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صامل
ّ

��  

���� �العلوم���سانّية، �مجال �ب�ن �طر�قھ ��شّق �بدأ �بحث �مجال غوّ�ة
ّ
�الل �ن��و�ولوجيا

�أ �الباحث�ن �من �مجموعة �يد �ع�� �عشر، �الّتاسع �القرن �من ا�ي
ّ
�الث �فرانز�بواس�الّنصف �ّمم

)Franz Boas( .والّتواصل�� غة
ّ
�الل �عالقة �أ�ّما �كث��ة، �لغوّ�ة �قضايا ��ن��و�ولوجيا ناقشت

غوي،�والت�شئة�
ّ
بالثقافة�واملجتمع،�وناقشت�ما�تفّرع�م��ا�من�قضايا�فرعّية�أخرى��الّتعدد�الل

غوّ�ة،�والّسياق
ّ
  .الل

�املفتاحّية �ال: ال�لمات �الّسياق، �الّتار�خ،��ن��و�ولوجيا، غوي،
ّ
�الل �الّتعّدد �الّتواصل، قافة،

ّ
ث

غوّ�ة،�الطرائق
ّ
  .امللكة�الل

Abstract 
Linguistic Anthropology A field of research that began its 

path in the field of human sciences in the second half of the 
nineteenth century by a group of researchers, most notably 
Franz Boas. Anthropology discussed many linguistic issues, the 
relation between language and communication with culture and 
society, and discussed the other sub-issues such as linguistic 
pluralism, Language Socialization and context. 

Keywords: Anthropology, Context, Culture, Communication, 
Multilingualism, History, Language Competence, Methods. 
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  مقدّمة�امل��جم

�مختلفة،� �و�حثّية �علمّية �مجاالت �إ�� ��عيدنا ��ن��بولوجيا �ألصول �الّتار��� � الّتق��ّ

�عيدنا�إ����بحاث��ثرّ�ة�الّ���حاول�ف��ا�علماء��ثار�إعادة�بناء�ا��ضارات�القديمة�انطالقا�

�الف �علماء ���ا �قام �الّ�� �الفل�لورّ�ة ��بحاث �وإ�� �آثار، �من �وجدوه �الب�يات�مّما �لكشف ل�لور

غة�املقارن،�
ّ
الثقافّية�للشعوب،�من�خالل�ا���ايات�الشعبّية�والذاكرة�املش��كة،�وإ���علم�الل

سانّية�
ّ
�الل ��بحاث �وإ�� �وسالال��ا، ��شأ��ا �لتحديد غات

ّ
�الل �أصول � �تق��ّ �علماؤه �حاول الذي

بيعّية،�ومن��ل��ذ
ّ
غة�الط

ّ
ل�ا��ديثة�الّ���حاولت�كشف�وتحليل�ب�ية�الل

ّ
ا�الّزخم�املعر����ش�

 ا�ن��و�ولوجيحقل�
ّ

غة����أطر�متعّددة؛����املجال�،�الذ
ّ
ي�حاول�توظيف�ما�سبق�للبحث����الل

�أوسع� �بذلك �ف�انت �الّتار���، �املجال �و�� �النف���، �املجال �و�� قا��،
ّ
�الث �املجال �و�� �جتما��

غة،�لذلك�جذبت�ا�تمام�الكث���من�
ّ
العلماء�والباحث�ن�إل��ا،�فأغنوا�الّدراسات�الّ���بحثت����الل

�تطبيقا��ا �و�عّددت �نماذجھ �فتعّددت �نماذجھ، �وصاغوا �أطره، �ووّسعوا �املجال واملقال�. �ذا

 
ّ

ر�ھ،�و���أ�ّم�قضاياهالذ
ّ
  . ي�ب�ن�أيدينا�يناقش��ذا�الّتعّدد�و�بحث����أصولھ�و���منظ

لف
ّ

  :مقّدمة�املؤ

" 
ّ
�الل  ب ��تّم  ،صاتخصد�التّ مجال�متعّد " غو�ة�ن��و�ولوجيا

ّ
�كمورد�ثقا��ّ دراسة�الل �غة

ة�ال�شر�ة����إنجاز�إدرا�ي�واجتما���يوفر�و�ّ اللغ�امللكةيف��ض�أن�. ةكممارسة�ثقافيّ �واصلوالتّ 

زمة�ة�دوات�الفكر�ّ 
ّ

جب�دراس��ا�من�خالل�وثائق�مفصلة�و  لذلك�.للتفك���والعمل����العالم�الال

ع�����عتمد��ذه�الوثائق. �شطة��جتماعية�اليوميةملا�يقولھ�املتحدثون�أثناء�مشارك��م�����

�أخرى  �وطرق �املشارك�ن �املشروح�مالحظة �وال��� �البصري �السم�� �ال���يل �ذلك ��� �بما ،

� �مع �التخصصات. املشارك�نواملقابالت �متعدد �كمجال �اللغو�ة، ��ن��و�ولوجيا �من�استفادت ،

�ال �تطو�ر�االنماذج ��� �وشاركت ��خرى ��. نظر�ة ي�ينعكس
ّ

�الذ �الّتذبذب ��� �تار�خ�ا �من عض

�مرادفات �دائًما �ل�ست �الّ�� �املصط��ات �من �عدد �ب�ن �ي�ون �ما ���ل�ا�غالًبا �ن��و�ولوجيا�: ،

�غ��ت�مجاالت�. يات��جتماعيةسانث�ية�والليات��سانيات��ن��و�ولوجية�واللساناللغو�ة�والل

�مر�السن�ن �ع�� �الرئ�سية �ا��صا�تمام�ا ���تمام �من �توثي، ��� �تقر�ًبا �ري �قواعد لغات�ق

��صلي�نالّس  �التّ �،�ان ��� �الكالم �استخدامات �تحليل �ا��ياة�إ�� �ف��ة �وطوال �اليومي فاعل

)Duranti 1997� ،Foley 1997 .( تقّد� �موجًزا �تار�خًيا �وصًفا �املقالة ��ذه لألن��و�ولوجيا�م

غوّ�ة
ّ
 الل

ّ
  .ة����املا����وا��اضرمل�ّم ا�طرائقظر�ات�والوء�ع���القضايا�والنّ ط�الضّ ،�و�سل
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1-  
ّ
  ):Boasian( البوازي �قليدة����التّ غو�ّ �ن��و�ولوجيا�الل

 
ّ

���الواليات�) Franz Boas( )1858-1942( ي�أ�شأه�فرانز�بواسوفًقا�للتقليد�الك���الذ

��مر�كيّ املتّ  �العشر�نحدة �القرن �بداية ��� �تّم ة �أ�ّ تصوّ �، �ع�� ��ن��و�ولوجيا �تضّم ر �أر�عة �ا

�فرعيّ  ��ثار: ةحقول �الف��يائيّ �،علم �و�ن��و�ولوجيا �(ة سانياتو ") البيولوجية"�ن
ّ
لم�ع( الل

��ن �اللغو�ة �)�ن��و�ولوجيا ��عراق �وعلم ،)� ��جتماعية"�ن  �-�ن��و�ولوجيا
ّ
"). قافيةالث

�ت �عن ��ن��و�ولوجيا �رؤ�ة ��ورو�يتختلف �التقليد ��� �املوجودة  لك
ّ
�الل �بقيت �حيث ات�ساني،

� �منفصلة �تخصصات ��جتماعية �العشر�نو�ن��و�ولوجيا �القرن �ملعظم �صارم �ع����ش�ل ،

 
ّ
ن��و�ولوجيا�����ك���ع���استخدام�اللغات��صلية����العمل�امليدا�ي�ب�ن�علماء�� الرغم�من�ال�

) Bronislaw Malinowski(،�والّتأث���الّنظري�وامل�����ل��و�سالف�مالينوفس�ي�اململكة�املتحدة

�املجتمعات�)1884-1942( ��� ��ن��و�ولوجيا �لف�م غوي
ّ
�الل �البحث �أ�مّية �عن �كتب ي

ّ
�الذ ،

�العشر�نا. ال�شر�ة �القرن �خمسي�يات ��� �عُتمد �مصط�� ��ث�ّية"، سانيات
ّ
" الل

‘ethnolinguistics  ’)� �لـ ��ورو�ي �التفضيل ��عكس �" �ثنولوجيا"الذي �ن��و�ولوجيا�"ع��

� �ال�ّ ل") الثقافية �الدراسات �تلك �ب�ن �دمجت � 
ّ
��ع��اف�ل و�ن��و�ولو��، غوي الل �إ�� �ش��

�الفكري  ��ورو�ية �الدوائر���اديمية ��عض ��� ��قل �ع�� �أ�ميّ �ع��، ��ثنولو��"ة " ا��انب

 للّد 
ّ
�الل �غو�ّ راسات �)Cardona 1976(ة �داخل��لكّن و ، ��نضباط ��ذا �بمثل �املؤس��� �ع��اف

 �� �بطيًئا�ن��و�ولوجيا ��ان �. ورو�ية �بحثية��ان �ا�تمامات �لد��م �الذين ��ورو�يون الباحثون

��،���أمر��ا�الشمالية�سانّيةمماثلة�لتلك�ا��اصة��علماء��ن��و�ولوجيا�الل
ً

لدخول�أك���احتماال

�الل �علم��سانياتأقسام �أو ��جتماع �وعلم �والتواصل �والفول�لور �و�داب ��جن�ية واللغات

  .النفس

�  الّد ولف�م
ّ
�الل �لدراسة �املمنوح �ا��اص �التّ ور ��� �غات �إ���البوازي قليد ��عود �أن �يجب ،

 
ّ

�الذ �الوقت ��ن��و�ولوجيا �فيھ �أصبحت ��مر�كيةي �املتحدة �الواليات ��� �ف��ة�تخّصصا ��� ،

���ذلك� برزت. لعقدين��ول�ن�من�القرن�العشر�ناسع�عشر�واالعقد�التّ ما�ب�ن� ،العقود��خ��ة

 �الوقت،�دراسة
ّ
قام�جون��.ة��مر�كية�كجزء�أسا����من�البحوث��ن��و�ولوجيةغات�ال�نديّ الل

  - ،�مؤسس�مكتب��ثنولوجيا�)John Wesley Powell) (1834-1902(و�س���باول�
ّ

ي�أعيد�الذ

�الحًقا�باسم�مكتب��ثنولوجيا��مر�كية� نح�املقدمة�من�،�من�خالل�املبدعم�-)BAE(�سميتھ

 العمل�امليدا�ي�اللغوي ا���ومة��مر�كية،�
ّ
نصوص�و ھ�من�خالل�جمع�مفردات�،�اعتقادا�منھ�أن

 
ّ
ا���املساعدة�ة�و�التّ من�أمر��ا،�سي�ون�من�املمكن�إعادة�بناء�عالقا��م�الوراثيّ  غات�ال�نديةالل

ش�نوك�للغة�حو�ة�نفسھ�مفتوًنا�بال�يا�ل�النّ �س�ان�بوا. ةة��مر�كيّ ���تص�يف�القبائل�ال�نديّ 

)Chinook ( الّس� �من �أخرى  ولغات
ّ

�الش ��مر�احل �الغر�ي �عملھ�ما�� �من �مبكر �وقت ��� �ي



  P-ISSN: 2437-041X مجلة�أن��و�ولوجيا                                                                   

E-ISSN:2588-2325           2019السنة��09: عدد�05: مجلد   

 

10 

�امليدا�ي �فرصة �واغتنم �ا، ���  ل BAEلعمل
ّ
�الل �كت�ب �ال�نديّ تحر�ر ��مر�كيّ غات �ة  the(ة

Handbook of American Indian Languages ()1911.(  

ا����إم�انيّ ع���الّرغم�من�أّن�بواس�
ً
إلعادة�بناء�العالقات�ة�استخدام�اللغات�،��ان�شا�

� �القبائل �ب�ن ��- الوراثية �والعرق �اللغة �ب�ن �عالقة �أي �ضد  �-و�ان
ّ

�لطال �ينقل �أن �حاول بھ�فقد

 �شغفھ
ّ
 �إقناع�م�بأّن غوي�و بتفاصيل�الوصف�الل

ّ
العمل�امليدا�ي،�و�) أ(أداة�م�مة�لـ�غات�تلك�الل

�الثقافة) ب( �وأّن دراسة �خاصة ،� 
ّ
�الل �إ��فئات �غ���واعية �وقواعد�ا �كب���و�التّ �غة �ال�حد ا��

إنقاذ�"ًقا�باسم�مل��ًما�بما�أصبح��عرف�الح�بواس،��ان�عالوة�ع���ذلك�.تخضع�ل��شيد�ثانوي 

 "�ن��و�ولوجيا
ّ
�الل �و�و�توثيق �والتّ ،  غات

ّ
�الث �ال�ّ قافيّ قاليد ��ختفاءة �وشك �ع�� �بدت �ذا�. �

� �الزّ �-املشروع �مع �� صراع ��س�ب �بالفمن �حدثت �الّ�� �القرن�ضرار�الكب��ة ���اية �بحلول عل،

�عشر ��صليّ الّتاسع �الثقافات �ع�� �لألمر�ك، ��ورو�ي�نية �املستعمر�ن �أيدي �ع�� أنتج��- ت�ن

�قيّ  �التّ معلومات �عن ��صلّيةمة ��مر�كّية �والنّ قاليد �املن��ية �عيو�ھ �لھ ��ان �ولكن ،�ظر�ة،

صالوأشد�ا�وضوًحا��و�عدم�القدرة�ع���رؤ�ة�أو�قبول�آثار��
ّ
 �ت

ّ
  .�ولونيا��ا���والقالث

 ،�بمز�د�من�الّد أ�ى�بواس�من�خالل�كتابتھ�وتدر�سھ
ّ
غوي�وساعد����قة����الوصف�الل

 �عنمطية�امل�سلطة�ور�النّ �دم�عدد�من�الصّ 
ّ
جادل�". بدائية"���انت��س���آنذاك�غات�ال�ّ الل

�مقال ��� � ��1889 لھ�بواس �املتناو�ة"�عنوان ��صوات �),On alternating sounds( "ع�� �بأّن ،

�الّس   الرأي
ّ
�الل �متحد�ي �أن �ال�نديّ ائد  غات

ّ
�دق �أقل ��انوا ��مر�كية �متحد�ي�ة �من �نطق�م ��� ة

 �ان�خاطًئا�ور�ما�يرجع�ذلك�إ����فتقار�إ���التّ �،اللغات�ال�ندية��ورو�ية
ّ
غوي�ألولئك�طور�الل

 
ّ

��صليةالذ �اللغات �وصف �حاولوا  . ين
ّ
�ال� �مع �تمشيا �بواس  س�يّ �عتقد

ّ
�الث �لغة��أّن �قافية،ة �ل

���ا �ا��اصة �املصط��ات �أساس �ع�� �تدرس �أن �الفئات��إخضاع�ا من�بدال �،يجب لبعض

�غ���مرتبطة �أخرى �لغات �دراسة �أساس �ع�� �مسبقا ����ا�املحددة �الالتي�يةمثال(وراثيا م�قّد ). ،

� �بواس �كتابھ �عاّم )1911( لكت�با" (Introduction) مقدمة"�� �نظرة �ع، �النّ �نة حو�ة�الفئات

 والوحد
ّ
 غو�ّ ات�الل

ّ
 ة�الال

ّ
التعميم�املفرط��فكرة�ة�وجادل�ضّد ة��مر�كيّ غات�ال�نديّ زمة�لتحليل�الل

 
ّ

 الذ
ّ
�وحدة�) ل�لمةع���عكس�ا(د�ا��ملة�حّد ف. غاتي�من�شأنھ�أن�ي��ب��ختالفات�ب�ن�الل

��ف�ار �النّ للتعب���عن �الفئات �من �عدًدا �وسرد �ال�ّ حو�ّ ، �منة �جميع��� ��� �توجد �أن املحتمل

 
ّ
�أّن غاتالل �إ�� ��شارة �مع �املادّ �، �املحتوى �لل�لمات �عناصر�م��مية(ي �محّد ) مع�� �لغة دة���

 
ّ
ة�ب�ن�ال�لمات�الليّ ��لغة�ما�عن�الروابط�الّد قد��ع�ِّ . غات�الواقع��ش�ل�مختلفوتصف�تلك�الل

 
ّ
،����ح�ن�قد�تحتوي�لغة����عن�طر�ق��عديل�جذع�أسا��ّ��واحدالقة�بنفس�ا��قل�الّد املتعل

ال�لمات�) 1911(،�ذكر�بواس�كمثال�ع���النّوع��خ��. بال�ليةع����لمات�ال�عالقة�ل�ا�أخرى�
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�ال�ّ   املختلفة
ّ
�الل ��� ��ستخدم �ال�ّ � �للمفا�يم ��نجل��ية �تر غة �� �فكرة ،�"البح��ة" -" املاء"كز�ع��

القائمة��وأر�ع��لمات�مختلفة�للمفا�يم" غوةالرّ "و" املوجة"،�"دىالنّ "،�"املطر"،�"ركب"،�"ال��ر"

،�وزاد�عدد�ال�لمات�خارج�الّسياقأخذ��ذه��مثلة����وقت�الحق��تّم . ����سكيمو" الث��"ع���

��سكيمو�" للثلوج" ���اديميّ ) اللغات(�� �امل�شورات ��� �القادمة �العقود �أك���خالل ة��ش�ل

 
ّ

  .ةعبيّ والش

�� �ساب���طور �ال) Edward Sapir ()1884-1939(إدوارد ��� �بواس �النّ نّ ا�تمام حو�ة�ظم

من��اجديد�ب�جيال درّ ،�و بواسل آخرب�طالوتأث��ا��ا�املحتملة�ع���دراسة�الثقافة،�أك���من�أي�

 
ّ
 Morris( مور�س�سواد�شو ،�)Mary Haas( ،�ماري��اسأمثال(ة�ة��مر�كيّ غات�ال�نديّ خ��اء�الل

Swadesh(�، يام�ن����وورفو�� )Benjamin Lee Whorf(�، ارل�فوغيل�نو� )Carl Voegelin( .(لم�

� �ساب��، �يكن �عكس �بواسع�� ��� �أن��و�ولوجيا �وحاضر�عن�لق. �ر�عة�جاالتامل،�عالم �كتب د

�صية
ّ

�وال� قافة
ّ
�لكنّ الث �ال�ّ ، �الف��يائية، �باآلثار�أو��ن��و�ولوجيا ���تم �لم �أّن ھ �رأى املتاحف� �

���إعادة��شا�ابواس��ان� عالوة�ع���ذلك،����ح�ن�أّن . �ن��و�ولوجيا�مراكز من��ل�امة�أك���مالء

 
ّ
�ال �إ���تفضيل �يميل �و�ان �الورا�ي  البناء

ّ
�كس�ب�لل�  تثاقف

ّ
�الل �ب�ن �ساب���مؤمًنا�شابھ ��ان غات،

 بقوّ 
ّ

�الذ �املقارن، ��سلوب �ة �بروتو�أثاباس�ان �بناء �إلعادة �استخدمھ ) Proto-Athabascan(ي

�نظر�ّ  �ووضع �شرق ! Na-Deة �امل! شمال  الجموعة
ّ
�غو�ّ ل �وتلينغيتأثاباس��تضّم (ة �)Tlingit( ان

  ).)Haida( و�ايدا

 )Yale(ع�ساب���أثناء�تواجده����جامعة�ييل��ّ� �
ّ
�،�طالبھ�ع����لتحاق�بالل

ً
سانيات�بدال

�الصّ  �قبيل �من �ول�س ��ن��و�ولوجيا، ��سميّ من �إ�� �املطاف ���م �ي�ت�� �أن �دفة �أنفس�م  "ة

 
ّ
��ن��و�ولوجي�نالل �".  ساني�ن �لسانيلقد �أنفس�م ��وّ ��ناعت��وا �املقام �يتّ �� �كما �من�ل، ��

 حو�ّ تفان��م����دراسة�ال�يا�ل�النّ 
ّ
). ولغات�أخرى�غ���موثقة�سابًقا(ة�ة��مر�كيّ غات�ال�نديّ ة�لل

 �إّن 
ّ
�لل �وتفضيل�م �امليدا�ي �العمل �ع�� �التّ ترك���م �والوصفيّ ار�خيّ سانيات �منفصل�ن�ة �جعل�م ة

 
ّ
�الل �الّس سانعن ��� �ا��ديدة �يات �النّ �نظرّ�ةت�نيات،  . ةحو�ّ �شومس�ي

ّ
 بال�

ّ
�لل ي�ن�سانسبة

 ،�ظ�ور��ذا�النّ )Mary Haas( �ن��و�ولوجي�ن�مثل�ماري��اس
ّ
ھ�موذج�ا��ديد�يمثل���ديًدا�ألن

 ظر�ّ بدا�أك���ال��اًما�بالنّ ) أ(
ّ
 ا منة�غو�ّ ة�الل

ّ
 �حوّي غات،�و���واقع�الوصف�النّ لل

ّ
ي�ال�قيمة�لھ����الذ

�ش�ل�حصري�تقر�ًبا�ع���اللغة��نجل��ية�) ���البداية�ّص �ش�ل�خا(�ان��عتمد�) ب(ذاتھ؛��حّد 

-� 
ّ
�خالل�العمل�ع���لغة�ھ�يمكن�للمرء�أن�يف��ض�وجود�لغة�عامليّ جادل��شومس�ي�بأن ة�من

 ) ج(واحدة؛�و�
ّ
�من�العمل�مع�ت�بأت�با��اجة�إ���أن��عمل�الل

ً
غو�ون�ع���حدس�م�ا��اص�بدال

�النّ  �القواعد �أو�است�باط �أصلي�ن �النّ حمتحدث�ن �من �مجموعة �أساس �ع�� �و�ة  Haas(صوص
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 قطة��خ��ة�إش�اليّ �انت��ذه�النّ ). 1987
ّ
 ة��ش�ل�خاص�بال�

ّ
 سبة�للط

ّ
ة�غات��مر�كيّ الب�من�الل

 �صليّ 
ّ

�الذ �ولم�ة �مع�م �للعمل �القدامى �املتحدث�ن �من �أو�اثن�ن �واحد �لد��م ��ان �ما �غالًبا ين

�لتدر 
ً
 ���م�ع���النّ يتمكنوا�من�العثور�ع���متحدث�ن�أصغر�سنا

ّ
  .غو�ة�و�ساليبظر�ة�الل

1-1-  
ّ
 س�يّ ال�

ّ
 غو�ّ ة�الل

ّ
 :ةغو�ّ ة����تار�خ��ن��و�ولوجيا�الل

 
ّ
 س�يّ ال�

ّ
�الل �مختلفة�غو�ّ ة �أو�مواقف �فرضيات �إ�� �لإلشارة ��ستخدم �عام �مصط�� ��� ة

 
ّ
�الل �ب�ن �العالقة  حول

ّ
�والث �غة �انظر�فرضيّ (قافة �اختل). Sapir-Whorfة ����وورفو �،ساب��ف

 مناقش�
ّ
 �م�للعالقة�ب�ن�الل

ّ
 ��سّ��صيغة�مش��كة�ملا��ي�تجوا لمقافة،�و غة�والث

ّ
 ال�

ّ
ة،�غو�ّ س�ية�الل

�ال�ّ �و�قيت �والقضايا �يتّم املوضوعات �أ�ّ �� �ع�� �غالًبا  تحديد�ا
ّ
�ال�  س�يّ �ا

ّ
�الل �استمرار�غو�ّ ة ��� ة

 . زي بواال نموذجلل
ً
 ���افضول�بواس�الفكري��،وورفو �،،�اتبع�ساب��أوال

ّ
ة����أمر��ا�غات��صليّ لل

 
ّ

���ر�أك���عموميّ ماليّ الش �لتوجيھ ��وسيلة �والرّ ة �العالم ��� �للوجود �بديلة �لطرق �ف�م�ة ��� غبة

 
ّ
�الط  . رق �ذه

ّ
�الذ �املدى �إ�� ،

ً
 ثانيا

ّ
�ال� �من �فيھ �بدأت �التّ ي  �ك���ع��

ّ
�ال� ��انت �ال�شري، ة�س�يّ نوع

 
ّ
قافّيةالل

ّ
�الث س�ية

ّ
�بال� �مرتبطة �طبيعيّ غو�ة �ن�يجة �تكن �لم �إن �ل�ا، �باال�تمام��.ة �م��وً�ا �ان

�الّ� بالتّ  �للنّ مثيل �النّ �يح �ال�ّ ظم  حو�ة
ّ
�الل �فئات �باستخدام �وصف�ا �يمكن �ال ��ورو�يّ � . ةغات

�يبدو�أّن  ا،
ً
�لل��وديّ �ثالث �املضاد �املوقف  نفس

ّ
�الذ  ة

ّ
�ا� �التّ ي ��شأن �نظر�بواس �بوج�ات نوع�سم

 ال�شري�يحفز��فتقار�إ���حكم�القيمة�املرتبط�بالتّ 
ّ
  .ي غو نوع�الل

غوّ�ة،�
ّ
س�ية�الل

ّ
 �انت�ال�

ّ
 بال�

ّ
راع�ب�ن�الفرد�ھ�الصّ سبة�لساب��،�طر�قة�لتوضيح�ما�رأى�أن

يحتاج��فراد�من�أجل�إيصال�تجار��م�الفر�دة،�إ����عتماد�). Mandelbaum 1949(واملجتمع�

�عليھ �قليلة �سيطرة �سوى �لد��م �ل�س �عام ��ود  . ع��
ّ
�الل �غ���غو�ّ فالقواعد �ت�ون �ما �غالًبا ة

�الفرديّ اعيّ و  �املتحدث�ن �ع�� �الّصعب �ومن �النّ ة، �منطق �إدخال  �ن
ّ
�الل �حسب�ظام �و�غي��ه غوي

�. رغب��م غوّ�ة،
ّ
�الل س�ّية

ّ
�ال� �القوّ فتصبح �الستكشاف �طر�قة �املنظور، ��ذا �ال�ّ �� ���ا�ة �تتمتع �

�وا��ماعات ��فراد �ع��  . ال�لمات
ّ
�بالتّ إن ��ن��و�ولوجيا�ھ ��� �أحدث �ملوضوعات �مقدمة ا��

 
ّ
 الل

ّ
  ).4.3انظر�القسم�( )language ideologies( ةغو�ّ غو�ة،�مثل��يديولوجيات�الل

�امللكة�ذه��ف�ار�ع����إجرائّيةلم�يقم�ساب���بتطو�ر��طار�املفا�ي���أو�امل�����الختبار�

�ل��صيّ و . ةو�ّ اللغ �امل�مة ��ذه �م�ّم تركت �اللغو�ّ ة ��ن��و�ولوجيا �تار�خ ��� �أخرى �و�و �ة،ة

�� �وورفبنجام�ن �كيميا�ّي )1941- 1897( � �و�و�م�ندس ،� 
ّ
�مف� �عمل �تأم�ن، ����ش �نفسھ و�ّون

سانيات
ّ
�الل �عام �و�عد �ييل�ع�� أصبح 1931، ��� �ساب���وطالبھ �مع �الرّ و . اتصال �أّن ع�� �من  غم

�ال�ّ �وورف ��ساسية �املواقف �من �العديد �يتقاسم �و بدأ �بواس �شغل�ا �طبيعة��ساب�� � حول
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ھالتص�يف�اللغوي،�
ّ
�أن

ّ
 طوّ �قد�إال

ّ
مي���ب�ن�الفئات�ن�التّ ي�تضّم ر�إطاره�املفا�ي���ا��اص،�الذ

�الالنّ  ا�رةو �ظا�رةحو�ة
ّ
�و غ���الظ ،� �كذلك �تحليليّ تضّمن �م�ّم أداة �ة ��نواع �لف�م الفروق�و ة

�القضيةل ّيةحساس��ك�� �ن�متحدثلل املمّ��ة�ةالفئو�ّ  �ع����تّم �،�ذه �العمل ��� �الحًقا تطو�ر�ا

�). metapragmatics( )Whorf 1956( امليتاجراماتيك �وورف، �يكن ��عتقاد�لم �عكس ع��

بلغات�مختلفة،�") الث��"ع���س�يل�املثال،�(نفسھ��للمرجعد�ال�لمات�عّد بفكرة��ائد،�م�تًما�الّس 

�النّ  �ع�� ��ثار�امل��تبة �مع �ال�ّ ولكن �الطر�قة ��� �املختلفة �اللغو�ة �والقواعد ���ا�ظم �يصنع �

ر�عن�طر�ق�القياس�طرق�التفك���قد�تتطوّ ��ان��عتقد�أّن . ول�العالماملتحدثون��ستدالالت�ح

إحياؤه����وقت�الحق�من�قبل��،�و�و�مف�وم�تّم )fashions of speaking" (الكالمموضات�"مع�

  .)ways of speaking( "حدثطرق�التّ "فكرة��ايمز�

شر��عرض�عمل�وورف�النتقادات�شديدة����الست�نيات�والسبعي�يات،�وخاصة��عد��

�أّن ،�ال�ّ )1969( ملصط��ات��لوان�)Kay( و�اي�)Berlin( دراسة�برل�ن ات��سميال���ادعيا�ف��ا

 
ّ
 ة�ولك�ّ ة�ل�ست��عسفيّ ة�ملصط��ات��لوان��ساسيّ غو�ّ الل

ّ
الدراسات��لكّن . ةبع�مبادئ�عامليّ �ا�ت�

 
ّ
ة�ت��ساسيّ ة�املصط��ا��عامليّ ،�وح�ّ )Lucy 1992(مت��عًضا�من�أف�ار�وورف�ة�قد�دعّ ا��ديث

��دراكيّ  �وصالحي��ا �الفطر�ّ لأللوان �ة �تم �( مساءل��اة �املثال، �س�يل ). Levinson 2000ع��

�أف�ار� �اللغو�ّ �وورفو �ساب�� استمرت �للشفرات �الالواعية �ا��وانب ����حول �م�م �دور �لعب ��� ة

 
ّ
�الل ��ن��و�ولوجيا  تار�خ

ّ
�الظ �إ�� �وعادت  غو�ة،

ّ
�الث ��� �من�ور �عدد �سياق ��� املشار�ع��مان�نات

  ).language ideology( )Kroskrity 2000( ة،�بما����ذلك�دراسة�أيديولوجية�اللغةالبحثيّ 

  :�ن��و�ولوجيا�اللغو�ة����الست�نيات -2

نوات�الّ���أصبحت�ف��ا�لنظر�ة��شومس�ي�التوليدّية�شعبّية����الواليات����نفس�الّس 

�آخر� �م�م�ن �برنامج�ن �إطالق �تّم ��مر�كّية، �اللغة�: ناملتحدة �وعلم �الّتواصل إثنوغرافيا

  ).انظر�علم�اللغو�ات��جتماعية(�جتما������املناطق�ا��ضرّ�ة�

و�عاونھ��،ةوعيّ من�خالل�عملھ�املوجھ�نحو�النّ ،�)John Gumperz(امب��ز�غانتقد�جون��

��شارلز�ف��غسون  �التّ �)Charles Ferguson( مع  عدديّ �شأن
ّ
�الل �مف�ومغو�ّ ة �آسيا، �جنوب ���  ة

�" اللغة" �مفا�يم �وقدم �اللغو��ن، �قبل �من �مستخدم ��و ��كما  والالتنوع،
ّ

�واملجتمع�ذ خ��ة،

 
ّ
�الكالمالل �أو�مجتمع ��ايمز�. غوي �ديل   (Dell Hymes)أطلق

ّ
�ال �نفس �إلجراء��� �دعوة سنوات،

�التّ  �لألحداث �مقارنة �للتّ دراسة �ال�ّ واصلية �الطرق �ع�� �التّ عرف ���ا �ي�ون �ثقافًيا� ا
ً
��شاط �،�لم

�النّ �و�جب ��ذا �ع�� �. حودراستھ �مع ��عاونھ ��ن��و�ولوجيا��جامب��زأنتج ��� �جديًدا نموذًجا
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ّ
 غو�ّ الل

ّ
�ال �واستخدام �املعرفة �الباحثون �فيھ �يدرس �أن �املتوقع �من ��ان �خالل�ة، �من لغات

� ��ثنوغرافية �). Gumperz and Hymes 1964(�ساليب �موضوع ��عد ��و �ستقصاء� لم

�النّ   القواعد
ّ
�لل ��صليّ غاحو�ة �ت �التّ �بلة، �والتّ واصليّ �حداث �الّس ة �مجتمعات�باين �داخل يا��

�وع���ا �النّ شّد " �ايمز" أّن �ومع. الكالم �إ�� �ا��اجة �ع��  د
ّ
�الل �إ�� �من�سانظر �كجزء يات

�وأصرّ  ���ن��و�ولوجيا، �اللغو�ة" مصط��ع�� �عن" �ن��و�ولوجيا يات�سانالل" عوضا

 ،�فقد�ساعد�أيًضا�"�ن��و�ولوجية
ّ

����كث���من����تحديد�مجال��ستقصاء�الذ
ً
ي��ان�مستقال

 النّ 
ّ
أدى��ذا�ا���د،�. ة��خرى�ضمن��ن��و�ولوجياخصصات�الفرعيّ يات�والتّ سانوا���عن�الل

 
ّ
���انت�م�شغلة�بدرجة�غو�ة�ال�ّ سواء��ان�ذلك�مقصوًدا�أم�ال،�إ���نوع�من��ن��و�ولوجيا�الل

 حوي�وإعادة�البناأقل�بالوصف�النّ 
ّ
ابقة،�وأك���ترك�ً�ا���مارس��ا��جيال�الّس غوي�من�تلك�ال�ّ ء�الل

 
ّ
 . ةياسيّ ة�والّس ا���أ�عاد�ا�ا��ماليّ غة�و�التّ ع���أداء�الل

ّ
�ك���ع����ستخدام�الفع���سمح��ذا�ال�

ھ�ترك�العلماء����مجاالت�أخرى�،�لكنّ واصلللغة�بإحراز�تقدم�كب������ف�م�التنظيم�الثقا���للتّ 

��شأن  �قلق�ن
ّ
�الل �ال�ّ القضايا �أساسيّ غو�ة �ال�تزال ��انت � 

ّ
�بال� �تطور�ة �مثل �لألن��و�ولوجيا، سبة

 
ّ
�. غةالل �يقود ��شومس�ي ��ان �إدراكية"ب�نما �للّس " ثورة �و�ايمز�مضادة �غومب��ز ��ان لوكيات،

 استكشاف�الّس �منيحاوالن�تطو�ر�نموذج�يمكن�
ّ
����ذا�. غوي�بال�امل�ك�شاط�اجتما��لوك�الل

��ان �التّ املنظور، �الكفاءة �فكرة �أساسيّ ت �واصلية  :Communicati e Competenceانظر�(ة

Linguistic Aspects.(  

  :من�الكفاءة�التواصلية�إ����داء -2-1

�التّ  �وثائق دت
ّ

�أك �أن�لقد �امليداني�ن �للعامل�ن �للكالم، ��جتماعية �ا��ياة �ومراقبة باين

م
ّ
ھ�الّسامع�املثا����انت�مش�لة�لع/فكرة��شومس�ي�عن�املت�ل

ّ
دة�أسباب،�بما����ذلك�حقيقة�أن

�الكالميّ  �املوارد �نفس �إ�� �الوصول �الكالم �مجتمع �أعضاء ���ميع �يمكن �الفرص�ال �أو�نفس ة

 ل��ايمز،�حوّ . الستخدام�ا
ّ
 نوّ �ك���من�القواعد�العاملية�إ���التّ ���كتاباتھ،�ال�

ّ
�ان�ل�ذا�و . غوي ع�الل

��ن��و�ول فقد�.ةغي���آثار�من��يّ التّ  �علماء �حّول �ان�با��م �اللغو�ة ��نماط�وجيا �است�باط من

�النّ  �الكالم �وأنواع �و�حا��(حو�ة �و�مثال �التقليدية ��ساط���والقصص لمتحدث�ن�ل) مثل

إ�����ايمز و �غومب��زذ�ب�طالب�ف. فاعل��جتما���صلي�ن،�إ����ستخدام�الفع���للغة����التّ 

مثل��حتفاالت�واملجالس�(حداث�املختلفة�امليدان���دف�دراسة�كيفية�استخدام�اللغة����� 

�الدراسية �والفصول �) القرو�ة �مختلفة  (وأماكن
ّ

�الش ��� �املثال، �س�يل �والّس ع�� �وطاولة�ارع وق

 ). العشاء
ّ
 -غوي �داء�الل

ّ
�أصبح�نقطة��نطالق�ألي�تحقيق�-) أو�غيا��ا�الكب��(غة�استخدام�الل

  ).Bauman and Sherzer 1974( ودراسة
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��ايم �مفأعاد �صياغة ���ومز�وغ��ه
ً

�مجاال �باعتباره ��داء ��جتما��،�حقيقيا للعمل

 
ّ

�التّ والذ �من �ين�ثق �آخر�ني �متحدث�ن �مع �املعرفة�و�التّ �،فاعل �باستخدام �اخ��الھ �ال�يمكن ا��

 
ّ
 . ��يتحكم�ف��ا�فرد�واحدة�ال�ّ غو�ّ الل

ّ
عرف�ع����ك���ع����داء�للعامل�ن�امليداني�ن�بالتّ سمح�ال�

،�ودور��فراد�وا��ماعات����است�ساخ�وتحو�ل�واصلة�ألي�فعل�من�أفعال�التّ ��عاد��بداعيّ 

فراتال
ّ

 �ش
ّ
�ال�ّ غو�ّ الل �واملؤسسات �واملسؤوليّ ة �يدعمو��ا، �للم�ارات�� �عرض �بأي �املرتبطة ة

  .فاع���للرسائل�واملعا�يالبناء�التّ و ة،�الكالميّ 

  :)Context( الّسياق -3

�ال  ُينظر�إ��
ّ
�و�دوار�ل �املواقف ��� �للّتطبيق �قابلة �أّ��ا �ع�� ��ثنوغرا��، �املن�� ��� غة

و�ذا��ع���أن�. �ساعد����نفس�الوقت�ع���تحديد�تلك�املواقف�و�دوار�كما�أّ��اة،��جتماعيّ 

مع�و . علماء��ن��و�ولوجيا�اللغوّ�ة�يحتاجون�إ���أدوات�ووحدات�تحليلّية�لتحديد�سياق�الكالم

� ��ذا �جا�و�سون�وضع �نموذج �بتوسيع �أواخر�الّست�نيات ��ايمز��� �قام ��عتبار، ��� ال�دف

(Jakobson) الكالما� �ي��دث �واق��ح �التحدث"، �)SPEAKING Model( "نموذج ،� ��ل�يقف، مع

� �ال�لمة �من �ال�ّ �،"حدثالتّ "حرف �الكالم �أحداث �أ�عاد �من �مجموعة �علماء�ع�� �ع�� �ي�ب�� �

�استكش ��تصال �: �افاإثنوغرافيا �و املوقف، �و املشار�ون، ��فعال،�و ال��ايات، �سلسالت

�و  �واملفاتيح، ،� �والنّ و �دوات ،� �القواعد ��شر�(وع �انت�). Hymes 1967����Hymes 1974أعيد

�أخالقيّ  �توف���شبكة �إ�� ���دف �القائمة �و �ذه �املقارنة، �ألغراض �استخدمت�أ�ّ �معة �ما
ً
�نادرا �ا

� �الباحثون، �رسمًيا �أو�اعتمد�ا �أّ��ابال�امل
ّ
�التّ �إال �أ�عاد �تحديد �ع�� �الكث��ين واصل�ساعدت

 
ّ
د�ذلك،�تحليلھ�لتعّد �ل�غومب��ز،�أثناءعّد . ابقةحقيقات�الّس اس�بعاد�ا�من�التّ ���تّم فظي�ال�ّ الل

 
ّ
�والالل  �ّتواصلغات

ّ
�التّ بالل �بتحليل �م�تًما �وأصبح �غة،  ووّس . املباشرفاعل

ّ
�الذ �مف�وم خ��ة�ع

 
ّ
�املوار الل �مجموعة �ل�شمل �ال�ّ غو�ة �د ��ستخدم�ا �حول��الّسامع/ت�لمامل� �است�تاجات لعمل

�املستمرالّس  �. ياق �من �ا��ط ��ذا �عن �الّس انتج �إشارات �فكرة �الّس ستقصاء  ياق،
ّ
�الل غو�ة�مات

�ال�ّ  �خالل�ا �من �و املتحدثو  �ش���"� �املحتوى�و املستمع�فّسر�ن �ف�م �يتم �وكيف ��و�ال�شاط، ن

�ي �أو ��سبق �بما �جملة ��ل �ترتبط �وكيف � Gumperz" (�بعالدال�� ،P 1311982  .(مثلة��

�الّس النّ  �إلشارات �الصّ موذجية ��نماط ��� �والّس وتيّ ياق  ة
ّ
�الل �شبھ �مات ��يقاع�(غو�ة مثل

�املؤقت �) و�يقاف �ال�ود ��سبانيةمثل(واختيار �مقابل ��نجل��ية �ال�لمات�)، �واستخدام ،

 -ا��ة�ا��ة�وغ���النّ تصاالت�النّ �مكن�دراس��ا�من�أجل�ف�م��و . التعب��اتصيغ��ساسية،�و 

� �املتبادل ����اص�' crosstalk'ا��ديث �ب�ن �التواصل �سوء �بھ �ُ�عرف �أصبح �الذي �و��سم
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ّ
�الث �ا��لفيات �قافيّ ذوي �املختلفة �(ة �أبحاث �يركز�ع�� �الذي ���� ��ي ��ي �برنامج �غومب��زبفضل

  ).حول�متحد�ي�جنوب�آسيا�اللغة��نجل��ية����اململكة�املتحدة

 
ُ
بعي�يات�وأوائل�الثماني�يات،�من�قبل�عدد����أواخر�الّس ظر����مف�وم�الّسياق�النّ �عيدأ

�اللغو�ة ��ن��و�ولوجيا ��� ��خر�ن �الباحث�ن �سيلفرشتاين. من �ماي�ل  Michael( اق��ح

Silverstein( )1976 ( ة�للغة����ة�والثقافيّ راسة��جتماعيّ نموذًجا�للف�رسة�يمكن�تكييفھ�مع�الّد

 حّد ف. اقيالّس 
ّ
ع���س�يل�املثال،�( بقّوة ستلزامصلة�� غو�ة�ع���طول�سلسلة�متّ د�العالمات�الل

� �وجود �أساس �ع�� �إال �تفس���ا �يمكن �الّس �عي��ّ ال �جوانب ��عض �املستقرّ مع ��ش�ل�ياق ة

�إبداعيّ ) مستقل �إ�� �ا��اّص ( عالّيةة �سياق�ا �املثال، �س�يل �مثل�ف). ع�� �مف��ضة مصط��ات

�" ه�ذ" �ال"�� �باردة�ذه  " غرفة
ّ
�ألن �مسبًقا �أّن تف��ض �املف��ض �من �ت�ون��ھ �أن �يجب الغرفة

�ح�ّ  �أّن موجودة �ح�ن ��� �تفس���ا، �يمكن �� 
ّ

�ال�  ضمائر
ّ
�الث ��ص �مثل(ا�ي باللغة�" أنت"،

ب�نما�تخلق�} ة�املرسل�إليھ�ا�تث�ت��و�ّ ظر�إ���أ�ّ ة،�بالنّ إبداعيّ ) ةباللغة��سبانيّ  tu �نجل��ية،�و

�د �نفسھ �الوقت �املستمر�� �الكالم �حدث ��� �إليھ �املرسل  . ور
ّ
�ال�ّ الل �ضمائر�متباينة�غات �ل�ا �

�tu} vousللعديد�من�اللغات��ورو�ية،�الفر�سية��T} V،�نوع�التمي���الكالسي�ي�مثال(اجتماعًيا�

� ��سبانية ،tu} Usted�� ��ملانية ،du} Sie�� ��يطالية ،tu} Voiأو��tu} Lei ( ّمتطر� فة�أمثلة

� ��جتماعيّ ال�ّ لألنظمة ��حداثيات �أو�إ�شاء �لتفعيل �ال�لمات �ف��ا ��ستخدم �الصّ � �ذات لة�ة

�با �ملساواة، �أو �املساواة،  . ضامنالتّ و عدم
ّ
�محط �الف�رسة �دراسة �����أصبحت �كب�� ا�تمام

�صاح�َ  �وقد �املعاصرة، �اللغو�ة �ا�تمامٌ �ن��و�ولوجيا �متجّد ��ا �����عند ���سان �جسم دور

  ).Hanks 1990(واصلية�عظم��عمال�التّ ة�ملتأس�س�أسس�مرجعيّ 

 Elinor Ochs( (1996)(إلينور�أوكس��ومن�أحدث�ا���ود�نحو��عر�ف�الّسياق�نموذج

 
ّ

�والذ ��جتماعية، �ال�و�ات �خالل�لبناء �من �املحددة �الظرفية ���عاد �من �عدد �إ�� ��س�ند ي

�اللغة �: استخدام ���شطة ��جتماعية، �أ(�فعال �أو �اثن�ن �من ��فعالسلسلة ،�) ك���من

  .واملواقف�العاطفية�واملعرفية

 
ّ
د�تجّد ) أ: (ياق�و�رجع�ذلك�جزئًيا�إ��سعي�يات�إعادة�التفك������مف�وم�الّس ش�دت�ال�

 Duranti and Goodwin(سالة�وسياق�ا�ة����تحديد�الفرق�ب�ن�الرّ ة�واملن��يّ ظر�ّ الو���بدور�النّ 

ع���س�يل�املثال�،�بي���بورديو�،�(صصات��خرى�تأث���عدد�من�املنظر�ن�من�التخ) ب(؛�)1992

استخدام�) ج(؛�) أنتو�ي�جيدي���،�ميخائيل�باخت�ن�،�م�شيل�فو�و�،��ليفورد�ج��تز�،�بول�ر��ور 

مف�وم��يديولوجية����محاولة�لف�م�كيفية�تصور�املتحدث�ن�ملا��ش�ل�اللغة�املناسبة�والقابلة�

� ����يل) د(للتفس���؛ �تكنولوجيات ��إدخال �أوسع �نطاق �ع�� �واعتماد�ا �الفيديو�(جديدة مثل
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�الرقمية �أو��تصاالت�) والصور �للتحدث �مناسًبا �تجر��ًيا
ً

�تمثيال ��ش�ل �ما �تحديد �ع�� وآثار�ا

  .ع���نطاق�أوسع

  :�ديدةا�تجا�ات�� -4

ش�د�العقدان��خ��ان�تطو�ر�العديد�من�املشار�ع�ا��ديدة�الّ����شمل�الّتفاعل�ب�ن�

�واملوا غة
ّ
��خرى الل قافّية

ّ
�الث �ودراسة�. رد غات،

ّ
�الل �و�عّدد غوّ�ة،

ّ
�الل �الّت�شئة �أ�م�ا �من ثالثة

غوّ�ة�للسلطة�والّسيطرة
ّ
  .��عاد�الل

 التّ  -4-1
ّ
 ):Language Socialization( ةغو�ّ �شئة�الل

�الرّ   ع��
ّ
�أن �من � ھغم �ُيقصد �التّ �ان �الكفاءة �جزًءا�واصليّ اك�ساب �ي�ون �أن �دائًما �بھ ة

 مج����إثنوغرافيا�التّ م�ًما�من�ال��نا
ّ
 مجال�التّ �أّن �واصل،�إال

ّ
ر��ش�ل��امل�ة�لم�يتطوّ غو�ّ �شئة�الل

 ح�ّ 
ّ
 .Bambi B( و�ام���شيفيل�ن�)Elinor Ochs( د�إلينور�أوشماني�يات،�عندما�حّد ��منتصف�الث

Schieffelin( )1984 ( ّا�إ��)واصل��جتما��ّ ة�التّ عمليّ ) أ� 
ّ
اصل�و ة�التّ عمليّ ) ب(غة�و�من�خالل�الل

 �مع �جتما��ّ 
ّ
من�خالل�تطبيق�قراءة�قاموا،�. وج��ات�املحددة�للبحثغة،�وتقديم��عض�التّ الل

 أن��و�ولوجية�ع���العمل�الّس 
ّ
�ا�جزء�ال�يتجزأ�غة،�بإعادة��شكيل�ا�ع���أ�ّ ابق�ع���اك�ساب�الل

 من�التّ 
ّ
ة����،�وخاصّ ةدة�حول�دور��طفال�والكبار����املجتمعات�الغر�يّ ة�املحّد قافيّ وقعات�الث

 
ّ
�املتوّس أسر�الط �البيضاءبقة �أّن ف. طة �اك�شاف�م �ال�ّ أيّ �باستخدام �الكالم �مجتمعات �من ��ا

� �وساموا(درسو�ا �ا��ديدة �غي�يا �بابوا ��� �) أي �باسم �ُ�عرف �ملا �مطابق ���ل حديث�"لد��ا

�"�م"أو�" �طفال �يث�ت �لم �التّ التّ �أّن �شيفيل�نو �أوش، ���  �سيط
ً
�خالف ��طفال، �إ�� �ملا�حدث ا

 
ّ
 ساناق��حھ��عض�الل

ّ
�من�ذلك،�أّن �فسي�ن،�ل�س�عاملًيا،�ولكن�أيًضا،�و��ّم ي�ن�النّ ساني�ن�والل

��مرا��طفال،�وتصوّ �الّتكّيف�معحدث�مع��طفال�يرتبط�بأش�ال�أخرى�من��سيط����التّ التّ 

  .ة�وم�ان��م����املجتمعاملحليّ 

 ا�شئة�دراسات�التّ 
ّ
اط�ا�بدراسات�اك�ساب�اللغة�لألطفال،�غم�من�ارتبة،�ع���الرّ و�ّ غلل

 
ّ
حدث�ة�ملا�يجري�القيام�بھ�مع��طفال�ومع�محيط�م�ومن�خالل�التّ قافيّ إال�أّ��ا�تدرس��ثار�الث

كال�من�ا����اء�واملبتدئ�ن�قد��علم�طر�ق�ذو�اتجا��ن،�وأّن التّ �ظري�بأّن مع�م،�مع��ف��اض�النّ 

  .ديدة����التفك���والتمثيل�والشعور يخرجون�من�لقاءات�اجتماعية�روتي�ية�بطرق�ج

�ال� �املتحدث�ن �ألّن �أبًدا �ت�ت�� �ال �عملّية �أّ��ا �ع�� غوّ�ة
ّ
�الل �الّت�شئة �عملّية �تصّور يتّم

يتوقفون�أبًدا�عن��علم�طرق�جديدة�الستخدام�اللغة،�ع���س�يل�املثال����املدرسة،����العمل،�
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�اللعب �� .� �أش�ال �مختلف �ب�ن �الثانو�ة"ومن �����،"الت�شئة �م�ًما �دوًرا ��مية �محو شغل

غوّ�ة
ّ
تأث���كب���) Shirley Brice Heath( )1983( �ان�لعمل�ش�����برا�س��يث. �ن��و�ولوجيا�الل

��طفال� �يتعرض �حيث �امل��ل، ��� �محو��مية �ملمارسات ��ثنوغرافية �الّدراسة �إظ�ار�فوائد ��

  .���املدرسة�يواج�و��ا��سوف��شطة�ال�ّ لنوع���شب��ةملحو��مية�بطرق�قد�ت�ون�أو�ال�ت�ون�

 تّ ال -4-2
ّ
  :غي��واصل�والتّ التّ �نمنظور�جديد�ع: وي غعدد�الل

�باخت�ن �ميخائيل �مؤلفات  )Mikhael Bakhtin( �انت
ّ
�الث ��� �القرن�، �من ماني�يات

ر�م�للمع���ك�شاط�مش��ك،�و��تمام�املمنوح�لألساليب�املا���،�مؤثرة��ش�ل�خاص����تصوّ 

�املوج �النّ و�صوات �نفس �ضمن �ال�و�ّ ودة �وتحديد �. ةص، �ا��اذبية �من �الوحدة�(ل�ل نحو

�القيا��� �) والتوحيد �املركزي �الطرد �والتوحيد(وقوى �الوحدة �عن �اللغة) �عيدا �استخدام �� .

 
ّ
�الل �مف�وم �الوحدو�ّ يصبح  غة

ّ
�ألن �وأيديولوجًيا �تجر�ًبا �فيھ ا

ً
�مش�و� �عنّ ة �يخفي �املساواة�ھ �عدم ا

دة�ة�ل��ابط��صوات�املتعّد ة�املحتملة�والفعليّ ،�وكذلك��ثار�ا��ماليّ لغوّي نظام��ل����أّي املتأصّ 

 
ّ
 . ة�املش��كةغو�ّ و�صناف�الل

ّ
ة�بمن�غو�ّ أل�مت�أعمال�باخت�ن�عدًدا�من�علماء��ن��و�ولوجيا�الل

 )Kenneth Hill) (1986( وكين�ث��يل�)Jane( ف��م�ج�ن
ّ

 ين�قّد ،�الذ
ّ
وفيقية�غة�التّ موا�فكرة�الل

) Nahuatl(املعاصرة��)Mexicano( ��تحدث����امليكسي�انوة�ال�ّ حو�ّ ف�خلط�القواعد�النّ لوص

�ال�ح�ّ ). Code Switching: Linguisticانظر( �عندما �ا��فاظ��لماملت�يتحّدث� �يتم �بلغت�ن، ون

�الثقافية،�وأحياًنا����مفاتيح�رموز�عرضية�و���" الضا�عة"ع����عض�جوانب�لغ��م� وسياقا��ا

�م ��خرى مجموعة �ال��ينة �امل�شآت �من �ال�ود�ا�ّ . تنوعة �من �تبقى �ما �ملعرفة �الباحث �م�مة �ا

�ظروف �أي �وتحت  �،القديم
ّ
�أو�املكتوبفإن �املنطوق �ا��طاب �يظ�ر��� ����. ھ �املجتمعات تختلف

�للتحدث �بديلة �طرق �لوجود �إدراك�ا �ال. مدى �ع�� �القائمة ��يديولوجية �املواقف  صفاءتلعب

الوطنية،�والسيطرة�ع���ا��دود��ث�ية�دوًرا�م�ًما����أنواع��صناف��،�وفرض�ال�و�ةاللغوي 

  .)Schieffelin et al. 1998(اللغو�ة�املدعومة�أو�املضط�دة�

  :حكملطة�والتّ الّس � -4-3

�التّ  �دراسة �إجراء �يمكن �ثقافيّ �واصلال �كيفية�كممارسة �مسألة �مواج�ة �دون ة

من�املسا�مات�����ناولت��ذه�املسألة�عددٌ وقد�ت. حكم����تصرفات��خر�ناستخدام�اللغة�للتّ 

 
ّ
وفكرة�غر�س�" مواج�ة�العمل"عن�) Goffman(بناًء�ع���فكرة�غوفمان�. غو�ة�ن��و�ولوجيا�الل

)Grice" (ا��وار�ة� �قّد " مبادئ �املحادثة، �براون �� �بي�يلوب وس�يفن��)Penelope Brown( م

شر�ألول�مرة��Stephen Levinson( )1987( ليفي�سون 
ُ
ة��دب�كمجموعة�نظر�ّ ) ��1978عام�،��
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�عقالنيّ  �مبادئ �ع�� �املب�ية ��س��اتيجيات �للتّ من ��ستخدم �ة �من �أعمال� "خفيف مواج�ة

�). Politeness and Languageانظر�). (face threatening acts" (ة��ديديّ  �اللغة ��ذه�تلعب ��

  .املتحدث�ن�وسط�����ختالفات����القوة�ب�نة،�دوًرا�م�ًما����التّ ظر�ّ النّ 

�شّد  �موارد�م�وقد �ع�� �املتحدث�ن �لدى �سيطرة �وجود �عدم �ع�� ��خرى �املقار�ات دت

غوّ�ة
ّ
ي�أعّد فقد�عّرف�تحليل�ا��طابة�التقليديّ . الل

ّ
ھ�) Maurice Bloch(ه�مور�س�بلوش�ة�الذ

ّ
بأن

كشف�. نظام�قسري�ال�يمكن�للمتحدث�ن�من�خاللھ�سوى�إعادة�إنتاج�عالقات�القوى�القائمة

 الع
ّ
�الل ��شأن �الّسابق غوّ�ة�مل

ّ
�الل فرات

ّ
�الش ��� ��ثار�امل��تبة ��عض �عن �أيًضا �وا���س غة

غوّ�ة�املسؤولة�عن��عر�ف�املتحدثات،�ل�س�فقط�ع���أّ��ا�مختلفة،�ولكن�أيًضا�
ّ
والروتي�ّية�الل

� �أو�خاضعة �أو�غ���مؤكدة ة�ثيحد�دراسات تشكك). Language and Genderانظر�(ضعيفة

�معّم ��،أخرى �كث��ة �كبيانات ��قل �ع�� �النتائج، ��ذه ��عض � 
ّ
�ال� �عن �وشّد مة ع����تدساء،

�التّ أ�ميّ  �الّد ة �. للمقابالت�واملباشر �قيقحليل ��ـوجدت  .Marjorie H( جودو�ن. مارجوري

Goodwin( )1990 (والد�� �مثل �ومواج�ات �حازمات �الفتيات �أّن �دراس��ا، �اك�شفت�لك�ّ . �� �ا

�الفتيان�والفتياتة�ال�ّ فاعليّ ����س��اتيجيات�التّ �أيًضا�وجود��عض��ختالفات ،����ستخدم�ا

،�من�غ���املباشرة و�قوالاألفعال�ب�ن�البنات�ب و�ساءات�املخالفات�صياغة ،�مثال،تتّم �فقد

  ").قال�ا�قالت"���ما��س����سلسالت�(قبل��طراف�الغائبة�

 أثناء�قيام�الباحث�ن�بتحس�ن�ف�م�م�للعمل�ا��في�ألنوا
ّ
موز�مثل�الرّ (غات�املختلفة�ع�الل

 
ّ
مثل�ا���س�و�صل�(ة�ات��جتماعيّ ����عر�ف�ال�و�ّ ) �الت�و�نواع�و�ساليب��ات�والّ� والل

 )والعرق 
ّ
 شطة�ال�ّ ،�كشفوا�عن��دوار�ال�

ّ
 ��يلع��ا�املتحدث

ّ
ة�ة�ا��اليّ غو�ّ ون����تكييف�املوارد�الل

�أ�داف� �وقدر��فاعليّ التّ �ممع ��مة، �ال�� �املتعّد �اتھذوقت ��جتماعية �العوالم �ف�رسة دة�ع��

� ���ا �املرتبطة �Hall and Bucholtz 1995(وال�و�ات ،Zentella 1997 .( ّالت� �قوة قنيات��انت

�فو�و�التّ  �م�شيل �تحليل ��� �رئ�سًيا �موضوًعا �وحقوق�م ����اص ��عر�ف ��� ار����ا��ديثة

�ال�ّ  ��خرى �واملؤسسات �الّ� لتطو�ر�امل��ات �مع �تتعامل �فر�سا� ��� �املنوال. �ة �نفس �-وع��

�مفصّ  �تحليل �باستخدام �ال�ّ ولكن �املباشرة �للمواج�ات �خالل�ل �من �املشار�ون �ف��ا �يتواصل �

 )Charles Goodwin( د��شارلز�جودو�نحّد �-ا��ديث�و�يماءات�واستخدام�املصنوعات�املادية

�التّ ) 1994( ��جراءات �من �فس��يّ سلسلة �(ة �") "ال��م��"مثل ��ستخدم�ال�ّ ") الضوء�سليط �

  .)professional vision( "رؤ�ة�اح��افية"نة�من�تقنيات�الكتابة�ل�شكيل�ما��سميھ�أنواًعا�معيّ 
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رائق -5
ّ
  :الط

�تحّس  ��ناك �املاضيّ �ان �القليلة �العقود ��� �كب��، ��دوات�ن ��� �العشر�ن، �القرن �من ة

�اللغة �استخدام �توثيق ��� �ال. املستخدمة ���شطة �وصف �أّن �ح�ن �التحية��� �مثل فظّية
ّ
ل

�مع� �العمل �ع�� �أو �املشارك�ن �مالحظة �ع�� ��عتمد ��ان �ا��طب �وإلقاء �والشتائم و�مثال

متحدث�ن�أصلي�ن،�واليوم�من�املتوقع�أن�ي�ون�لدى�الباحث�ن����يالت�للتبادالت�تحدث�ف��ا�

ة�بح�أك���قابليّ ن�وتصنظًرا�ألن�تقنية�التوثيق�املر�ي�تتحّس . الظوا�ر�الّ���يصفو��ا��ش�ل�تلقا�ي

 
ّ
نا�قادرون�ع���مالحظة�الظ

ّ
الّ����انت�) مثل�املزامنة�ب�ن�ا��ديث�و�يماءات(وا�ر�للوصول،�فإن

�التّ  ���  مفقودة
ّ
�الل �لالتصال �الّسابق �الّس . فظيحليل �الوثائق �زادت �نفسھ، �الوقت ة�معيّ و��

ث�ن�يجب�أن�ي�ونوا�الباح��ذا��ع���أّن . اسطفل�ع���حياة�النّ ة�أيًضا�من�مستوى�التّ البصر�ّ 

�و�خالقيّ  ��جتماعية �باأل�عاد
ً
�امليدا�يأك���وعيا �للعمل �وموضوعا��م�. ة �الباحث�ن �ب�ن العالقة

�وم�ّم حّس  �إ�سانيّ اسة �عالقة �أي �مثل �و�التّ ة �أخرى،  ة
ّ
�تتطل �ف�� �ا��

ً
�متبادال �واح��اًما �عناية ب

ا
ً
لغة����ا��الة���سانية�،�إذا��ان��دف�دراس�نا��و�ف�م�أفضل�للدور�الذي�تلعبھ�ال. وصدق

�والثقافية ��جتماعية �ع���ا��دود �تواصلنا �تحس�ن ��� �بالرغبة �ج�ودنا ��� ��س��شد �أن . يجب

�نر�د� �الّ�� �الكالم �بمجتمعات �وعالقتنا �امليدا�ي �العمل �وضع �ع�� �أيًضا ��ذا �ينطبق �أن يجب

  .دراس��ا

للمجتمع��ش�ل�منتظم�يجب����يل�مشاركة�العمال�امليداني�ن����ا��ياة��جتماعية��

��م�ان �اللقاءات�. قدر ����يالت �وكتابة �امليدانية �املالحظات �كتابة �طر�ق �عن �ذلك يتم

��جتماعية �والفعاليات �فرصة�. و��شطة �توفر�للباحث�ن �أل��ا �م�مة �امليدانية �املالحظات �عد

ال����. ��وه�للتووالتفك���فيما�خ) إن�لم�يتم�تدو���ا�ت���� قدال���(لتوثيق�املعلومات�امل�مة�

� �الورق �بال��ك���ع�� �للباحث�ن ��سمح �القدر�ألنھ �بنفس �الكمبيوتر(م�م �شاشة ع���) أو�ع��

ا���و�التّ . ا��وانب�البارزة�للتفاعالت�ال���يمكن��عد�ذلك�تفس���ا�وترجم��ا�وجمع�ا�ومقارن��ا

 �فإّن 
ّ
ة�وتحديد�تجر�ديّ �،�و�و�عبارة�عن�لوحة"نقش"ن�مما�أطلق�عليھ�ر��ور�����و�نوع�مع�ّ ال�

ة�إ���إنتاج�نصوص��س���علماء��ن��و�ولوجيا�اللغو�ّ . مان�وامل�ان���ء�بطبيعتھ�يتحرك�ع���الزّ 

�ا��لفيّ غنيّ  �لد��م �أصلي�ن �متحدث�ن �ع�� ��عتماد �خالل �من �الثقافيّ ة  ة
ّ

�الال �لتقديم�ة زمة

 
ّ
واصل�يل�الكالم�والتّ �ناك�العديد�من�الطرق�املختلفة�ل���. زمة�لف�م�ما�يقالاملعلومات�الال

 
ّ
�اختيار�غ���الل �قبل �طر�قة �بأك���من �وتجر�ة �دراية �ع�� �ي�ونوا �أن �للباحث�ن �امل�م �ومن فظي،

�ال�ّ  �أفضلالطر�قة ��ش�ل �البحثية �واحتياجا��م �أ�داف�م �تناسب �يجب�. � ،� �املثال �س�يل ع��

�سبة�ألولئك�الذين�حوي�توف���معا�ي�ال�لمات�املتقاطعة؛�بالع���أولئك�امل�تم�ن�بالتحليل�النّ 
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ور�املرئية�لإلعدادات�أمًرا�تصبح�الصّ ف��تمون�بالعالقة�ب�ن�الكالم�والتنظيم�امل�ا�ي�ل��دث،�

�ال ���مية؛  ����بالغ
ّ

�للغة�الذ �الكتابة �عند �مناسًبا �ي�ون �الصوتية �الرموز ��ستخدم ي

�آخرسانالل ���ص �ألي �فك�رموزه �جًدا �الصعب �من �سي�ون �ولكن �فإّن . ي�ن، ����ال و�املثل،

�التّ  �وقت ��� �للمشارك�ن �املتاحة �املعلومات �معظم ��غطية �يحاول �مر�ًقا�الذي �سي�ون حدث

�التفس�� ��� �م�ساو�ة �بدرجة �ال�. وصعًبا �أعم، �ي�ون �ش�ل فا ��
ّ
�أول�. دائًما�موظ و�و��ش�ل

�ال�ّ  �للبيانات �تّم تحليل ����إ�ّ . جمع�ا�� ��و�بارز �ما �حول �م�مة �قرارات �اتخاذ �ع�� �تج��نا �ا

عل،�و���الوقت�نفسھ،�ب�نما�يتم�إنتاجھ�أو��ن��اء�منھ،�يمكن�أن�يكشف�عن�ظوا�ر�ر�ما�التفا

  .افتقدنا�ا

  :ال�وامش

 :�شر��ذا�املقال��� .1

-International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Copyright 
2001 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. ISBN: 0-08-043076-7.  
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