املجتمع  يتأّلف 
طريق اللُّغة، إّما بواسطة اللُّغة الّشائعة أو مشاركة طرق تفسري الّسلوك اللُّغوّي. حيث 
ُتستخدم لغات خمتلفة يف منطقة ما. وُيشار باملفهوم إىل جمموعة من النّاس عىل أساس 
ى األّمة )حيث إّن العديد من املجتمعات اخلطابّية تتواجد ضمن نطاق الوالية(،  مسمَّ
أو احلدود اجلغرافّية )بام أّن املجتمع اخلطايّب املوّحد نسبيًّا يمكن أن ينترش عىل حدود 
ال  قد  اللُّغة  بنفس  املتحّدثني  فإّن  ذلك،  من  العكس  وعىل   ،Soft وعرة  غري  جغرافّية 
يشّكلون جمتمًعا خطابيًّا إذا كانوا منفصلني جّراء حواجز جغرافّية وعرة؛ كام يف حالة 

اإلنجليزّية الربيطانّية، واإلنجليزّية األمريكّية.
حتـى داخـل نطـاق اللُّغوّيـات االجتامعّيـة ُيسـتخدم مصطلـح املجتمـع اخلطـايّب 
برتكيـز خمتلـف مـن ِقبـل العلـامء حلـّد الوصـول إىل الّسـؤال املهّم؛ وهـو ما مـدى فائدة 
ـزت الّتعريفـات عـىل وتـرية الّتفاعل من ِقبـل جمموعة من النّـاس، حيث  املصطلـح؟ ركَّ
قواعـد   )Lyons, 1970( وشـارك  اللُّغـة،  اسـتخدام   )Bloomfield, 1933( شـارك 
الّتحـّدث وتفسـري األداء اللُّغـوّي، وشـارك )Hymes, 1972( املواقـف والقيـم اّلتـي 
تتعّلـق بأنامط اللُّغة واسـتخداماهتا، وشـارك )Labov, 1972a( الفهم الّثقايف االجتامعّي 
وتفسـري أحداث الـكالم )Sherzer, 1977(. جيمع ملّخـص )Hymes )1974: 51 هذه 
»... كمجتمـع يتقاسـم املعرفـة املتعّلقـة بقواعد الّسـلوك وتفسـري الكالم. ويشـمل هذا 
الّتقاسـم معرفـة شـكل واحـد عـىل األقـّل مـن أنـامط الـكالم، واإلملـام أيًضـا بأنـامط 
اسـتخدامه. وكال الرّشطـني رضوري«. وأصبحـت الّطـرق األخـرى لفهـم جمموعات 
ـس يف علـم اللُّغة االجتامعـّي، بناًء عـىل املصالح واألهـداف. انظر:  مـن املتحّدثـني تؤسَّ
املامرسـة  وجمتمـع  املشـرتك،  والنّشـاط   Discourse Community اخلطـايّب  املجتمـع 
Community of Practice. ويمكـن القـول: إنَّ هـذه ترتاكب بناًء عـىل األكثر عمومّية 

إذا تـمَّ تعريـف املجتمـع اللُّغـوّي اّلـذي يـزّود األفـراد باللُّغـة العامّيـة Vernacular يف 
وقـت مبّكـر مـن حياهتـم، وذلـك إذا تـمَّ تعريفه بشـكل أقـّل تقييًدا. 
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Speech Continuum:  الّسلسلة اخلطابّية 
 .Dialect Continuum انظر سلسلة الّلهجة 

Speech Evaluation:  الّتقييم اخلطايّب 
.Evaluation انظر الّتقييم

Speech Event:  احلدث اخلطايّب 
يرتبط مفهوم احلدث الكالمّي ارتباًطا وثيًقا بالعلوم االجتامعّية ذات الّتوّجه الِعرقّي 
)انظر وصف األعراق Ethnography(. حيث يشري احلَدث الكالمّي إىل نشاط معرَتف 
به ثقافيًّا، يرتبط بقواعد معّينة الستخدام الكالم، عىل سبيل املثال: مقابلة عمل، حمارضة، 
حمادثة غري رسمّية. انظر عىل سبيل املثال: )Hymes, 1972( أوجد Hymes اختصار 

ث SPEAKING( لتحديد العنارص ذات الّصلة مع أّي حَدث كالمّي.  كلمة )الّتحدُّ
Speech Island:  جزيرة اخلطاب 

وهي مأخوذة من الكلمة األملانّية )Sprachinsel(، واملعروفة أيًضا باملحارَصة اللُّغوّية 
Minority Language خارج  Language Enclave، واّلتي تشري إىل وجود لغة أقلّية 

والعرقّية،  والّثقافّية  اللُّغوّية  وعًيا هبوّيتهم  اللُّغة  املتحّدثون هبذه  وُيظهر  األصيّل.  وطنها 
يتجاوز  Language Maintenance بشكل جّيد  اللُّغوّي  أنامًطا لإلصالح  كام يظهرون 
Lan- اللُّغة ل  بتحوُّ تتعّلق  دراسات  يف  عادة  عنها  اإلبالغ  ويتمُّ  أجيال،  أربعة  إىل   ثالثة 
Rayfield, 1970 للواليات املّتحدة  guage Shift يف جمتمعات املهاجرين )انظر مثاًل، 

اللُّغوّيات االجتامعّية األملانّية، تطّورت مساحة أساسّية من دراسة  األمريكّية(، وضمن 
األمريكّية،  املّتحدة  والواليات  روسيا،  يف  األملانّية  اللُّغة  تنّوع  عىل  وارتكزت  املقارنة 
اللُّغوّيات  نظر  وجهة  من   .)Mattheier, 1994 )انظر  وناميبيا،...إلخ  والربازيل، 
ل حمارَصة لغوّية، فمثل هذه القضايا تتواجد  االجتامعّية، ليست كلُّ األقلّيات اللُّغوّية تشكِّ
حيث تكون هنالك جمموعات ال ُتظهر الوعي بالّروابط مع جمتمعات الكالم األخرى، 
مثل متحّدثي الربيتونّية يف فرنسا، واّلذين ال يطالبون بارتباطات أوسع مع متحّدثي لغة 
 Transplanted املغروسة  اللُّغة  من  فرًعا  اللُّغوّية  املحارصة  وتشّكل   .Celtic الّسيلتك 
Language، حيث يكمن الفرق يف أّن بعض اللُّغات املغروسة، مثل: اللُّغة اإلنجليزّية، 

.»Enclave واألسرتالّية، إذ ال تشّكالن لغات أقلّية، ولذلك ال ُتشّكالن » حمارَصة
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Speech Level:  مستوى اخلطاب 

.Level انظر املستوى
Speech Style:  أسلوب اخلطاب 

.Level املستوى ،Style انظر األسلوب
Spelling Pronunciation:  النّطق اهلجائّي 

 )forehead( كلمة  املثال:  سبيل  عىل  إمالئها،  بطريقة  تأّثرت  قد  كلمة  نطق  هو 
بمعنى)جبهة( كانت ُتلفظ فيام مىض )forrid(، حيث أّدى تأثري هتجئة الكلمة بالكثري من 
املتحّدثني إىل نطقها )fohed(. ومثلها كلمة )often( تطّورت إىل لفظني شائعني، ومها إّما 
بلفظ حرف )t( أو عدم لفظه، وهذا األخري هو النّطق اإلمالئي. وهي حاالت معزولة، 
بام أّن املتحّدث لّلغة األوىل First Language يتقن قواعد النّطق اخلاّصة بلهجته قبل أن 
يتعّلم كيفّية الّتهجئة. فالنّطق اإلمالئي هو أكثر احتاماًل أن حيدث مع الكلامت »الّصعبة 

Difficult« أو »األجنبّية Foreign« اّلتي يواجهها الّشخص أّواًل يف الّطباعة.

Spelling Reform:  الّتصحيح اإلمالئّي 
هو عبارة عن تغيريات يف نظام اإلمالء املعمول به )مثال، نظام الّتصحيح اإلمالئّي 
واّلذي   ،Johnson )2002( انظر،   ،German Spelling Reform )1996( األملايّن 
تغرّي ضمن أشياء أخرى، والقوانني الّتقليدّية للكتابة بحرف كبري، واستخدام أدوات 
β- ss(. وهذا األمر هيدف إىل تطوير العالقة بني   ( الرّتقيم، واستبدال احلرف األملايّن 
القراءة  تعليم  عملّية  يسّهل  أّنه  ُيعتقد  واّلذي   ،»Letter و»احلرف   »Sound »الّصوت 

 .)Literacy Planning  والكتابة )انظر أيًضا الّتخطيط ملحو األمّية
Sprachbund:  املنطقة اللُّغوّية 

.Linguistic Area انظر املنطقة اللُّغوّية
Spread:  االنتشار 

.Language Spread انظر االنتشار اللُّغوّي
Stable Bilingualism:  ثنائّية اللُّغة املستقّرة 

هي عبارة عن موقف حيدث عندما يكون هناك لُلغَتان يف جمتمع ما خالل فرتة زمنّية 
طويلة يف عالقة مستقّرة نسبيًّا. أّي تتمّيز بإصالح اللُّغة Language Maintenance بداًل 
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هلا Language Shift. عالوة عىل ذلك، فإّن النّطاقات Domains اّلتي ُتستخدم  من حتوُّ
.Bilingualism هبا كّل لغة عادة تبقى كام هي بمرور الوقت. انظر أيًضا ثنائّية اللُّغة

Stable Pidgin:  اللُّغة اهلجينة املبّسطة املستقّرة 
.Pidgin انظر اللُّغة اهلجينة املبّسطة

Stable Variation:  الّتنّوع املستقّر 
Variation تستمّر عرب الّزمن، وبالّتايل فهي ليست  الّتنّوع  هو عبارة عن أنامط من 

 .Change in Progress ا لفرصة الّتغرّي املستمّر مؤرّشً
Standard (Language, Variety):  لغة رسمّية، هلجة رسمّية 

اللُّغة القياسّية عادة ما يتمُّ تعريفها عىل أّنا جمموعة موحّدة نسبيًّا من اللُّغة اّلتي ال ُتظهر 
الّتواصلّية )عىل  االختالف اإلقليمّي، واّلتي ُتستخدم يف جمموعة واسعة من الوظائف 
 ،Medium of Instruction لغة تعليم ،Official Language سبيل املثال: لغة رسمّية
أو لغة أدبّية Literary Language، لغة علمّية Scientific Language،...إلخ(. ومتيل 
الّتنّوعات املعيارّية Norms إىل مراقبة القواعد املكتوبة املفروضة، واّلتي ُتقنَّن بالقواعد 
Non-Stand- القياسّية غري  الّتنّوعات  عن  ختتلف  فهي  وبالّتايل  والقواميس.   اللُّغوّية 
ard، واّلتي تكون معايريها غري مكشوفة وغري مكتوبة. بشكل عاّم، عىل الّرغم من أّن 

عادة  املمكن  غري  من  أّنه  إاّل  منفصلة،  تنّوعات  اعتبارها  يتّم  ما  غالًبا  القياسّية  اللُّغات 
حتديد حدود واضحة متّيزها عن الّتنّوعات األخرى. ويف العديد من البلدان األوروبّية، 
تطّورت املعايري اإلقليمّية Regional Standards اّلتي ُتظهر درجات متنّوعة من الّتأثر 
بالّلهجات املحلّية. لذلك، فإّن اللُّغة املعيارّية قد تكون أفضل باعتبارها تنّوعات مثالّية.

 ،Language Standard ومقياس اللُّغـة ،Destandardisation انظـر: الاّلقياسـّية
وأيديولوجّيـة اللُّغـة القياسـّية Standard Language Ideology، والّتقييس / الّتقنني 

.Standardisation

 Standard Language Ideology (SLI): أيديولوجّية اللُّغة القياسّية 
 James Milroy & Lesley ِقبل  االجتامعّية من  لّلغوّيات  تقديمه  تّم  مفهوم  هي 
)Milroy )1999 من أجل وصف املواقف الّتوجيهّية اّلتي ترافق ظهور اللُّغات القياسّية 

 Standard Language وتتمّيز أيديولوجّيات اللُّغة القياسّية .Standard Languages

)Ideologies )SLIs بمعتقد لغوّي مفهومّي ومهيمن ثقافيًّا، إذ إّن هناك طريقة واحدة 
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ث )مثل اللُّغة القياسّية(. وتؤّدي أيديولوجّيات اللُّغة القياسّية )SLIs( إىل  فقط للّتحدُّ
تعترب«غري  حمّدد  بشكل  القياسّية  غري  والّتنّوعات  اللُّغوّي.  الّتنّوع  نحو  العاّم  الّتسامح 
 Language وأيديولوجّية اللُّغة ،Complaint مرغوبة ومنحرفة«. انظر أيًضا: الّشكوى

.Prescriptivism  واملذهب الوصفّي ،Ideology

Standardisation:  الّتقييس / الّتقنني 
 Einar Haugen Standard Language. بعد  هي عملّية تتطّور هبا اللُّغة القياسّية 
)1966b( أربع مراحل تّم متييزها بشكل عاّم يف عملّية الّتقييس/ الّتقنني: خيار الّتنّوع 

Selection of Norm(؛  املعيار  )انتقاء  املعيارّية  لّلغة  أو االجتامعّي كأساس  اإلقليمّي 
)تقنني  والقواميس  الّتهجئة  وكتّيبات  القواعد،  يف  الّتوجيهّية  اللُّغة  معايري  ووصف 
األنامط Codification of Form(؛ وترويج وقبول هذه املعايري من ِقبل املجتمع اخلطايّب 
ر املستّمر لّلغة املعيارّية، واّلتي تسمح للمتحّدثني  )الّتطبيق Implementation(؛ والّتطوُّ
 Elaboration of الوظيفّي  )اإلسهاب  الّتواصلّية  املتطّلبات  من  واسع  نطاق  بمقابلة 
الّشكل  األدنى يف  الّتباين  الّتقنني هو احلصول عىل  الّتقييس/  من  اهلدف   .)Function

 Maximal Variation الوظيفة  األعىل يف  والّتباين   ،Minimal Variation in Form

.Language Planning انظر أيًضا الّتخطيط اللُّغوّي )in Function )Haugen, 1972

Standardisation Cycle: الّدائرة القياسّية 
تارخيّيـة  عملّيـة  ثمـة  فـإنَّ   ،Greenberg )1986( & Ferguson )1988( تبًعـا 
منتظمـة يكـون فيهـا لغـة أصيلة موّحدة نسـبيًّا تنقسـم إىل عـّدة هلجات، ثـّم يف مرحلة 
أخـرى يتـمُّ إجياد لغة شـائعة موّحـدة معيارّيـة أو أساسـّية Standard عىل أسـس هذه 
عـات  ع سـوف ينقسـم مـّرة أخـرى إىل تنوُّ الّلهجـات Dialects. أخـرًيا، هـذا الّتنـوُّ
Destandard-  إقليمّيـة واجتامعّية، والّدائرة سـوف تبدأ من جديـد. انظر: الاّلقياسـّية

.Dialectalisation وانقسـام اللُّغـة إىل هلجـات ،isation

Statistical Significance: الّداللة اإلحصائّية 
.P‘ P-Level‘ ومستوى ،Significance Testing انظر: اختبار الّداللة اإلحصائّية

Stative: خربّي 
كثري  ويف  معنّي.  نشاط  من  بداًل  وضع  أو  حالة  إىل  يشري  األفعال،  من  فرعّي  جمّلد 
من اللُّغات ُتعامل األفعال الّظرفّية بشكل خمتلف عن األفعال غري الّظرفّية. ويف اللُّغة 
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Pro- الّشكل املستمّر Non-Stative  اإلنجليزّية القياسّية قد تأخذ األفعال غري الّظرفّية
gressive يف بعض األنامط، مثل صيغة فعل الكينونة be + ing، وقد ال تأخذ األفعال 

أفعااًل ظرفّية، حيث  يتساءل، ليست  يأكل، يلعب،  النّمط. لكّن األفعال  الّظرفّية هذا 
تأخذ الّصيغة: )I am eating( أنا آكل، )playing( ألعب, )wondering( أتساءل؛ بينام 
I am know- )األفعال: يعلم، وحيّب، وينتمي، هي أفعال ظرفّية، واّلتي ال تأخذ صيغة 

ing( أنا أعلم، )loving( أنا أحّب، )Belonging( أنا أنتمي. إّن الفرق ليس واضًحا 

بشكل دائم يف االستخدام احلقيقّي، وإّن الكثري من أنواع اللُّغة اإلنجليزّية مع األفعال 
.)be + ing( اخلربّية املستخدمة يف إفريقيا وآسيا يسمح باستخدام أفعال

Status: احلالة 
إن مصطلح املكانة أو احلالة االجتامعّية Social Status تّم استحداثه ألّول مرة عىل 
يد عامل االجتامع )Max Weber )1864-1920 لوصف املفاهيم الّثقافّية وغري االقتصادّية 
للّطبقّية االجتامعّية Social Stratification. يرتكز الفرق يف املكانة عىل الرّشف واملكانة 
عىل  عادًة  حتديدها  يتمُّ  واّلتي  اآلخرين،  ِقبل  من  معّينة  ملجموعات  املسندة  االجتامعّية 
أسس الّتعليم واإلنجازات )احلالة املكتَسَبة Achieved Status(. وكذلك عىل أساس 
الوراثة )احلالة املوروثة Ascribed Status( فلقب » أرستقراطي« مثال عىل ذلك. بناًء 
عىل هذا، فاحلالة االجتامعّية ختتلف عن النّظام الّطبقّي الّتقليدّي Caste System اّلذي 
ُيعرف، وبشكل أوحد، عىل أّنه موروث. االختالف يف املكانة منفصل عن الّتبعّية للّطبقة 
ا، وأّن جمموعات معّينة يمكن  االجتامعّية Social Class من حيث إّنه مدعوم اقتصاديًّ
أن تتشّكل ما بني صفوف الّطبقة الواحدة، فعىل سبيل املثال: احلالة االجتامعّية للعاّمل 
أّن  األصلّيني، رغم  الّسكان  من  للعاّمل  االجتامعّية  احلالة  من  أقلُّ  عادًة  املهاجرين هي 
تتشارك  اّلتي  املجموعات  تتطّور  رّبام  االجتامعّية.  الّطبقة  نفس  يف  يشرتك  رّبام  كليهام 
احلالة نفسها واملكانة إىل طائفة، واملجموعات األعىل مكانة قد تطّبق أحياًنا إسرتاتيجّية 

 .)Elite Closure االنغالق؛ الستبعاد الّطبقات األقّل شأًنا )انغالق النُّخبة
يف اللُّغوّيات االجتامعّية، استخدام مصطلح )احلالة Status( يأيت دائاًم باملعنى اّلذي 
واالقتصادّية  االجتامعّية  املكانة  عام عىل  ُيستخدم كمؤرّش  أيًضا  لكن   ،  Weber أراده 
 Socio-Economic واحلالة االجتامعّية االقتصادّية ،Social Class للّطبقة االجتامعّية

.Socio-Economic Indices انظر املؤرّشات االجتامعّية االقتصادّية .Status
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Status Planning: ختطيط حالة اللُّغة 

.Corpus Planning انظر ختطيط مدّونة اللُّغة
Stereotype: الّصورة النّمطّية 

يكون   Variant ا  متغرّيً حيتوي   Linguistic Variables اللُّغوّية  املتغرّيات  أنواع  أحد 
اّلذين يتحدثون لغة واحدة، وُيستخدم كركيزة  معروًفا أو غري معروف ألعضاء املجتمع 
ع اّلذي حيتوي مثل هذا املتغرّي. والّلهجات اإلنجليزّية األخرى  للّتعليقات الّسلبّية عند الّتنوُّ
 ،Cockney يف هلجة H-Dropping هي أحد مواضيع الّصورة النّمطّية. إسقاط صوت اهلاء
مماثلة  وبطريقة   ،New York Working Class الّلفظ   حيث  من  العاملة  الّطبقة  وكالم 
اللُّغة عدم  أوضح علامء   .Thoidy-thoid Third-thirty ومثل  الّدخيلة  النّمطّية  الّصورة 
وضوح الّصورة النّمطّية، من حيث إّنا ال ُتظهر الّلفظ احلقيقّي، فضاًل عن كونا تستخدم 
املتكّلم(،  يدركها  ال  اّلتي  )املتغرّيات  املحّددات  مع  النّمطّية  الّصورة  وتتعارض  اإلدغام. 

والعالقات )املتغرّيات اّلتي يدركها املتكّلم ولكنّها غري مرتبطة بالّصورة النّمطّية(.
بشـكل عـاّم، من خالل دراسـة العالقـات بني املجموعـات واجّتاهـات اللُّغة، فإّن 
املعنـى العـاّم )للّصـورة النّمطّيـة( ُيظهـر جهـاًل واعتـامًدا متكـّرًرا عـىل ثقافـة الّتعميم 
املباَلـغ فيـه Overgeneralisation عىل املجموعـات الفرعّية )لغتهـم Language، أو 
هلجتهـم Dialect(، واّلتـي مـن املمكـن أو غـري املمكـن أن تكـون مبنّيـة عـىل مقـدار 
ضئيـل من احلقيقة. يمكـن أن تطّور الّصـورة النّمطّيـة املتعّلقة باللُّغة تأكيـدات معّينة، 
Women are excessively talk-  مثـل: »أن النّسـاء هّن كثريات الكالم بشـكل كبـري
.Folk Linguistics اإليطالّيـات مجيالت«... إلخ. انظر اللُّغوّيات الّشـعبّية« ،»ative

Stop: الوقف 
.Plosives انظر األصوات الّساّدة لتّيار اهلواء

Stratification (Stratified(: الّطبقّية 
لغوّية  Social Groups خمتلفة )ُتعرف بمامرسات  هي وجود جمموعات اجتامعّية 
يف   Social Class االجتامعّية  الّطبقة  أو   Status احلالة  يف  بفوارق  وأيًضا  واجتامعّية، 
 Sharp )املجتمع(. قام علامء اللُّغوّيات االجتامعّية بالّتمييز بني الّطبقّية املتطّرفة )القوّية
عالقتهام  حيث  من   Gradient Stratification اخلفيفة   والّطبقّية   Stratification
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Sharp- املتطّرفة  الّطبقّية  متغرّيات  إّن   .Linguistic Variables اللُّغوّية  باملتغرّيات 
املجموعات  فبعض  املجتمع؛  يف  استمرارّيتها  عدم  ُتظهر   ly Stratified Variables

ا متكّرًرا، بينام جمموعات أخرى هلا نفس الّشكل أو املتغرّي  ا أو متغرّيً َتستخدم شكاًل لغويًّ
طبقات  هلجات  وُتطّور  تنهض  أن  هلا  يمكن  املتطّرفة  الّطبقّية  ظروف  إنَّ  نادر.  بشكل 
الّطبقّية اخلفيفة يف تلك احلاالت حيث  Class Dialects أخرى ذات عالقة. وتوجد 

الفروقات بني املجموعات االجتامعّية تكون صغرية، خفيفة وتدرجيّية.
Stress: الّتشديد 

ويعود إىل األمهّية املعطاة ملقاطع معّينة يف الكالم كام يف كلمة Habit، حيث إنَّ املقطع 
الّصوتّية  األبجدّية  يف  الّتشديد  عالمة  يمّثل  اّلذي   )َ الرمز)  عليه  ويدّل  مشّدد،  األّول 
وعدم  الّتشديد  أنامط  تساهم   .International Phonetic Alphabet )IPA( العاملّية 
 I couldn`t( للكالم. ويمكن أن ُيستخدم Rythm الّتشديد للمقاطع يف إعطاء قافية 

.That الّتشديد أيًضا للّتأكيد عىل بعض الكلامت خالل الكالم كام يف )do that

مثل  لغات  استخدام يف  أحياًنا  له   )Stress-Timed املؤّقت  )الّتشديد  إنَّ مصطلح 
اإلنجليزّية، حيث يكون الّتوقيت بني املقاطع املشّددة متساوًيا بشكل كبري، بغّض النّظر 
 Syllable-Timed عن عدد املقاطع غري املشّددة بينها، وهذا يتناقض مع توقيت املقاطع
يف اللُّغة الفرنسّية، حيث إّن وقًتا مماثاًل أو متساوًيا ُيعَطى لكّل مقطع، وهذا الفرق يمكن 
الكاريبّي واهلند،  البحر  اإلنجليزّية يف  اللُّغة  املختلفة يف  الّتنّوعات  ُيطبَّق عىل  أن  أيًضا 

واّلتي تّم حتديدها عىل أّنا تّتبع توقيت مقاطع.
Strong Ties: الّروابط القوّية 

 ،Social Network ترتكز عىل العالقات الّشخصّية يف شبكة الّتواصل االجتامعّية
تفاعل  االّتصال، ومن خالل  ُتقاس من خالل وترية  ما  الّروابط عادة  قّوة هذه  إّن  إذ 
املتكّلمني مع بعضهم البعض. إنَّ العالقات بني أفراد األرسة اّلذين يتواصلون )انظر 
اجلريان  وأيًضا  مستمّر،  بشكل  البعض  بعضهم  مع   )Multiplex الّتشابك  تعّددّية 
وزمالء العمل وغريهم ممّن يشرتكون يف نشاطات معّينة- هي مثال واضح عىل تلك 
الّروابط القوّية. إّن الّروابط القوّية أظهرت أّنا أكثر إسهاًما يف دعم املبادئ االجتامعّية 

.Weak Ties والّثقافّية واللُّغوّية، عىل عكس الّروابط الّضعيفة
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Structuralism: البنيوّية 
 ،Claude Levi-Strauss األنثروبولوجيا  بعامِل  قّوي  بشكل  املصطلح  هذا  ارتبط 
وُيستخدم عىل الّسلوك البرشّي اّلذي يؤّكد تعّدد األنامط أو الّطبقات، ومثال عىل ذلك، 
ُبنى الّطبقة االجتامعّية وُبنى القرابة Kinship. تدّل البنيوّية يف العالقات اللُّغوّية املحّددة 
آلّية تتكّون من أجزاء صغرية، وعىل خمتلف  اللُّغة كبناء أو  اّلذي يرّكز عىل  النّهج  عىل 
اللغة  بعلامء  ارتبطت  وقد  واملعنى(.  والقواعد،  )الّصوت،  مثل:   Levels املستويات 
 ،Autonomous System اّلذين هيتمون بوصف شكل اللُّغة، ودراستها كنظام مستقّل
Ferdinand de Saussure & Noam Chom-  كام جاء يف دراسة الّتقاليد املرتبطة  لـ

.Post-Structuralism انظر ما بعد البنيوّية .sky

Structured Variation: الّتنّوع املنظَّم 
 ،Orderly Heterogeneity أو عديم الّتجانس Structured واملعروف بالّتنّوع املنّظم
ع  الّتنوُّ أّن  مالحظة  إىل  املصطلح  هذا  يرجع  حيث   .)Weinreich, et al., 1968( انظر 
لغويٌّ  ولكنّه  دائاًم،  عشوائيًّا  ليس   Speech Community اخلطايّب  املجتمع  يف  اللُّغوّي 
ث وباقي  ومنّظم اجتامعيًّا، مثال: )يتّم حتديد استخدام األشكال اللُّغوّية من خالل املتحدِّ

 .)Language Variation ع اللُّغوّي أعضاء املجموعات االجتامعّية(. انظر )الّتنوُّ
Style: األسلوب 

النّاس  تبنّى  الكالم.  أو  الكتابة  يف  املمّيزة  الّطريقة  إىل  عاّم  بشكل  األسلوب  يعود 
اخلطاب  أسلوب  )يعتمد  مثال:   ،Contexts خمتلفة  سياقات  يف  خمتلفة  لغوّية  أساليب 
Speaking Style عىل نوع املتلّقي، وموضوع Topic  النّقاش، وجّو املحادثة )املكان 

اللُّغوّية،   Levels املستويات  من  العديد  إىل  األساليب  تتنّوع  قد   .)Setting( والّزمان 
مثال: )الكلامت، والرّتاكيب القواعدّية، والّلفظ(. ويكون االنتقاء األسلويّب يف اختيار 
كلمة معّينة أو لفظ معنّي، بداًل من كلامت وألفاظ أخرى كان من املمكن أن ُتستخدم. 

.»Register انظر: »رضب استعاميل خاص
Variationist Sociolinguis- ع اللُّغوّي  ويف اللُّغوّيات االجتامعّية املبنّية عىل الّتنوُّ

حتليل  فيتمُّ  معنّي،  موقف   Formality رسمّية  مدى  عىل  للّداللة  معنى  أضيف   tics

بناًء عىل األكثر رسمّية إىل األقّل   Stylistic Continuum الّسلسلة األسلوبّية  الكالم 
الّتنّوع  وأّن  مفهوم أضيف لألسلوبّية،  إّنه  أّنه موضوع جديّل من حيث  رسمّية، رغم 
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األسلويّب Stylistic Variation جيب أن ُينظر إليه من خالل أبعاد عميقة أخرى. 
 Allan Bell Theory of Audience تصميم احلضور  Allan Bell وحسب نظرّية
Design، فإّن األسلوب هو رّد فعل املتحّدث عىل اجلمهور )Bell, 1984(، والعوامل 

السياسّية األخرى مثال )موضوع النّقاش(، وعليه فإنَّ اجلمهور املتلّقي يؤّثر يف عملّية 
االنتقاء األسلويّب.

Style Axiom: األسلوب البدهّي 
ــلويّب Stylistic Variation يف كالم  ع األس ــوُّ ــّي إىل الّتن ــلوب البده ــري األس يش
ــاد  ــىل األبع ــني ع ــني املتكّلم ــود ب ــّوع املوج ــر الّتن ــن أث ــتّق م ــد املش ــم الواح املتكّل
ــلوب  ل األس ــكِّ ــث يش ــة )Social Dimension، (Bell, 1984: 151. حي االجتامعّي
 Allan Bell Theory of تصميــم احلضــور  Allan Bell البدهــّي جــزًءا مــن )نظرّيــة
Audience Design(. هنــاك اّدعــاء بــأّن الّتنــّوع االجتامعــّي Social Variation هــو 

مقــّدم عــىل الّتنــّوع األســلويّب Stylistic Variation، وأّن املتحّدثــني ســيقّدمون اللُّغة 
كــرّدة فعــل عــىل مجاهــري حمــّددة، أو إلظهــار بعــض املعــاين االجتامعّيــة املحــّددة.

Style Shifting: ل األسلويّب  الّتحوُّ
.Stylistic Variation انظر الّتنّوع األسلويّب

Stylistic Continuum: الّسلسلة األسلوبّية 
Stylistic Var- األسلوبّية أو الّتنّوع األسلويّب William Labov )1972a(  عّرف

العادّي/  )اخلطاب  للمحادثة:  أسلوبني  يتضّمن  واحد  تسلسل  أساس  عىل   iation

م  املعتاد Casual Speech ، واخلطاب االنتقائّي/ املصطنَع  Careful Speech (. وُتقسَّ
القراءة إىل ثالثة أقسام: قراءة قطعة نثرّية Reading Passage، وقائمة كلامت مبّسطة 
Word List، وجمموعة قوائم من األزواج الّدنيا Minimal Pairs وكلامت بسيطة، ويف 

 ،Standard or Prestige هذه احلالة خيتلف لفظ الكلامت يف أسلوب الكالم املصطنَع
Guard and God يف  Vernacular، مثال ذلك:  العادّي  الكالم  ويتطابق يف أسلوب 
نيويورك، انظر أيًضا ما بعد حرف الّعلة Post-Vocalic /r/. قام Labov بتوضيح أّن 
Attention املعطى  أسلوب الكالم والقراءة يمكن توضيحه من خالل كمّية االنتباه  
عند  وأكثَر  العامّية  الّلهجة  يف  أقلَّ  تكون  لّلفظ  الّذاتّية  املالحظة  عملّية  وأّن  للكالم، 
يف  بينام  العادّي،  الكالم  يف  شيوًعا  األكثر  هي  فالعامّية  ولذلك  عاٍل؛  بصوت  القراءة 
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البحث  أوضح  املقروءة.  النّصوص  يف  متكّرر  وبشكل  غالًبا  حتصل  املصطنَع  الكالم 
نمًطا منتظاًم يف الكالم واالنتقاء األسلويّب، رغم أّن هذه املقارنة تمَّ انتقادها. إّن جزئّية 
الكالم أو القراءة هي مشكلة؛ ألّنه ال يمكن أخذ كّل اآلراء حول هذه اجلزئّية يف كّل 

.)Milroy, 1987b( املجتمعات عىل مستوى واحد
Stylistic Variation: ع األسلويّب  الّتنوُّ

يشري هذا املصطلح إىل استخدام املتكّلمني لعدد من أساليب  Styles الكالم املختلفة. 
 ،Variationist وقد جرت دراسة أساليب الكالم من خالل األبحاث اّلتي ختصُّ التنّوع
واّلتي مُجعت يف األعامل الاّلبوفّية Labovian الّتقليدّية )انظر Labov(. ويف هذه احلالة 
ترّكزت تلك الّدراسات عىل طريقة توزيع الكّمي Quantitative خصائص اللُّغوّيات، 
)تدلُّ  املحادثة  أثناء  املتكّلم  يستخدمها  اّلتي  الّسياقات  أو  األساليب  ع  تنوُّ خالل  من 
النّتائج العاّمة لتلك الّدراسات عىل أّن أساليب الكالم املستخدمة يف املحادثة تتفاوت 
إىل  رسمّي  أسلوب  من   Stylistic Continuum األسلوبّية  الّسلسلة  تتابع  بتفاوت 
ع األسلوب  أسلوب أقّل رسمّية، وهذه النّتائج مماثلة لنتائج )Labov )1972a حول تنوُّ
 Style Shifting ل األسلويّب يف اخلطاب بمدينة نيويورك(. وُيستخدم مصطلح الّتحوُّ
كذلك للّتعبري عن استخدام املتكّلمني ألساليب خمتلفة خالل حمادثاهتم. وهذا الّتحّول 
يف األسلوب ُيستخدم يف الّدراسات الكمّية حول كيفّية حتّول املتكّلمني من أسلوب إىل 
النّاجتة عن استخدام  الّتواصلّية  الرّتكيز عىل اآلثار  بينهم، مع  أثناء تفاعل كالمّي  آخر 
 .))Coupland, 1985 جمموعات خمتلفة من اخلصائص اللُّغوّية، مثال عىل ذلك، انظر
ورّبام ُينظر إىل هذا النّوع من الّتحّول األسلويّب عىل أّنه يمكن مقارنته بالّتناوب اللُّغوّي 
 ،Contextual Variation بني اللُّغات. انظر أيًضا الّتباين الّسياقّي Code-Swithcing

Lan- ع اللُّغوّي Intra-Speaker Variation، والّتنوُّ ع الّداخيل للمتحّدث نفسه   والّتنوُّ
.Stylistic Continuum والّسلسلة األسلوبّية ،guage Variation

Stylistics: األسلوبّية 
هي دراسة األسلوب Style، أّي الّطريقة املتمّيزة يف املحادثة أو الكتابة. وقد اجّتهت 
اّلذي  األسلوب  أو  اللُّغة  حتليل  مثاًل،  األدبّية،  اللُّغة  حتليل  عىل  الرّتكيز  إىل  األسلوبّية 
ا Text مستخدًما يف  يستعمله مؤّلف ما يف نصوصه، سواء أكانت رواية أم شعًرا أم نصًّ
رسد روائي Text Type، مع العلم أّنه يمكن أن يّتجه هذا املنهج إىل دراسة النّصوص 
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هلم  يكون  أن  إىل  حيتاجون  الُكتَّاب  أو  املتكّلمني  أّن  األسلوبّية  وتفرتض  األدبّية.  غري 
خيارات )خيتارون أنامًطا معّينة من اللُّغة دون غريها(، وأّن مثل هذه اخليارات جيب أن 
تكون ذات مغزى، عىل األقّل من ناحّية آثارها، بحيث يمكن تفسريها بطريقة ما من 
اء. وقد تأّثرت األسلوبّية بمختلف املناهج اللُّغوّية، وتأّثرت  جانب املستمعني أو القرَّ
األدبّية(.  النّصوص  حتليل  يف  املستخدمة  النّقدّية  النّظرّية  )مثاًل،  أخرى  بأنظمة  أيًضا 
منهًجا  تتبنّى  اّلتي  فالّدراسات  ع.  بالّتنوُّ تّتصف  األسلوبّية  فإّن  أدبيًّا،  حقاًل  وبصفتها 
 Critical Discourse Analysis للخطاب  النّقدي  بالّتحليل  املتأّثرة  )مثاًل،  ا  نقديًّ
)CDA(، أو اّلتي هتتّم بالقضايا االجتامعّية أو الّثقافّية- إّنام هي أقرب ما يكون إىل مهوم 

اللُّغوّيات االجتامعّية. 
Subculture: الّثقافة الفرعّية 

وهي األعراف املمّيزة، أو القيم واملامرسات اّلتي تعدُّ من سامت فئة يف املجتمع تبدو 
ثانوّية أو مهّمشة نوًعا ما بالنّسبة إىل الّثقافة Culture الّسائدة يف املجتمع عموًما. ويمكن 
استخدام مصطلح«الّثقافة الفرعّية Subculture«أيًضا لإلشارة إىل فئة بعينها. وأحياًنا 
يدلُّ هذا املصطلح أيًضا عىل خمالفة القيم الّسائدة. وكذلك ُيستخدم مصطلح »الّثقافة 
اللُّغوّيات  وتدرس  نفسها.  الّسابقة  احلالة  عن  للّتعبري   »Counter Culture املضاّدة 
وقد  الّثانوّية.  بالّثقافات  املرتبطة  اللُّغوّية  واملامرسات  لّلغة،  املمّيزة  الّصيغ  االجتامعّية 
دارت كثري من الّدراسات حول لغة الّثقافة اخلاّصة بالّشباب، مثاًل: الّدراسة الّتقليدّية 
فئات  داخل  اللُّغوّي  االستخدام  حول   William Labov )1972b( أجراها  اّلتي 
األقران األمريكّيني من أصل إفريقّي  African American Peer Groups يف شوارع 
واملنهكني  املتحّمسني  ون«  ُيسمَّ ما  لغة  حول   2000  ,1989( ودراسة  نيويورك،  مدينة 
Jocks and Burnouts« يف املدارِس الّثانوّية يف مدينة  Detroit. انظر أيًضا: املراهقة 

 .Youth Language ؛ ولغة الّشبابAnti-Language ؛ ومعاداة اللُّغةAdolescence

Subject (in Research): )املشارك )يف البحث
.Informant انظر املشارك يف الّدراسة

Subject Position:  املوقف املحكوم 
Dis- خطاب  وتأثري   ،Ideology األيديولوجيا تأثري  ليؤّكد  املصطلح  هذا   ُيستخدم 
باالستجواب   اخلاّص   Althusser لرأي  وتبًعا  ووعيه.  الفرد  سلوك  يف  معنّي   course
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يتّصفون  ال  األفراد  فإّن  اخلطاب؛  بتنظري  اخلاّص   Foucault ورأي   ،Interpellation

باستقالل أو حرّية بقدر ما يّتخذون رضوًبا من املواقف املحكومة سلًفا. فعىل سبيل املثال: 
تتيح لغة اخلطاب املدريّس موقفني حمكومني واضحني يظهران يف أنامط معّينة من الّتفاعل 
النّقاش حول مدى  من  كبري  قدر  Students. وهناك  والّطالب   Teachers املعّلمني  بني 
تقييد األفراد وحتديدهم، وحول مدى قدرهتم عىل االختيار. يرى  لغة اخلطاب يف  تأثري 
Norman Fairclough  أّن اخلطابات، بينام تقّرر ما هي املواقف املحكومة املتاحة لألفراد، 

فإّنا ال حتّدد كليًّا ما يمكن أن يفعلوه. وعىل الّرغم من أّن الّسلوك املدريّس يقّرر مواقف كلٍّ 
 Fairclough(من املعّلم والّطالب، إاّل أّن األشكال الّدقيقة هلذه املواقف تتفاوت. ويشري
املشارك يف   « » ملصطلح   Felicitous Ambiguity اإلجيايّب  »الغموض  إىل    )2001: 32

Sub- وأثر  للخطاب،   Object أّنه موطن  الفرد عىل  ُيظهر  أمر  Subject«، وهو   البحث
ject من آثاره مًعا، وعىل أّنه عامل فيه أيًضا. وهلذا، يتّم فهم األفراد أو حمكومي املواقف 

انظر  ويشّكلونا عىل حّد سواء.  فلكها  يدورون يف  اّلتي  باخلطابات  يتشّكلون  بوصفهم 
.Critical Discourse Analysis )CDA( أيًضا الّتحليل النّقدي للخطاب

Subjective Vitality Questionnaire:  استبانة احليوّية الّذاتّية 
.Ethnolinguistic Vitality  انظر حيوّية اإلثنّية اللُّغوّية

Subjectivity:  الّذاتّية 
مصطلح رئيس يف منهج«ما بعد البنيوّية Poststructuralist«يتعّلق باللُّغة، وهو يف 
الغالب، نقيض ملصطلح »اهلوّية Identity«، كام ُيستخدم يف املقاربات اإلنسانّية والبنيوّية 
البنيوّية حول  بعد  ما  يتعاملون مع كتابات  اّلذين  Structuralist. وبالنّسبة إىل هؤالء 

إحساس  لوصف  ل  املفضَّ املصطلح  هو   »Subjectivity »الذاتّية  مصطلح  فإّن  اللُّغة، 
الفرد بنفسه، بمعنى من هي؟ ومن هو؟ إذ ُيستخدم هذا املصطلح يف اإلشارة إىل أفكار 
أّي   ،Unconscious املقصودة  غري  أو   Conscious املقصودة  سواء  ومشاعره،  الفرد 

.)Weedon, 1987: 32( معرفة الفرد بنفسه، وبوسائل فهم عالقته بالعامل
الفرد، ال نظري هلا  للّذات وجود خالصة داخل  املقاربات اإلنسانّية  وبينام تفرتض 
واللُّغة  ثابت.  تكوين  من  الّذات  أو  للفرد  ما  تؤّكد  الّذاتّية  فإّن  ومستقّرة،  ومتامسكة 
تتشّكل من خالهلام.  إّنا  إذ  للّذاتّية،  ا  Discourse مهامن جدًّ اخلطاب  أو   Language

وهتتّم الّذاتّية هبذه العملّية بالنّسبة إىل الفرد، ويف كثري من األحيان، تتعارض مع بعض 
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اّلذي يؤّكد   ،Subject Position املفاهيم ذات العالقة، وبالّتحديد، املوقف املحكوم 
 .Power اخلطاب وسلطته Function وظيفة

املعاين  األفراد، وإىل  العالقات بني  إىل   »Intersubjectivity البينّية  »الّذاتّية  وتشري 
املشرتكة اّلتي يعتمدون عليها يف إعطاء مغزى للّتفاعل بينهم، ومشاركتهم يف نقاشه. 

.Performativity انظر أيًضا األدائّية
Substrate (Substratum):  لغة الّدولة األساسّية 

وتعني يف اللُّغوّيات الّتارخيّية، اللُّغة املستخدمة سابًقا من ِقبل مجاعة وما زالت حُتدث 
تأثرًيا يف لغتها اجلديدة. وقد يستمّر هذا الّتأثري عّدة أجيال يف جماالت، مثل: الّصوتّيات، 
وقواعد اللُّغة. فاللُّغة الفرنسّية ختتلف عن لغات رومانسّية أخرى منحدرة من الاّلتينّية، 
Substrate Celtic Lan- األصلّية الّسلتّية  باللُّغات  تأثُّرها  كان  أسباب ذلك،   وأحد 
guages، اّلتي َتبنّى النّاطقون هبا الاّلتينّية العامّية، وعّدلوا فيها املتطّلبات الاّلزمة كي 

ال تبقى اللُّغة األساسّية مستخدمة، وتقع بأرحيّية يف اللُّغوّيات االجتامعّية، حيث يصف 
اللُّغة  عىل  املنحرسة(  )ورّبام  املجتمع  داخل  سيطرة  األقّل  اللُّغة  تأثري  املصطلح  هذا 
املسيطرة يف املجتمعات ثنائّية اللُّغة Bilingual Community. ويف الّدراسات املتعّلقة 
باللُّغات املبّسطة Pidgin واهلجينة Creole، يوجد اعتقاٌد بأّن اللُّغات األساسّية تسهم 
إسهاًما استثنائيًّا يف تشكيل قواعد اللُّغة اخلاّصة باألنواع اجلديدة النّاشئة عن االّتصال 
اللُّغوّي Language Contact. انظر لغة الّطبقة العليا املسيطرة Superstrate، واللُّغة 

 .Adstrate املؤّثرة أو املتأّثرة بلغة أخرى
Subtractive Bilingualism:  ثنائّية اللُّغة املخَتزلة 

هي عملّية جيري من خالهلا تقديم لغة فرعّية للمجتمع عىل أّنا يف العادة لغة    
اللُّغة  ثنائّية  انظر:  األصلّية.  لغتها  استخدام  تراجع  إىل  وتؤّدي  املدارس،  يف  تعليمّية 
اللُّغوّي  ل  والّتحوُّ  ،Bilingualism اللُّغة  وثنائّية   ،Additive Bilingualism املضافة 

 .Stable Bilingualism وثنائّية اللُّغة املستقّرة ،Language Shift

Summer Institute of Linguistics (SIL):  املعهد الّصيفّي لّلغوّيات 
International Summer In وكذلك ُيعرف »بـاملعهد الصّيفّي العاملّي لّلغوّيات 
)Institute of Linguistics )SIL »؛ وهو منّظمة مسيحّية لتطوير اللُّغة، بدأت يف عام 
١93٤ يف الواليات املّتحدة األمريكّية بصفة مدرسة صيفّية Summer School لُتعلِّم 
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رت إىل منّظمة كبرية اشتهرت نتيجة  الّشباب اللُّغات األصلّية. ومنذ ذلك احلني، تطوَّ
النّظر عن هذه املهّمة  اللُّغات األصلّية. وبصف  Bible إىل  لعملها يف ترمجة اإلنجيل 
الّتبشريّية، فإّن املنّظمة شاركت يف حمو األمّية، ورفع مستوى الوعي الّثقايّف، وتدريب 
املعّلمني، وتطوير مناهج البحث امليدايّن. وقد نشأت من رحم هذه االهتاممات نظرّيات 
هتتّم بالوصف اللُّغوّي، وبشكل ملحوظ، يف أعامل )Eugene Nida )1949، وأعامل 
)Kenneth Pike )1947. وواحد من أكثر الكتب املستخدمة عىل نطاق واسع، واّلتي 

هو   ،Summer Institute of Linguistics )SIL( لّلغوّيات  الصّيفّي  املعهد  نرشها 
كتاب لغات العامَل Ethnologue، وهو كتاب َيذكر ذكًرا شاماًل مجيع لغات بالد العامَل 
اللُّغة،  ثنائّية  انتشار  والّلهجات، ومدى  الّسكايّن،  بالّتوزيع  تتعّلق  تفاصيل  مع  كاملة، 

وحالة ترمجة اإلنجيل. 
Superstrate (Superstratum):  لغة الّطبقة العليا املسيطرة 

تأثرٌي  هلا  واّلتي  اللُّغات،  متعّدد  جمتمع  يف  سياسيًّا  أو  اجتامعيًّا  املسيطرة  اللُّغة  وهي 
آخر  إىل  حني  من  الّتأثري  هذا  ويّتخذ  فيه.  نفوًذا  األقّل  األخرى  اللُّغوّية  األنواع  عىل 
 Borrowing إاّل أّنه يصدق أحياًنا عىل استعارة ،Loanwords شكل استعارة الكلامت
جوانب أخرى من اللُّغة، مثل القواعد. ففي شامل إفريقيا تؤثِّر اللُّغة العربّية هذا الّتأثري 
االستعارّي يف اللُّغات األخرى، بينام يف أجزاء عديدة من العامل جّربت اللُّغات األصلّية 
الّتأثري نفسه اّلذي جّربته الفرنسّية أو اإلنجليزّية. ويف تكوين اللُّغات املستعارة واهلجينة 
Pidgin and Creole متّد اللُّغة العليا األنواع اللُّغوّية اجلديدة باملفردات، يف حني تأيت 

أو  املؤّثرة  Substrate، واللُّغة  الّدولة األساسّية  لغة  انظر  القواعد من مصادر أخرى. 
.Adstrate املتأّثرة بلغة أخرى

Suprasegmental (Phonology):  علم األصوات املقطعّية 
.Phonology انظر علم األصوات الكالمّية

Surreptitious Recording:  الّتسجيل اخلفّي 
قد  هذا  أّن  ومع  بذلك.  املتحّدث  يعلم  أن  دون  للخطاب  الّصويت  الّتسجيل  هو 
غري  عماًل  اآلن  ُيعترب  أّنه  إاّل  االجتامعّية،  باللُّغوّيات  املتعّلقة  األبحاث  يف  اسُتعمل 

.Ethics أخالقّي. انظر األخالقّيات
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Survey:  الّدراسة املسحّية 
استخدام  حول  منهجّية  معلومات  بالّلهجات  اخلاّصة  املسحّية  الّدراسات  مَجعت 
األشكال الّلهجّية يف أنحاء منطقة بعينها. وذلك أحياًنا عن طريق إجراء مقابالت مع 
Survey of Eng-  الّسكان املحلّيني )مثاًل، انظر الّدراسة املسحّية لّلهجات اإلنجليزّية

lish Dialects ”SED”(. وقد اسُتخدمت الّدراسات املسحّية أيًضا جلمع بيانات كمّية 

Quantitative حول استخدام اللُّغة ومواقفها Attitudes، أحياًنا يف بلدان بأرسها أو 

نمطيًّا عىل عّينات  ُتؤّسس  اّلتي جُترى عىل نطاق  املسحّية  بعينها. والّدراسات  يف مدن 
عشوائّية Random Samples، وعىل استخدام االستبانات Questionnaires، وليس 
وتوثيق   ،Census الّسكايّن  اإلحصاء  أيًضا:  انظر   .Interviews مقابالت  إجراء  عىل 

.Language Documentation اللُّغة
الّدراسة املسحّية لّلهجات اإلنجليزّية

Survey of English Dialects (SED):   

 Eugen Dieth and Harold دراسة مسحّية اقرُتحت بداية يف سنة ١9٤6 من ِقبل
Lin- اللُّغوّي  إنجلرتا  أطلس  تأليف  هبدف  و١96١؛   ١9٥٠ بني   وُعقدت   ،Orton

الّلهجات  لتوثيق   )SED( الّدراسة guistic Atlas of England. وقد ُصّممت هذه 

الّتقليدّية Traditional Dialects، ختّوًفا من أن تكون عىل حافة اهلالك. وهلذا، رّكزت 
الّدراسة عىل املجتمعات الّزراعّية املستقّرة، وقام العاملون يف امليدان بإجراء مقابالت 
يف املقام األّول مع مزّودي املعلومات من الّرجال القاطنني يف املنطقة، إذ ُيعتقد أّنم أكثر 
النّاس املحتملني استخداًما ألشكال اللُّغة العامّية Vernacular )انظر الّرجال املسننّي 
وقد   .Non-mobile, Older Rural Males )NORMs( األرياف  يقطنون  اّلذين 
مُجعت املعلومات ذات العالقة بالكلامت، والرّتاكيب القواعدّية، وأشكال النّطق، وهي 
معلومات وسمت الّلهجات املحلّية يف أنحاء إنجلرتا. عىل سبيل املثال، انظر األطلس 
 Upton, et( والقاموس والقواعد Linguistic Atlas )Orton, et al., 1978( اللُّغوّي

.Dialectology انظر أيًضا، علم الّلهجات .)al., 1994

Syllable-Timed (Languages):  اللُّغات املقاطعّية 
.Stress انظر الّتشديد



-383-

Symbol, Symbolic:  الّرمز، الّرمزّية 
 Charles ر عىل يد مصطلح مستّل من الّسيميائّية )علم اإلشارة( Semiotics كام تطوَّ
Peirce بمعنى »اإلشارة Sign » اّلتي تدلُّ داللة حتكمّية عىل اليّشء أو املفهوم اّلذي ترمز 

In- انظر املؤرّش( « Stop  إليه، واّلذي ُيفهم بالّتعارف، مثاًل: الّضوء األمحر يعني »قف
dex، واأليقونة Icon(. والكلامت يف اللُّغة- باستثناء حاالت املحاكاة الّصوتّية والكلامت 

املرّكبة- هي رموز؛ وذلك النتفاء أّية عالقة رضورّية بني املفهوم والكلمة الّدالة عليه. 
فاللُّغة نظام رمزّي، ترتبط فيه الكلامت بأشياء وأفكار وأفعال بموجب الُعرف.

Symbolic Capital:  رأس املال اّلرمزّي 

.Symbolic Power انظر القّوة الّرمزّية
Symbolic Domination:  اهليمنة الّرمزّية 

.Symbolic Power انظر القّوة الّرمزّية
Symbolic Interactionism:  الّتفاعلّية الّرمزّية 

لقاءات  حيث  من  املجتمعات  َتدرس  اّلتي  االجتامع  علم  يف  الفكر  مدرسة  وهي 
النّظام  مفهوم  من  بداًل   ،)Bottom-Up األعىل  إىل  األسفل  )من  األفراد  بني  صغرية 
االجتامعّي األوسع )من األعىل إىل األسفل Top-Down(. إّن الّتفاعل الّرمزّي ارتبط 
George H. Mead، واّلذي رّكز عىل  بشكل أسايّس بأعامل عامِل االجتامع األمريكّي 
تطوير النّفس )Mead, 1934(. وّضح Mead أّن العالقة بني الفرد والّذات، والّذات 
واملجتمع، هي نوع من تبادل الّرموز واإلشارات، وأّن الّتواصل يكون عىل شكل رموز 
ُتستخدم يف ذلك الّتفاعل، ومن خالل هذا الّتفاعل الّرمزّي مع النّفس يصل الفرد إىل 
الكينونة. كان هناك جدل بني خرباء الّتفاعل االجتامعّي حول أّن مكان الفرد يف النّظام 
النّاس يف  الّتفاعالت مع  باستمرار بفعل  يتطّور ويتغرّي  االجتامعّي ليس حمّدًدا، ولكنّه 
Erving Goff-  كثري من املواقف. إّن أهّم األعامل يف جمال األمهّية اللُّغوّية جاءت عىل يد
In- وقد تأّثرت اللُّغوّيات هبذه الّدراسة )مثال، اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية .man

teractional Sociolinguistics( حيث إنا ترّكز عىل اللُّغة املحكّية وجًها لوجه، بداًل 

من أن يظهر املعنى من خالل سياق واسع، وكيف أّن اللُّغة ُتستخدم بشكل إسرتاتيجّي 
يف عملّيات الّتفاوض من خالل ذلك الّسياق. 
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Symbolic Marketplace:  الّسوقّية الّرمزّية 
.Symbolic Power القّوة الّرمزيّة ،Linguistic Marketplace انظر: الّسوقيّة اللُّغويّة

Symbolic Power:  القّوة الّرمزّية 
إّن مصطلــح القــّوة الّرمزّيــة مرتبــٌط بعمــل العــامِل Bourdieu، وُيســتخدم 
للّداللــة عــىل الّطريقــة، حيــث تكــون القــّوة Power غــري مادّيــة ولكــن عــىل شــكل 
 Symbolic Marketplace ــة رمــوز. أشــار )Bourdieu )1991  إىل الّســوقّية الّرمزّي
ــادر يف  ــدرج املص ــاطات(. تن ــة والنّش ــتخدام اللُّغ ، وباس ــمُّ ــا هي ــم يف كل م )الّتحّك
ــة: رأس  ــوال رئيس ــة رؤوس أم ــة Symbolic Domination إىل أربع ــة الّرمزّي اهليمن
املالّيــة(، ورأس  Economic Capital )غنــّي باملصطلحــات  املــال االقتصــادّي 
ــبكات  ــالل ش ــن خ ــة م ــادر املتاح ــّي باملص ــّي Social Capital )غن ــال االجتامع امل
الّتواصــل االجتامعّيــة(، ورأس املــال الّرمــزّي Symbolic Capital )اهليبــة واملكانــة 
أو الــرّشف(، ورأس املــال الّثقــايّف Culture Capital )أشــكال املعرفــة، املهــارة 

.Linguistic Marketplace ــة ــوقّية اللُّغوّي ــر الّس ــم(. انظ والّتعلي
Synchronic:  الّتزامن 

هي دراسة حول اللُّغة من حيث إّنا ترتكز عليها كنظام يف حلظة معّينة، حيث كان 
علامء اللُّغة مثل Ferdinand de Saussure ضّد املزامنة Diachronic، بل رّكزوا عىل 
الّتاريخ اللُّغوّي والّتغرّيات الّصوتّية Sound Changes، ناقش Saussure أّن دراسته 
Saussure Syn- الّتزامنّي   Saussure د منهج اللُّغة. كام شدَّ ماهّية  تعريف   فشلت يف 
chronic Approach عىل أّن اللُّغة نظام خمتص من العنارص الوصفّية اّلتي ختتلف عن 

 .Panchronic بعضها البعض. انظر طريقة تغرّي األصوات يف اللُّغات
Syntagmatic:  سياقّي 

أنواع  بعض  يف  غالًبا  خطّي،  تسلسل  يف  ترتيبها  يمكن  اّلتي  العنارص  بني  العالقة 
 )s-t-r( العنارص Phonology يف علم الّصوتّيات .Co-Occurrence العالقة الّسياقّية
ل تسلساًل خطيًّا يف كلمة، مثل قّوي Strong. مع ذلك  لدهيا عالقة تركيبّية؛ ألّنا تشكِّ
)p-t-r( مل يكن لدهيا هذه العالقة يف النّحو Syntax أو بناء اجلملة يف مجلة، مثل: »رأى 
والبّحار   ’a‘ تركيبة بني  هناك عالقة   .  »The pelican saw a sailor البّحار  البجع 
العالقة  إلخ. فهذه   ...،saw ورأى  Theوبني ،pelican The  والبجع  sailor، وبني 
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النّموذجّية  العالقات  مع  جنب  إىل  جنًبا  تقف  اللُّغة  يف   Saussure نظرّية  يف  الرّتكيبّية 
دت قيمة Value كّل عنص لغوّي يف نظام اللُّغة.  Paradigmatic، حيث حدَّ

Syntax (Syntactic):  )علم النّحو )نحوّي
جانب من جوانب علم القواعد Grammar، ويرجع إىل مجلة أو بنية اجلملة؛ بمعنى 
الّصف  علم  مع  النّحوّية  القواعد  ختتلف  قد  اجلمل.  لتشكيل  اجلملة  جُتمع  كيف  آخر 
وأدبيًّا  اجتامعيًّا  وتنّوعها  اللُّغات  بني  الرّتكيب  بناء  يف  الكلمة  بنّية  أو   ،Morphology

النّحوّي  الّتباين  من  عديدة  جوانب  االجتامعّية  اللُّغوّيات  علامء  درس  أيًضا.  وأسلوبيًّا 
القواعد  املنهجّية، وخصوًصا  القضايا  أثار عدًدا من  لكّن هذا   ،Syntactic Variation

من  املنطوق  اخلطاب  يف  انتظاًما  وأقّل  تكراًرا  أقل  بشكل  حَتدث  اّلتي  املحّددة  النّحوّية 
انظر:  املثال،  سبيل  عىل  مشكلة،  دراستهم  تكون  قد  الّسبب  وهلذا  الّصوتّية،  الّصفات 
)Jenny Cheshire and James Milroy )1993 مناقشة الّتباين النّحوّي يف أصناف غري 

معيارّية Non-Standard، أو دراسة )1996( Aidan Coveney االستفهامات )أشكال 
الّسؤال Question Forms(، والنّفي وهياكل النّفي Negative Structure يف فرنسا.

System (vs Use):  النّظام واالستخدام  
يتمُّ الّتمييز يف بعض األحيان يف اللُّغوّيات يف اللُّغة كنظام جمّرد بدراسة يف جماالت، 
Syn- النّحو  Morphology، علم  الّصف  Phonology، علم  الّصوتّيات  مثل: علم 
Pro- وكيف يتمُّ استخدام اللُّغة فعاًل )ُتنتج ،Semantics علم الّداللة / املعاين ،tax

 Pragmatics Interpreted( يف سياقات حمّددة، وهذا األخري متداول  duced وُتَفرسَّ 

 .Socilinguistics بشكل صحيح يف علم اخلطاب، والكثري من علم اللُّغة االجتامعّية
.Autonomous انظر أيًضا االستقاللّية

اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية
Systemic Functional Linguistics (SFL):   

 .M. A. K. Halliday )1978, 1989( نج حتليل اللُّغة ال سّيام األكثر ارتباًطا بعمل
فاللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية )SFL( عىل حد سواء هي نظرّية اللُّغة إىل طريقة الّتفكري 
النّصوص  لتحليل  األدوات  من  معّقدة  جمموعة  وهي  هي،  كام  اللُّغة  وجود  سبب  يف 

الفعلّية. 
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وظيفّية  اللُّغة  أّن  هي   )SFL( النّظامّية  الوظيفّية  اللُّغوّيات  من  األساسّية  الفرضّية 
Functional، هذا املصدر يضع املعنى اّلذي تطّور لتلبّية االحتياجات البرشّية؛ ولذلك 

تطّورت   .Social Cotext اللُّغة كام هي مستخدمة يف سياقها االجتامعّي  يرّكز حتليل 
 Genre خمتلف  يف   Register واستعامهلا  تنفيذها  يتمُّ  اّلتي  الّرئيسة  الّتحليلّية  الفئات 
جوانب هذا النّشاط؛ ألّنا تؤّثر يف استخدام اللُّغة: احلقل )املوضوع( Field، واملغزى 
 Mode العالقة بني مستخدمي اللُّغة، مثل الّرسمّية أو غري الّرسمّية(، والوضع( Tenor

)مكتوب Written، منطوق Spoken، بصّي Visual(. يرّكز حتليل النّصوص اللُّغوّية 
بداًل من  املبنّي للمعلوم  املثال: اختيار  اللُّغة، عىل سبيل  املتاحة من  عىل نظم االختيار 

املبنّي للمجهول Passive Voice يف العبارة. 
اللُّغوّيات  يف  رت  ُطوِّ اّلتي  الّتحليلّية  األدوات  من  املعّقدة  املجموعة  إىل  ُينظر  ال 
الّتقليدّية.  النّحوّية  للمصطلحات  بديلة  كعالمات  ببساطة   )SFL( النّظامّية  الوظيفّية 
 ،Verb فعل ،Noun بينام متيل القواعد الّتقليدّية للرتكيز عىل أشكال اللُّغة )مثل: اسم
تطوير   )SFL( النّظامّية  الوظيفّية  اللُّغوّيات  أهداف  ومن  الكالم(،  أجزاء  من  غريها 
مع  دائام  ملزم  هو  كام  الّشكل  تعالج  اّلتي  العالمات  وضع  ونظام  الّتحلييّل،  النّظام 
النّحوّية عىل أّنا خيارات ليست جمّرد  الوظيفة وصيغ املعنى؛ وبالّتايل ُتفهم اخليارات 
شكل، بل أيًضا حول املعنى يف الواقع عن متثيل آراء عالية معّينة، أيًضا انظر الوظائف 

.Metafunctions )العليا )الفوقّية
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T
T and V Pronouns:  T , V الّضامئر

اّلتي  املخاطب  ضامئر  يف  خمتلفة  أشكال  له  »الفرنسّية«  مثل  اللُّغات  بني  الّتمييز 
)أنتم يف  أو مهّذبة  الفرنسّية(  )أنت يف  مألوفة  أّنا  يتّم حتديدها يف بعض األحيان عىل 
هذا  يسمح  وأنتم.  أنت  الاّلتينّية  أشكال  من   Vو  T مصطلحات  جاءت  الفرنسّية(. 
و   T ضامئر  عن  كالسيكّية  دراسة  يف  املتكّلمني  بني  خمتلفة  عالقة  عن  بالّتعبري  الّتمييز 
V. يمّيز )R. Brown & A. Gilman )1960 اختيار الّضمري عىل أّنه عالقة مع القّوة 
Power والرّتابط Solidarity. عندما تكون الّسلطة العامل الّرئيس سيكون استخدام 

املتحّدث  َيستخدم  قّوة. سوف  وأقّل  أكثر  بشكل  املتحّدثني  بني  تكرارّي  غري  الّضامئر 
سوف  قّوة  األقّل  املتحّدث  ولكّن  قّوة،  األقّل  املتحّدث  إىل  )أنت(   »T« قّوة  األكثر 
يستخدم »V« )أنتم( يف العودة. سوف يستخدم املتحّدثون املتساوون اجتامعيًّا الّتبادل 
املرتفع يف  العرض  املتحّدثني ذوي  أّن  T وV. يشري كلٌّ منBrown & Gilman  إىل 
 ،T  وأن املتحّدثني ذوي الوضع املنخفض استخدموا ،V العصور الوسطى استخدموا
الّتقارب )الّتضامن( أو املسافة  يتعّلق بدرجة  النّقيض من ذلك  الّتضامنّي عىل  والبعد 
تبادل  عن  للّتعبري   »T« تبادل  املتحّدثون  َيستخدم  وسوف  املشاركني.  بني  االجتامعّية 
وتضامن »V« للّتعبري عن املسافة االجتامعّية. جيادل كلٌّ من Brown & Gilman  أّنه 
يف العديد من اللُّغات األوروبّية كان هناك حتّول من نظام اختيار ضمري يستند عىل القّوة 

إىل واحد يستند عىل الّتضامن.
-t/-d  Deletion:  –t/-d حذف األصوات

احلروف  من  جمموعة  التقاء  عند   t/-d- الكلمة  نايات  نطق  إمهال  بذلك  ُيقصد 
الّرسمّية  غري  اللُّغة  يف  شائع  الكالم  نايات  يف  الّصوتني  هذين  وحذف  الّصامتة. 
بحرف  احلرفني(  من  أيٍّ  عىل  املحتوية  )للكلمة  الّتالية  الكلامت  بدأت  لو  )الّدارجة( 
صامت، )مثل: firs’thing أو las‘ month(. وتكون أقلَّ ظهوًرا عندما تكون الكلمة 
وُيتجنّب حذف   .)las‘ October أو   firs’ of all )مثل:  الّصائت  تبدأ بحرف  الّتالية 
الّصوتني t/d يف نايات الكالم بشكل كبري يف اللُّغة الّرسمّية. باإلضافة أيًضا لوجود 
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يف  املايض  الّزمن  عالمة  حلذف  متعّددة  لصيغ  األمريكّية  اإلنجليزّية  عات  تنوُّ بعض 
 t/d وكان حذف الّصوتني .)Labov )1989 انظر ،kept بداًل من kep األفعال(، مثل
اّلتي نالت االهتامم لدراستها ووصفها.  اللُّغوّية  املتغريات  يف ناّية الكلامت من أوائل 
انظر )Labov, et al., )1968. وجيدر بنا أيًضا أن نذكر أّن الّتنّوع اللُّغوّي االجتامعّي 
 Romaine,( تارخيّي  منظور  من  ُوصف  قد  الكلامت  نايات  يف   t/d احلرفني  حلذف 
 ،Consonant Cluster Simplification 1984(. انظر أيًضا: تبسيط احلرف الّساكن

.Variable Rule وقاعدة املتغرّي
t-Glottalling:  حنجرّي

.Glottal انظر حنجرّي
t-Test:  t-اختبار 

اختبـار مقارنـة متوّسـطني، وهـو اختبـار إحصائـّي ُيسـتخدم عـىل نطـاق واسـع، 
ويسـمح للباحثـني بمقارنة متوّسـط درجات جمموعتـني يف عينة Sample. عىل سـبيل 
املثـال: يمكـن مقارنـة خصائـص اللُّغـة املسـتخدمة مـن ِقبـل الّرجـال والنّسـاء، أو 
االختالفـات بـني اخلطاب املنطـوق واخلطـاب املكتوب. انظـر أيًضا يف حتليـل الّتباين 

.Significance Testing اختبـار الّداللـة اإلحصائّيـة ،Analysis of Variance

Taboo:  الكلمات الُمحّرمة 

وهي الكلامت اّلتي يتّم جتنُّبها من ِقبل بعض املتحّدثني أو يف سياقات معّينة. وهذه 
قد تشمل كلامت بذيئة، وكلامت أخرى تشري إىل املامرسات اجلنسّية، والّشتم،... إلخ. 
أو  األخالقّية  أو  الّدينّية  املبادئ  ذلك  يف  بام  األسباب،  من  لعدد  جتنُّبها  تربير  يمكن 
اجلاملّية. ما ُيعترب حمّرًما سيختلف يف سياقات ثقافّية خمتلفة، وبالّتايل فهو بمثابة مؤرّش 
عىل القيم االجتامعّية أو الّثقافّية. املحّرمات يف بعض األحيان سمة من حاالت االّتصال 
واحدة؛  لغة  يف  كلمة  جتنُّب  للمتكّلمني  يمكن  حيث   ،Language Contact اللُّغوّي 
ألّنا حتمل تشاهًبا صوتيًّا لكلمة تعترب مبتذلة أو فاحشة يف لغة أخرى. عىل سبيل املثال: 
بّينت )1957( Mary Hass أّن املتكّلمني يف Creek )اللُّغة األمريكّية األّم( اّلذين كانوا 
الّطني(،  أو  األرض،  أو  )الرّتبة،   fakki مثل  الكلامت،  جتنُّب  يف  يرغبون  اللُّغة  ثنائّيي 
عىل  اإلنجليزّية،  باللُّغة  املتحّدثني  البيض  األمريكّيني  وجود  يف  )الّدهون(    apissiو
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الفردّية يف  املتحّدثني مل يكونوا قادرين عىل إدراك كلامت حتريك  أّن هؤالء  الّرغم من 
 Language التدّفق الرّسيع للكالم. فهذه الّسياقات املحّرمة كانت عاماًل يف تغرّي اللُّغة

.Avoidance انظر أيًضا الكلامت امُلتجنََّبة .Change

Tag Questions:  األسئلة اّلذيلّية 
الّسؤال املطروح يف ناية البيان بالّشكل الّتايل: »إّنا ساخنة هنا، أليس كذلك؟« يف 
معيار اللُّغة اإلنجليزّية. اإلنجليزّية، عادة ما تّتبع البيان اإلجيايّب بواسطة عالمة سلبّية 
أليس  إجيابّية )أنت لن تذهب،  بواسطة عالمة  الّسلبّي  املثال األعىل(، والبيان  )كام يف 
ذاهب  )أنت  موجودان.  دائام  اإلجيابّية  والعالمة  اإلجيايّب  البيان  نمط  لكّن  كذلك؟( 
بيان سلبّي وعالمة  ندرة«  أكثر  أليس كذلك؟( وكذلك، بشكل  الّطعام،  لتناول ذلك 
سلبّية« )هي ال تستطيع أن ترى، أال يمكنها ذلك؟(. األسئلة اّلذيلّية مهّمة يف دراسة 
اللُّغة اإلنجليزّية؛ ألّن أشكاهلا ختتلف يف اإلنجليزّيات املختلفة، عىل سبيل املثال: )ال 
الّثابتة  والعالمة  اإلنجليزّية،  تنزانيا  يف  موجودة  هي  تستطيع(  ال  إّنا  تأيت،  أن  يمكنها 
ليست كذلك )أنت ذاهب إىل البيت اآلن، أليس كذلك؟( هي موجودة يف عّدة أصناف، 

بام يف ذلك غرب إفريقيا، واهلندّية اإلنجليزّية.
كانت وظائف األسئلة اّلذيلّية أيًضا ذات أمهّية يف دراسات متعّلقة بالّتمثيل املنطوق، 
Language and Gen-  فعىل سبيل املثال: يف بعض الّدراسات املبّكرة يف اللُّغة واجلنس
der، كانت العالمات مرتبطة بعدم اليقني والرّتّدد، وكان هناك نقاش حول ما إذا كانت 

بتنّوع  احلديثة  الّدراسات  أكثر  اعرتفت  اإلناث.  املتحّدثات  من  أقّل  أكثر/  تستخدم 
 .)Holmes, 1995( ،الوظائف اّلتي قد تفي هبا األسئلة اّلذيلّية. انظر املثال

Tagging:  العالمة أو الوسم 
العملّية اّلتي يعنّي إحداها الفئات اللُّغوّية للكلامت يف مجلة أو نّص. العالمة هي أداة 
لعلم اللُّغوّيات )أي دراسة بنية اللُّغة واستخدامها استناًدا إىل البيانات اللُّغوّية املجّمعة 
املعلومات  تشمل   Tagged Corpora املتون  عالمة  للمتن(.  انظر  منهجّي،  بشكل 

النّحوّية لكّل كلمة.
Tap:  صوت نقرّي أو صامت 

.Flap  )انظر نقرّي )صوت صامت
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Target (Language):  اللُّغة امُلسَتهَدفة 
يف دراسات االّتصال اللُّغوّي Language Contact وتعليم اللُّغة، هتدف اللُّغة إىل 
اكتساب املتعّلمني أو جمموعات املتعّلمني لغة اهلدف، باإلضافة إىل لغتهم األوىل. فإنَّ 
اللُّغوّية.  الّتدّخالت  املتعّلمون خمتلفة عن  اّلتي يعرضها  لّلغة املستهَدفة  العقلّية  النّسخ 
هذه  شكل  بأّن  وذلك  ختتلف،  واملنهجّية  املبّسطة  اللُّغة  أّن  العلامء  من  العديد  يعتقد 
 Pidgins الّتدّخالت يف أّنه ال يوجد لغة سابقة، فاملتحّدثون اّلذين طّوروا اللُّغة املبسطة
أو الكريول Creoles كان الدافع لذلك احتياجات االّتصال بداًل من الّرغبة يف إتقان 

لغة معّينة.
يف دراسات الرّتمجة، اللُّغة اّلتي يتمُّ فيها إجراء الرّتمجة )مثل، يف إدخاالت يف قاموس 

.Source Language لغة مصدر التباين )Bilingual Dictionary بلغتني
 تدريس اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL):  

بغريها  للنّاطقني  اإلنجليزّية  اللُّغة  تدريس  اختصار  عىل  العثور  يتّم  ما  عادة 
للنّاطقني  اإلنجليزّية  اللُّغة  تدريس  الّشاملّية.  أمريكا  مصطلح  خالل  من   )TESOL(
بغريها  )TESOL( هو مصطلح عام لتعليم اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها يف جمموعة 
من املحتويات. فهو ُيستخدم عىل نطاق واسع متزايد من املعادالت يف اململكة املّتحدة، 
 ،English as a Foreign Language )EFL( وتدريس اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية
 ،English as a Second Language )ESL( ثانية اللُّغة اإلنجليزّية كلغة  وتدريس 
اللُّغة اإلنجليزّية كلغة  الّتدريس املختلفة والنّهج املرتبط هبا. انظر  واّلتي متّيز سياقات 
ثانية  كلغة  اإلنجليزّية  واللُّغة   ،English as a Foreign Language )EFL( أجنبّية 
)English as a Second Language )ESL. كام هي احلال يف تعليم اللُّغة اإلنجليزّية 

للمبتدئني  اإلنجليزّية  اللُّغة  تدريس  مثل   ،English Language Teaching )ELT(

بلغات أخرى، لدهيا مرجعّية أكثر عمومّية. هناك نقاش كثري حول املصطلحات اّلتي 
خمتلف  يف  اإلنجليزّية  اللُّغة  ودور  بوضع  املحيطة  املسألة  بحسب  استخدامها  ينبغي 
Pe- اخلارجي  املحيط   ،Centre املركز )انظر:  العاملّي  الّصعيد  عىل  الوطنّية   الّسياقات 

اإلنجليزّية  اللُّغة  دوائر   ،Linguistic Imperialism اللُّغوّية  اإلمربيالّية   ،riphery

بلغات  للمتحّدثني  اإلنجليزّية  اللُّغة  فتعليم   .)Three Circles of English الّثالث 
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الوضع  بسبب  هاّمة؛  صناعة  باعتبارها  الّصلة  ذات  املدرسّية  الكتب  ونرش  األخرى، 
العاملّي لّلغة اإلنجليزّية، والّطلب عىل تدريس اللُّغة اإلنجليزّية. وقد أّدى إىل بحوث 
Second Language Acquisition، وتأثريها  الّثانية  ثرّية، بام يف ذلك اكتساب اللُّغة 
 .)Ellis, 1997; Lightbrown and Spada, 1999 ،املختلف )انظر عىل سبيل املثال
العاملّي،  الّصعيد  عىل  اإلنجليزّية  اللُّغة  ومكانة  دور  حول  ساخنًا  جداًل  هناك  أّن  كام 
والعالقة بني اللُّغة والّثقافة واملكانة املختلفة بني هؤالء املعّلمني النّاطقني وغري النّاطقني 

.)Canagarajah, 1999; Pennycook, 1994( باللُّغة اإلنجليزّية. انظر
Telegraphic Speech:  الكالم الربقّي 

لغة تذّكرنا بالربقّيات، حيث ُتستخدم لوصف مجلة من األمور، منها كالم األطفال 
مثل:  نحوّية،  عنارص  دون  مًعا  الكلامت  برتمجة  فيها  يقومون  اّلتي  املرحلة  يف  الّصغار 
املقاالت، حروف اجلر،)عىل سبيل املثال، Doggie gone أي: ذهب الكلب(. وينطبق 
عىل أنواع معّينة من التآكل اللُّغوّي Language Attrition بني ضحايا الّسكتة الّدماغّية 

واألشخاص اّلذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالّدماغ.
Tenor:  فحوى 

 Systemic Functional Linguistics املستخدمة يف اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية
Register، واالثنان اآلخران، مها:  لإلشارة إىل واحد من اجلوانب الّثالثة لالستعامل 
أّي  يف  املشاركني  بني  العالقات  إىل  الفحوى  تشري   .Mode والوسيلة   ،Field احلقل 
املثال: فإّن العالقة بني  اللُّغة املختارة. عىل سبيل  تفاعل، واّلذي بدوره يؤّثر عىل نوع 
الّطبيب واملريض من املرّجح أن تكون أكثر رسمّية من العالقة بني األصدقاء املقّربني، 

واللُّغة اّلتي يستخدمونا يف الّتواصل تعكس هذه الّشكلّيات / غري الّشكلّيات.
Tense:  فئة زمن الفعل 

ُتستخدم لإلشارة إىل وقت احلدث بالنّسبة إىل وقت الكالم. وعادة ما حيدث ذلك 
يف احلارض أو املستقَبل أو املايض. ومعنى ذلك، أّن العالقة بني الّزمن والوقت ليست 
مبارشة وبسيطة. ويمكن أيًضا أن ُتستخدم كمستقبل )أذهب إىل املدرسة غًدا(. املضارع 
البسيط يمكن أن ُيستخدم كجمل أبدّية )اجلبال اجلليدّية تطفو عىل املاء) من أمهّية خاّصة 
الّزمن  الّتحادثّي، واستخدام  الّتارخيّي  اليومّي هو احلارض  الكالم  الرّسد يف  لدراسات 

احلايل لتدوير احلدث املايض. انظر أيًضا اجلانب Aspect؛ الّشكل-الّزمن-املفهوم.
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Tense-Modality-Aspect:  الّزمن- الّطريقة- اجلانب 
ثالث فئات متداخلة مرتبطة مع أشكال الفعل اّلتي تدرس يف بعض األحيان كنظام 
واحد متامسك. يف لغات الكريول ، هذه تظهر يف كثري من األحيان عىل شكل ألفاظ 
تسبق األفعال وتشمل جماال واسعا من وجهات النظر التي عرب عنها الفعل . فإن أداة 
الّزمن عادة ما تشري إىل تغيري يف الرّتكيز عىل وقت العمل )عىل سبيل املثال: املايض إىل 
يمكن  أو  حتّقق  قد  اإلجراء  كان  إذا  ما  إىل  تشري  ما  عادة  مايض(.  إىل  احلارض  أو  تاّم، 

حتقيقه. 
Terms of Address:  ألقاب املخاطبة 

.Address انظر ألقاب املخاطبة
Territorial Principle:  املبدأ اإلقليمّي 

هو مبدأ من مبادئ الّترشيع اللُّغوّي، وسياسة اللُّغة اّلتي تقسم الدول متعّددة اللُّغات 
إىل جماالت لغة واحدة متمّيزة إىل حّد كبري. عىل سبيل املثال: املنطقة الغربّية البلجيكّية 
تتّم  والّرسمّية  العاّمة  الّتفاعالت  )مجيع  الفرنسّية.  يتحّدثون  رسميًّا   Wallonia من 
باستخدام الفرنسّية(، يف حني أّن Flanders إىل الّشامل الرّشقّي يستخدمون الفلمنكّية 
يف االّتصاالت الّرسمّية. العاصمة بروكسل فقط هي ثنائّية اللُّغة. إّن املبدأ اإلقليمّي هو 
Person-  أيًضا أساس الّسياسات اللُّغوّية الّسويرسّية والكندّية. مبدأ الّتباين الّشخيّص

.ality Principle

Text:  نّص 
إىل  لإلشارة  االجتامعّية  اللُّغوّيات  علم  يف  واسع  نطاق  عىل  مستخدم  مصطلح 
موضوعات حمّددة من اللُّغة واالّتصال. وهكذا يمكن اإلشارة إىل كّل ما ييل بالنّصوص: 
حرف؛ نسخ من العالقة بني شخصني؛ مقال جمّلة مع كلٍّ من الكلامت والّصور. يمكن 

.Multimodal أن تكون النّصوص مكتوبة، أو منطوقة، أو متعّددة األنامط
Text Type: نوع النّّص 

املوجودة.  النّصوص  أو  اللُّغة  استخدامات  فئات خمتلفة من  إىل جمموعة من  يشري 
واملقاالت،  املقابالت،  مثل:  االجتامعّية،  لوظيفتها  وفًقا  أنواع  إىل  النّصوص  وُتصنَّف 
 Askehave( انظر مناقشة اللُّغوّية.  الّسياسّية، و/أو وفًقا لسامهتا  والنّكات، واخلطب 
 Genre النّص  أنواع  مع  مرادًفا  ُتستخدم  األحيان،  بعض  يف   )and Swales, 2001
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بحيث يمكن حتديدها عىل مستويات خمتلفة. عىل سبيل املثال: يمكن فهم املقابلة عىل 
أّنا نوع نّص معنّي، واملقابلة الّسياسّية أو مقابلة املشاهري يمكن اعتبارها أمثلة خمتلفة 

من هذا النّوع.
Textual:  ّنّص 

Systemic Func-  وهي صفة النّّص. يف مصطلحات اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية
tional Linguistics. يشري هذا املصطلح بشكل أكثر حتديًدا إىل واحد من ثالثة حماور 

 ،Cohesion اجلمل  ترابط  انظر  مفيدة.  نصوص  يف  اللُّغة  تنظيم  طريقة  لّلغة:  رئيسة 
 Ideational and Interpersonal )الفوقّية(  العليا  والّشخصّية  الفكرّية،  والوظائف 

.Metafunctions

Texture: بنية النّص 
ُيشار إىل الّسامت باسم النّص Textuality، وُتستخدم لإلشارة إىل الّشعور العامل 
ا، بداًل من جمموعة من اجلمل أو الكالم غري املّتصل. وحتليل بنية النّص ينطوي  كونه نصًّ
عىل الرّتكيز عىل كلٍّ من ترابط مجل النّص Cohesion، أّي الّسامت اللُّغوّية اّلتي تربط 
عنارص خمتلفة من النّص، وتقديمها جلعل النّص كله متامسًكا عىل شكل مجل مرتابطة. 
وترابط النّص Coherence هذا هو نوع من املعرفة اللُّغوّية أو اخللفّية اّلتي يستخدمها 

القارئ / املستمع من أجل تصّور نّص معنّي متامسك.
Theme, Rheme:  املوضوع والّتعقيب 

Systemic Function- النّظامّية الوظيفّية  اللُّغوّيات  يف  الّرئيسة  الفكرة   سميت 
 M. A. K. Halliday وحدة داللية تتعلق باملعنى مبارشة . ويعّرف al Linguistics

باسم  يتبعه  ما  إىل  وُيشار  الّرسالة«،  انطالق  »نقطة  أّنه  عىل   theme املوضوع   )1994(

»التعقيب« »rheme«، أّي ما يّتصل بالعبارات الّسابقة، أو لفرض اللُّغة. ويف جماالت 
أخرى من علامء اللُّغة، قد تكون العالقة بني هذه العوامل وبينها  أقّل وضوًحا )انظر 

 .)Francis, 1990; Thompson, 1999 مناقشة
‘They’ Code: ) رمز الّضمري )هم

.We‘ and ’They‘ Codes‘ )انظر رموز الّضامئر: )نحن(، و)هم
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Third Language (Acquisition):  اكتساب اللُّغة الّثالثة 
الّثالثة والّرابعة واملزيدة. ومع  اللُّغات  اكتساب  قد اسُتخدم هذا املصطلح ليشمل 
الّسابقة يف  املتعّلمون من لغات أجنبّية إضافّية عادة عىل جتارهبم  ذلك، منذ أن اعتمد 
تعّلم اللُّغة األجنبّية؛ وبالّتايل فإّن النّقل Transfer ال يقتص عىل اللُّغة األوىل أو اللُّغة 
األم Mother Tongue،فإنَّ جمااًل جديًدا من البحوث قد برز لريّكز عىل اكتساب هذه 
اللُّغات األجنبّية اإلضافّية املزيدة من ِقبل املتحّدثني اّلذين حصلوا بالفعل عىل واحدة 

أو أكثر من اللُّغات األجنبّية.
Third Space:  املسافة الّثالثة 

الباحثني  قبل  من  وُيستخدم   ،Homi Bhaba )1994( من  مستمّد  املفهوم  هذا 
كمفهوم جمّرد نسبيًّا من املسافة اّلتي ُتعرف من حيث الّثقافة واهلوّية، وليس أساًسا من 
اّلتي  املسافة  لتحديد  املفهوم  هذا    Bhaba يستخدم  املادّي.  أو  اجلغرايّف  املوقع  حيث 
جتد فيها الشعوب ما بعد االستعامر نفسها ، وتسعى جاهدة إلجياد عالقة بني الثقافات 
االجتامعّية  الّدراسات  يف  استخدم  وقد   . شعوهبا  هبا  تقوم  التي  واملامرسات  املختلفة 
اللُّغوّية ملناقشة كيفّية عمل النّاس يف حتويل املامرسات اللُّغوّية يف سياقات معّينة، عىل 
الّدراسّية يف  الفصول  اللُّغة واملعّلمني لغتني يف  ثنائّيي  الّطالب  املثال: استخدام  سبيل 
املدارس اّلتي تسيطر عىل لغة واحدة )Gutierrez et al., 1999(؛ أو حتّول الّسجناء من 
ممارسات حمو األمّية يف سجون املؤّسسّية إىل تلك املرتبطة بمامرسات حمو األمّية اليومّية 

.)Wilson, 2000( أو املنزلّية
Three Circles of English:  ثالث دوائر من اللُّغة اإلنجليزّية 

 Language اّلذي يفهم انتشار اللُّغة Braj Kachru )1988( وهو نموذج اقرتحه
Spread اإلنجليزّية. وهي تتألف من ثالث دوائر: 

دائرة داخلّية Inner Circle: تتكّون من أصناف بريطانّية، وأمريكّية، وأسرتالّية،  •
وكندّية، وما شاهبها من لغات First Language، واّلتي يتّم وصفها بأّنا »توفري 

معيارّي«.
ثانية   • كلغة  اإلنجليزّية  اللُّغة  أنواع  من  تتكّون   :Outer Circle خارجّية  دائرة 

)English as a Second Language )ESL تّم تطويرها حتت اللُّغة الربيطانّية، 

)أو( مثل االستعامر اهلندّي واهلنجرّي النّيجريي، واّلتي وصفت بأّنا »تطوير 
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القواعد )أّي وضع معايري مستقّلة(.
دائرة توسعة  Expanding Circle : تتكّون من مناطق اللُّغة اإلنجليزّية كلغة  •

أجنبّية  )English as a Foreign Language )EFL، كام هي احلال يف الّصني 
والّسويد والتي تعتمد عىل العرف أصال .

ا، رّكزت الكثري من البحوث النّامجة عن هذا النّموذج عىل استقالل متزايد   وتقليديًّ
اّلتي نشأت من  امليزات  استقرار  Outer Circle؛ حيث  الّدائرة اخلارجّية  من أصناف 
املحلّية(،  واللُّغات  اإلنجليزّية  اللُّغة  )بني   Language Contact اللُّغوّي  الّتواصل 
العوملة،  Expanding Circle يف سياق  الّتوّسع  دائرة  إىل  يتحّول اآلن  فزيادة االهتامم 
 ،World English العاملّية اإلنجليزّية  والّتعليم واألعامل؛ كام هو واضح يف املجاّلت 

 .English Today واإلنجليزّية اليوم
Three-Language Formula:  ثالثّية اللُّغة 

 Language Policy اللُّغة  سياسة  من  جانًبا  ُتعترب  حيث  لغات،  ثالث  من  صيغة 
اهلندّية:  الّثانوّية  املدارس  يف  لغات  ثالث  تدريس  يتّم  حيث  اللُّغات.  متعّددة  اهلندّية 
National Lan- واللُّغة اهلندّية )اللُّغة الوطنّية ،Regional Language  اللُّغة اإلقليمّية

Colonial Language( الّسابقة اّلتي  guage(، واللُّغة اإلنجليزّية )اللُّغة االستعامرّية 

تعمل بمثابة لغة مشرتكة Lingua Franka ، أو لغة رسمّية Official Language(. يف 
املناطق النّاطقة باللُّغة اهلندّية، تغيري اللُّغة اهلندّية األصلّية جيب أن ُيدرس باإلضافة إىل 

اهلندّية واإلنجليزّية.
Tip:  ه  تلميح ُموجَّ

مصطلح صاغته )Nancy Dorian )1981 عن الوضع بأّن اللُّغة اّلتي كانت مستقّرة 
 Language اللُّغة  ل  لتحوُّ اخلضوع  يف  تبدأ  قد  قرون  لعّدة  للغاية  ديموغرايّف  بشكل 
بوترية  النّصيحة  هذه  وحتدث  األخرى.  اللُّغات  بعض  النّاطقون  خيتار  حيث   ،Shift

متسارعة نسبيًّا عادة استجابة للتغرّي االجتامعّي االقتصادّي.
Tone: النَّغمة 

توّضح طبقة الّصوت )عايل، متوّسط، منخفض(. نغمة املقطع هي جانب من الّتجويد 
ل كاّفة أشكال الّتجويد، ممّيزًة هلجاٍت خمتلفًة وأصناًفا خمتلفة.  وتسلسل النّغامت اّلتي تشكِّ
يف بعض اللُّغات، يتّم استخدامها لتمييز خمتلف الكلامت أو األشكال النّحوّية. العديد 
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Mandarin، عىل سبيل  اللُّغات اإلفريقّية وجنوب رشق آسيا هي لغات هلجة. يف  من 
املثال: تسلسل /ba/ يمكن أن يكون له معان خمتلفة، اعتامًدا عىل طبقة الّصوت . فطبقة 

الّصوت العالية تعني معنى خمتلًفا  عندما تكون مع طبقة  صوت منخفضة.
Top-Down:من األعىل إىل األسفل

فيام يتعّلق بالّتحليل اللُّغوّي، يشري األسفل- األعىل إىل النّهج اّلذي يبدأ بوحدات 
فيام  الكلامت  املثال،  سبيل  )عىل  أصغر  وحدات  إىل  وتنتقل   ،)Text النّص  )مثل  أكرب 
اّلتي  القرارات  إىل  املصطلح  يشري   .Language Planning اللُّغوّي  بالّتخطيط  يتعّلق 
والّسياسّيون،  املدنّيني،  املوّظفني  )كبار  والّسلطة  القّوة  لدهيم  اّلذين  أولئك  يّتخذها 
أغلبّية  الّتفصيلّية واملستمّرة مع  املشاورات  النُّخب االجتامعّية(.  وال تشّكل  وأعضاء 

الّسكان ومنظامت املجتمع املحيّل جزًءا من عملّية صنع القرار. 
Topic:  املوضوع 

ًعا لّلغة، أو إسرتاتيجّية  أحد العوامل اّلتي تؤثِّر عىل اختيار املتكّلم لغة معّينة، أو تنوُّ
املحلّية  املجتمعات  ويف  عنه.  احلديث  يتّم  اّلذي  املوضوع  أو  املوضوع  هو  الّتواصل؛ 
ث عن موضوع معنّي؛ ألّنم أكثر  واللُّغات املتعّددة، قد خيتار املتكّلمون لغاهتم للّتحدُّ
دراية بالكلامت والّتعبريات ذات الّصلة هبذه اللُّغة، أو ألّنم يعتربون اللُّغة أكثر مالءمًة 
من  أيًضا  اللُّغة  أحادّية  ًالّسياقات  يف  األسلوبّية  املتحّدثني  خيارات  تتأّثر  للموضوع.  
البحوث، كام هي احلال يف  يتمُّ تضمينه يف تصميم  املحادثة، وهذا قد  خالل موضوع 
استخدام William Labov خلطر املوت Danger of Death الستخراج اللُّغة العامّية 

ثني يف مدينة نيويورك. Vernacular من املتحدِّ

Transcript (Transcription): )النّص )النّسخ
الّتمثيل املنتظم للخطاب يف الكتابة. يعكس النّسخ مستويات خمتلفة من الّتحليل، 
عىل  أوسع  نطاق  عىل  أو  اللُّغة،  أصوات  عىل  وثيق  بشكل  ترّكز  قد  املثال:  سبيل  عىل 

املحادثة أو الّتواصل.
١ .Prosody، Intona- العروض لنسخ  النّظم  تطوير جمموعة واسعة من  تمَّ   قد 

 .Pitch أو النرّبة Stress tion، عىل سبيل املثال، لتمثيل رؤية حركة  الّتشديد 

فاألنظمة متيل إىل أن تعكس خمتلف املصالح النّظرّية أو البحثّية، وليس هناك 
نظام موّحد عاّم موجود.
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إنَّ . ٢ إذ  أفضل تطوير،  Phonemic هو  Phonetic والّصوتّيات  علم األصوات 
النّظام  الّتعبري عنها.  يتّم  الّصوتّية لتمثيل أصوات الكالم كام  النّسخ  حماوالت 
حيث  الّرموز،  من  كاملة  ملجموعة  هو  واسع  نطاق  عىل  استخداًما  األكثر 
 International Phonetic Alphabet العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  رؤية موقع 
إليها يف  الوصول  )تّم   )IPA(:  www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html

الّرومانّية،  األبجدّية  من   )IPA( رموز  بعض  رسم  تّم  وقد   .)٢٠٠3 أكتوبر 
ولكنّها بحاجة إىل رموز إضافّية لتمثيل جمموعة من األصوات اّلتي يمكن أن 
 ship يف اللُّغة اإلنجليزّية يف كلمة »sh« تنتج )عىل سبيل املثال: لتمثيل الّصوت
النّسخ  استخدام  يتّم  مرّبعة.  أقواس  داخل  الّتقليدّي  الّصويّت  النّسخ  يتّم ضّم 
مًعا  الّرموز  بعض  يشارك  أّنه  حني  يف  معّينة.  بلغة  الّصوتّيات  لتمثيل  الّصويّت 

للنّسخ الّصويّت.
Transfer:النّقل 

واكتساهبا لوصف  اللُّغة  وتعّلم  النّفسّية  اللُّغوّيات  املصطلح يف علم  ُيستخدم هذا 
Target Lan- املستهَدفة  اللُّغة  للمتعّلم عىل   First Language األّم اللُّغة  تأثري   مدى 

guage التي ينوي تعّلمها، وقد يكون هذا الّتأثري إجيابيًّا أو سلبيًّا.

Transition:ل  التّحوُّ
بني  وينترش   Language Shift اللُّغوّي  الّتحّول  عربه  يمّر  اّلذي  الّطريق  وهو 

املتحّدثني باللُّغة، وعرب بيئات لغوّية خمتلفة.
Transition Area (Transitional Area):منطقة الّتحّول 

لغوّية،  بالقرب من حدود  تقع  ما  املصطلح لوصف منطقة جغرافّية  ُيستخدم هذا 
حيث تعمل عىل الفصل بني هلجتني جغرافّيتني خمتلفتني.

Transition Relevance Place (TRP):حلظة انتهاء الّدور 

اسُتخدم هذا املصطلح للمّرة األوىل من ِقبل )Sacks et al., 1974(؛ وذلك لوصف 
Con- ث يف حمادثة ما، وذلك يف جمال إدارة املحادثة  الّلحظة اّلتي ينتهي فيها دور املتحدِّ

.versation Management
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Transitivity:الّتعّدي 
 Systemic وهو واحد من أهّم األنظمة املتعّلقة بعلم اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّي
بفعل  يقوم  اّلذي  هو  )َمْن  بمفهوم  مبارشة  تتعّلق  واّلتي   ،Functional Linguistics

ما؟ وملن؟( ”Who is doing what to whom” ؛ من أجل حتديد املفعول به املبارش، 
واملفعول به غري املبارش.

Transplanted (Dialect, Language):اللُّغة، الّلهجة املغروسة 
هو مصطلح ُيستخدم لوصف الّلهجة أو اللُّغة اّلتي تنتقل مع متحّدثيها غالًبا بسبب 
ألولئك  األصيّل  للبلد  جماورة  غري  أخرى  دولة  أو  منطقة  يف  استخدامها  ليتّم  اهلجرة 

املهاجرين.
Transported (Dialect):الّلهجة املنقولة 

 .Transplanted Dilect, Language انظر الّلهجة، اللُّغة املغروسة
Trill:ارجتاف 

وُيســتخدم هــذا املصطلــح يف علــم الّصوتّيــات لتصنيــف ووصــف بعــض 
ــد  ــاف عن ــذا االرجت ــدث ه ــث حي ــة، حي ــة Consonants يف اللُّغ ــروف الّصحيح احل
لفــظ حــرف )r(، حيــث توجــد هــذه الّظاهــرة يف العديــد مــن لغــات العــامل، ومــن 
أشــهرها: اإلســبانّية، والعربّيــة، واإلنجليزيــة اإلســكتلندّية. انظــر أيًضــا، األبجدّيــة 
الّصوتّيــة العاملّيــة )International Phonetic Alphabet )IPA«، »علــم الّصوتّيــات 

.»Phonetics

Turn (in Conversation): )الّدور )يف املحادثة
.Speaking Turn انظر الّدور الّتحادثّي

Turn-Taking: أْخذ األدوار يف احلديث 
هو الوسيلة اّلتي يتمّكن من خالهلا املتحّدثون من تنسيق وحتديد األدوار الّتحادثّية 

Speaking Turns لألشخاص املشاركني يف املحادثة.
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U
U, Non-U:لغة الطّبقة العليا، العاملة 

 U )Upper Class( العليا  الّطبقتني  لغة  لوصف  مشهورة  خمتصة  صيغة  وهي 
.Non-U )Non Upper Class( والعاملة

Uberdachung:وضع الّسقف 
اسـُتخدم هـذا املصطلـح ليعنـي حرفيًّـا وضـع الّسـقف Roofing مـن ِقبـل العامِل 
)Kloss )1978، لوصـف العالقـة الّتداخلّيـة بـني الّلهجـات الّرسـمية والعامّية. انظر 

.’Hetronomy‘ الّتبعّيـة ،’Autonomy‘ أيًضـا: االسـتقاللّية الّذاتّيـة
Underlexicalization:  نقص المعجميّة 

.Lexicalization انظر معجمّي
Ungrammatical:  ّغير قواعدي 

.Grammatical انظر قواعدّي
Uniformitarian Principle:  مبدأ التّماثل 

إنَّ الّتقّدم يف جمتمعات الكالم املعارصة يمكن أن يسهم يف فهم أفضل للّتغرّي اللُّغوّي 
Language Change بشكل عاّم، إذ تعدُّ البيانات اللُّغوّية أكثر وفرة منها يف العصور 

اجليولوجّي  ِقبل  من  الّشمويّل  املبدأ  ِصيغ  قد  أصاًل،  عرش  الّتاسع  القرن  يف  الّتارخيّية. 
Charles Lyell )مبادئ اجليولوجيا، ١833( اّلذي قال: إّن املناظر اجليولوجّية اليوم 

تّم إنشاؤها من خالل عملّيات بطيئة وتدرجيّية ال تزال مستمّرة من حولنا. ُأدخل هذا 
اللُّغة،  )اللُّغة ودراسة   William Dwight Whitney كتبها  اّلتي  اللُّغوّيات  املبدأ عىل 
 William Labov )1972a( ِقبل  من  االجتامعّية  اللُّغة  علم  يف  تعميمه  وتمَّ   )١867

.Historical Linguistics للمزيد انظر أيًضا، اللُّغوّيات الّتارخيّية
Uniplex:أحادّي التّشابك

.Multiplex انظر تعّددّي الّتشابك
Unmarked:  غير معلوم 

يعترب الّشكل اللُّغوّي أو استخدامه غري املمّيز أكثر عمومّية، ليكون أكثر حياًدا أو متوّقًعا 
.Markedness Model نموذج الوسم ،Markedness من املقابل امللحوظ. انظر الوسم
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Unmitigated:التّشديد 
.Mitigation انظر الّتلّطف

Unrounded (Vowels):حروف العلّة غير المستديرة 

.Rounding  انظر االستدارة  
Utterance:  اللّفظ 

تمَّ متييز الكالم عن اجلمل يف الواقع العميّل Pragmatics، حيث اجلمل هي كيانات 
جمّردة، وجزء من النّظام اللُّغوّي؛ أّما الكلامت فهي حتقيق اجلمل أو أجزاء من اجلمل اّلتي 
ينتجها متحّدثون/ كّتاب معنّييون يف سياقات معّينة. ومعنى الكالم سيكون موضوع 
الرباغامتّية، ومعنى موضوع الّدالالت. لكن من النّاحّية العلمّية، من غري املمكن احلفاظ 
عىل الّتمييز املبارش )ملناقشة فيام يتعّلق بالرباغامتّية )انظر Levinson, 1983(. إّن الرّتكيز 
Bakh-  عىل اللُّغة كتعبريات أو مصطلحات تارخيّية هي رئيسة يف نظرّية اللُّغة الباختينّية

.›Dialogic‹ واحلوارّية ›Addressivity‹ انظر أيًضا الّتخاطبّية .)tin‘s Theory

توجد  وال  منطوقة(،  تكون  ما  عادة   ( اللُّغة  امتداد  إىل  النّطق  مصطلح  يشري  قد 
افرتاضات حول أّي خصائص أو بنية لغوّية.

كان يستخدم الكالم يف بعض األحيان كمعادلة  لتفاعل احلديث عىل وجه الّتحديد، 
ث. وقد تشتمل عىل  ولكن هذا املعنى يشارك أوجه القصور الّتحليلّية املرتبطة بالّتحدُّ
ا من الكالم، وحّتى حتديدها الّرسمّي قد يكون فيه إشكالّية )ال سّيام يف  أنواع خمتلفة جدًّ

احلديث املتعّدد األحزاب، إذ ليس من الواضح دائاًم اعتباره تعبرًيا منفصاًل(.
Uvular:  اللّهاة 

يتعّلق  فيام   Consonants الّساكنة  مصطلح ُيستخدم يف وصف وتصنيف احلروف 
إنتاج األصوات عندما  يتمُّ  Place of Articulation. وعادة  الّتعبري  النّطق أو  بمكان 
تّتصل الّلهاة مع اجلزء اخللفّي من الّلسان. فمثاًل: )r( ُتكتب صوتيًّا )r( كام هي موجودة 
يف Northumberland يف الّشامل الرّشقّي من إنجلرتا، )r( هي أيًضا صوت موجود يف 
 ،International Phonetic Alphabet الفرنسّية. انظر أيًضا األبجدّية الّصوتّية العاملّية

.Phonetics وعلم األصوات
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V
Varbrul:  قاعدة املتغرّي 

 .Variable Rule انظر قاعدة املتغرّي
Variable:  املتغرّي 

.Social Variable املتغرّي االجتامعّي ،Linguistic Variable انظر: املتغرّي اللُّغوّي
Variable Rule:  قاعدة املتغرّي 

أّن تكون  احتامل  املتغرّية لوصف  القواعد  بإدخال جمموعة   William Labov قام 
وسيتّم  قاطع(.  بشكل  وليس  متباين،  بشكل  حتدث  اّلتي  )القاعدة  اختيارّية  القاعدة 
De- احلذف  فمثاًل:   .Social Group االجتامعّية املجموعة  أعضاء  ِقبل  من   تطبيقها 

بعد فصل  t/-d  يمكن حذفها  النّهائّية-  الكلمة  املتغرّي.  قاعدة  مثال عىل  letion هو 

مع  الّتالية  الكلمة  تبدأ  حيث  احلذف،  هو  احلاالت  تلك  يف  شيوًعا  واألكثر  الّساكن، 
يف  شيوًعا  أقّل  فإّنه  للكّل(.  أّواًل  ليس  ولكن  يشء،  أّول  املثال،  سبيل  )عىل  ساكن 
احلاالت اّلتي توجد فيها حدود املورفيم مبارشة قبل )t/d(، باإلضافة إىل تقليل أشكال 
الّتعبري عن  نادًرا. ويمكن  (، وحتُدث  ( بداًل من )لقد مرَّ إّنه يمرُّ الفعل املايض، مثل:) 

القاعدة رسميًّا عىل النّحو الّتايل: 
-t/-d_]+cons[<-#>_##<-syll>)optional(

الّسهم يف هذا الّتدوين يقف عىل ›يصبح‹، وتقف عىل حذف رَشطة مائلة إىل األمام 
يف سياق )ساكن(، إشارات وجود ساكن سابق، وتقف عىل حدود املورفيم، وبالّتايل 
يعني أن احلذف معتمد من قبل عدم وجود حدود )مورفيم سابق(، ويشري إىل مكان 

احلذف -t/-d، حيث عادة ما حيدث احلذف يف املوقف النّهائّي للكلمة.
Variant:  البديل الّلفظّي 

بديلة،  أشكال  هي  املتغرّيات   ،Language Variation اللُّغوّي  الّتنّوع  دراسة  يف 
أو  و/  االجتامعّية  للعوامل  وفًقا  يتغرّي   Linguistic Variable لغوّي  متغرّي  حتقيق  أو 
 glottal( ][ و]؟t[ األسلوبّية. عىل سبيل املثال: يف بعض االختالفات من اإلنجليزّية

.butter الّساكن الّثاين يف :)t( هي متغرّيات. املتغرّي )stop
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Variation:  ع اللُّغوّي  الّتنوُّ
.Language Variation ع اللُّغوّي انظر الّتنوُّ

اللُّغوّيات االجتامعّية املبنّية عىل الّتنّوع اللُّغوّي
Variationist (Sociolinguistics):   

اّلذي   ،William Labov من  املستوحى  الّتقليد  يف  االجتامعّية  اللُّغوّيات  تعمل 
تعتمد  ما  عادة   ،Language Variation اللُّغوّي  الّتنّوع  مناهج  وهياكل  أنامط  يصف 
حتدث  اّلذي  الرّتّدد  عىل  الرّتكيز  مع   ،Quantitative Methodology كمّية  منهجّية 
املتحّدثني، أو جمموعات  النّحوّية( عرب  الّسامت  أو  النّطق  اللُّغوّية )مثل،  فيه األشكال 
من املتكّلمني، أو أساليب الّتحّدث. مصطلحات، مثل: علم اللُّغة االجتامعّية الكمّية 
 ،Quantitative Paradigm الكمي  والنّموذج   ،Quantitative Sociolinguistics

Em- الّتجريبّية  واللُّغوّيات   ،Labovian Tradition الاّلبوفّية الّتقاليد  أيًضا   وجدت 
.pirical Linguistics

دراسة Labov عن تغرّي اللُّغة Language Change يف نيويورك هي مثال كالسيكّي 
يف   Labov نظر   .Labov )1972a( املثال،  سبيل  عىل  الكمّية،  االختالفات  لدراسة 
ينتمون إىل فئات  اّلذين  post-vocalic / r / يف خطاب األفراد  توزيع حاالت نطق 
االستخدام.  يف  منهجّية  اختالفات  هناك  أّن  إظهار  عىل  قادًرا  وكان  خمتلفة،  اجتامعّية 
حيث إن استخدام post-vocalic / r / كان يف معظم األحيان من ِقبل املتحّدثني اّلذين 
العليا(، وأقّل من ذلك من  الّطبقة الوسطى  العليا )أي  الفئات االجتامعّية  ينتمون إىل 
ِقبل أولئك اّلذين ينتمون إىل الفئات االجتامعّية الّدنيا. كام حدث يف معظم األحيان يف 
Stylistic Continuum(؛ وبالّتايل  ث الّرسمّية )انظر الّسلسلة األسلوبّية  أنامط الّتحدُّ
األسلويّب.  والّتباين  واالختالف  املنهجّية،  االجتامعّية  إثبات  عىل  قادًرا   Labov كان 
Labov إسهاًما كبرًيا يف فهمنا للّتغرّي  كام أسهمت دراسات االختالف يف تقليد عمل 
كان  اّلتي  املجموعات  عىل  بعناية  الّتعرف  خالل  من   ،Language Change اللُّغوّي 
أعضاؤها أّول َمن َيستخدم أشكااًل لغوّية جديدة، وأيًضا من خالل إظهار كيفّية انتشار 
واالنتشار   Embedding الّتضمني  )انظر:  االجتامعّية  الفئات  عرب  اجلديدة  األشكال 
Diffusion(. انظر أيًضا )Milroy and Gordon )2003 ملناقشة اجلوانب ذات الّصلة 

من منهجّية االختالف.
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Variety:  ع اللُّغوّي  الّتنوُّ
نظام لغوّي يتّم استخدامه من ِقبل جمموعة معّينة من املتكّلمني، أو يف جمموعة متنّوعة 
أن يكون  Language. ويمكن  Dialect واللُّغة  لّلهجة  الّسياقات االجتامعّية كبديل  من 
وسيلة مفيدة للّتحايل عىل صعوبة الّتمييز الواضح بني االثنني عىل أسس لغوّية )انظر اللُّغة 
 ،Regional Variety ع اإلقليمّي Language(. يمكن استخدام املصطلحات- مثل: الّتنوُّ

ع غري  ع القيايس Standard Variety والّتنوُّ ع االجتامعّي Social Variety، والّتنوُّ والّتنوُّ
القيايس Non-Standard Variety لتحديد البعد اّلذي يتّم متييز األصناف فيه.

Variety Grammar:  قواعد اللُّغة املتنّوعة 
 Wolfgang Klein )1974( مها  قدَّ اّلتي   ،Varietatengrammatik األملانّية  من 
Gastarbeiter-  يف حتليله لـ )›العاّمل الّضيوف األملانّية‹، أّي العاّمل املهاجرين األملان(
رت Klein  نوًعا من الوصف النّحوّي اّلذي يرّكز عىل األصناف )انظر  deutsch، طوَّ

استناًدا   .Individual Variables الفردّية  املتغرّيات  حتليل  من  بداًل   )Variety متنّوع 
والّسياق  االجتامعّية،  الّطبقة  عضوّية  )مثل:  اللُّغة  الستخدام  االجتامعّية  اجلوانب  إىل 
 .»Variety Space ى بـ »مساحة متنّوعة الّظريّف، واملنطقة اجلغرافّية(، يتّم إنشاء ما ُيسمَّ
الوصف  د  األبعاد. وحيدِّ تقع ضمن مساحة  لغة  نظام  اّلتي تشكل  الفردّية  واألصناف 
النّحوّي بعد ذلك احتاملّية تطبيق القاعدة اللُّغوّية لنظام اللُّغة األوسع عىل كلِّ صنف 

من األصناف االجتامعّية املختلفة. انظر )Dittmar )1997 للحصول عىل ملّخص.
Variety Imitation:  تقليد الّتنّوع 

فيه  يقّلد  اّلذي  اللُّغوّي  األداء  لوصف   Dennis Preston )1992( استخدمه 
إّن  هلجتهم(.  )مثل  أخرى  اجتامعّية  لفئة  اللُّغوّي  الّسلوك  االجتامعّية  املجموعة  أفراد 
 Folk هذه الّتقاليد املتنّوعة هي جزء ال يتجّزأ من الّثقافة الّشعبّية )انظر اللُّغة الّشعبّية 
Popular Culture. ومع ذلك، فإّنا نادًرا ما تكون  Linguistics(، والّثقافة الّشعبّية 

اخلصائص  تعميم  يف  اإلفراط  إنَّ  الفعلّية.  اللُّغوّيات  خلصائص  حقيقّية  انعكاسات 
 Mock اللُّغوّية النّادرة )ولكن البارزة بشكل ملحوظ( أمر شائع. انظر أيًضا ومهّية اللُّغة

.Stereotype النّمطّية ،Language
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Vector:  االجّتاه 
 »Vectors االجّتاهات« .Visual Images مصطلح ُيستخدم يف حتليل الّصور املرئّية
 Kress and Van Leeuwen, 1996,( الصورة  يف  العني«  تقود  اّلتي  »اخلطوط  هي 
داخل  املوجودة  األشياء  من  اخلطوط،  أو  االجّتاهات،  تتشّكل   .)Goodman, 1996

الّصورة، واألشياء أو األشخاص، وما إىل ذلك والعالقة بينهام. عىل سبيل املثال: إذا 
كان يف اجلانب األيرس صورة جندّي حيمل بندقّية، ويف اجلانب األيمن امرأة مستلقية 
عىل األرض، قد ُتوّجه عني القارئ إىل أّن اجلندّي وبندقّيته إىل املرأة. فإّن قّصة الّصورة 
اّلتي  املرأة«.  عىل  مسّدسه  اجلندّي  »أطلق  أو  املرأة«  اجلندّي  »قتل  مثل:  يشء  هي  هنا 
 ،Systemic Functional Linguistics النّظامّي  اللُّغوّيات الوظيفّية  تعتمد عىل علم 
حيث يشري Kress and Van Leeuwen إىل النّواقل باعتبارها جزًءا من قواعد بصّية 

وال سّيام نظام النّقل العابر، أي من هو اّلذي يقوم بفعل ما؟ وملن؟
Velar:  حلقّي 

الّتعبري  بمكان  يتعّلق  فيام  الّثوابت،  وتصنيف  وصف  يف  ُيستخدم  مصطلح  وهو 
Place of Articulation. يتمُّ إنتاج األصوات احللقّية عندما يقرتب اجلزء اخللفّي من 

 )g(، )k( الّلسان أو يمس الريق، أو احلنك اللني. وهناك أمثلة من اإلنجليزّية تشمل
Interna- العاملّية  الّصوتّية  األبجدّية  أيًضا:  انظر   .)Ring احللقة يف  النّهائّي   )الّصوت 

.»Phonetics علم الّصوتّيات« ،»tional Phonetic Alphabet

Ventriloquation: ث من خالل كالم اآلخرين  الّتحدُّ
ينطوي هبا استخدام  اّلتي  الّطريقة  إىل  Bakhtin لإلشارة  وهو مصطلح يستخدمه 
والخطابات والعبارات،  والكلامت   ،Voices األصوات  خالل  من  ث  الّتحدُّ عىل  اللُّغة 

ر الّطفل كلامت أو عبارات  Discourses  من اآلخرين. مثال بسيط عىل هذا، هو أن يكرِّ

وغري  حمايدة  بلغة  توجد  ال  الكلمة  أّن   Bakhtin ويذكر  الوالدين.  أحد  من  ُسمعت 
شخصّية، بل هي موجودة يف سياقات ملموسة أخرى خلدمة نوايا اآلخرين ›)]١93٥[ 
١98١: ٢93 -٤(. إّن املعاناة اّلتي حتيط بسيطرة األفراد عىل املعنى هي حمور الرّتكيز 

.Dialogic انظر أيًضا احلوارّية .Bakhtin الّرئيس لعمل
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Verb Phrase (VP):  مجلة فعلّية 
يمكن أن ُتستخدم يف فعل أو جمموعة من األفعال، عىل سبيل املثال: يف مجلة: »مريم 
Aux-  ستبدأ أعاماًل جديدة«، )ستبدأ( هي عبارة الفعل اّلذي يتكّون من الفعل املساعد

iliary Verb سوف، والفعل الّرئيس تبدأ. تّم العثور عىل مصطلح املجموعة الّلفظّية   

Verbal Group يف بعض الّتقاليد )انظر املجموعة Group(. كان هناك اهتامم اجتامعّي 

لغوّي كبري باالختالف عىل مستوى  عبارة الفعل، عىل سبيل املثال: الّتباين يف نايات 
 )Modal )مرشوط  استخدام  يف  واالختالف  خمتلفة،  هلجات  بني  انعطاف  أو  الفعل 

.Aspect و Tense املساعَدين، واالختالف يف
وُيستخدم املصطلح يف النّحو للعبارة اّلتي يكون رأسها فعاًل، وهو ما يعادل أساًسا 
املصطلح الّتقليدّي »املسند« هبذا املعنى يف »مريم ستبدأ األعامل اجلديدة« عبارة الفعل 
فعل  تتكّون من  تزال  الفعل ال  عبارة  تكون  قد  اإلطار،  أعاماًل جديدة. يف هذا  ستبدأ 
ُتويف  واحد  بند  هي  الفعل  عبارة   ،)John )ُتويف  اجلملة:  يف  املثال،  سبيل  )عىل  واحد 

.Noun Phrase انظر أيًضا عبارة االسم .)Died

Verbal: لفظّي 
.Verbal Group كام هي احلال يف املجموعة الّلفظّية ،Verb وهو صفة من كلمة

مصطلح يتعّلق باللُّغة كام هي احلال الّثنائّية الّلفظّية Verbal Duelling، ومصطلح 
 .Verbal Hygiene صّحة الّلفظ

يف  املعنى  هبذا  املصطلح  هذا  ُيستخدم  ال  وغالًبا  كتايّب،  غري  أّي  لفظّي،  بمعنى 
اللُّغوّيات االجتامعّية. 

Verbal Duelling: الّثنائّية الّلفظّية 
املوجود  الّتنافيّس   Language Play اللُّغوي  الّتالعب  رضوب  من  رضب  وهو 
مهاراهتم  عىل  باالعتامد  بالّتنافس  املشاركون  يقوم  حيث  العامَل.  من  متعّددة  أجزاء  يف 

اللُّغوّية، باستخدام الّثنائّية الّلفظّية؛ للفوز عىل خصومهم يف املنافسة.
Verbal Hygiene: صّحة الّلفظ

 Deborah Cameron )1995( ِقبل  من  مّرة  ألّول  صياغته  متّت  مصطلح  وهو 
لوصف املحاوالت اللُّغوّية اّلتي يقوم هبا املتحّدثون لتحسني أدائهم اللُّغوّي. وتشمل 
ما  الّرديئة. وغالًبا  واللُّغة  اجلّيدة  باللُّغة  متعّلقة  أحكام  إطالق  اللُّغوّية  املامرسات  هذه 
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Standardi-  تشمل هذه املامرسات حماوالت لتحسني اللُّغة يف جمال القواعد والّتقنني
.Sexism Language والكتابة واالبتعاد عن استخدام اللُّغة اجلنسانّية ،zation

Verbal Play:  الّتالعب الّلفظّي 
.Language Play انظر الّتالعب اللُّغوّي

Vernacular:  الّلهجة العامّية 
تشري إىل الّتجانس النّسبّي، ووضوح األصناف غري املعيارّية Non-Standard اّلتي 
معّينة،   Social Groups اجتامعّية  أو  أو عرقّية  فئات جغرافّية  ِقبل  ُتستخدم عادة من 
واّلتي توجد يف املعارضة ملجموعة سائدة، عىل سبيل املثال: اللُّغة اإلنجليزّية لألمريكّيني 

.African American Vernacular English )AAVE( من أصول إفريقّية
 Casual Speech املعتاد  العادي/  اخلطاب   ،William Labov إىل  بالنّسبة 
للفرد   Linguistic Repertoire اللُّغوّي  املخزون  يف  معيارّية  األقلُّ  األسلوب  هو 
غري  سياقات  يف  والعائلة  األصدقاء  مع  ث  الّتحدُّ عند  العامّية  وُتستخدم  ث.  املتحدِّ
أكثر  كونه  من  انتظاًما  أكثر  يكون  أنه  وُيعتقد  الّطفولة،  مرحلة  يف  وتكتسب  رسمّية، 
اّلذي عادة   Careful Speech Style رسمّية. أسلوب اخلطاب االنتقائّي/ املصطنع  
يظهر درجات متفاوتة من الّتأثري من األنامط املعيارّية، واألنامط األخرى املحلّية املكانة 

.High Prestige العالية
Visual:  برصّي 

عىل   - يتعّلق  فيام  االجتامعّية  اللُّغوّيات  اهتامم  من  هي  للّتواصل  البصّية  الّطبيعة 
 Non-Verbal Communication الّلفظّي  غري  الّتواصل  بدراسات  املثال-  سبيل 
والوصف والّتحليل لإليامء البصّي )لغة اإلشارة Sign Language اّلتي ُتستخدم من 
ِقبل األشخاص الّصم(. ويزداد االهتامم باللُّغوّيات االجتامعّية عن طريق طرق أخرى 
من الّتواصل البصّي، مثل: الّصور الفوتوغرافّية، واألفالم املصّورة، وكذلك جوانب 

بصّية حمّددة، مثل : الّلون، واحلجم، والّشكل. 
احلاجة لتطوير طرق جديدة لتحليل البصّية بوصفها عنًصا أساسيًّا يف أنامط الّتواصل 
املتعّددة Multimodality، ويقال: إّن هلا أمهّية خاّصة بالنّظر إىل أّن تكنولوجيا املعلومات 
توفِّر فرًصا للحصول عىل طرق جديدة للّتواصل، من ضمنها الّتواصل البصّي، وأبعاًدا 

.Vector انظر أيضا االجّتاه .Kress and Van Leeuwen, 1996, 2001( أخرى. انظر
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Voice (-ed, -ing):  الّصوت 
 Voiced يف وصف وتصنيف كلمة أصوات، من املمكن تصنيف األصوات كصوت
ناتج من ارجتاج األحبال الّصوتّية، أو كصامت Voiceless/Unvoiced ينتج من دون 
سبيل  عىل  الّساكنة،  احلروف  لتمييز  ُيستخدم  عادة  الّتعبري  الّصوتّية.  األحبال  ارجتاج 
صامت.   )cap( يف   )k( حرف  بينام  ظاهر،   )gap( كلمة  يف   )g( حرف  صوت  املثال: 
 Place of ُتصنَّف بشكل أفضل حسب مكان النّطق Consonants فاحلروف الّساكنة
Articulation؛ وطريقة النّطق Manner of Articulation وما إذا كانت معّربة أم ال. 

International Phonetic Alphabet«، »علم  العاملّية  الّصوتّية  انظر أيًضا: األبجدّية 
.»Phonetics الّصوتّيات

 Active إذا كانت مبنّية للمعلوم  أنواع اجلمل  للّتمييز بني  أيًضا ُيستخدم  الّصوت 
.Passive Voice أو مبنّية للمجهول Voice

الّصوت له موقع مركزّي يف نظرّية Bakhtin يف اللُّغة. فاللُّغة ُتعَترب جمّسمة، ويوجد 
أو  مفرده  كلامت  شكل  عىل  سواء  باللغة  خاّص  استخدام  وأّي  متعّددة،  أصوات  هبا 
عبارات أو خطابات ال بد له أن يعكس أصواًتا هلا معان وأمهّيات وقيام ملستخدمي اللُّغة 

.Polyphony وتعّددّية األصوات ،Heteroglossia الّسابقني. انظر ازدواجّية الّتباين
ليعرّب  ُيستخدم  أيًضا  الّصوت  اإلنسان(،  )علم  األنثروبولوجيا  يف  الّتقاليد  حسب 
م  تزعُّ أو  الّسيطرة  تعني  أوسع،  سيايّس  وبمعنى  جتارب،  يف  عاشوا  أشخاص  عن 
النّسائّية  النّاشطات  الكتابات؛  يف  املثال:  سبيل  عىل  خربة.  تسميتها  من  أكثر  الّسلطة 
ث عن خربهتم،  نجد الّصوت، نجد الرّتكيز عىل كيفّية مطالبة النّاس بحقوقهم للّتحدُّ
الوكالة  أو   Identity اهلوّية  عىل  الرّتكيز  يتضّمن  أحياًنا  الّصوت  رشوطهم.  وحسب 

Agency اّلتي ينتمي إليها الّشخص.

Voice Quality:  نوعّية الّصوت 
وتشري عموًما إىل شكل صوت املتحّدث، سواء أكان الّصوت قاصًيا، أو ناعاًم، أو 
Artic- ا،... إلخ. فنوعّية الّصوت يقال إّنا تنبع من مكان الّلفظ  من األنف، أو حديديًّ
ulatory Setting، أو الّتكوينات املعتادة للمجاري الّصوتّية. وتتوافق نوعّية الّصوت 

مع خليط من امليزات الّصوتّية، ولكّن حُتّدد أحياًنا باالنطباعّية.
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وقد متّثل نوعّية الّصوت بشكل دائم، أو عىل األقّل، أو عىل املدى الّطويل، بخصائص 
معّينة لصوت املتحّدث. )وقد متّثل أيًضا ميزات متغرّية عىل حسب احلالة العاطفّية(. وقد 
متّيز جمموعة متحّدثني أو لكنة معّينة. وقد قام )Gerry Knowles )1978 بمناقشة كفاءة 
ث من األنف(. الّصوت يف هلجة Liverpool اإلنجليزّية، حيث يشار إليها باخلنف )الّتحدُّ

العاِل فولوشينوف فاالنتاين
Voloshinov, Valentin Nikolaevich (1895-1936):   

marxism and the philosophy of language. كتابه   اشتهر  رويّس  أكاديمّي 
 .)Freudianism: A Marxist Critique )]1927[, 1976 وكتابه  ))]1973 ,]1929

رّكز  حيث   )Ferdinand de Saussure‘s )]1916[, 1956 منهجّي  نقد  هو  اّلذي 
كاجلمل  اللُّغوّية،  اإلشارات  )تتضّمن  لإلشارة  الرّتكيبّية  الّطبيعة  عىل   Saussure

Voloshinov عىل طبيعتها األيديولوجّية يف مقولة شهرية »إّنا  والعبارات(. بينام أكد 
حلبة رصاع الّطبقات«. ُتعترب اإلشارة منفتحة عىل خمتلف الّتوّجهات والّتقييامت يف العامَل 
االجتامعّي. كانت أفكار Voloshinov منافسة ألفكار Mikhail Bakhtin، اّلذي حيتّل 
الّتحليل  اللُّغوّيات، من ضمنها  النّظرّية األدبّية، ويف فروع متعّددة من  مرتبة مهّمة يف 
النّقدّي للخطاب )Critical Discourse Analysis )CDA، وتداولت االّدعاءات أّن 
القمعّي، وبقيت  الّسيايّس  املناخ  للنرّش يف فرتة   Voloshinov Bakhtin استخدم اسم 

هذه االّدعاءات مثريًة للّجدل.
Vowel (Vocalic): ) حرف العّلة )معلول

 ،Consonants ُيصنَّف الّصوت أحياًنا عىل أّنه من حروف العّلة أو احلروف الساكنة
عند نطق حروف العّلة ُيسمح لتّيار اهلواء بالتدّفق بحرّية )ليس مغلًقا أو يف حدود ضيقة 
الّصوتّية. يف كثري من  احلبال  اهتزاز  تنتج عن  بالعادة  العّلة  إلنشاء احتكاك(. حروف 
األحيان، ُتصنّف احلروف املتحّركة أو مُتّيز عن غريها يف رشوط لفظّية تعتمد عىل: موقع 
)يف   Open مفتوًحا  أو  األعىل(  )يف   Close مغلًقا  كان  إذا  الّلسان،  من  العلوّي  اجلزء 
الفم؛ وخمتلف  Back من  Front أو اخللفّي  إذا كان نحو اجلزء األمامّي  األسفل(؛ أو 
 Lip الّشفاه  كتدوير  احلسبان  يف  ُتؤخذ  أخرى  عوامل  أيًضا.  حتدث  املتوّسطة  املناطق 
عّلة  اإلنجليزّية )peat( هو حرف  الكلمة  الّصوت يف  املثال:  Rounding. عىل سبيل 

الّطول  العّلة أحياًنا حسب  الّشفاه. ومتّيز حروف  ينتج بدون تدوير  مغلق من األمام، 
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Monoph-( حروف العّلة النقّية أو املفردة .)حرف العّلة طويل، أو حرف عّلة قصري(
thongs( من املمكن أن متّيز عن حروف العّلة املزدوجة )Diphthongs(، حيث هناك 

تغرّي يف مكان النّطق، والّلفظ، وكتابة الّلفظ يف حروف العّلة املزدوجة من املمكن أن 
تعكس كفاءة حرف العّلة األّول واألخري، كام هي احلال يف متثيل صوت حرف العّلة يف 

.)pail( كلمة
من  الكثري  يف   Linguistic Variables لغوّية  متغرّيات  يف  العّلة  حروف  ُتستخدم 
والّتغرّي   Language Variation اللُّغوّي  ع  الّتنوُّ يف   Variationist املختلفة  الّدراسات 
اللُّغوّي Language Change. يف هذه احلالة، فهي عادة ُتعَترب متغرّيات مستمّرة )أينام 
قابلة  متغرّيات  إغالق(. إلنتاج  أقّل  أو  أكثر  ترتاوح من  النّطق  استمرارّية يف  وجدت 
للّتحّكم والقياس، ومع ذلك فالّتواصل عادة ما يكون جمّزًأ ليعطي ثالثة أو أربعة بدائل 
ل يف موقع  من النّطق. يمكن وصف تغرّي اللُّغة Language Change من حيث الّتحوُّ
حرف العّلة )حروف العّلة ممكن أن ُترفع، أو ُتقّدم إىل األمام(. كام أن اختالف جودة 
حروف العّلة عادة ما حتّددها األذن، وقياس الّصوت يمكن أن ُيستخدم أيًضا، ويف هذه 
احلالة، حروف العّلة تكون حمّددة يف رشوط ترّدد الّصوت اّلتي تعكس احلجم وشكل 

املجاري الّصوتّية.
Vowel Merger:  اندماج حروف العّلة 

.Merger انظر االندماج
Vygotsky, Lev (1896-1934):  العاِل فيجوتسكي، ليف 

يف  متزايًدا  تأثريه  أصبح  اّلذي  والّتعليم  اللُّغة  بني  العالقة  عىل   Vygotsky عمل 
العرشين عام املاضية، يف أماكن متعّددة من العامَل، حيث بدأ من فرضّية أّن اللُّغة هي 
رنا للعالقة بني الفكر  أداة ثقافّية لصنع املعنى، ويقول: إنَّ هذا أوجد أثًرا عميًقا يف تصوُّ
واللُّغة والّتدريس والّتعليم. مفاهيم Vygotsky الّرئيسة، مثل منطقة الّتطوير الّتقريبّي 
والّتعليم  الّتدريس  نج  عمل  أساس  هي   Zone of Proximal Development

.Socio-Cultural االجتامعّي الّثقايف
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W
Wave Model:  نموذج املوجة 

نمـوذج يف نـرش اللُّغـة Language Diffusion اّلـذي وضعـه يف األصـل اللُّغـوّي 
األملـايّن Johannes Schmidt يف القـرن الّتاسـع عـرش، يف لغوّيـات اللُّغـة اإلنجليزّيـة 
اّلتـي ترتبـط مع عمـل C-J-N Baily. وفقا لنمـوذج املوجة، حيث بدأ الّتغـرّي اللُّغوّي 
Language Change  يف نفـس النّقطـة اجلغرافّيـة، ثـم انترش تدرجييًّا عرب إقليم أوسـع 

عـرب الّزمـن. تأثري االنتشـار سـوف يكون أقـوى بالقرب مـن املركز، مـن حيث ظهور 
النّمـوذج اجلديـد. املناطـق البعيـدة عـن املركـز لـن تعتمـد الّتغيـري يف جمملـه )حتـّدده 
لبيئـات لغوّية معّينـة(، رشوط نظرّية املوجـة أو Wellentheorie ُوجـدت أيًضا. انظر 

.Gravity Model  أيًضا نمـوذج اجلاذبّيـة
Ways of Speaking:  طرق الكالم 

ع الّتواصل البـرشّي ويرتبط حتديـًدا بالعـامِل Dell Hymes، وُعرض  مصطلـح تنـوُّ
عـىل أّنه جـزٌء من مرشوعـه؛ وذلك لتعريـف ووصف االنتظـام يف الفطـرة. وعموًما، 
ث املتوافـرة ضمـن جمتمـع مـا،  فغايتـه تشـمل حمتـوى أو جمموعـة مـن أنـامط الّتحـدُّ
ومعايـري الّتفاعـل اّلتي حتكـم مسـتخدميها، واملواقـف واالعتقـادات املرتبطـة بأنامط 
 Hymes بالنّسـبة لـ .Hymes )1972-1974( ث ومعايـري الّتفاعل، انظر املثـال الّتحـدُّ
فطـرق الّتحـدث تـمَّ حتقيقها عـىل أفضل مسـتوى ضمـن املنهـج اإلثنوغـرايّف )منهج 
اإلثنوغرافّيـة(، أّي مـا يصـف األجنـاس البرشّية، وعلـم األجناس واألعـراف. انظر 

.Ethnography أيًضا وصـف األعـراق
‘We’ and ‘They’ Codes: )رموز )نحن( و)هم 

وهــذه الّتعبــريات مســتمّدة مــن عمــل John Gumperz عــىل الّتنــاوب اللُّغــوّي 
Bi- يف املجتمعــات ثنائّيــة اللُّغــة ،)Gumperz, 1982 مثــال( Code-Switching

lingual أو ثنائّيــة الّلهجــة Bidialectal، )نحــن We( هــي عبــارة عــن رمــوز 

ل مــن أشــكال اللُّغــة املرتبطــة بالّتفاعــل داخــل املجموعــة )عــادة حمّلــل غــري  ُتشــكَّ
الّرســمّي(، و)هــم They(: ُتســتخدم كرمــز مرتبــط مــع النّشــاط باالســتخدام خارج 
املجموعــة، وعــادة أن يكــون النّشــاط أكثــر رســمّية وتواصــل عــاّم. وخطــورة هــذا 
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ــا  ــر ممّ ــتقّرة أكث ــة ومس ــتخدام ثابت ــامط اس ــربز أن ــرتح أو ي ــد يق ــه ق ــي أّن ــز ه الّتميي
ــا فقــط،  حيــدث واقعيًّــا، وقــد أشــار Gumperz بنفســه إىل أّن هــذا الّتميــز ُيعتــرب رمزيًّ

ــة منــه الّتنبــؤ باســتخدام فعــيّل. ومل تكــن النّّي
Weak Ties:  الّروابط الّضعيفة 

Social Net- الّتواصل االجتامعّية الّشخصّية بني األفراد وشبكة  العالقات   وهي 
work غري الّتنظيمّية وغري املتبادلة وغري املحمّية، وقّوة الّروابط عادة ما تكون من خالل 

تكرار تواصل املتحّدثني مع بعضهم البعض. ومن األمثلة القياسّية عىل االّتصال ذي 
الّروابط الّضعيفة: الّتفاعل بني املحارض والّطالب، والّتفاعل بني عامل مساعد بمتجر 
مًعا  الّتفاعل  عادة  الّروابط  هذه  وغرض  واملرىض.  األطّباء  بني  والّتفاعل  والّزبائن، 
اّلتي  م يف الّدراسة  خالل وظيفة معّينة فقط. ولكن شبكات الّروابط الّصناعّية ال ُتعمَّ
انتشار  ل  ُتسهِّ أّنا  أثبتت  قد  ألّنا  Language Change؛  اللُّغوّي  الّتغرّي  عن  تتحّدث 
أنامط وأشكال لغوّية جديدة عرب الفئات االجتامعّية. وشبكات الّروابط الّضعيفة شائعة 
أكثر يف املجتمعات احلديثة املتجّددة واملجتمعات الّصناعّية، وعادة ال تدعم احلفاظ عىل 

.Strong Tie اللُّغة وصياغتها معايرة كام تفعل الّروابط القوّية
Whinnom Formula:  معادلة وانيوم 

وتنمو يف مواقف  تظهر   )pidgin( املبّسطة  اللُّغة  أّن   Whinnom )1971( افرتض 
لغة  املتحّدثون  فيها  يملك  ال  واّلتي  فأكثر،  لغات  ثالث  بني  الّتواصل  فيها  يكون 
 Target تساوي اللُّغة امُلستهَدفة pidgin مشرتكة، وكانت املعادلة العاّمة: اللُّغة املبّسطة
Language عىل لغة الّدولة األساسّية Substrate Languages )الّركائزّية( س*ص، 

يف هذه الّصيغة املبّسطة تنشأ نتائج. يف حالة ثنائّية اللُّغة هي تشمل وتتضّمن لغة اهلدف، 
وعىل األقّل هناك لغتان متفاعلتان أو أكثر كمنشأ للُّغة املبّسطة وكمرونة بني املتحّدثني 
لصيغة اللُّغة امُلستهَدفة Target Language، وعادة ما تكون هي اللُّغة املسيطرة اجتامعيًّا 
املعادلة  هذه  بقيت  وبينام  اللُّغة،...وهكذا.  من  ص  للّصيغة  املتحّدثني  بني  سياسيًّا  أو 
طريقة مفيدة لوصف اللّلغة املبّسطة، ناقش النّقاد أّنه كانت هناك لغات مبسطة، مثل 
)Russenorsk، واّلتي نشأت من أصل ثنائّي بني رجال الّصيد الّروس والنّروجيّيني(، 
أو حاالت اللُّغة املبّسطة اّلتي ال حتتوي عىل لغة هدف، حيث إّن املتحّدثني كانوا مهتّمني 

ف عىل لغات موجودة مسبًقا.  فقط بتشكيل طرق للّتواصل، بداًل من الّتعلُّم والّتعرُّ
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Whorfian: )الوورفّية )نسبة إىل بينجامني يل وورف
يف  اهلندّية  لّلغة  دراسته  واّلذي   ،Benjamin Lee Whorf من  اشُتقت  صفة  هي 
بدايات القرن العرشين قادته هو وأستاذه Edward Sapir إىل عرض مقرتح، مفاده: أّن 
اللُّغات يمكن هلا أن ختتلف اختالًفا شاسًعا يف مفهوم الّظواهر املامثلة خارجيًّا، كام تؤّثر 
د الفكر بداًل  عىل طريقة مالحظة وتقييم املتحّدثني هلذه الّظواهر؛ وبالّتايل فإّن اللُّغة حتدِّ
من العكس )Whorf, 1956( يف النّظرّية الوورفية Whorfian Hypothesis أو النّظرّية 
اللُّغات  الّدقيقة بني  الرّتمجة  أّن  افرُتض  Sapir Whorf Hypothesis، كام  الّسابروفّية 
املختلفة ختتلف اختالًفا واسًعا، وهي أمر غري ممكن، بام أّن اآلراء العاملّية تتجّسد يف مثل 

هذه الّتصادمات لّلغات.
Women’s Language:  لغة النّساء 

النّسوّية  وحسابات  للمرأة،  اللُّغوّية  القصور  أوجه  اإلنسانّية  احلاالت  وتتضّمن 
)للمناقشة،  املرأة  لغة  تقييم  إلعادة  النّسوّية  واملحاوالت  للمرأة،  اللُّغوّية  القّوة  عن 
انظر Cameron, 1992(. وعىل الّرغم من دوافعها املختلفة، فإّن مثل هذه املحاوالت 
تشرتك يف افرتاض أّن لغة املرأة ظاهرة ممّيزة لوحدها، وأّن هذا يتطّلب تدقيًقا وتفسرًيا. 
 Language and واجلنسانّية  اللُّغوّية  الّدراسات  يف  احلايّل  االجّتاه  مع  يتناقض  وهذا 
تشري  أن  املحتمل  غري  ومن  االجتامعّية،  الفئات  داخل  ع  الّتنوُّ عىل  للتأكيد   Gender

»لغة  عىل  أقلَّ  الرّتكيز  كان  ا،  تقليديًّ موّحدة.  كفئة  املرأة«  »لغة  إىل  األخرية  البحوث 
الّرجال« كهدف للّدراسة، فالبحوث اّلتي أجريت مؤّخًرا حول اللُّغة واحلركة اجلامعّية 
يف حماولة لتصحيح الّتوازن، ولكن متاشًيا مع الّتفكري احلايّل، وهو ما يميل إىل الرّتكيز عىل 
االختالفات بني الّرجال بداًل من حماولة وصف عاّم للّسلوك اللُّغوّي للّرجال، ووضع 

ث الّرسمّي يف اللُّغة االجتامعّية. قائمة الكلامت املستخدمة يف إثارة أسلوب الّتحدُّ
Word List:  قائمة الكلامت 

يف  رسميًّا  يتحّدث  أسلوب  عىل  للحصول  املستخدمة  الكلامت  قوائم  وتشمل 
 ،Three تتضّمن كلامت، مثل: ثالثة  املثال: قد  اللُّغة االجتامعّية، عىل سبيل  مقابالت 
 ]f[ ما إذا كان هذا واضًحا ،)th( إذا كانت الّدراسة مهتّمة باملتغرّي Nothing وال يشء

.Stylistic Continuum انظر الّسلسلة األسلوبّية .]Ǿ[ أو
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Working Class:  الّطبقة العاملة 
هـي فئـة اجتامعّيـة تعمـل يف جمـال عمـل ذوي الياقـات الّزرقـاء، وغالًبـا مـا تقـع 
يف الّطـرف األدنـى مـن الّتسلسـل االجتامعـّي )مـن حيث، الدخـل والسـكن واحلالة 
بالنّسـبة  نموذجـّي  أمـٌر  العاملـة  الّطبقـة  ووجـود   .)Social Status االجتامعّيـة 
الكـربى.  الصناعّيـة  واملـدن  املـدن  يف  معظمهـا  ويرتّكـز  الّصناعّيـة،  للمجتمعـات 
ويؤّكـد حتليـل الّطبقـة املاركسـّية عـىل اسـتغالل الّطبقـة العاملـة، والّتالعـب هبـا من 
ِقبـل أولئـك اّلذيـن يمتلكون وسـائل اإلنتـاج )الربجوازّيـة أو الفئة املالكـة(. وتعمل 
بعـض الّدراسـات االجتامعّيـة اللُّغوّية مـع الّتمييز الثنائّي بـني الّطبقة العاملـة والّطبقة 
الربجوازّيـة، كـام أّن البعـض اآلخـر يمّيز أكثـر يف الّتسلسـل اهلرمـّي االجتامعّي )عىل 
سـبيل املثـال، بـني الّطبقة العليـا والعليا مـن الّطبقة العاملـة(. انظر الّطبقـة االجتامعّية 

.Social Class

World English (-es):  اإلنجليزّية العاملّية 
اّلتي  اإلنجليزّية  اللُّغة  من  ألنواع   Braj Kachru ِقبل  من  صياغته  متّت  مصطلح 
رت خارج إنجلرتا. وغالًبا ما ُتستخدم اإلنجليزّية العاملّية World English بالّتبادل  ُطوِّ
اللُّغة  استبعاد  يتّم  حني  ففي  ذلك،  ومع   .New Englishes احلديثة  اإلنجليزّية  مع 
العديد  فإن   .English as a Foreign Language )EFL( أجنبّية   كلغة  اإلنجليزّية 
من تركيبات »اإلنجليزّية احلديثة New Englishes« يتّم تضمينها يف معظم تركيبات 
»اإلنجليزّية العاملّية World Englishes«. عموًما، يتّم استبعاد لغة Pidgin )لغة اجليل 
األّول(، ولغة الكريول )لغة اجليل الّثاين( من تعريفات هذه الّتخّصصات التأديبّية، كام 
أّنا تعدُّ أنظمة منفصلة،   عىل الّرغم من أّن احلدود هي أقلُّ حزًما ممّا كان عليه يف املفرد.
قد يكون لّلغة اإلنجليزّية العاملّية World Englishes شعور مماثل، ولكنّها ُتستخدم 
 )Standard )القياسّية  من  واحدة  جمموعة  تطوير  إىل  رة  ا لإلش البعض  ِقبل  من  أيًضا 
عن  تعرّب  ال  أّنا  كام  األخري،  املعنى  هبذا  العامل  أنحاء  مجيع  يف  الستخدامها  اإلنجليزّية 
املفهوم الوصفّي االجتامعّي اللُّغوّي املعريّف، بمعنى أّنه ال يمكن استخدامها عرب كلٍّ من 
املفهوم االجتامعّي واللُّغوّي والوصفّي مًعا. انظر أيًضا دوائر اللُّغة اإلنجليزّية الّثالث 

.Three Circles of English
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World Knowledge:  املعرفة العاملّية
نظام  أو معرفة حاّفة  اللُّغوّية  املعرفة  أحياًنا مع  يعمل،  بالعامل وكيف  النّاس  معرفة 
إنتاج  أجل  من  فإّنه   ،)Pragmatics الرباغامتّية  املثال،  سبيل  )عىل  دل  اجل ومن  اللُّغة. 
املعرفة  وكذلك  العاملّية،  املعرفة  عىل  االعتامد  إىل  املتكّلمون  حيتاج  الكالم  وتفسري 
اللُّغوّية، وجيب أن ُيؤخذ هذا يف االعتبار عند حتليل املعنى. هذه الفكرة سائدة يف علم 
اللُّغة االجتامعّي، عىل سبيل املثال: مفاهيم، مثل Frame, Schema, Script، املستمّدة 
من الّتحليالت االجتامعّية اللُّغوّية، ودمج املعرفة العاملّية )عىل الّرغم من أّن املصطلح 
هناك  يكون  أن  الّصعب  فمن  العملّية.  املامرسة  يف  بالرّضورة(  ُيستخدم  ال  قد  نفسه 
تقسيم صارم بني املعرفة اللُّغوّية والعاملّية، عىل سبيل املثال: عند النّظر يف معنى أيِّ كلمة 
انظر  للمناقشة،  العاملّية؛  »واملعرفة  اللُّغوّي  املعنى  يتوّقف  أين  حتديد  يصعب  تعبري  أو 

.Graddol et al. )1994: Chapter 4(

Writing System:  نظام الكتابة 
وهـو نظـام لتمثيـل لغـة مكتوبـة، وغالًبا مـا ُتعرف بشـكل رسـمّي أكثـر بوصفها 
جمموعـة معّينـة مـن العالمـات املكتوبـة جنًبـا إىل جنب مـع جمموعـة مـن االّتفاقّيات 
هـو   Orthography اإلمالئـّي  املصطلـح   .)Sampson, 1985 )بعـد  السـتخدامها 
أيًضـا موجـود يف هـذا املعنـى العـاّم )أي ال يقتـص عـىل اإلمـالء كـام هـي يف بعـض 
األحيـان يف االسـتخدامات اليومّيـة(. وقد تّتخـذ أنظمة الكتابة أشـكااًل خمتلفة؛ إذ يتّم 
الّتمييـز بـني النّظـم األبجدّيـة )اّلتـي متّثل فيهـا النّصـوص املكتوبـة أصواًتـا أو مقطًعا 
صوتيًّـا )Phoneme(، كـام هي احلـال يف األبجدّية الّرومانّيـة والرّسيالّيـة، إذ متّثل فيها 
الّرمـوز املقاطع، كـام يف خمطوطات Hiragana و Katakana املسـتخدمة يف كتابة اللُّغة 
اليابانّية.)حيـث متثـل الّرمـوز الكلـامت أو املورفيامت، كـام يف الّصينّية( أنظمـًة خمتلطة 
ممكنـة أيًضـا )عـىل سـبيل املثـال: اليابانّيـة أيًضـا َتسـتخدم احلـروف الّصينّيـة وبعض 

الّرومانّية(. احلـروف 
ـا؛ ألنَّ الـكالم والكتابة مها جزٌء  أنظمـة الكتابـة هي مثرية لالهتـامم اجتامعيًّا ولغويًّ
مـن ثقافـة املجتمـع، كام أنا حتمـل الكثري من معـاين الّثقافـة املهّمة. وقـد ترتبط بعض 
أشـكال الكتابـة باهلوّية عىل املسـتويات الوطنّيـة واجلامعّية والفردّية، عىل سـبيل املثال: 
يمكـن اختيـار نـّص واحـد Single Script للّتعبـري عن هوّية مشـرتكة عـرب جمتمعات 
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لغوّيـة خمتلفـة. وبـداًل مـن ذلـك، قـد ُيفّضـل اسـتخدام خمطوطـات واضحـة للّتعبري 
عـن هوّيـات جمتمعّيـة متمّيـزة عىل املسـتوى املحـيّل. ولقد كان هنـاك اهتـامم اجتامعّي 
لغـوّي بأشـكال الكتابـة، والّتهجئـة، وغريهـا مـن االّتفاقّيـات املسـتخدمة يف الكتابة 
عـىل اجلـدران، واالّتصـاالت بوسـاطة الكمبيوتـر، وغريهـا مـن املامرسـات اللُّغوّيـة 
املعـارصة عـىل أنظمة الكتابة بشـكل عـاّم. انظـر )Coulmas )2003، فيـام خيصُّ علم 

.Sebba )2001( اللُّغـة االجتامعّية مـن اإلمـالء/ الكتابة، انظـر
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Y
Youth Language:  لغة الّشباب 

أو  املراهقني  بني  املستخدمة  املامرسات  أو  املحّددة،  اللُّغوّية  األساليب  وهي 
املجموعات الّشبابّية Peer Groups. وقد وصفت األوصاف العلمّية واللُّغوّية املبّكرة 
Folk Linguistics( مثل هذه املامرسات العمرّية، حيث إّن  )انظر اللُّغوّيات الّشعبّية 
لغة الّشباب ظاهرة وحيدة نسبيًّا، تتمّيز بشكل بارز بمعجم حمّدد، واالستخدام الواسع 
 Schlobinski et( لبعض العالمات الرباغامتّية. وقد انتقد علامء اللُّغة االجتامعّية مثل
al., 1993( هذه النّظرة غري املتاميزة، وغالًبا النّمطّية للغة الّشباب كظاهرة حمّددة جّيًدا، 

وأفادوا بأّن دراسة لغات الّشباب Youth Languages )بصيغة اجلمع( جيب أن هتدف 
ع والغموض يف أنامط كالم املراهقني من منظور إثنوغرايّف. انظر أيًضا:  إىل وصف الّتنوُّ

.،Jocks and Burnouts املتحّمسني واملنهكني ،Age-Grading تصنيف العمر
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Z
Zone of Proximal Development (ZPD):  منطقة الّتطوير الّتقريبّي 

مصطلح صاغه Vygotsky لوصف »املسافة بني املستوى الّتنموّي الفعيّل ]للّطفل[ 
ر املحتمل كام هو حمّدد من  عىل النّحو اّلذي حيّدده حّل املشكلة املستقّلة، ومستوى الّتطوُّ
Vy- استخدم )Vygotsky, 1978: 86 )خالل حّل املشاكل حتت إرشاف الكبار، ويف 

gotsky مفهوم  ZPD للّتساؤل عن ممارسة الّتقييم واسع النّطاق من الرّتكيز عىل األداء 

الفردّي لألطفال، والّتأكيد عىل أمهّية النّظر فيام يمكن للّطفل القيام به مع أحد الوالدين 
أو املعّلم. يشري Jerome Bruner بشكل الفت إىل الّتوجيه أو الّدعم اّلذي يمكن أن 
يقّدمه الكبار واألقران األكثر قدرة عىل الّتفاعل )انظر Wood, et al., 1976(. فالكثري 
و«امُلساندة   ZPD مفاهيم  تستخدم   Sociocultural الّثقافّية  االجتامعّية  البحوث  من 
Ap- الستكشاف احلديث بني املعّلمني والّطالب. انظر أيًضا االستيالء »Scaffolding

.propriation، Vygotsky
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1. INDEX

فهرس المصطلحات ) إنجليزي/ عربي)

A
A Posteriori Language: اللُّغة املتأّخرة 
A Priori Language: اللُّغة االستداللّية
Abnormal Transmission: االنتقال غري الّطبيعي 
Abrupt Creolisation: لغة كريول غري املرتابطة 
Abstand, Ausbau )Languages(: اللُّغات املبَتعدة واملتطّورة 
Academic Literacy )-ies(: املعرفة األكاديمّية 
Accent: الّلكنة
Acceptance: القبول
Accommodation: الّتكيُّف 
Acquisition )of Language(: اكتساب اللُّغة
Acquisition Planning: ختطيط اكتساب اللُّغة
Acrolang: مراحل اكتساب اللُّغة
Acrolect: الّلهجة الفردّية املتقّدمة
Act: الفعل / الّتّصف
Act Sequence: ف تسلسل الفعل / التَّصُّ
Active: نشيط 
Activity Theory: نظرّية النّشاط
Acts of Identity: أفعال اهلوّية
Actualisation: الّتفعيل 
Actuation: بداية أو أصل الّتغيري اللُّغوّي
Additive Bilingualism: ثنائّية اللُّغة املضافة
Address )Terms(: ألقاب املخاطبة 
Addressee: املخاَطب / املستقبِل
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Addressivity: الّتخاطبّية
Adjacency Pair: زوج الكالم املتجاِور
Adolescence )Adolescent(: املراهقون 
Adstrate )Adstratum(: اللُّغة املؤّثرة أو املتأّثرة بلغة أخرى
Affordance)s(: ل الّتحمُّ
Affricate: صوت احلرف الّساكن
African American Vernacular English )AAVE(: هلجة األمريكّيني من أصول إفريقّية 
Age: الُعمر 
Age-Grading: تصنيف الُعمر 
Agency: الوكالة 
Aggravation )Aggravate)d(: زيادة احلّدة / زائد احلّدة
Allophone: تباين النّطق
Alternation: الّتبادل 
Alveolar: الّصوت الّساكن
Ambilingual: ثنائّي اللُّغة املتوازنة
Amelioration: الّتحسني يف املعنى
Analogy: القياس
Analysis of Variance )ANOVA(: حتليل الّتباين
Anaphoric )Reference(: الكلمة املرجعّية
Androcentric Generics: الّذكورّية/ النّوع الّذكرّي
Androcentrism )in Language(: الّتحّيز اجلنيس يف اللُّغة 
Androgyny: اخلنثوّية 
Ann Arbor Trial: Ann Arbor حماكمة مدينة 
ANOVA: حتليل الّتباين
Anthropology, Anthropological Linguistics: ،)األنثروبولوجيا )علم اإلنسان 

اللُّغوّيات األنثروبولوجّية
Anti-Language: معاداة اللُّغة
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Anti-Sexist )Language(: معاداة الّتحيُّز اجلنيس يف اللُّغة
Apparent Time: الوقت الّظاهر
Applied Linguistics: اللُّغويَّات الّتطبيقّية 
Apposition: البَدل 
Apprenticeship: الّتلمذة 
Appropriateness )Appropriate, adj.(: املالءمة )مالئم كصفة(
Appropriation )Appropriate, vb.(:)االستيالء )يستويل كفعل  
Approximant: األصوات املشاهبة حلروف العّلة
Area )I(: )I( املنطقة 
Argot: الكلامت الرّسّية 
Argument: اجلدل 
Articulatory Setting: هتيئة النّطق
Artificial Language: اللُّغة املصَطنعة
Aspect: عامل الزمن يف الفعل
Aspiration: إخراج النَّفس
Aspirers: الّطاحمون
Assimilation: اإلدغام
Asymmetrical )Talk(: الكالم غري املتناَظر 
Atlas )of Languages, Dialects(: أطلس )اللُّغات والّلهجات(
Attention )Paid to Speech(: االهتامم بالكالم
Attitudes )towards Language(: املواقف )نحو اللُّغة(
Attrition: اإلناك 
Audience: اجلمهور
Audience Design: تصميم  اجلمهور
Audio-Recording: الّتسجيل الّصويت
Ausbau: اللُّغات املتطّورة
Australian Questioning Intonation )AQI(: نربة االستفهام األسرتالّية
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Authenticity: األصالة
Author: املؤلِّف
Authoritative Discourse: اخلطاب املوثوق
Authority: اللُّغة الّرسمّية
Autonomous )Model of Language Study(: اللُّغوّيات املستقّلة )أنموذج لدراسة اللُّغة(
Autonomy, Heteronomy: االستقاللّية، الّتبعّية
Auxiliary: املساعد
Avoidance: الّتجنّب
Axiom of Categoricty: أنامط الّتجنُّب

B
Babay Talk: كالم األطفال  الّصغار
Back )-ed, -ing(: املقاطع اخللفّية
Back Channel: القناة اخللفّية
Back Slang: العامّية العكسّية 
Backsliding: الرّتاجع 
Bakhtin, Mikhail )1895-1975(: ميخائيل باختن 
Balance Hypothesis: فرضّية الّتوازن
Balanced Bilingual: ثنائّي اللُّغة املتوازنة
BASIC English: اللُّغة اإلنجليزّية األساسّية
Basilang, Mesolang, Acrolang: مراحل اكتساب اللُّغة
Basilect, Mesolect, Acrolect: الّلهجة الرسمّية
Bernstein, Basil )1924-2000(: برينستني، بيسل
Bickerton, Derek )1926- (: بيكرتون، ديريك
Bidialectal: استخدام هلجتني
Bilabial: األصوات الّشفوّية
Bilingual )-ism(: ثنائّية اللُّغة 
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Bilingual Education: الّتعليم ثنائي اللُّغة
Bilingual Mixed Language:  ثنائّية اللُّغة املختلطة
Bioprogramme:  الربنامج احليوّي 
Black English Vernacular )BEV(:  لغة الّسود اإلنجليزّية العامّية
Body Language:  لغة اجلسد
Border Crossing:  عبور  احلدود
Border Dialect:  الّلهجة احلدودّية
Borrowing:  االقرتاض / االستعارة
Bottom-up:  من األسفل إىل األعىل
Bourdieu, Pierre )١93٠-٢٠٠٢(:  بورديو، بيري  
Broad )Transcription(: الكتابة الّشاملة

C
Cafeteria Principle:  مبدأ الكافيترييا
Calque:  االقرتاض املرتَجم
Cant:  تعابري خاّصة بمجموعة اجتامعّية معّينة
Cardinal Vowels:  حروف العّلة املرجعّية
Careful Speech:  اخلطاب االنتقائّي / املصطنع
Care-Giver Speech:  خطاب مقّدم الّرعاية
Carnival )-isation(:  حتّدي اهلياكل
CARS:  إنشاء فضاء بحثّي
Caste:  الّطائفة
Casual Speech:  اخلطاب العادّي / املعتاد
Cataphoric )Reference(:  اإلشارة إىل األمام يف النّص
CDA:  حتليل النّص الّدقيق
Census:الّتعداد / اإلحصاء 
Central )-ise]d[(:  وصف حروف العّلة املركزّية 
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Centre, Periphery:  املركزّي، اجلانبّي / اهلاميّش 
Centrifugual:  الّطرد املركزّي 
Centripetal:  الّدائري 
Chain Shift:  حتّول الّسلسلة الّصوتّية 
Change )in Language(:)الّتغيري )يف اللُّغة 
Change From Above:  الّتغيري من األعىل 
Change From Below:  الّتغيري من األسفل 
Change in Progress:  قيد الّتغيري 
Channel:  القناة 
Channel Cues:  إشارات / دالئل القناة 
Chi-Square: Chi مرّبع 
Child-Directed Speech )CDS(:  الكالم املوّجه لألطفال 
Child Language:  لغة الّطفل 
Citation Form:  شكل االقتباس 
Class:  الّطبقة 
Clause:  الوحدة اللُّغوّية األصغر من اجلملة 
Cline:  الّسلسلة اللُّغوّية املّتصلة 
Close )Vowels(:  حروف العّلة القريبة / العالية 
Closed )Word Class(:  ِصنف الكلمة املغلقة 
Closing:  اإلغالق 
Cluster Analysis:  حتليل جتّمع األصوات الّساكنة 
Coda:  ناية القّصة 
Code:  الّرمز 
Code Alternation:  الّتبادل اللُّغوّي 
Code Choice:  اختيار الّرمز 
Code-Mixing:  اخللط اللُّغوّي 
Code-Switching:  الّتناوب اللُّغوّي 
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Codification:  الرّتميز 
Cognitive Frame:  اإلطار املعريّف 
Coherence:  الرّتابط )عىل مستوى النّص( 
Cohesion:  الرّتابط )عىل مستوى اجلملة( 
Collocation:  تالزم الكلامت 
Colloquial Language:  اللُّغة العامّية 
Colonial Lag:  الّتأّخر االستعامرّي 
Commodification:  سلعنة اللُّغة 
Communication Accommodation Theory )CAT(:  نظرّية تكييف الّتواصل 
Communicative Competence:  الكفاءة الّتواصلّية 
Communicative Language Teaching:  تدريس اللُّغة الّتواصلّية 
Community Language:  لغة املجتمع 
Community of Practice:  جمتمع املامرسة 
Competence:  الكفاءة 
Complaint )Tradition(:)الّشكوى )الّتقليد 
Compound Bilingualism:  ثنائّية اللُّغة املرّكبة 
Computer-Mediated Communication )CMC(:  االّتصاالت بوساطة احلاسوب  
Conative:  العمل الّتطوعّي 
Concord:  االنسجام / االّتفاق 
Concordance:  النّفاء 
Conflict (Model of Society):)النّزاع )أنموذج من املجتمع 
Connected Speech:  الكالم املّتصل 
Connotation:  الّداللة 
Consensus, Conflict (Models of Society):  اإلمجاع، النّزاع )نامذج من املجتمع(
Conservative:  الّتحفُّظ 
Consonant:  األصوات الّساكنة 
Consonant Cluster Simplification: ع األصوات الّساكنة  تبسيط جتمُّ
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Constative )Utterances(:  العبارات الّتصحيّية 
Constraints:  قيود / ضوابط 
Consultant:  املستشار 
Contact )between Languages(:  االّتصال )بني اللُّغات( 
Contact Language:  لغة االّتصال  
Content Word:  الكلامت ذات املحتوى / املعنى 
Context:  الّسياق  
Context of Culture:  الّسياق الّثقايف  
Context of Situation: سياق الّظرف 
Contextual Variation:  الّتباين الّسياقّي  
Contextualisation )Cue(:  إشارة وضع الكالم يف الّسياق املناسب  
Contrastive Rhetoric )CR(:  البالغة املتضاربة 
Control Group:  املجموعة الّضابطة 
Conventional Implicature:  الّتعريض الّتقليدّي 
Converge )-ence(:  الّتقارب 
Conversation:  املحادثة 
Conversation Analysis )CA(:  حتليل املحادثة 
Conversation Management:  إدارة املحادثة 
Conversational Historic Present )CHP(:  احلارض الّتارخيّي للمحادثة 
Conversational Implicature:  الّتعريض املتعّلق باملحادثة 
Conversational Maxims:  الّثوابت املتعّلقة باملحادثة 
Conversational Turn-Taking:  أخذ األدوار املتعّلقة باملحادثة 
Conversationalisation:  املحادثة العملّية 
Co-Operative Principle:  املبدأ الّتعاويّن 
Co-Ordinate Bilingualism:  تنسيق ثنائّية اللُّغة 
Copula: )الفعل الّرابط )رابط الّصفة 
Copula Deletion:  حذف الفعل الّرابط 
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Co-Researcher:  الباحث املشارك 
Corpus:  مدّونة اللُّغة 
Corpus Design:  تصميم مدّونة اللُّغة 
Corpus Planning, Status Planning:  ختطيط مدّونة اللُّغة، ختطيط حالة اللُّغة 
Correctness:  الصّحة اللُّغوّية 
Correlation:  االرتباط 
Cost Benefit Analysis (CBA):  حتليل الّتكاليف والفوائد 
Co-Text:  النّص امُلصاحب / املرافق 
Counter-Elite:  نقيض الّصفوة / النّخبة 
Covert Prestige:  املكانة اللُّغوّية الّضمنّية 
Creationism:  اخلَلقّية 
Creativity:  اإلبداعّية 
Creole )Creolisation(:  كريول )كرولة( 
Creole Continuum:  سلسلة كريول 
Creoloid:  الكريولويد 
Critical:  نقدّي 
Critical Age )of Acquisition(:)العمر احلرج )الكتساب اللُّغة 
Critical Discourse Analysis )CDA(:  الّتحليل النّقدي للخطاب 
Critical Language Awareness:  الوعي اللُّغوّي النّاقد 
Critical Linguistics:  اللُّغوّيات النّقدّية 
Critical Literacy:  املعرفة )الّدراية( النّقدّية 
Critical Pedagogy:  املنهجّية )البيداغوجيا( النّاقدة 
Critical Realism:  الواقعّية النّقدّية 
Critical Sociolinguistics:  اللُّغوّيات االجتامعّية النّقدّية 
Critical Theory:  النّظرية النّقدّية 
Cross-Cultural Communication:  الّتواصل عرب الّثقافات 
Crossing:  العبور 
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Cross-Over Pattern:  النّمط الّتقاطعّي 
Cross-Sectional Study:  الّدارسة املقطعّية 
Cultivation:  الّتهذيب 
Cultural Capital:  رأس املال الّثقايف 
Cultural Literacy:  املعرفة )الّدراية( الّثقافّية 
Culture:  الّثقافة 
Curvilinear Pattern:  النّمط املنحني 

D
Danger od Death )Interview Question(:  خطر املوت )سؤال املقابلة( 
Deaf:  أصّم 
Declarative:  تصحيّي 
Deconstruction:  الّتفكيك 
Decreolisation:  تفكيك الكرولة 
Deductive:  استنتاجّي 
Deficit (Hypothesis):  فرضّية العجز 
Deixis )Deictic(:  نظرّية / فرضّية العجز اللُّغوّي   
Density:  كثافة 
Dental:  األصوات الّسنّية 
Dependent Variable:  املتغرّي الّتابع 
Depidginisation:  تفكيك اللُّغات الكريولّية 
Descriptive Statistics: اإلحصاء الوصفّي 
Descriptivism )Descriptive, Descriptivist(: املنهج الوصفّي 
Design: تصميم 
Desire: الّرغبة 
Destandardisation: الاّلقياسّية 
Deterioration: الرّتّدي / الّتدهور
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Determiner: املحّددات 
Determinism: احلتمّية
Developmental Linguistics: علم اللُّغوّيات الّتطّوري 
Diachronic: اللُّغوّيات الّزمنّية 
Dialect: هلجة 
Dialect Boundary: حدود الّلهجة 
Dialect Chain: سلسلة الّلهجات
Dialect Continuum:  سلسلة الّلهجة 
Dialect Convergence:  الّلهجة املتقاربة 
Dialect Divergence: الّلهجة املتباعدة 
Dialect Levelling: تسوية الّلهجات  
Dialect Mixing: اخللط بني الّلهجات 
Dialect Switching: تباُدل الّلهجات 
Dialectalisation: انقسام اللُّغة إىل هلجات 
Dialectic )-al(: اجلدلّية 
Dialectology: علم الّلهجات 
Dialogic )Dialogism(: احلوارّية 
Diary: يومّي 
Diasystem: نظام لغوّي ثنائّي 
Dictionaries: املعاجم 
Difference )Position(: االختالف والّتباين 
Diffusion: االنتشار / الّتشّتت 
Diglossia: االزدواجّية اللُّغوّية 
Diphthong: اإلدغام 
Directive: األمر 
Discourse )Analysis(: حتليل اخلطاب 
Discourse Community: املجتمع اخلطايّب 
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Discourse Practice)s(: املامرسات اخلطابّية 
Discourse-Related, Preference-Related )Code-Switching(:

االنتقال من لغة إىل أخرى )الّتناوب اللُّغوّي(
Discursive Practice: لطوّية  املامرسات اخلطابّية السُّ
Discursive Psychology: علم النّفس اخلطايّب 
Diverge )-ence(: الّتباعد واالختالف 
Diversity )in Language(: ع يف اللُّغة  الّتنوُّ
Do )Unstressed(:)الفعل املساعد )غري امُلشّدد 
Doctrine of Correctness: ميثاق الّصحة/ الّسالمة اللُّغوّية 
Domain: جمال 
Dominance )Interactional(: الّسيطرة / اهليمنة 
Dominant )Group, etc.(: املجموعة املسيطرة / املهيمنة 
Double-Languaging: ازدواجّية اللُّغة 
Double-Voice Discourse: ازدواجّية اخلطاب 
Double-Voicing: ازدواجّية الّصوت 
Dual Standardisation: القياسّية املزدوجة 
Duetting: ثنائّية األدوار  
Dummy: زائف 

E
EAL: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية 
Early Adopter: امُلتبنّي املبّكر 
Ebonics: إيبونكس 
Ecology: البيئة / املحيط 
Educational Linguistics: اللُّغوّيات الّتعليمّية 
EFL: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية 
Elaborated, Restricted )Codes(: اللُّغة املسهبة واللُّغة املقتضبة 
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Elaboration: اإلسهاب 
Electronic Communication: االّتصال اإللكرتويّن 
Elicitation: االستنباط 
Elite: النّخبة  
Elite Closure: انغالق النّخبة 
ELT: تعليم اللُّغة اإلنجليزّية 
Embedding: الّتضمني 
Emic: من الّداخل )من منظور املوضوع( 
Empirical Linguistics: اللُّغوّيات الّتجريبّية 
Endangered Language: اللُّغة املهّددة باالنقراض 
Endearment )Terms of(: عبارات الّتحّبب 
Endogenous Communication: الّتواصل الَبيني  
Endoglossic Language: اللُّغة األّم 
Endophoric )Reference(: اإلحالة الّضمريّية 
Engineering )Linguistic(:)اهلندسة )اللُّغوّية 
English as a Foreign Language )EFL(: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية 
English as a Native Language )ENL(: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أصلّية 
English as a Second Language )ESL(: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة ثانية 
English as an Additional Language )EAL(: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية 
English for Speakers of Other Languages )ESOL(: اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها 
English Language Teaching )ELT(: تعليم اللُّغة اإلنجليزّية 
English-Only: اللُّغة اإلنجليزّية فقط 
ENL: اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أصلّية 
Environment )Linguistic(: البيئة اللُّغوّية 
Epistemic )Modality(: الّشكل اللُّغوّي املعريّف 
Equilingual: اللُّغة املّتزنة 
Equivalence Constraint: حمّدد الرّتادف 
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Error: خطأ 
ESL:  اللُّغة اإلنجليزّية كلغة ثانية   
ESOL: اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها 
Essayist Literacy: الّدراية املقالّية 
Estuary English: هلجة مصّب النّهر اإلنجليزّية 
Ethics: أخالقّيات 
Ethnic Revival: اإلحياء العرقّي 
Ethnicity: األصل الِعرقّي / اإلثنّي 
Ethnography: وصف األعراق 
Ethnolect: الّلهجة الِعرقّية / اإلثنّية 
Ethnolinguistic Vitality: حيوّية اإلثنّية اللُّغوّية 
Ethnolinguistics: اللُّغوّيات الِعرقّية 
Ethnologue: إيثنولوغ 
Ethnomethodology: املنهجّية الِعرقّية 
Ethnopoetics: عر الِعرقّي  الشِّ
Ethnosemantics: علم الّداللة الِعرقّي 
Etic / Emic: من الّداخل )من منظور املوضوع( / من اخلارج )من وجهة نظر املراِقب(
Evaluation: الّتقييم 
Exchange: تباُدل  
Exogenous Communication: تواصل ناٍم من اخلارج 
Exoglossic Language: لغة خارجّية املفردات 
Exophoric )Reference(: مؤرّش خارجّي املرجعّية 
Expanded Pidgin: لغة هجني مبّسطة ممتّدة 
Expansion Diffusion: ع االنتشار  توسُّ
Experiential: الّتجريبّية 
Experiment: جتربة 
Extended Pidgin: لغة هجينة مبّسطة ممتّدة 
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External History )of Language(: الّتاريخ اخلارجّي لّلغة 
Extra-Territorial Dialect: الّلهجة خارج اإلقليم 
Eye-Dialect: هلجة العني 

F
Face: وجه 
Fairclough Norman )1941- (: فريكلوف نورمان 
False Consciousness: الوعي الّزائف 
Fast Speech: الكالم الرّسيع 
Fatherese: اللُّغة األبوّية 
Feature: سمة / ميزة 
Felicity Conditions: رشوط الّلباقة 
Femininty )-ies(: النّسوّية 
Feminism )and Sociolinguistics(: النّسوّية واللُّغوّيات االجتامعّية 
Ferguson Charles A. )1921-98(: تشارلز فريغسون 
Field: جمال / حقل 
Fieldwork: العمل امليدايّن 
Fingerspelling: الّتهجئة باألصابع 
First Language: اللُّغة األوىل 
Firth, J. R. )1890-1960(: فريث 
Fishman, Joshua )1926- (: فيشامن، جوشوا 
Fishman‘s Extension: امتداد فيشامن 
Flap: نقرّي )صوت صامت( 
Floor: الّدور يف احلديث 
Focusing, Diffusion: الّتمرُكز، االنتشار 
Folk Linguistics: اللُّغوّيات الّشعبّية 
Footing: الّتذييل 
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Foreign Language: اللُّغة األجنبّية 
Foreigner Talk: حديث األجانب 
Forensic Linguistics: اللُّغوّيات القضائّية 
Form )Vs Function(: الّشكل مقارنة بالوظيفة 
Form Word: الكلمة الّشكلّية 
Formal )-ity(: رسمّي 
Formalism: الّرسمّية 
Formant: تشكيل َموجّي ممّيز 
Formulaic Language: اللُّغة الرّتكيبّية 
Fort Creole, Plantation Creole: كريول احلصون / كريول املزارع 
Fossilisation )Fossilised(:)الّتحّجر )متحّجر 
Foucault, Michel )1926-84(:ميشيل فوكالت 
Founder )Principle, Population(: مؤّسس )مبدأ، الّسكان( 
Frame )Framing(:)اإلطار ) الّتأطري 
Free Variation: الّتباين احلّر 
Freire, Paulo )1922-97(: باولو، فريري 
Fricative: احتكاكّي 
Friend of a Friend: صديق الّصديق 
Front )-ed, -ing(:)أمامّي )متقّدم، تقديم 
Fudged Lect, Dialect: الّلهجة اخلادعة 
Function Word: كلمة وظيفّية 
Functional: وظيفّي 
Functional Literacy: حمو األمّية الوظيفّي 
Functionalism: الوظائفّية 
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G
Gastarbeiterdeutsch: أملانّية العاّمل الّضيوف 
Gate-Keeping: حراسة البّوابة 
Gay Language: لغة املثلّيني 
Gender: النّوع االجتامعّي 
Genderlect: هلجة النّوع االجتامعّي  
General American: الّلهجة األمريكّية الّدارجة 
Generic Masculine: ُمذّكر عاّم 
Genre )Analysis(: حتليل النّوع األديّب  
Geographical Linguistics: لغوّيات جغرافّية 
Geographical Variation: الّتنّوع اجلغرايّف
Geolinguistics: لغوّيات جغرافّية 
Given, New: معروف، جديد 
Global Language: لغة عاملّية / كونّية 
Globalisation: العوملة 
Glottal: حنجرّي 
Goffman, Erving )1922-82(: جوفامن، إيرفنج 
Gradual Shift: انتقال تدرجيّي 
Gradualism: الّتدرجيّية 
Grammar: قواعد  
Grammatical )-ity(: قواعدّي 
Grammatical Gender: جنس قواعدّي 
Grammatical Intricacy: الّتعقيد القواعدّي 
Grammatical Word: كلمة قواعدّية 
Grammaticalisation: الّتقعيد 
Gravity Model: نموذج اجلاذبّية 
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Great Vowel Shift )GVS(: الّتغرّي الّصائتي الكبري 
Grice‘s Maxims: مبادئ غرايس 
Group: جمموعة   
Gumperz, John, J. )1922- (: جون مجربز 
Guttman Scalogram Analysis: حتليل جومتان املعيارّي 

H
H-Dropping: إسقاط صوت اهلاء 
–H‘ Variety, ’L‘ Variety: الّلهجة العالية / الّلهجة املتدّنية 
Habitus: عادة 
Halliday, M. A. K. )1925- (: مايكل هاليدي 
Heath, Shirley Brice: هيث شرييل برايس 
Hedge: كالم َمِرن 
Hegemonic Masculinity: ذكورّية مهيمنة 
Hegemony )Hegemonic(: هيمنة 
Heritage Language: لغة الرّتاث 
Heterogeneity of Production: تباين اإلنتاج 
Heteroglossia: ازدواجّية الّتباين 
Heteronormativity: تباين املعيارّية 
Heteronym)y(: خمالفة صوتّية 
Heterosexuality: ميل الفرد إىل اجلنس اآلخر
High )Variety(: الّلهجة العالية 
High )Vowel(: صائت عاٍل
High Involvement )Conversational Style(: مشاركة كبرية 
High Modality: موقفّية كربى 
High Rising Tone )HRT(: نربة صاعدة عالية 
Historic Present: مضارع تارخيّي 
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Historical Linguistics: لغوّيات تارخيّية 
History )of Language(: تاريخ اللُّغة 
Holophrasis )Holophrastic(: مرحلة الّتعبري عن فكرة كاملة من خالل كلمة واحدة 
Home Language: لغة املنزل 
Homogeneity of Interpretation: تشابه الّتفسري أو الّتأويل 
Honorific: ألقاب الّتبجيل 
Host Language: اللُّغة املضيفة 
Hybrid )-ity, -isation(: هجني / الّتهجني 
Hymes, Dell H. )1927- (: ديل، هايمز  
Hypercorrection: الّتصحيح املفرط

I
Icon )-ic(: أيقونة 
Ideational: ختّييّل 
Identity: ُهِويَّة 
Ideological Model )of Literacy(: أنموذج أيديولوجّي ) للعلم / للمعرفة( 
Ideology: أيديولوجّية 
Idiolect: هلجة فردّية 
Illiteracy: األميَّة 
Illocutionary )Act, Force(: فعل الكالم )الفعل، القّوة(  
Immersion )Education(: دمج الّتعليم 
Implementation: تطبيق 
Implicational Scale )-Scaling(:املقياس الّتطبيقّي 
Implicature: عرض 
Independence )in Conversation(: استقاللّية املحادثة 
Independent Variable: املتغرّي املستقّل 
Index )-ical, -icality(: مؤرّش / رمز خاّص 
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Indicator: مؤرّش 
Indigenization: الّتأصيل  
Individual: الفرد
Inductive, Deductive )Methods(: املنهجّيات االستقرائّية واالستنباطّية 
Inferential Statistics: إحصائّيات استنتاجّية
Informalisation: عامّية، غري الّرسمّية
Informant: املشارك يف الّدراسة
Informed Consent: املوافقة الواعية
-ing: الحقة | اسم فاعل
Initiation-Response-Feedback )IRF(: التغذّية الّراجعة لالستجابة األّولّية
Innovator )Innovative(: مبتكر )ابتكارّي(
Input: مدخل
Insiders: املّطلعون
Institutional )Discourse(: اخلطاب املؤّسيّس
Institutionalised Variety, Performance Variety: الّلهجة املؤّسسّية / هلجة األداء
Integrational Linguistics: اللُّغوّيات الّتكاملّية
Interactional Sociolinguistics: اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية
Interactionism: الّتفاعلّية
Interactive Sociolinguistics: اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية
Intercultural Communication: الّتواصل عرب الّثقافات
Interdialect: هلجة جديدة
Interdiscursivity: تبادل منطقّي
Interethnic Communication: الّتواصل عرب األعراق
Interference: تدّخل
Interlanguage: لغة بينّية
Interlocutor: الّشخص املخاَطب
Interlopers, Insiders, Outsiders, Aspirers: املتطّفلون، املّطلعون، الّدخالء، الّطاحمون
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Internal History )of Language(: الّتاريخ الّداخيّل لّلغة
International Language:اللُّغة العاملّية 
International Phonetic Alphabet )IPA(: األبجدّية الّصوتّية العاملّية
Interpellation: استجواب / استنطاق
Interpersonal: َعرب األشخاص  
Interpretative Repertoires: املخزون اللُّغوّي الّتفسريّي
Interpretive )Approach(: املذهب الّتفسريّي
Interpretive Frame: اإلطار الّتفسريّي
Interruption: املقاطعة
Intersentential Code-Switching: الّتناوب اللُّغوّي داخل اجلملة
Interspeaker Variation: ثني ع الّداخيل بني املتحدِّ الّتنوُّ
Intersubjectivity: الّذاتّية البينّية
Inertextuality: الّتناص
Intertwined Language: اللُّغة املتشابكة
Interview: مقابلة
Interviewee: الّشخص املقاَبل
Intonation: الّتنغيم
Intra-Sentential Code-Switching: الّتناوب اللُّغوي ضمن اجلملة 
Intra-Speaker Variation: ع الّداخيل للمتحّدث نفسه الّتنوُّ
Intrusive r:  حرف  تدّخيّل زائد 
Involvement )in Conversation(:)املشاركة )يف املحادثة
IRF )Initiation-Response- Feedback(: الّتغذّية الّراجعة لالستجابة األّولّية
Irrealis: املفاهيم غري املحتملة
Isogloss: اخلّط الومهّي الفاصل بني الّلهجات
It-Clefting: )It( الّضمري غري العاقل الّتأكيدّي
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J
Jargon: اللُّغة االصطالحّية جلامعة ما
Jocks and Burnouts: املتحّمسون واملنهكون
Judgement Sample: العّينة امُلحَكَمة

K
Kachru, Braj B. )1932- (: كاترشو براج
Key )-ing(: الكلامت املفتاحّية
Kinship )Terms(: )مفاهيم )القرابة
Knowledge About Language )KAL(:  املعرفة اللُّغوّية
Koine )-isation(:هلجة أمست لتكون لغة سائدة يف منطقة كبرية  
Kultursparche: لغة الّثقافة 

L
’L‘ Variety: ’L‘ الّلهجة   
L1, L2 etc.:  اللُّغة األوىل، اللُّغة الّثانية،... إلخ
Labio-Dental: شفوي-سنّي  
Labio-Velar: شفوي-حلقّي 
Labov, William )1927- (:)1927- (   وليم، البوف 
Lakoff, Robin: روبن الكوف 
Lames: املهّمشون 
Language: اللُّغة 
Language Academies: املجامع اللُّغوّية  
Language Acquisition :اكتساب اللُّغة
Language Alternation : الّتبادل اللُّغوّي
Language Amalgamation : الّدمج اللُّغوّي 
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Language and Desire : اللُّغة والّرغبة
Language and Gender : اللُّغة والنوع االجتامعّي
Language and Sex :اللُّغة واجلنس   
Language Attitudes : الّسلوكيات اللُّغوّية
Language Awareness : الوعي اللُّغوّي
Language Change : الّتغرّي اللُّغوّي
Language Choice : االختيار اللُّغوّي
Language Contact : الّتواصل اللُّغوّي
Language Correction : الّتصحيح اللُّغوّي
Language Crossing : عبور اللُّغة
Language Cultivation : الّتهذيب اللُّغوّي
Language Death : موت اللُّغة
Language Determination الّتحديد اللُّغوّي:
Language Development : الّتطور اللُّغوّي
Language Diary :اللُّغة اليومّية
Language Diversity : الّتنّوع اللُّغوّي
Language Documentation : الّتوثيق اللُّغوّي
Language Ecology : البيئة اللُّغوّية
Language Entrepreneurs : لغة رجال األعامل
Language Evaluation : الّتقييم اللُّغوّي
Language Family : العائلة اللُّغوّية
Language Ideology : األيديولوجّية اللُّغوّية
Language -in-Education Planning :اللُّغة يف الّتخطيط الرّتبوّي
Language Legislation : القانون اللُّغوّي
Language Levels : مستويات اللُّغة
Language Loyalty : الوالء اللُّغوّي
Language Maintenance : اإلصالح اللُّغوّي
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Language Mixing : اخللط اللُّغوّي
Language Movement : احلركة اللُّغوّية
Language of Wider Communication : لغة الّتواصل الواسع
Language Planning : الّتخطيط اللُّغوّي
Language -Planning Agencies : وكاالت الّتخطيط اللُّغوّي
Language Play : الّتالعب اللُّغوّي
Language Policy : الّسياسة اللُّغوّية
Language Reform : اإلصالح اللُّغوّي
Language Re-genesis : إعادة تكوين اللُّغة
Language Revitalisation : الّتنشيط اللُّغوّي
Language Revival : اإلحياء اللُّغوّي
Language Shift : ل اللُّغوّي الّتحوُّ
Language Societies : املجتمعات اللُّغوّية
Language Spread : االنتشار اللُّغوّي
Language Standard : معيار اللُّغة
Language Strategists : إسرتاتيجّيو اللُّغة
Language Switching : الّتبديل اللُّغوّي
Language Treatment : معاجلة اللُّغة
Language Variation : الّتنّوع اللُّغوّي
Language Variety : النّوع  اللُّغوّي
Langue, Parole Langue :اللُّغوّيات والكالم
Latching اإلغالق:
Lateral : جانبّي
Lavender Linguistics, Language)s( :)اللُّغوّيات األرجوانّية )لغة الّشواذ
Leader )of Linguistics Change( :)قائد )الّتّغري اللُّغوّي
Lect : الّلهجة
Lectal Shifting : الّتحول اخلطايّب
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Lesbian and Gay Language : لغة الّسحاقّيات واملثلّيني
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer )LGBTQ( Language:

لغة الّسحاقّية، املثيّل، ثنائّي اجلنس، املتحّولون جنسيًّا، املتحّررون جنسيًّا 
Level : املستوى
Levelling : الّتسوية
Lexeme : الكلمة
Lexical Density : الكثافة املعجمّية
Lexical Diffusion: ع املعجمّي الّتوسُّ
Lexical Gap: الفجوة املعجمّية
Lexical Set: املجموعة املعجمّية
Lexical Word: الكلمة املعجمّية
Lexicalization : معجمّي
Lexicogrammar : علم القواعد الّلفظّي
Lexicography : تأليف املعاجم
Lexicon : املعجم
Lexifier Language: لغة املعجم
Lexis )Lexical(: معجمّي
Liminal )-ity(: احلدّية
Lingua Franca: اللُّغة املشرتكة
Linguicism: الّتمييز عىل أساس اللُّغة
Linguistic Anthropology: األنثروبولوجيا اللُّغوّية 
Linguistic Area: املنطقة اللُّغوّية 
Linguistic Assimilation: االستيعاب اللُّغوّي 
Linguistic Atlas: األطلس اللُّغوّي 
Linguistic Culture: الّثقافة اللُّغوّية 
Linguistic Determinism, Linguistic Realtivity: احلتمّية اللُّغوّية، النّسبّية اللُّغوّية 
Linguistic Discrimination: التمييز اللُّغوّي 
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Linguistic Ecology: علم اللُّغة اللُّغوّي 
Linguistic Engineering: اهلندسة اللُّغوّية 
Linguistic Equality: املساواة اللُّغوّية 
Linguistic Geography: اجلغرافّية اللُّغوّية 
Linguistic Habitus: العقيدة اللُّغوّية 
Linguistic Ideology: األيديولوجيا اللُّغوّية 
Linguistic Imperialism: اإلمربيالّية اللُّغوّية 
Linguistic Insecurity: انعدام األمن اللُّغوّي Top of Form

Linguistic Marketplace: الّسوقّية اللُّغوّية 
Linguistic Minority: األقلّية اللُّغوّية 
Linguistic Phonetics: الّصوتيات اللُّغوّية 
Linguistic Pluralism: الّتعددّية اللُّغوّية 
Linguistic Relativity: النّسبّية اللُّغوّية 
Linguistic Rights: احلقوق اللُّغوّية 
Linguistic Sexism: اجلنسانّية اللُّغوّية 
Linguistic Variable: املتغري اللُّغوّي 
Linguistics: اللُّغوّيات 
Linking r: r ربط 
Linking Verb: ربط الفعل 
Literacy )-ies(: حمو األمّية 
Literacy Event: احلدث املتعّلق بمحو األمّية 
Literacy Planning: الّتخطيط ملحو األمّية 
Literacy Practice)s(: ممارسات القراءة والكتابة 
Literacy Studies: دراسات حمو األمّية 
Literacy Language: اللُّغة األدبّية
Loan Translation: الرّتمجة االقرتاضّية
Loanblend: املعالِج الّتقليدّي
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Loanword: كلمة دخيلة
Localisation: املوقع
Locutionary )Act, Force(:)فعل الكالم )الفعل، القّوة
Long, Short )Speech Sounds(:)أصوات الكالم )طويلة، قصرية
Longitudinal Study: دراسة طولّية
Low )Variety(: املوقع
Low )Vowel(: منخفض )حرف عّلة(
Low Modality: طريقة منخفضة
Ludic: الّتالعب باللُّغة

M
Macrosociolinguistics: ّعلم اللُّغة االجتامعّي الكيّل  
Maintenance: اإلصالح  
Majority Language: لغة األغلبّية  
Male Generic: نوع الّذكورة  
Male-as-Norm: الّذكورة كمعيار  
Malinowski, Bronislaw )1884-1942(: العامِل برونسلو مالينوسكي  
Manipulation: الّتالعب  
Manner of Articulation: طريقة النّطق 
Manual Alphabet: األبجدّية اليدوّية  
Markedness: الوسم  
Markedness Model: نموذج الّتاميز 
Marker : عالمة
Marketisation: تسويق

Marxism: النّظرّية املاركسّية  
Masculinity )-ies(: الّذكورة  
Matched Guise: تقنّية املظهر املتطابق  
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Matrix Language Frame Model: نموذج اللُّغة احلاضنة  
Maxims of Conversation: ثوابت املحادثة 
Mean Length of Utterance )MLU(: متوّسط طول الكالم  
Meaning: املعنى  
Medium: ط   التوسُّ
Medium for Interethnic Communication )MIC(: وسيلة االّتصال بني األعراق  
Medium of Instruction )MoI(: وسيلة الّتعليم 
Membership Categorization )Device, Analysis(: تصنيف العضوّية )األداة، الّتحليل( 
Merger: الّدمج 
Mesolang: اللُّغة املتوّسطة 
Mesolect: الّلهجة املتوّسطة 
Metadiscourse: نقاش خطايّب  
Metafunctions: وظائف عليا )فوقّية الوظائف( 
Metalanguage: اللُّغة العليا )الفوقّية( 
Metalinguistics: اللُّغوّيات العليا 
Metaphorical )Code-Switching(: جمازّي )الّتناوب اللُّغوّي( 
Microsociolinguistics: علم اللُّغة االجتامعّي اجلزئّي 
Mid )Vowel(: حرف العّلة يف وسط الكلمة 
Middle Class:الّطبقة الوسطى 
Migration:اهلجرة 
Minimal Pair:أزواج دنيا 
Minimal Response:االستجابة الّدنيا 
Minority Language:لغة األقلّية 
Miscommunication:سوء الّتواصل 
Missionaries: احلركات الّتبشريّية 
Mitigation )Mitigate)d((:الّتلطيف 
Mixed Code: الّرمز املختَلط 
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Mixed Lect, Dialect:الّلهجات املختَلطة، الّلهجات 
Mixing:اخللط 
Mock Language:اللُّغة الّساخرة 
Modal )-ity(:األفعال املساعدة 
Mode:النّمط 
Modernisation:الّتحديث 
Modernism:العصنة 
Modernity: احلداثة 
Monitored Speech:اخلطاب املراَقب 
Monogenesis:أحادّية املنشأ 
Monolingual )-ism(:أحادّي اللُّغة 
Monologic )Monologism(:أحادي املنطق 
Monophthong: حرف عّلة واحد ُيلفظ بدون حركة أعضاء النّطق
Mood:احلالة 
Moral Panic:الّذعر األخالقّي 
Morpheme:مقطع رصيّف يمّثل أصغر وحدة لغوّية ذات معنى
Morphology:علم الّصف 
Mother Tongue:اللُّغة األّم 
Motherese:لغة األّم املبّسطة 
Mother-in-Law Vocabulary, Style: مفردات وأسلوب احلامة 
Move:حركة 
Multidimensional Scaling: الّتدريج متعّدد االجّتاهات 
Multilingual )-ism(:تعّددّية اللُّغات
Multiliteracies: تعددّية القراءة والكتابة 
Multimodal )-ity(: تعّددّية األنامط 
Multiple Negation: النّفي املتعّدد 
Multiplex )-ity(: تعّددّية الّتشابك 
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Muted Group: املجموعة الّصامتة 
Mutual Intelligibility: الفهم املتباَدل 

N
Narrative: قّصة 
Narrow )Transcription(: الّتمثيل الّدقيق بالكتابة الّصوتّية 
Nasal: أنفّي 
National Language: اللُّغة القومّية 
Nationalism, Nationism: القومّية والقطرنة 
Native )Speaker, Language(: ث األصيّل، اللُّغة األصلّية  املتحدِّ
Nativaisation: تأصيل اللُّغة 
Natural Gender: النّوع االجتامعّي الّطبيعّي 
Near-Merger: قريب االندماج 
Negative Concord:انسجام النّفي 
Negative Face: الوجه الّسلبّي 
Negative Politeness: الّتأدُّب الّسلبّي 
Negative spread: االنتشار الّسلبّي 
Neighbourhood: اجلوار
Network: الّشبكة 
New: جديد 
New Dialect: الّلهجة اجلديدة 
New English )-es(: اإلنجليزّية اجلديدة 
New Literacy Studies: دراسات حمو األمّية احلديثة 
Nominalization: حتويل اسمّي 
Nonce )Borrowing(: مناسبة احلالة )االقرتاض( 
Non-Prevocalic /r/:اّلتي ال حتدث قبل حرف العّلة 
Non-Rhotic: /r/الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي ال تلفظ صوت
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Non-Sexist )Language(: اللُّغة غري اجلنسانّية 
Non-Standard )Language, Variety(: الّلهجة، اللُّغة غري الّرسمّية 
Non-Stative: غري َخربّي 
Non-Verbal Communication )NVC(:الّتواصل غري الّلفظّي 
NORM: الّرجال املسنّون اّلذين يقطنون األرياف 
Norm )Linguistic(: الّدراسات اللُّغوّية االعتيادّية 
Normal Transmission / Abnormal Transmission:

 االنتقال الّطبيعّي /االنتقال غري الّطبيعّي 
Northern Cities Shift: ل املدن الّشاملّية  حتوُّ
Notation: تدوين 
Noun Phrase: شبه اجلملة االسمّية 

O
Observer‘s Paradox: حكم امُلشاهد 
Official Language: اللُّغة الّرسمّية 
Ontogeny: ر الفردّي  تاريخ الّتطوُّ
Open: مفتوح 
Oracy )-ies(: القدرة عىل اخلطابة 
Oral: شفوّي 
Orality: الّشفهّية 
Order of Discourse: ترتيب اخلطاب 
Orthography: علم قواعد اإلمالء والّتهجئة 
Outsiders: الّدخالء 
Overgeneralisation: املبالغة يف الّتعميم 
Overlap )in Conversation(: الّتداخل يف املحادثة 
Overlexicalization: املبالغة املعجمّية 
Overt Prestige: املكانة اللُّغوّية الّظاهرة 
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P
P-Level: ’p‘ مستوى 
Palatal: متعّلق بسقف احلَلق 
Palato-Alveolar: متعّلق بالّصوت سقف احللقّي- الّسنخّي 
Panchronic: طريقه هتدف إىل تشكيل تعميامت حول تغرّي األصوات يف اللُّغات 
Pandialectal: خصائص مشرتكة بني خمتلف الّلهجات لنفس اللُّغة 
Panlectal: خصائص مشرتكة بني خمتلف الّلهجات لنفس اللُّغة 
Paradigmatic: نموذجّي 
Paralinguistic: اخلصائص اللُّغوّية اإلضافّية 
Parole: حديث 
Participant: املشارك 
Participant Observation: مالحظات املشارك 
Passive Bilingual: ثنائّي اللُّغة غري املتفاعل 
Passivisation: الكالم املبنّي للمجهول 
Patois: هلجة عامّية 
Peer Group: جمموعة األقران 
Pejoration: الرّتّدي يف املعنى 
Perceptual Dialectology: علم الّلهجات اإلدراكّي 
Perfect )-ive(: الّتاممّية 
Performance: األداء 
Performance Variety: تنّوع األداء 
Performative )Performativity(: األدائّية 
Periphery: املحيط اخلارجّي / اهلاميّش 
Perlocutionary )Act, Force(: فعل الكالم )الفعل، القّوة( 
Personality Principle: املبدأ الّشخيّص 
Phatic )Communion(: صيغة جماملة لطائفة معّينة 
Phoneme )Phonemic(: وحدة صوتّية صغرى 
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Phonetics )Phonetic(: علم الّصوتّيات 
Phonology )Phonological(:  علم األصوات الكالمّية  
Phylogeny:  الّتاريخ الِعرقّي  
Pidgin:  لغة هجني مبّسطة  
Pidginisation:  عملّية تبسيط اللُّغة  
Pilot Study:  دراسة مبدئّية عىل نطاق حمدود  
Pitch )of Voice(:  نربة الّصوت  
Place of Articulation:  مكان النّطق  
Plain Language Movement:  حركة الّتبسيط اللُّغوّي      
Plantation Creole:  كريول املزارع  
Play: الّتالعب اللُّغوّي  
Plosive:  األصوات الّساّدة لتّيار اهلواء 
Pluricentric Language:  اللُّغة متعّددة املراكز 
Poetic )Poetics(:  عر  لغة الشِّ
Point of View:  وجهة نظر 
Politeness:  الّتأّدب 
Political Correctness:  الّسدادة الّسياسّية 
Politics of Language:  علم الّسياسة اللُّغوّية 
Polyglossia:  الّتعّددّية اللُّغوّية 
Polylectal Grammar:  قواعد الّلهجات املتعّددة 
Polyphony:  تعّددّية األصوات 
Polysemy:  تعّددّية املعاين 
Popular Culture:  الّثقافة الّشعبّية 
Population:  الّتعداد الّسكايّن 
Position )-ing(:  الّتمركز 
Positive Face:  الّسلوك اإلجيايّب 
Positive Politeness:  الّتأدبّية اإلجيابّية 
Post-Creole Continuum:  سلسلة كريول الاّلحقة 
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Postmodernism:  ما بعد احلداثة  
Post-Structuralism:  ما بعد البنيوّية 
Post-Vocalic /r/:  صوت الّراء ما بعد حرف العّلة 
Power:  القدرة 
Practice )Social(:  املامرسة االجتامعّية 
Pragmatics:  الّتداولّية / علم الّتخاطب 
Preference )in Conversation(:  األّولوّية يف املحادثة 
Pre-Pidgin:  ما قبل اللُّغة اهلجينة املبّسطة 
Prescriptivism )Prescriptive, Prescriptivist(: 

 مذهب الوصف )املوصوف، الواصف(
Prestige:  املكانة / اهليبة 
Prestige Planning:  ختطيط مكانة اللُّغة 
Primary Language:  اللُّغة األصلّية 
Principal Components Analysis )PCA(:  نات األساسّية  حتليل املكوِّ
Progressive:  تدّرجّي 
Projection:  اإلسقاط 
Pronoun, Pronoun Choice:  الّضامئر، اختيار الّضامئر
Prosody:  علم العروض 
Purism:  النّقاء 

Q
Qualitative:  نوعّي 
Quantitative:  كمّي 
Queer Linguistics:  لغوّيات الّشواذ 
Question)s(:  األسئلة 
Questionnaire:  االستبانة 
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R
r-Full, r-Less:  /r/  الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ / ال تلفظ صوت 
Race:  الِعرق 
Racism:  العنصّية 
Radical Creole:  األساس اهلجني 
Raise )-ed, -ing(:  الّرفع 
Random Sample:  العّينة العشوائّية 
Rapport )Talk(:  الّصلة )باحلديث(  
Rational Choice )Model of Language Planning(: 

االختيار العقاليّن )نموذج من الّتخطيط اللُّغوي(
Reading Passage:  قراءة قطعة 
Real Time:  الوقت الفعيّل 
Realization:  إدراك 
Reallocation:  إعادة ختصيص   
Received Pronunciation )RP(:  الّلفظ امُلتلّقى / الّلهجة ذات اهليبة 
Recreolisation:  إعادة الكرولة 
Reduplication:  إعادة املضاعفة 
Referee Design:  تصميم املرجع / احلَكم  
Reference )Referent, Referential(:)املرجع )املرجعّية، مرجعي 
Reflexivity:  االنعكاسّية 
Regional Language:  اللُّغة اإلقليمّية 
Regional Standard:  املعيار اإلقليمّي 
Regional Variation:  الّتنّوع اإلقليمّي 
Register:  رضب استعاميّل 
Relativity )Linguistic(:)النّسبّية )اللُّغوّية 
Relexification:  إعادة الّتعجيم 
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Relic Area:  منطقة األثر القديم 
Religion:  الّدين 
Religious Language)s(:  اللُّغة / اللُّغات الّدينّية 
Relocation Diffusion:  نقل االنتشار 
Re-Nativisation:  إعادة تنشيط اللغة 
Renovation:  الّتجديد 
Repair:  اإلصالح 
Repertoire:  املخزون اللُّغوّي 
Repetition:  الّتكرار 
Report )Talk(:  تقرير احلديث 
Representation:  الّتمثيل 
Representational Resources: املصادر الّتمثيلّية  
Re-Standardisation:  إعادة الّتقنني / الّتوحيد القيايّس 
Restricted Code:  الّرمز املقّيد 
Retroflex:  صوت ارتدادّي 
Rheme:  الّتعقيب 
Rhenish Fan:  مروحة نر الّراين 
Rhetoric )-al(:  بالغة / بالغّي 
Rhotic: /r/الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت
Rhyming Slang:  العامّية املقّفاة 
Rhythm:  اإليقاع 
Ritual:  الّطقوس 
Ritual Insults:  إهانات متعاَرف عليها 
Role:  الّدور 
Rounding )Rounded(:  الّتدوير امُلستدير 
Rule:  قاعدة 
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S
S-Curve: S  منحنى 
Sample:  عّينة 
Sapir-Whorf Hypothesis:  فرضّية سابري وورف 
Saussurean Paradox:  مفارقة دي ساسور 
Scaffolding:  امُلساندة 
Schema:  خمّطط 
Schizoglossia:  االنفصام اللُّغوّي 
Schwa:  صوت حروف العّلة املركزّية 
Script:  النّص 
Script Reform:  إصالح النّص 
Second-Dialect Acquisition )SDA(:  اكتساب الّلهجة الّثانية 
Second Language Acquisition )SLA(:  اكتساب اللُّغة الّثانية 
Secret Language:  اللُّغة الرّسّية 
Secular Linguistics:  اللُّغوّيات العلامنّية
Segmental )Phonology(:  األصوات الكالمّية املقطعّية 
Selection:  االنتقاء 
Semantic Derogation:  االنتقاص الّداليّل 
Semantic Field:  املجال الّداليّل 
Semantics )Semantic(:  علم الّداللة / املعنى 
Semi-Communication:  شبه الّتواصل 
Semi-Creole:  اللُّغة شبه الكريولّية 
Semi-Lingualism:  شبه لغوّي 
Semiology:  علم الّرموز / اإلشارات 
Semiotics )Semiotic(:  الّسيميائّية / علم اإلشارة 
Semi-Speaker:  ث  شبه املتحدِّ
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Sequence )in Conversation(:  الّتسلسل يف املحادثة 
Sequential Organisation:  الّتنظيم الّتسلسيّل 
Setting:  جّو املحادثة / الّزمان واملكان 
Sex:  اجلنس 
Sexism:  الّتحّيز اجلنيّس 
Sexuality:  اجلنسانّية 
Shibboleth:  الّسيل الّدافق / املجرى 
Short )Speed Sound(:  الّصوت القصري  
Sign:  اإلشارة 
Sign Language:  م  لغة اإلشارة / لغة الصُّ
Signed Language:  اللُّغة الّدالة  
Significant Testing:  اختبار الّداللة اإلحصائّية 
Signifier, Signified:  الّدال واملدلول 
Signing:  عملّية الّتأشري 
Silence:  الّصمت 
Single-Voice Discourse:  اخلطاب ذو الّصوت الواحد 
Situation:  الّظرف 
Situational, Metaphorical )Code-Switching(:  الّتناوب اللُّغوّي الّظريّف واملجازّي 
Slang:  العامّية 
Social Class:  الّطبقة االجتامعّية 
Social Construction )-ism(:  الرّتكيب االجتامعّي 
Social Constructivism:  الرّتكيبّية االجتامعّية 
Social Dialectology:  علم الّلهجات االجتامعّي 
Social Distance:  املسافة االجتامعّية 
Social Group:  املجموعة االجتامعّية 
Social History )of Language(:  تاريخ اللُّغة االجتامعّي 
Social Network:  شبكة الّتواصل االجتامعّي 
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Social Practice:  املامرسة االجتامعّية 
Social Psychology:  علم النّفس االجتامعّي
Social Semiotic)s(:  الّسيامئّية / علم اإلشارة االجتامعّي 
Social Status:  احلالة االجتامعّية 
Social Stratification:  الّطبقّية االجتامعّية 
Social Structure:  البناء االجتامعّي 
Social Variable:  املتغرّي االجتامعّي 
Social Variation:  الّتنّوع االجتامعّي 
Socialisation:  الّتنشئة االجتامعّية 
Sociocultural:  االجتامعّية الّثقافّية 
Socio-Economic Indices:  املؤرّشات االجتامعّية االقتصادّية 
Socio-Historical Linguistics:  اللُّغوّيات الّتارخيّية االجتامعّية 
Sociolect:  الّلهجة االجتامعّية 
Sociolinguistic Area:  منطقة لغوّية اجتامعّية 
Sociolinguistic Interview:  املقابلة اللُّغوّية االجتامعّية 
Sociolinguistic Variable:  املتغرّي اللُّغوّي االجتامعّي 
Sociolinguistic Variation:  الّتنّوع اللُّغوّي االجتامعّي 
Sociolinguistics )Sociolinguistic(:  اللُّغوّيات االجتامعّية )علم اللُّغة االجتامعّي( 
Sociology of Language:  علم اجتامع اللُّغة 
Sociophonetics:  علم الّصوتّيات االجتامعّي  
Sociopragmatics:  الّتداولّية )الرباغامتّية( االجتامعّية 
Solidarity:  الرّتابط 
Sound Change:  تغرّي الّصوت 
Sound Law:  قانون الّصوت 
Source Language:  لغة املصدر 
Southern Hemisphere Shift:  حتّول نصف الكرة اجلنويّب 
Southern Shift:  ل اجلنويّب  الّتحوُّ
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Speaker Innovation:  ابتكار املتكّلم 
SPEAKING:  ث  الّتحدُّ
Speaking Pitch:  نربة الكالم 
Speaking Style:  أسلوب اخلطاب 
Speaking Turn:  الّدور الّتحادثّي 
Spearman Rank Order Correlation:  معامل سبريمان لالرتباط 
Speech Accommodation )Theory(:  نظرّية التكّيف اخلطايّب 
Speech Act )Theory(:  نظرّية األفعال اخلطابّية 
Speech Community:  املجتمع اخلطايّب 
Speech Continuum:  الّسلسلة اخلطابّية 
Speech Evaluation:  الّتقييم اخلطايّب 
Speech Event:  احلدث اخلطايّب 
Speech Island:  جزيرة اخلطاب 
Speech Level:  مستوى اخلطاب 
Speech Style:  أسلوب اخلطاب 
Spelling Pronunciation:  النّطق اهلجائّي 
Spelling Reform:  الّتصحيح اإلمالئّي 
Sprachbund:  املنطقة اللُّغوّية 
Spread:  االنتشار 
Stable Bilingualism:  ثنائّية اللُّغة املستقّرة 
Stable Pidgin:  اللُّغة اهلجينة املبّسطة املستقّرة 
Stable Variation:  الّتنّوع املستقّر 
Standard )Language, Variety(:  لغة رسمّية، هلجة رسمّية 
Standard Language Ideology )SLI(: أيديولوجّية اللُّغة القياسّية 
Standardisation:  الّتقييس / الّتقنني 
Standardisation Cycle: الّدائرة القياسّية 
Statistical Significance: الّداللة اإلحصائّية  
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Stative: خربّي 
Status: احلالة 
Status Planning: ختطيط حالة اللُّغة 
Stereotype: الّصورة النّمطّية 
Stop: الوقف 
Stratification (Stratified): الّطبقّية 
Stress: الّتشديد 
Strong Ties: الّروابط القوّية 
Structuralism: البنيوّية 
Structured Variation: الّتنّوع املنظَّم 
Style: األسلوب 
Style Axiom: األسلوب البدهّي 
Style Shifting: ل األسلويّب  الّتحوُّ
Stylistic Continuum: الّسلسلة األسلوبّية 
Stylistic Variation: ع األسلويّب  الّتنوُّ
Stylistics: األسلوبّية 
Subculture: الّثقافة الفرعّية 
Subject )in Research(:  املشارك )يف البحث( 
Subject Position:  املوقف املحكوم 
Subjective Vitality Questionnaire:  استبانة احليوّية الّذاتّية 
Subjectivity:  الّذاتّية 
Substrate )Substratum(:  لغة الّدولة األساسّية 
Subtractive Bilingualism:  ثنائّية اللُّغة املخَتزلة 
Summer Institute of Linguistics )SIL(:  املعهد الّصيفّي لّلغوّيات 
Superstrate )Superstratum(:  لغة الّطبقة العليا املسيطرة 
Suprasegmental )Phonology(:  علم األصوات املقطعّية 
Surreptitious Recording:  الّتسجيل اخلفّي 
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Survey:  الّدراسة املسحّية 
Survey of English Dialects )SED(:  الّدراسة املسحّية لّلهجات اإلنجليزّية 
Syllable-Timed )Languages(:  اللُّغات املقاطعّية 
Symbol, Symbolic:  الّرمز، الّرمزّية 
Symbolic Capital:  رأس املال اّلرمزّي 
Symbolic Domination:  اهليمنة الّرمزّية 
Symbolic Interactionism:  الّتفاعلّية الّرمزّية 
Symbolic Marketplace:  الّسوقّية الّرمزّية 
Symbolic Power:  القّوة الّرمزّية 
Synchronic:  الّتزامن 
Syntagmatic:  سياقّي 
Syntax )Syntactic(:  علم النّحو )نحوّي( 
System )vs Use(:  النّظام واالستخدام  
Systemic Functional Linguistics )SFL(:  اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية 

T
T and V Pronouns:  T , V الّضامئر 
-t/-d  Deletion:  –t/-d حذف األصوات 
t-Glottalling:  حنجرّي
t-Test:  t اختبار - 
Taboo:  الكلامت امُلحّرمة 
Tag Questions:  األسئلة اّلذيلّية 
Tagging:  العالمة أو الوسم 
Tap:  صوت نقرّي أو صامت( 
Target )Language(:  اللُّغة امُلسَتهَدفة  
Teaching English to Speakers of Other Languages )TESOL(: 

 تدريس اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها 
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Telegraphic Speech:  الكالم الربقّي 
Tenor:  فحوى 
Tense:  فئة زمن الفعل 
Tense-Modality-Aspect:  الّزمن- الّطريقة- اجلانب 
Terms of Address:  ألقاب املخاطبة 
Territorial Principle:  املبدأ اإلقليمّي 
Text:  نّص 
Text Type: نوع النّّص 
Textual:  ّنيّص  
Texture: بنية النّص 
Theme, Rheme:  املوضوع والّتعقيب 
 ’They‘ Code:  رمز الّضمري )هم(  
Third Language )Acquisition(:  اكتساب اللُّغة الّثالثة 
Third Space:  املسافة الّثالثة  
Three Circles of English:  ثالث دوائر من اللُّغة اإلنجليزّية 
Three-Language Formula:  ثالثّية اللُّغة 
Tip:  ه  تلميح ُموجَّ
Tone: النَّغمة 
Top-Down:من األعىل إىل األسفل
Topic:  املوضوع 
Transcript )Transcription(:)النّص )النّسخ 
Transfer:النّقل 
Transition:ل  الّتحوُّ
Transition Area )Transitional Area(:منطقة الّتحّول 
Transition Relevance Place )TRP(:حلظة انتهاء الّدور 
Transitivity:الّتعّدي 
Transplanted )Dialect, Language(:اللُّغة، الّلهجة املغروسة 
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Transported )Dialect(:الّلهجة املنقولة 
Trill:ارجتاف 
Turn )in Conversation(:الّدور )يف املحادثة(  
Turn-Taking:أْخذ األدوار يف احلديث 

U
U, Non-U:لغة الّطبقة العليا، العاملة  
Uberdachung:وضع الّسقف 
Underlexicalization:  نقص املعجمّية 
Ungrammatical:  غري قواعدّي 
Uniformitarian Principle:  مبدأ الّتامثل 
Uniplex:أحادّي الّتشابك
Unmarked:  غري معلوم 
Unmitigated:الّتشديد 
Unrounded )Vowels(:حروف العّلة غري املستديرة 
Utterance:  الّلفظ 
Uvular:  الّلهاة 

V
Varbrul:  قاعدة املتغرّي 
Variable:  املتغرّي 
Variable Rule:  قاعدة املتغرّي 
Variant:  البديل الّلفظّي 
Variation:  ع اللُّغوّي  الّتنوُّ
Variationist )Sociolinguistics(:  اللُّغوّيات االجتامعّية املبنّية عىل الّتنّوع اللُّغوّي 
Variety:  ع اللُّغوّي  الّتنوُّ
Variety Grammar:  قواعد اللُّغة املتنّوعة 



-٥١3-

Variety Imitation:  تقليد الّتنّوع 
Vector:  االجّتاه 
Velar:  حلقّي 
Ventriloquation:ث من خالل كالم اآلخرين  الّتحدُّ
Verb Phrase )VP(:  مجلة فعلّية 
Verbal:لفظّي 
Verbal Duelling:الّثنائّية الّلفظّية 
Verbal Hygiene:صّحة الّلفظ
Verbal Play:  الّتالعب الّلفظّي 
Vernacular:  الّلهجة العامّية  
Visual:  بصّي 
Voice )-ed, -ing(:  الّصوت 
Voice Quality:  نوعّية الّصوت 
Voloshinov, Valentin Nikolaevich )1895-1936(:  العامِل فولوشينوف فاالنتاين 
Vowel )Vocalic(:)حرف العّلة )معلول 
Vowel Merger:  اندماج حروف العّلة 
Vygotsky, Lev )1896-1934(:  العامِل فيجوتسكي، ليف 

W
Wave Model:  نموذج املوجة 
Ways of Speaking:  طرق الكالم 
–We‘ and ’They‘ Codes: )رموز )نحن( و)هم
Weak Ties:  الّروابط الّضعيفة 
Whinnom Formula:  معادلة وانيوم 
Whorfian:)الوورفّية )نسبة إىل بينجامني يل وورف 
Women‘s Language:  لغة النّساء 
Word List:  قائمة الكلامت 
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Working Class:  الّطبقة العاملة 
World English )-es(:  اإلنجليزّية العاملّية 
World Knowledge:  املعرفة العاملّية 
Writing System:  نظام الكتابة 

Y
Youth Language:  لغة الّشباب 

Z
Zone of Proximal Development )ZPD(:  منطقة الّتطوير الّتقريبّي 
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2. INDEX

فهرس المصطلحات ) عربي / إنجليزي)

Speaker Innovation ابتكار المتكلّم

International Phonetic Alphabet 

)IPA(
األبجدّية الّصوتّية العاملّية

Manual Alphabet األبجدّية اليدوّية

Creativity اإلبداعّية

Vector االجّتاه

Contact )between Languages( االّتصال )بني اللُّغات(

Electronic Communication االّتصال اإللكرتويّن
Computer-Mediated 

Communication )CMC(
االّتصاالت بوساطة احلاسوب

Sociocultural االجتامعّية الّثقافّية
Consensus, Conflict (Models of 

Society(
اإلمجاع، النّزاع )نامذج من املجتمع(

Uniplex أحادّي الّتشابك

Monolingual )-ism( أحادّي اللُّغة

Monologic )Monologism( أحادي املنطق

Monogenesis أحادّية املنشأ

Endophoric )Reference( اإلحالة الّضمريّية
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Fricative احتكاكّي

Descriptive Statistics اإلحصاء الوصفّي

Inferential Statistics إحصائّيات استنتاجّية

Ethnic Revival اإلحياء العرقّي

Language Revival اإلحياء اللُّغوّي

t-Test t -اختبار

Significant Testing اختبار الّداللة اإلحصائّية

Difference )Position( االختالف والّتباين

Code Choice اختيار الّرمز
Rational Choice )Model of 

Language Planning(
الّتخطيط  من  )نموذج  العقاليّن  االختيار 

اللُّغوّي(
Language Choice االختيار اللُّغوّي

Conversational Turn-Taking أخذ األدوار املتعّلقة باملحادثة

Turn-Taking أْخذ األدوار يف احلديث

Aspiration إخراج النَّفس

Ethics أخالقّيات

Performance األداء

Conversation Management إدارة املحادثة
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Performative )Performativity( األدائّية

Realization إدراك

Assimilation اإلدغام

Diphthong اإلدغام

Correlation االرتباط

Trill ارجتاف

Heteroglossia ازدواجّية الّتباين

Double-Voice Discourse ازدواجّية اخلطاب

Double-Voicing ازدواجّية الّصوت

Double-Languaging ازدواجّية اللُّغة

Diglossia االزدواجّية اللُّغوّية

Minimal Pair أزواج دنيا

Radical Creole األساس اهلجني

Questionnaire االستبانة

Subjective Vitality Questionnaire استبانة احليوّية الّذاتّية

Minimal Response االستجابة الّدنيا

Interpellation استجواب / استنطاق
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Bidialectal استخدام هلجتني

Language Strategists إسرتاتيجّيو اللُّغة

Independence )in Conversation( استقاللّية املحادثة

Autonomy, Heteronomy االستقاللّية، الّتبعّية

Elicitation االستنباط

Deductive استنتاجّي

Linguistic Assimilation االستيعاب اللُّغوّي

Appropriation )Appropriate, vb.( االستيالء )يستويل كفعل(

Projection اإلسقاط

H-Dropping إسقاط صوت اهلاء

Style األسلوب

Style Axiom األسلوب البدهّي

Speaking Style أسلوب اخلطاب

Speech Style أسلوب اخلطاب

Stylistics األسلوبّية

Elaboration اإلسهاب

Question)s( األسئلة
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Tag Questions األسئلة اّلذيلّية

Channel Cues إشارات / دالئل القناة

Sign اإلشارة

Cataphoric )Reference( اإلشارة إىل األمام يف النّص

Contextualisation )Cue( إشارة وضع الكالم يف الّسياق املناسب

Authenticity األصالة

Ethnicity األصل الِعرقّي / اإلثنّي

Maintenance اإلصالح

Repair اإلصالح

Language Maintenance اإلصالح اللُّغوّي

Language Reform اإلصالح اللُّغوّي

Script Reform إصالح النّص

Deaf أصّم

Plosive األصوات الّساّدة لتّيار اهلواء

Consonant األصوات الّساكنة

Dental األصوات الّسنّية

Bilabial األصوات الّشفوّية
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Long, Short )Speech Sounds( أصوات الكالم )طويلة، قصرية(

Segmental )Phonology( األصوات الكالمّية املقطعّية

Approximant األصوات املشاهبة حلروف العّلة

Frame )Framing( اإلطار ) الّتأطري(

Interpretive Frame اإلطار الّتفسريّي

Cognitive Frame اإلطار املعريّف

Atlas )of Languages, Dialects( أطلس )اللُّغات والّلهجات(

Linguistic Atlas األطلس اللُّغوّي

Relexification إعادة الّتعجيم

Re-Standardisation إعادة الّتقنني / الّتوحيد القيايّس

Recreolisation إعادة الكرولة

Reduplication إعادة املضاعفة

Reallocation إعادة ختصيص

Language Re-genesis إعادة تكوين اللُّغة

Re-Nativisation إعادة تنشيط اللغة

Latching اإلغالق

Closing اإلغالق
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Modal )-ity( األفعال املساعدة

Acts of Identity أفعال اهلوّية

Borrowing االقرتاض / االستعارة

Calque االقرتاض املرتَجم

Linguistic Minority األقلّية اللُّغوّية

Acquisition )of Language( اكتساب اللُّغة

Language Acquisition اكتساب اللُّغة

Third Language )Acquisition( اكتساب اللُّغة الّثالثة
Second Language Acquisition 

)SLA(
اكتساب اللُّغة الّثانية

Second-Dialect Acquisition 

)SDA(
اكتساب الّلهجة الّثانية

Honorific ألقاب الّتبجيل

Address )Terms( ألقاب املخاطبة

Terms of Address ألقاب املخاطبة

Gastarbeiterdeutsch أملانّية العاّمل الّضيوف

Front )-ed, -ing( أمامّي )متقّدم، تقديم(

Linguistic Imperialism اإلمربيالّية اللُّغوّية

Fishman‘s Extension امتداد فيشامن
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Directive األمر

Illiteracy األميَّة

Spread االنتشار

Diffusion االنتشار / الّتشّتت

Negative spread االنتشار الّسلبّي

Language Spread االنتشار اللُّغوّي

Selection االنتقاء

Semantic Derogation االنتقاص الّداليّل
Normal Transmission / Abnormal 

Transmission
االنتقال الّطبيعّي /االنتقال غري الّطبيعّي

Gradual Shift انتقال تدرجيّي

Abnormal Transmission االنتقال غري الّطبيعي
Discourse-Related, Preference-

Related )Code-Switching(
)الّتناوب  أخرى  إىل  لغة  من  االنتقال 

اللُّغوّي(
Anthropology, Anthropological 

Linguistics
اإلنسان(،  )علم  األنثروبولوجيا 

اللُّغوّيات األنثروبولوجّية
Linguistic Anthropology األنثروبولوجيا اللُّغوّية

New English )-es( اإلنجليزّية اجلديدة

World English )-es( اإلنجليزّية العاملّية
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Vowel Merger اندماج حروف العّلة

Concord االنسجام / االّتفاق

Negative Concord انسجام النّفي

CARS إنشاء فضاء بحثّي

Linguistic Insecurity Top of Form انعدام األمن اللُّغوّي

Reflexivity االنعكاسّية

Elite Closure انغالق النّخبة

Schizoglossia االنفصام اللُّغوّي

Nasal أنفّي

Dialectalisation انقسام اللُّغة إىل هلجات

Axiom of Categoricty أنامط الّتجنُّب

Ideological Model )of Literacy( أنموذج أيديولوجّي ) للعلم / للمعرفة(

Attrition اإلناك

Ritual Insults إهانات متعاَرف عليها

Attention )Paid to Speech( االهتامم بالكالم

Preference )in Conversation( األّولوّية يف املحادثة

Ebonics إيبونكس
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Ethnologue إيثنولوغ

Linguistic Ideology األيديولوجيا اللُّغوّية

Ideology أيديولوجّية
Standard Language Ideology 

)SLI(
أيديولوجّية اللُّغة القياسّية

Language Ideology األيديولوجّية اللُّغوّية

Rhythm اإليقاع

Icon )-ic( أيقونة

Co-Researcher الباحث املشارك

Freire, Paulo )٩٧-1٩22( باولو، فريري

Actuation بداية أو أصل الّتغيري اللُّغوّي

Apposition البَدل

Variant البديل الّلفظّي

Bioprogramme الربنامج احليوّي

Visual بصّي

Rhetoric )-al( بالغة / بالغّي

Contrastive Rhetoric )CR( البالغة املتضاربة

Social Structure البناء االجتامعّي
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Texture بنية النّص

Structuralism البنيوّية

Bourdieu, Pierre )2002-1٩30( بورديو، بيري

Bernstein, Basil )2000-1٩24( برينستني، بيسل

Bickerton, Derek )-1٩26 ( بيكرتون، ديريك

Ecology البيئة / املحيط

Environment )Linguistic( البيئة اللُّغوّية

Language Ecology البيئة اللُّغوّية

Colonial Lag الّتأّخر االستعامرّي

Politeness الّتأّدب

Negative Politeness الّتأدُّب الّسلبّي

Positive Politeness الّتأدبّية اإلجيابّية

Ontogeny ر الفردّي تاريخ الّتطوُّ

External History )of Language( الّتاريخ اخلارجّي لّلغة

Internal History )of Language( الّتاريخ الّداخيّل لّلغة

Phylogeny الّتاريخ الِعرقّي

History )of Language( تاريخ اللُّغة
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Social History )of Language( تاريخ اللُّغة االجتامعّي

Indigenization الّتأصيل

Nativaisation تأصيل اللُّغة

Lexicography تأليف املعاجم

Exchange تباُدل

Alternation الّتبادل

Language Alternation الّتبادل اللُّغوي

Code Alternation الّتبادل اللُّغوّي

Dialect Switching تباُدل الّلهجات

Interdiscursivity تبادل منطقّي

Diverge )-ence( الّتباعد واالختالف

Heterogeneity of Production تباين اإلنتاج

Free Variation الّتباين احلّر

Contextual Variation الّتباين الّسياقّي

Heteronormativity تباين املعيارّية

Allophone تباين النّطق

Language Switching الّتبديل اللُّغوّي
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Consonant Cluster Simplification ع األصوات الّساكنة تبسيط جتمُّ

Renovation الّتجديد

Experiment جتربة

Experiential الّتجريبّية

Avoidance الّتجنّب

Fossilisation )Fossilised( الّتحّجر )متحّجر(

SPEAKING ث الّتحدُّ

Ventriloquation ث من خالل كالم اآلخرين الّتحدُّ

Carnival )-isation( حتّدي اهلياكل

Modernisation الّتحديث

Language Determination الّتحديد اللُّغوي

Amelioration الّتحسني يف املعنى

Conservative الّتحفُّظ

Analysis of Variance )ANOVA( حتليل الّتباين

ANOVA حتليل الّتباين

Cost Benefit Analysis (CBA) حتليل الّتكاليف والفوائد

Discourse )Analysis( حتليل اخلطاب
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Conversation Analysis )CA( حتليل املحادثة
Principal Components Analysis 

)PCA(
نات األساسّية حتليل املكوِّ

CDA حتليل النّص الّدقيق
Critical Discourse Analysis 

)CDA(
الّتحليل النّقدي للخطاب

Genre )Analysis( حتليل النّوع األديّب

Cluster Analysis حتليل جتّمع األصوات الّساكنة

Guttman Scalogram Analysis حتليل جومتان املعيارّي

Affordance)s( ل الّتحمُّ

Transition ل الّتحوُّ

Style Shifting ل األسلويّب الّتحوُّ

Southern Shift ل اجلنويّب الّتحوُّ

Lectal Shifting الّتحول اخلطايّب

Chain Shift حتّول الّسلسلة الّصوتّية

Language Shift ل اللُّغوّي الّتحوُّ

Northern Cities Shift ل املدن الّشاملّية حتوُّ

Southern Hemisphere Shift حتّول نصف الكرة اجلنويّب
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Nominalization حتويل اسمّي

Sexism الّتحّيز اجلنيّس

Androcentrism )in Language( الّتحّيز اجلنيس يف اللُّغة

Addressivity الّتخاطبّية

Acquisition Planning ختطيط اكتساب اللُّغة

Language Planning الّتخطيط اللُّغوّي

Status Planning ختطيط حالة اللُّغة

Literacy Planning الّتخطيط ملحو األمّية

Corpus Planning, Status Planning ختطيط مدّونة اللُّغة، ختطيط حالة اللُّغة

Prestige Planning ختطيط مكانة اللُّغة

Ideational ختّييّل

Overlap )in Conversation( الّتداخل يف املحادثة

Sociopragmatics الّتداولّية )الرباغامتّية( االجتامعّية

Pragmatics الّتداولّية / علم الّتخاطب

Interference تدّخل

Progressive تدّرجّي

Multidimensional Scaling الّتدريج متعّدد االجّتاهات
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Gradualism الّتدرجيّية
Teaching English to Speakers of 

Other Languages )TESOL(
تدريس اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها

Communicative Language 

Teaching
تدريس اللُّغة الّتواصلّية

Rounding )Rounded( الّتدوير امُلستدير

Notation تدوين

Footing الّتذييل

Solidarity الرّتابط

Cohesion الرّتابط )عىل مستوى اجلملة(

Coherence الرّتابط )عىل مستوى النّص(

Backsliding الرّتاجع

Order of Discourse ترتيب اخلطاب

Loan Translation الرّتمجة االقرتاضّية

Deterioration الرّتّدي / الّتدهور

Pejoration الرّتّدي يف املعنى

Social Construction )-ism( الرّتكيب االجتامعّي

Social Constructivism الرّتكيبّية االجتامعّية

Codification الرّتميز
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Synchronic الّتزامن

Surreptitious Recording الّتسجيل اخلفّي

Audio-Recording الّتسجيل الّصويت

Act Sequence ف تسلسل الفعل / التَّصُّ

Sequence )in Conversation( الّتسلسل يف املحادثة

Levelling الّتسوية

Dialect Levelling تسوية الّلهجات

Marketisation تسويق

Homogeneity of Interpretation تشابه الّتفسري أو الّتأويل

Ferguson Charles A. )٩8-1٩21( تشارلز فريغسون

Stress الّتشديد

Unmitigated الّتشديد

Formant تشكيل َموجّي ممّيز

Spelling Reform الّتصحيح اإلمالئّي

Language Correction الّتصحيح اللُّغوّي

Hypercorrection الّتصحيح املفرط

Declarative تصحيّي
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Design تصميم

Audience Design تصميم  اجلمهور

Referee Design تصميم املرجع / احلَكم

Corpus Design تصميم مدّونة اللُّغة
Membership Categorization 

)Device, Analysis(
تصنيف العضوّية )األداة، الّتحليل(

Age-Grading تصنيف الُعمر

Embedding الّتضمني

Implementation تطبيق

Language Development الّتطور اللُّغوّي

Cant تعابري خاّصة بمجموعة اجتامعّية معّينة

Census الّتعداد / اإلحصاء

Population الّتعداد الّسكايّن

Polyphony تعّددّية األصوات

Multimodal )-ity( تعّددّية األنامط

Multiplex )-ity( تعّددّية الّتشابك

Multiliteracies تعددّية القراءة والكتابة

Multilingual )-ism( تعّددّية اللُّغات
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Linguistic Pluralism الّتعددّية اللُّغوّية

Polyglossia الّتعّددّية اللُّغوّية

Polysemy تعّددّية املعاين

Transitivity الّتعّدي

Conventional Implicature الّتعريض الّتقليدّي

Conversational Implicature الّتعريض املتعّلق باملحادثة

Rheme الّتعقيب

Grammatical Intricacy الّتعقيد القواعدّي

ELT تعليم اللُّغة اإلنجليزّية
English Language Teaching 

)ELT(
تعليم اللُّغة اإلنجليزّية

Bilingual Education الّتعليم ثنائي اللُّغة
Initiation-Response-Feedback 

)IRF(
التغذّية الّراجعة لالستجابة األّولّية

IRF )Initiation-Response- 

Feedback(
الّتغذّية الّراجعة لالستجابة األّولّية

Great Vowel Shift )GVS( الّتغرّي الّصائتي الكبري

Sound Change تغرّي الّصوت

Language Change الّتغرّي اللُّغوّي

Change )in Language( الّتغيري )يف اللُّغة(
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Change From Below الّتغيري من األسفل

Change From Above الّتغيري من األعىل

Interactionism الّتفاعلّية

Symbolic Interactionism الّتفاعلّية الّرمزّية

Actualisation الّتفعيل

Deconstruction الّتفكيك

Decreolisation تفكيك الكرولة

Depidginisation تفكيك اللُّغات الكريولّية

Converge )-ence( الّتقارب

Report )Talk( تقرير احلديث

Grammaticalisation الّتقعيد

Variety Imitation تقليد الّتنّوع

Matched Guise تقنّية املظهر املتطابق

Standardisation الّتقييس / الّتقنني

Evaluation الّتقييم

Speech Evaluation الّتقييم اخلطايّب

Language Evaluation الّتقييم اللُّغوّي
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Repetition الّتكرار

Accommodation الّتكيُّف

Collocation تالزم الكلامت

Manipulation الّتالعب

Language Play الّتالعب اللُّغوّي

Play الّتالعب اللُّغوّي

Verbal Play الّتالعب الّلفظّي

Ludic الّتالعب باللُّغة

Mitigation )Mitigate)d(( الّتلطيف

Apprenticeship الّتلمذة

Tip ه تلميح ُموجَّ

Perfect )-ive( الّتاممّية

Representation الّتمثيل

Narrow )Transcription( الّتمثيل الّدقيق بالكتابة الّصوتّية

Position )-ing( الّتمركز

Focusing, Diffusion الّتمرُكز، االنتشار

Linguistic Discrimination التمييز اللُّغوّي
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Linguicism الّتمييز عىل أساس اللُّغة

Inertextuality الّتناص

Code-Switching الّتناوب اللُّغوّي
Situational, Metaphorical )Code-

Switching(
الّتناوب اللُّغوّي الّظريّف واملجازّي

Intersentential Code-Switching الّتناوب اللُّغوّي داخل اجلملة

Intra-Sentential Code-Switching الّتناوب اللُّغوي ضمن اجلملة

Co-Ordinate Bilingualism تنسيق ثنائّية اللُّغة

Socialisation الّتنشئة االجتامعّية

Language Revitalisation الّتنشيط اللُّغوّي

Sequential Organisation الّتنظيم الّتسلسيّل

Intonation الّتنغيم

Social Variation الّتنّوع االجتامعّي

Performance Variety تنّوع األداء

Stylistic Variation ع األسلويّب الّتنوُّ

Regional Variation الّتنّوع اإلقليمّي

Geographical Variation الّتنّوع اجلغرايّف

Interspeaker Variation ثني ع الّداخيل بني املتحدِّ الّتنوُّ
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Intra-Speaker Variation ع الّداخيل للمتحّدث نفسه الّتنوُّ

Language Diversity الّتنّوع اللُّغوّي

Language Variation الّتنّوع اللُّغوّي

Variation ع اللُّغوّي الّتنوُّ

Variety ع اللُّغوّي الّتنوُّ

Sociolinguistic Variation الّتنّوع اللُّغوّي االجتامعّي

Stable Variation الّتنّوع املستقّر

Structured Variation الّتنّوع املنظَّم

Diversity )in Language( ع يف اللُّغة الّتنوُّ

Fingerspelling الّتهجئة باألصابع

Cultivation الّتهذيب

Language Cultivation الّتهذيب اللُّغوّي

Articulatory Setting هتيئة النّطق

Endogenous Communication الّتواصل الَبيني

Language Contact الّتواصل اللُّغوّي

Interethnic Communication الّتواصل عرب األعراق

Cross-Cultural Communication الّتواصل عرب الّثقافات
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Intercultural Communication الّتواصل عرب الّثقافات
Non-Verbal Communication 

)NVC(
الّتواصل غري الّلفظّي

Exogenous Communication تواصل ناٍم من اخلارج

Language Documentation الّتوثيق اللُّغوّي

Medium ط التوسُّ

Expansion Diffusion ع االنتشار توسُّ

Lexical Diffusion ع املعجمّي الّتوسُّ

Non-Prevocalic /r/ اّلتي ال حتدث قبل حرف العّلة

Culture الّثقافة

Popular Culture الّثقافة الّشعبّية

Subculture الّثقافة الفرعّية

Linguistic Culture الّثقافة اللُّغوّية

Three Circles of English ثالث دوائر من اللُّغة اإلنجليزّية

Three-Language Formula ثالثّية اللُّغة

Ambilingual ثنائّي اللُّغة املتوازنة

Balanced Bilingual ثنائّي اللُّغة املتوازنة

Passive Bilingual ثنائّي اللُّغة غري املتفاعل
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Duetting ثنائّية األدوار

Bilingual )-ism( ثنائّية اللُّغة

Subtractive Bilingualism ثنائّية اللُّغة املخَتزلة

Bilingual Mixed Language ثنائّية اللُّغة املختلطة

Compound Bilingualism ثنائّية اللُّغة املرّكبة

Stable Bilingualism ثنائّية اللُّغة املستقّرة

Additive Bilingualism ثنائّية اللُّغة املضافة

Verbal Duelling الّثنائّية الّلفظّية

Conversational Maxims الّثوابت املتعّلقة باملحادثة

Maxims of Conversation ثوابت املحادثة

Lateral جانبّي

Argument اجلدل

Dialectic )-al( اجلدلّية

New جديد

Speech Island جزيرة اخلطاب

Linguistic Geography اجلغرافّية اللُّغوّية

Verb Phrase )VP( مجلة فعلّية
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Audience اجلمهور

Sex اجلنس

Grammatical Gender جنس قواعدّي

Sexuality اجلنسانّية

Linguistic Sexism اجلنسانّية اللُّغوّية

Setting جّو املحادثة / الّزمان واملكان

Neighbourhood اجلوار

Goffman, Erving )82-1٩22( جوفامن، إيرفنج

Gumperz, John, J. )-1٩22 ( جون مجربز
Conversational Historic Present 

)CHP(
احلارض الّتارخيّي للمحادثة

Mood احلالة

Status احلالة

Social Status احلالة االجتامعّية

Determinism احلتمّية
Linguistic Determinism, 

Linguistic Realtivity
احلتمّية اللُّغوّية، النّسبّية اللُّغوّية

Modernity احلداثة

Speech Event احلدث اخلطايّب
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Literacy Event احلدث املتعّلق بمحو األمّية

Dialect Boundary حدود الّلهجة

Liminal )-ity( احلدّية

Parole حديث

Foreigner Talk حديث األجانب

-t/-d  Deletion –t/-d حذف األصوات

Copula Deletion حذف الفعل الّرابط

Gate-Keeping حراسة البّوابة

Intrusive r حرف  تدّخيّل زائد

Vowel )Vocalic( حرف العّلة )معلول(

Mid )Vowel( حرف العّلة يف وسط الكلمة

Monophthong
حركة  بدون  ُيلفظ  واحد  عّلة  حرف 

أعضاء النّطق
Missionaries احلركات الّتبشريّية

Move حركة

Plain Language Movement حركة الّتبسيط اللُّغوّي

Language Movement احلركة اللُّغوّية

Close )Vowels( حروف العّلة القريبة / العالية
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Cardinal Vowels حروف العّلة املرجعّية

Unrounded )Vowels( حروف العّلة غري املستديرة

Linguistic Rights احلقوق اللُّغوّية

Observer‘s Paradox حكم امُلشاهد

Velar حلقّي

Glottal حنجرّي

t-Glottalling حنجرّي

Dialogic )Dialogism( احلوارّية

Ethnolinguistic Vitality حيوّية اإلثنّية اللُّغوّية

Stative خربّي

Paralinguistic اخلصائص اللُّغوّية اإلضافّية

Pandialectal
الّلهجات  خمتلف  بني  مشرتكة  خصائص 

لنفس اللُّغة

Panlectal
الّلهجات  خمتلف  بني  مشرتكة  خصائص 

لنفس اللُّغة
Isogloss اخلّط الومهّي الفاصل بني الّلهجات

Error خطأ

Careful Speech اخلطاب االنتقائّي / املصطنع

Casual Speech اخلطاب العادّي / املعتاد
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Monitored Speech اخلطاب املراَقب

Authoritative Discourse اخلطاب املوثوق

Institutional )Discourse( اخلطاب املؤّسيّس

Single-Voice Discourse اخلطاب ذو الّصوت الواحد

Care-Giver Speech خطاب مقّدم الّرعاية
Danger od Death )Interview 

Question(
خطر املوت )سؤال املقابلة(

Mixing اخللط

Code-Mixing اخللط اللُّغوّي

Language Mixing اخللط اللُّغوّي

Dialect Mixing اخللط بني الّلهجات

Creationism اخلَلقّية

Androgyny اخلنثوّية

Cross-Sectional Study الّدارسة املقطعّية

Signifier, Signified الّدال واملدلول

Standardisation Cycle الّدائرة القياسّية

Centripetal الّدائري

Outsiders الّدخالء
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Norm )Linguistic( الّدراسات اللُّغوّية االعتيادّية

Literacy Studies دراسات حمو األمّية

New Literacy Studies دراسات حمو األمّية احلديثة

Survey الّدراسة املسحّية
Survey of English Dialects 

)SED(
الّدراسة املسحّية لّلهجات اإلنجليزّية

Longitudinal Study دراسة طولّية

Pilot Study دراسة مبدئّية عىل نطاق حمدود

Essayist Literacy الّدراية املقالّية

Connotation الّداللة

Statistical Significance الّداللة اإلحصائّية

Merger الّدمج

Immersion )Education( دمج الّتعليم

Language Amalgamation الّدمج اللُّغوي

Role الّدور

Turn )in Conversation( الّدور )يف املحادثة(

Speaking Turn الّدور الّتحادثّي

Floor الّدور يف احلديث
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Hymes, Dell H. )-1٩2٧ ( ديل، هايمز

Religion الّدين

Subjectivity الّذاتّية

Intersubjectivity الّذاتّية البينّية

Moral Panic الّذعر األخالقّي

Masculinity )-ies( الّذكورة

Male-as-Norm الّذكورة كمعيار

Hegemonic Masculinity ذكورّية مهيمنة

Androcentric Generics الّذكورّية/ النّوع الّذكرّي

Cultural Capital رأس املال الّثقايف

Symbolic Capital رأس املال اّلرمزّي

Linking r r ربط

Linking Verb ربط الفعل

NORM الّرجال املسنّون اّلذين يقطنون األرياف

Formal )-ity( رسمّي

Formalism الّرسمّية

Desire الّرغبة
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Raise )-ed, -ing( الّرفع

Code الّرمز

’They‘ Code رمز الّضمري )هم(

Mixed Code الّرمز املختَلط

Restricted Code الّرمز املقّيد

Symbol, Symbolic الّرمز، الّرمزّية

’We‘ and ’They‘ Codes رموز )نحن( و)هم(

Weak Ties الّروابط الّضعيفة

Strong Ties الّروابط القوّية

Lakoff, Robin روبن الكوف

Dummy زائف

Tense-Modality-Aspect الّزمن- الّطريقة- اجلانب

Adjacency Pair زوج الكالم املتجاِور

Aggravation )Aggravate)d( زيادة احلّدة / زائد احلّدة

Political Correctness الّسدادة الّسياسّية

Stylistic Continuum الّسلسلة األسلوبّية

Speech Continuum الّسلسلة اخلطابّية
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Cline الّسلسلة اللُّغوّية املّتصلة

Dialect Chain سلسلة الّلهجات

Dialect Continuum سلسلة الّلهجة

Creole Continuum سلسلة كريول

Post-Creole Continuum سلسلة كريول الاّلحقة

Commodification سلعنة اللُّغة

Positive Face الّسلوك اإلجيايّب

Language Attitudes الّسلوكيات اللُّغوّية

Feature سمة / ميزة

Miscommunication سوء الّتواصل

Symbolic Marketplace الّسوقّية الّرمزّية

Linguistic Marketplace الّسوقّية اللُّغوّية

Language Policy الّسياسة اللُّغوّية

Context الّسياق

Context of Culture الّسياق الّثقايف

Context of Situation سياق الّظرف

Syntagmatic سياقّي
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Dominance )Interactional( الّسيطرة / اهليمنة

Shibboleth الّسيل الّدافق / املجرى

Social Semiotic)s( الّسيامئّية / علم اإلشارة االجتامعّي

Semiotics )Semiotic( الّسيميائّية / علم اإلشارة

Network الّشبكة

Social Network شبكة الّتواصل االجتامعّي

Semi-Communication شبه الّتواصل

Noun Phrase شبه اجلملة االسمّية

Semi-Speaker ث شبه املتحدِّ

Semi-Lingualism شبه لغوّي

Interlocutor الّشخص املخاَطب

Interviewee الّشخص املقاَبل

Felicity Conditions رشوط الّلباقة

Ethnopoetics عر الِعرقّي الشِّ

Orality الّشفهّية

Oral شفوّي

Labio-Velar شفوي-حلقّي
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Labio-Dental شفوي-سنّي

Citation Form شكل االقتباس

Epistemic )Modality( الّشكل اللُّغوّي املعريّف

Form )Vs Function( الّشكل مقارنة بالوظيفة

Complaint )Tradition( الّشكوى )الّتقليد(

High )Vowel( صائت عاٍل

Correctness الصّحة اللُّغوّية

Verbal Hygiene صّحة الّلفظ

Friend of a Friend صديق الّصديق

Rapport )Talk( الّصلة )باحلديث(

Silence الّصمت

Closed )Word Class( ِصنف الكلمة املغلقة

Voice )-ed, -ing( الّصوت

Retroflex صوت ارتدادّي

Affricate صوت احلرف الّساكن

Post-Vocalic /r/ صوت الّراء ما بعد حرف العّلة

Alveolar الّصوت الّساكن
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Short )Speed Sound( الّصوت القصري

Schwa صوت حروف العّلة املركزّية

Tap صوت نقرّي أو صامت(

Linguistic Phonetics الّصوتيات اللُّغوّية

Stereotype الّصورة النّمطّية

Phatic )Communion( صيغة جماملة لطائفة معّينة

Register رضب استعاميّل

T and V Pronouns T , V الّضامئر

Pronoun, Pronoun Choice الّضامئر، اختيار الّضامئر

It-Clefting )It( الّضمري غري العاقل الّتأكيدّي

Aspirers الّطاحمون

Caste الّطائفة

Class الّطبقة

Social Class الّطبقة االجتامعّية

Working Class الّطبقة العاملة

Middle Class الّطبقة الوسطى

Stratification (Stratified) الّطبقّية
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Social Stratification الّطبقّية االجتامعّية

Centrifugual الّطرد املركزّي

Ways of Speaking طرق الكالم

Manner of Articulation طريقة النّطق

Low Modality طريقة منخفضة

Panchronic
حول  تعميامت  تشكيل  إىل  هتدف  طريقه 

تغرّي األصوات يف اللُّغات
Ritual الّطقوس

Situation الّظرف

Habitus عادة
Malinowski, Bronislaw )-1884

1٩42(
العامِل برونسلو مالينوسكي

Voloshinov, Valentin Nikolaevich 

)1٩36-18٩٥(
العامِل فولوشينوف فاالنتاين

Vygotsky, Lev )1٩34-18٩6( العامِل فيجوتسكي، ليف

Aspect عامل الزمن يف الفعل

Slang العامّية

Back Slang العامّية العكسّية

Rhyming Slang العامّية املقّفاة

Informalisation عامّية، غري الّرسمّية



-٥٥٢-

Language Family العائلة اللُّغوّية

Endearment )Terms of( عبارات الّتحّبب

Constative )Utterances( العبارات الّتصحيّية

Interpersonal َعرب األشخاص

Crossing العبور

Border Crossing عبور  احلدود

Language Crossing عبور اللُّغة

Implicature عرض

Race الِعرق

Modernism العصنة

Linguistic Habitus العقيدة اللُّغوّية

Marker عالمة

Tagging العالمة أو الوسم

Sociology of Language علم اجتامع اللُّغة

Phonology )Phonological( علم األصوات الكالمّية

Suprasegmental )Phonology( علم األصوات املقطعّية

Semantics )Semantic( علم الّداللة / املعنى
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Ethnosemantics علم الّداللة الِعرقّي

Semiology علم الّرموز / اإلشارات

Politics of Language علم الّسياسة اللُّغوّية

Morphology علم الّصف

Phonetics )Phonetic( علم الّصوتّيات

Sociophonetics علم الّصوتّيات االجتامعّي

Prosody علم العروض

Lexicogrammar علم القواعد الّلفظّي

Microsociolinguistics علم اللُّغة االجتامعّي اجلزئّي

Macrosociolinguistics علم اللُّغة االجتامعّي الكيّلّ

Linguistic Ecology علم اللُّغة اللُّغوّي

Developmental Linguistics علم اللُّغوّيات الّتطّوري

Dialectology علم الّلهجات

Social Dialectology علم الّلهجات االجتامعّي

Perceptual Dialectology علم الّلهجات اإلدراكّي

Syntax )Syntactic( علم النّحو )نحوّي(

Social Psychology علم النّفس االجتامعّي
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Discursive Psychology علم النّفس اخلطايّب

Orthography علم قواعد اإلمالء والّتهجئة

Age الُعمر

Critical Age )of Acquisition( العمر احلرج )الكتساب اللُّغة(

Conative العمل الّتطوعّي

Fieldwork العمل امليدايّن

Signing عملّية الّتأشري

Pidginisation عملّية تبسيط اللُّغة

Racism العنصّية

Globalisation العوملة

Sample عّينة

Random Sample العّينة العشوائّية

Judgement Sample العّينة امُلحَكَمة

Non-Stative غري َخربّي

Ungrammatical غري قواعدّي

Unmarked غري معلوم

Lexical Gap الفجوة املعجمّية
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Tenor فحوى

Individual الفرد

Balance Hypothesis فرضّية الّتوازن

Deficit (Hypothesis) فرضّية العجز

Sapir-Whorf Hypothesis فرضّية سابري وورف

Act الفعل / الّتّصف

Copula الفعل الّرابط )رابط الّصفة(

Illocutionary )Act, Force( فعل الكالم )الفعل، القّوة(

Locutionary )Act, Force( فعل الكالم )الفعل، القّوة(

Perlocutionary )Act, Force( فعل الكالم )الفعل، القّوة(

Do )Unstressed( الفعل املساعد )غري امُلشّدد(

Mutual Intelligibility الفهم املتباَدل

Tense فئة زمن الفعل

Firth, J. R. )1٩60-18٩0( فريث

Fairclough Norman )-1٩41 ( فريكلوف نورمان

Fishman, Joshua )-1٩26 ( فيشامن، جوشوا

Rule قاعدة
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Varbrul قاعدة املتغرّي

Variable Rule قاعدة املتغرّي

Sound Law قانون الّصوت

Language Legislation القانون اللُّغوّي

Leader )of Linguistics Change( )قائد )الّتّغري اللُّغوّي

Word List قائمة الكلامت

Acceptance القبول

Power القدرة

Oracy )-ies( القدرة عىل اخلطابة

Reading Passage قراءة قطعة

Near-Merger قريب االندماج

Narrative قّصة

Channel القناة

Back Channel القناة اخللفّية

Grammar قواعد

Variety Grammar قواعد اللُّغة املتنّوعة

Polylectal Grammar قواعد الّلهجات املتعّددة
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Grammatical )-ity( قواعدّي

Symbolic Power القّوة الّرمزّية

Nationalism, Nationism القومّية والقطرنة

Analogy القياس

Dual Standardisation القياسّية املزدوجة

Change in Progress قيد الّتغيري

Constraints قيود / ضوابط

Kachru, Braj B. )-1٩32 ( كاترشو براج

Broad )Transcription( الكتابة الّشاملة

Density كثافة

Lexical Density الكثافة املعجمّية

Creole )Creolisation( كريول )كرولة(

Fort Creole, Plantation Creole كريول احلصون / كريول املزارع

Plantation Creole كريول املزارع

Creoloid الكريولويد

Competence الكفاءة

Communicative Competence الكفاءة الّتواصلّية
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Babay Talk كالم األطفال  الّصغار

Telegraphic Speech الكالم الربقّي

Fast Speech الكالم الرّسيع

Passivisation الكالم املبنّي للمجهول

Connected Speech الكالم املّتصل

Child-Directed Speech )CDS( الكالم املوّجه لألطفال

Asymmetrical )Talk( الكالم غري املتناَظر

Hedge كالم َمِرن

Argot الكلامت الرّسّية

Taboo الكلامت امُلحّرمة

Key )-ing( الكلامت املفتاحّية

Content Word الكلامت ذات املحتوى / املعنى

Lexeme الكلمة

Form Word الكلمة الّشكلّية

Anaphoric )Reference( الكلمة املرجعّية

Lexical Word الكلمة املعجمّية

Loanword كلمة دخيلة
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Grammatical Word كلمة قواعدّية

Function Word كلمة وظيفّية

Quantitative كمّي

-ing الحقة | اسم فاعل

Destandardisation الاّلقياسّية
Transition Relevance Place 

)TRP(
حلظة انتهاء الّدور

Abstand, Ausbau )Languages( اللُّغات املبَتعدة واملتطّورة

Ausbau اللُّغات املتطّورة

Syllable-Timed )Languages( اللُّغات املقاطعّية

Language اللُّغة

Religious Language)s( اللُّغة / اللُّغات الّدينّية

Fatherese اللُّغة األبوّية

Contact Language لغة االّتصال

Foreign Language اللُّغة األجنبّية

Literacy Language اللُّغة األدبّية

A Priori Language اللُّغة االستداللّية

Sign Language م لغة اإلشارة / لغة الصُّ
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Jargon اللُّغة االصطالحّية جلامعة ما

Primary Language اللُّغة األصلّية

Majority Language لغة األغلبّية

Minority Language لغة األقلّية

Regional Language اللُّغة اإلقليمّية

Endoglossic Language اللُّغة األّم

Mother Tongue اللُّغة األّم

Motherese لغة األّم املبّسطة

BASIC English اللُّغة اإلنجليزّية األساسّية

English-Only اللُّغة اإلنجليزّية فقط

EFL اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية
English as a Foreign Language 

)EFL(
اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أجنبّية

English as a Native Language 

)ENL(
اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أصلّية

ENL اللُّغة اإلنجليزّية كلغة أصلّية

EAL اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية
English as an Additional 

Language )EAL(
اللُّغة اإلنجليزّية كلغة إضافّية
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English as a Second Language 

)ESL(
اللُّغة اإلنجليزّية كلغة ثانية

ESL اللُّغة اإلنجليزّية كلغة ثانية
English for Speakers of Other 

Languages )ESOL(
اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها

ESOL اللُّغة اإلنجليزّية للنّاطقني بغريها

First Language اللُّغة األوىل

L1, L2 etc. اللُّغة األوىل، اللُّغة الّثانية،... إلخ

Heritage Language لغة الرّتاث

Formulaic Language اللُّغة الرّتكيبّية
Language of Wider 

Communication 
لغة الّتواصل الواسع

Kultursparche لغة الّثقافة

Body Language لغة اجلسد

Signed Language اللُّغة الّدالة

Substrate )Substratum( لغة الّدولة األساسّية

Authority اللُّغة الّرسمّية

Official Language اللُّغة الّرسمّية

Mock Language اللُّغة الّساخرة
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Lesbian and Gay Language لغة الّسحاقّيات واملثلّيني
Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Queer )LGBTQ( 

Language

اجلنس،  ثنائّي  املثيّل،  الّسحاقّية،  لغة 
املتحّولون جنسيًّا، املتحّررون جنسيًّا

Secret Language اللُّغة الرّسّية

Black English Vernacular )BEV( لغة الّسود اإلنجليزّية العامّية

Youth Language لغة الّشباب

Poetic )Poetics( عر لغة الشِّ

Superstrate )Superstratum( لغة الّطبقة العليا املسيطرة

U, Non-U لغة الّطبقة العليا، العاملة

Child Language لغة الّطفل

International Language اللُّغة العاملّية

Colloquial Language اللُّغة العامّية

Metalanguage اللُّغة العليا )الفوقّية(

National Language اللُّغة القومّية

A Posteriori Language اللُّغة املتأّخرة

Equilingual اللُّغة املّتزنة

Intertwined Language اللُّغة املتشابكة
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Mesolang اللُّغة املتوّسطة

Gay Language لغة املثلّيني

Community Language لغة املجتمع

Target )Language( اللُّغة امُلسَتهَدفة

Elaborated, Restricted )Codes( اللُّغة املسهبة واللُّغة املقتضبة

Lingua Franca اللُّغة املشرتكة

Source Language لغة املصدر

Artificial Language اللُّغة املصَطنعة

Host Language اللُّغة املضيفة

Lexifier Language لغة املعجم

Home Language لغة املنزل

Endangered Language اللُّغة املهّددة باالنقراض

Adstrate )Adstratum( اللُّغة املؤّثرة أو املتأّثرة بلغة أخرى

Women‘s Language لغة النّساء

Stable Pidgin اللُّغة اهلجينة املبّسطة املستقّرة

Language Diary اللُّغة اليومّية

Interlanguage لغة بينّية
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Exoglossic Language لغة خارجّية املفردات

Language Entrepreneurs لغة رجال األعامل

Standard )Language, Variety( لغة رسمّية، هلجة رسمّية

Semi-Creole اللُّغة شبه الكريولّية

Global Language لغة عاملّية / كونّية

Non-Sexist )Language( اللُّغة غري اجلنسانّية

Language -in-Education Planning اللُّغة يف الّتخطيط الرّتبوّي

Abrupt Creolisation لغة كريول غري املرتابطة

Pluricentric Language اللُّغة متعّددة املراكز

Pidgin لغة هجني مبّسطة

Expanded Pidgin لغة هجني مبّسطة ممتّدة

Extended Pidgin لغة هجينة مبّسطة ممتّدة

Language and Sex اللُّغة واجلنس

Language and Desire اللُّغة والّرغبة

Language and Gender اللُّغة والنوع االجتامعي

Transplanted )Dialect, Language( اللُّغة، الّلهجة املغروسة

Linguistics اللُّغوّيات
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Sociolinguistics )Sociolinguistic(
اللُّغة  )علم  االجتامعّية  اللُّغوّيات 

االجتامعّي(
Interactional Sociolinguistics اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية

Interactive Sociolinguistics اللُّغوّيات االجتامعّية الّتفاعلّية

Variationist )Sociolinguistics(
الّتنّوع  عىل  املبنّية  االجتامعّية  اللُّغوّيات 

اللُّغوّي
Critical Sociolinguistics اللُّغوّيات االجتامعّية النّقدّية
Lavender Linguistics, 

Language)s( 
اللُّغوّيات األرجوانّية )لغة الّشواذ(

Socio-Historical Linguistics اللُّغوّيات الّتارخيّية االجتامعّية

Empirical Linguistics اللُّغوّيات الّتجريبّية

Applied Linguistics اللُّغويَّات الّتطبيقّية

Educational Linguistics اللُّغوّيات الّتعليمّية

Integrational Linguistics اللُّغوّيات الّتكاملّية

Diachronic اللُّغوّيات الّزمنّية

Folk Linguistics اللُّغوّيات الّشعبّية

Queer Linguistics لغوّيات الّشواذ

Ethnolinguistics اللُّغوّيات الِعرقّية

Secular Linguistics اللُّغوّيات العلامنّية
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Metalinguistics اللُّغوّيات العليا

Forensic Linguistics اللُّغوّيات القضائّية
Autonomous )Model of 

Language Study(
لدراسة  )أنموذج  املستقّلة  اللُّغوّيات 

اللُّغة(
Critical Linguistics اللُّغوّيات النّقدّية
Systemic Functional Linguistics 

)SFL(
اللُّغوّيات الوظيفّية النّظامّية

Historical Linguistics لغوّيات تارخيّية

Geographical Linguistics لغوّيات جغرافّية

Geolinguistics لغوّيات جغرافّية

Langue, Parole Langue اللُّغوّيات والكالم

Utterance الّلفظ

Received Pronunciation )RP( الّلفظ امُلتلّقى / الّلهجة ذات اهليبة

Verbal لفظّي

Accent الّلكنة

Uvular الّلهاة

Rhotic /r/ الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ صوت

r-Full, r-Less /r/ الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي تلفظ / ال تلفظ صوت

Non-Rhotic /r/الّلهجات اإلنجليزّية اّلتي ال تلفظ صوت
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Mixed Lect, Dialect الّلهجات املختَلطة، الّلهجات

Dialect هلجة

Lect الّلهجة

’L‘ Variety ’L‘ الّلهجة

Sociolect الّلهجة االجتامعّية

General American الّلهجة األمريكّية الّدارجة
African American Vernacular 

English )AAVE(
هلجة األمريكّيني من أصول إفريقّية

New Dialect الّلهجة اجلديدة

Border Dialect الّلهجة احلدودّية

Fudged Lect, Dialect الّلهجة اخلادعة

Basilect, Mesolect, Acrolect الّلهجة الرسمّية

High )Variety( الّلهجة العالية

’H‘ Variety, ’L‘ Variety الّلهجة العالية / الّلهجة املتدّنية

Vernacular الّلهجة العامّية

Ethnolect الّلهجة الِعرقّية / اإلثنّية

Eye-Dialect هلجة العني

Acrolect الّلهجة الفردّية املتقّدمة
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Dialect Divergence الّلهجة املتباعدة

Dialect Convergence الّلهجة املتقاربة

Mesolect الّلهجة املتوّسطة

Transported )Dialect( الّلهجة املنقولة
Institutionalised Variety, 

Performance Variety
الّلهجة املؤّسسّية / هلجة األداء

Genderlect هلجة النّوع االجتامعّي

Koine )-isation(
لغة سائدة يف منطقة  لتكون  هلجة أمست 

كبرية
Interdialect هلجة جديدة

Extra-Territorial Dialect الّلهجة خارج اإلقليم

Patois هلجة عامّية

Idiolect هلجة فردّية

Estuary English هلجة مصّب النّهر اإلنجليزّية
Non-Standard )Language, 

Variety(
الّلهجة، اللُّغة غري الّرسمّية

Post-Structuralism ما بعد البنيوّية

Postmodernism ما بعد احلداثة

Pre-Pidgin ما قبل اللُّغة اهلجينة املبّسطة
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Halliday, M. A. K. )-1٩2٥ ( مايكل هاليدي

Grice‘s Maxims مبادئ غرايس

Overlexicalization املبالغة املعجمّية

Overgeneralisation املبالغة يف الّتعميم

Innovator )Innovative( مبتكر )ابتكارّي(

Territorial Principle املبدأ اإلقليمّي

Co-Operative Principle املبدأ الّتعاويّن

Uniformitarian Principle مبدأ الّتامثل

Personality Principle املبدأ الّشخيّص

Cafeteria Principle مبدأ الكافيترييا

Early Adopter امُلتبنّي املبّكر

Native )Speaker, Language( ث األصيّل، اللُّغة األصلّية املتحدِّ

Jocks and Burnouts املتحّمسون واملنهكون
Interlopers, Insiders, Outsiders, 

Aspirers
املتطّفلون، املّطلعون، الّدخالء، الّطاحمون

Palato-Alveolar متعّلق بالّصوت سقف احللقّي- الّسنخّي

Palatal متعّلق بسقف احلَلق

Variable املتغرّي
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Social Variable املتغرّي االجتامعّي

Dependent Variable املتغرّي الّتابع

Linguistic Variable املتغري اللُّغوّي

Sociolinguistic Variable املتغرّي اللُّغوّي االجتامعّي

Independent Variable املتغرّي املستقّل
Mean Length of Utterance 

)MLU(
متوّسط طول الكالم

Metaphorical )Code-Switching( جمازّي )الّتناوب اللُّغوّي(

Domain جمال

Field جمال / حقل

Semantic Field املجال الّداليّل

Language Academies املجامع اللُّغوّية

Discourse Community املجتمع اخلطايّب

Speech Community املجتمع اخلطايّب

Community of Practice جمتمع املامرسة

Language Societies املجتمعات اللُّغوّية

Group جمموعة

Social Group املجموعة االجتامعّية
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Peer Group جمموعة األقران

Muted Group املجموعة الّصامتة

Control Group املجموعة الّضابطة

Dominant )Group, etc.( املجموعة املسيطرة / املهيمنة

Lexical Set املجموعة املعجمّية

Conversation املحادثة

Conversationalisation املحادثة العملّية

Ann Arbor Trial Ann Arbor حماكمة مدينة

Equivalence Constraint حمّدد الرّتادف

Determiner املحّددات

Literacy )-ies( حمو األمّية

Functional Literacy حمو األمّية الوظيفّي

Periphery املحيط اخلارجّي / اهلاميّش

Addressee املخاَطب / املستقبِل

Heteronym)y( خمالفة صوتّية

Chi-Square Chi مرّبع

Repertoire املخزون اللُّغوّي
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Interpretative Repertoires املخزون اللُّغوّي الّتفسريّي

Schema خمّطط

Input مدخل

Corpus مدّونة اللُّغة

Generic Masculine ُمذّكر عاّم

Interpretive )Approach( املذهب الّتفسريّي
Prescriptivism )Prescriptive, 

Prescriptivist(
مذهب الوصف )املوصوف، الواصف(

Acrolang مراحل اكتساب اللُّغة

Basilang, Mesolang, Acrolang مراحل اكتساب اللُّغة

Adolescence )Adolescent( املراهقون

Reference )Referent, Referential( املرجع )املرجعّية، مرجعي(

Holophrasis )Holophrastic(
مرحلة الّتعبري عن فكرة كاملة من خالل 

كلمة واحدة
Centre, Periphery املركزّي، اجلانبّي / اهلاميّش

Rhenish Fan مروحة نر الّراين

Auxiliary املساعد

Social Distance املسافة االجتامعّية

Third Space املسافة الّثالثة
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Scaffolding امُلساندة

Linguistic Equality املساواة اللُّغوّية

Consultant املستشار

Level املستوى

P-Level ’p‘ مستوى

Speech Level مستوى اخلطاب

Language Levels مستويات اللُّغة

Participant املشارك

Subject )in Research( املشارك )يف البحث(

Informant املشارك يف الّدراسة

Involvement )in Conversation( املشاركة )يف املحادثة(
High Involvement 

)Conversational Style(
مشاركة كبرية

Representational Resources املصادر الّتمثيلّية

Historic Present مضارع تارخيّي

Insiders املّطلعون

Dictionaries املعاجم

Anti-Sexist )Language( معاداة الّتحيُّز اجلنيس يف اللُّغة
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Anti-Language معاداة اللُّغة

Whinnom Formula معادلة وانيوم

Loanblend املعالِج الّتقليدّي

Language Treatment معاجلة اللُّغة
Spearman Rank Order 

Correlation
معامل سبريمان لالرتباط

Lexicon املعجم

Lexicalization معجمّي

Lexis )Lexical( معجمّي

Cultural Literacy املعرفة )الّدراية( الّثقافّية

Critical Literacy املعرفة )الّدراية( النّقدّية

Academic Literacy )-ies( املعرفة األكاديمّية

World Knowledge املعرفة العاملّية
Knowledge About Language 

)KAL(
املعرفة اللُّغوّية

Given, New معروف، جديد

Meaning املعنى
Summer Institute of Linguistics 

)SIL(
املعهد الّصيفّي لّلغوّيات
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Regional Standard املعيار اإلقليمّي

Language Standard معيار اللُّغة

Saussurean Paradox مفارقة دي ساسور

Kinship )Terms( )مفاهيم(  القرابة

Irrealis املفاهيم غري املحتملة

Open مفتوح

Mother-in-Law Vocabulary, Style مفردات وأسلوب احلامة

Interview مقابلة

Sociolinguistic Interview املقابلة اللُّغوّية االجتامعّية

Back )-ed, -ing( املقاطع اخللفّية

Interruption املقاطعة

Morpheme
لغوّية  وحدة  أصغر  يمّثل  رصيّف  مقطع 

ذات معنى
Implicational Scale )-Scaling( املقياس الّتطبيقّي

Place of Articulation مكان النّطق

Prestige املكانة / اهليبة

Covert Prestige املكانة اللُّغوّية الّضمنّية

Overt Prestige املكانة اللُّغوّية الّظاهرة
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Appropriateness )Appropriate, 

adj.(
املالءمة )مالئم كصفة(

Participant Observation مالحظات املشارك

Discourse Practice)s( املامرسات اخلطابّية

Discursive Practice لطوّية املامرسات اخلطابّية السُّ

Literacy Practice)s( ممارسات القراءة والكتابة

Practice )Social( املامرسة االجتامعّية

Social Practice املامرسة االجتامعّية

Bottom-up من األسفل إىل األعىل

Top-Down من األعىل إىل األسفل

Emic من الّداخل )من منظور املوضوع(

Etic / Emic
من الّداخل )من منظور املوضوع( / من 

اخلارج )من وجهة نظر املراِقب(
Nonce )Borrowing( مناسبة احلالة )االقرتاض(

S-Curve  S منحنى 

Low )Vowel( منخفض )حرف عّلة(

Area )I( )I( املنطقة  

Relic Area منطقة األثر القديم
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Transition Area )Transitional 

Area(
منطقة الّتحّول

Zone of Proximal Development 

)ZPD(
منطقة الّتطوير الّتقريبّي

Linguistic Area املنطقة اللُّغوّية

Sprachbund املنطقة اللُّغوّية

Sociolinguistic Area منطقة لغوّية اجتامعّية
Descriptivism )Descriptive, 

Descriptivist(
املنهج الوصفّي

Inductive, Deductive )Methods( املنهجّيات االستقرائّية واالستنباطّية

Critical Pedagogy املنهجّية )البيداغوجيا( النّاقدة

Ethnomethodology املنهجّية الِعرقّية

Lames املهّمشون

Informed Consent املوافقة الواعية

Attitudes )towards Language( املواقف )نحو اللُّغة(

Language Death موت اللُّغة

Founder )Principle, Population( مؤّسس )مبدأ، الّسكان(

Indicator مؤرّش

Index )-ical, -icality( مؤرّش / رمز خاّص
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Exophoric )Reference( مؤرّش خارجّي املرجعّية

Socio-Economic Indices املؤرّشات االجتامعّية االقتصادّية

Topic املوضوع

Theme, Rheme املوضوع والّتعقيب

Localisation املوقع

Low )Variety( املوقع

Subject Position املوقف املحكوم

High Modality موقفّية كربى

Author املؤلِّف

Doctrine of Correctness ميثاق الّصحة/ الّسالمة اللُّغوّية

Bakhtin, Mikhail )1٩٧٥-18٩٥( ميخائيل باختن

Foucault, Michel )84-1٩26( ميشيل فوكالت

Heterosexuality ميل الفرد إىل اجلنس اآلخر
Australian Questioning 

Intonation )AQI(
نربة االستفهام األسرتالّية

Pitch )of Voice( نربة الّصوت

Speaking Pitch نربة الكالم

High Rising Tone )HRT( نربة صاعدة عالية
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Elite النّخبة

Conflict (Model of Society) النّزاع )أنموذج من املجتمع(

Relativity )Linguistic( النّسبّية )اللُّغوّية(

Linguistic Relativity النّسبّية اللُّغوّية

Femininty )-ies( النّسوّية

Feminism )and Sociolinguistics( النّسوّية واللُّغوّيات االجتامعّية

Active نشيط

Text نّص

Script النّص

Transcript )Transcription( النّص )النّسخ(

Co-Text النّص امُلصاحب / املرافق

Textual نيّصّ

Spelling Pronunciation النّطق اهلجائّي

Writing System نظام الكتابة

Diasystem نظام لغوّي ثنائّي

System )vs Use( النّظام واالستخدام

Deixis )Deictic( نظرّية / فرضّية العجز اللُّغوّي
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Speech Act )Theory( نظرّية األفعال اخلطابّية
Speech Accommodation 

)Theory(
نظرّية التكّيف اخلطايّب

Marxism النّظرّية املاركسّية

Activity Theory نظرّية النّشاط

Critical Theory النّظرية النّقدّية
Communication Accommodation 

Theory )CAT(
نظرّية تكييف الّتواصل

Tone النَّغمة

Concordance النّفاء

Multiple Negation النّفي املتعّدد

Purism النّقاء

Metadiscourse نقاش خطايّب

Critical نقدّي

Flap نقرّي )صوت صامت(

Underlexicalization نقص املعجمّية

Transfer النّقل

Relocation Diffusion نقل االنتشار

Counter-Elite نقيض الّصفوة / النّخبة
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Mode النّمط

Cross-Over Pattern النّمط الّتقاطعّي

Curvilinear Pattern النّمط املنحني

Markedness Model نموذج الّتاميز

Gravity Model نموذج اجلاذبّية

Matrix Language Frame Model نموذج اللُّغة احلاضنة

Wave Model نموذج املوجة

Paradigmatic نموذجّي

Coda ناية القّصة

Language Variety النّوع  اللُّغوّي

Gender النّوع االجتامعّي

Natural Gender النّوع االجتامعّي الّطبيعّي

Male Generic نوع الّذكورة

Text Type نوع النّّص

Qualitative نوعّي

Voice Quality نوعّية الّصوت

Migration اهلجرة



-٥8٢-

Hybrid )-ity, -isation( هجني / الّتهجني

Engineering )Linguistic( اهلندسة )اللُّغوّية(

Linguistic Engineering اهلندسة اللُّغوّية

Identity ُهِويَّة

Heath, Shirley Brice هيث شرييل برايس

Hegemony )Hegemonic( هيمنة

Symbolic Domination اهليمنة الّرمزّية

Critical Realism الواقعّية النّقدّية

Face وجه

Negative Face الوجه الّسلبّي

Point of View وجهة نظر

Clause الوحدة اللُّغوّية األصغر من اجلملة

Phoneme )Phonemic( وحدة صوتّية صغرى

Markedness الوسم
Medium for Interethnic 

Communication )MIC(
وسيلة االّتصال بني األعراق

Medium of Instruction )MoI( وسيلة الّتعليم

Ethnography وصف األعراق
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Central )-ise]d[( وصف حروف العّلة املركزّية

Uberdachung وضع الّسقف

Metafunctions وظائف عليا )فوقّية الوظائف(

Functionalism الوظائفّية

Functional وظيفّي

False Consciousness الوعي الّزائف

Language Awareness الوعي اللُّغوّي

Critical Language Awareness الوعي اللُّغوّي النّاقد

Apparent Time الوقت الّظاهر

Real Time الوقت الفعيّل

Stop الوقف

Language -Planning Agencies وكاالت الّتخطيط اللُّغوّي

Agency الوكالة

Language Loyalty الوالء اللُّغوّي

Whorfian الوورفّية )نسبة إىل بينجامني يل وورف(

)Labov , William ) 1927- وليم ، البوف ) ١9٢7- (

Diary يومّي
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األستاذ الّدكتور فّواز حمّمد الّراشد العبد احلّق، من مواليد مدينة جرش/ األردّن عام 
University of Wisconsin- ١9٥7. حصل عىل درجة الّدكتوراه يف اللُّغويَّات من 
واإلدارّية  األكاديمّية  املناصب  من  العديد  تقلَّد   .١98٥ عام   )Madison, )USA

القيادّية، كان آخرها النائب احلايل لرئيس جامعة الريموك للّشؤون الطالبية واإلتصال 
من  هائاًل  كامًّ  نرش  والّدكتوراه،  املاجستري  رسائل  من  العديد  عىل  أرشف   . اخلارجي 
املنشورة  الُكتب  من  العديد  له  حمّكمة.  عاملّية  علمّية  جماّلت  يف  األكاديمّية  األبحاث 
باللُّغتني العربّية واإلنجليزّية. وُيعترب من رّواد علم الّتخطيط اللُّغوّي والّسياسة اللُّغوّية 
يف الرّشق األوسط. يعمل حاليًّا أستاًذا لّلغوّيات االجتامعّية يف قسم اللُّغة اإلنجليزّية 

وآداهبا/ جامعة الريموك/  إربد -  األردّن.

جرش/  مدينة  مواليد  من  ملحم،  أبو  أمحد  حسني  الّرمحن  عبد  الّدكتور  األستاذ 
األردّن عام ١9٥8. حصل عىل درجة الّدكتوراه يف اللُّغة اإلنجليزّية وآداهبا/ اللُّغوّيات 
 Texas A&M University-College Station, )USA( من  والّتطبيقّية  االجتامعّية 
عام ١99٢. تقلَّد العديد من املناصب األكاديمّية واإلدارّية القيادّية، كان آخرها رئيًسا 
الّتطبيقّية/ كلّية إربد اجلامعّية. أرشف  البلقاء  اللُّغة اإلنجليزّية وآداهبا/ جامعة  لقسم 
األكاديمّية يف جماّلت علمّية  األبحاث  كامًّ من  املاجستري، نرش  العديد من رسائل  عىل 
عاملّية حمّكمة. يعمل حاليًّا أستاًذا لّلغوّيات واألدب اإلنجليزّي يف قسم اللُّغة اإلنجليزّية 

وآداهبا / جامعة البلقاء الّتطبيقّية/ كلّية إربد اجلامعّية/ األردّن.

نبذة عن املرتمَجنِي:




