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 :فريق الرتمجة

 رشيد االركو •

 حسن أمجولة •

 حامت البوعناين •

 

 :مقالة ترمجة

 

LES VOIX DE LA VILLE REVISITÉES 

SOCIOLINGUISTIQUE URBAINE OU LINGUISTIQUE DE LA 

VILLE ? 

 نة.يأصوات املدإعادة النظر يف كتاب 

 ؟نةياملد لسانياتأو  احلضرية االجتماعية اللسانيات

 Louis-Jean Calvetكالفي   جان سيلو 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة املرتمجني:
فردينانااااد د  "ماااان أجااااك  ا ااااا  كمااااا نظاااار  ااااا م  ااااس اللسااااانيات ال تاااادرل الل ااااة يف  ا ااااا و إن اللسااااانيات االجتماعيااااة 

اطهاا مام منتهيهاا يف  ايا  تادرل الل اة تعتبار اا راا رة إنساانية اجتماعياة  ا اد أ اا تادرل الل اة يف ارتبباك   1" و ار

 .مكاين م ني  فلهذا ميكن القول إن اللسانيات االجتماعية جاءت كرد على اللسانيات ال امةزماين و 

 ت  افااك ك اار ماان مساالمات د   و ااريف ختصصااا م امللتلفااة إ بااا حاااول أبلااظ منظاار  اللسااانيات االجتماعيااةقااد و  

  بااك يدر ااان ماان ايف حااد  ا مااو  امل هاام علااى ا صااور ال يدر ااان لااذا ماو  أقوالااا الذاة ااة املةااهورة  ماان  لاا  أن الل ااةو 

قااد أدا ا تماااض ب ااح الباااح ني اللسااانيني ت تماام  إا اعتبااار أن ال  قااة و   2إضاااءة جوانبااا املظلمااةو  أجااك تفساار ا تماام

إا رهااور علااوض  -أيضااا  - ااذا اال تماااض أدا قاادو   3بااك إ ااا اجتماعيااة  ال اعتباطيااةو   املاادلول ليسااك طبي يااةو  الاادالبااني 

تم بدرا ااة  ااالاا   (Sociolinguistique urbaine)قاةمااة بااذا ا  ماان م ااك اللسااانيات االجتماعيااة احلضاارية

مااان م اااك امل هميااااة و  4م ريااااة للم حظاااة والتتبااام والدرا ااااة.املديناااة تعتبار اااا كم ااااا  اااكنيا  ااااة  وةتاااا ا ل اااادات صاااوتية 

 .5إا درا ة ا تمم أبدوات ل وية م هميةو  االجتماعية  ال  تدعو إا درا ة امل هم من زاوية اجتماعية 

 7 ذه امل همية  أب ا علم جمتم ي يستلدض األدوات اللسانية ال   ي الكلمات. 6"جورج ماطور "ف و قد عر  

                                                           
علاام  يف البنيويااة ب للمدر ااةشااهر. ي تاا  ا ابااة األ  ويساار  عااال ل ااو  )  (Ferdinand de Saussureفرديناناد د   و اار 1

 اضرات يف اللسانيات ال امة.حمفيما عد ه ك ر من الباح ني م  س علم الل ة احلدي من أشهر آاثره:  .اللسانيات
تقااد   عبااد ال لااي الااودبر   منةااورات كليااة امداب تلاارتف  مدب ااة امل ااارف ا دياادة  و  انظاار ماانهع امل هميااة  جااورج ماااطور   ترمجااة 2

 .بتصرف 5  ر 1الرتف   لسلة نصور مرتمجة  رقم 
 .6نفسا ر  3
 .www.alukah.netاأللوكة:  شبكة  بتصرف. على 15انظر: علم الل ة االجتماعي: مدخك نظر . د عبد الكر  بوفرة ر 4
 .5منهع امل همية  ر  5
 La Méthode enلساااين فرنسااي متلصااع يف امل هاام  ماان كتبااا ماانهع امل هميااة  Georges Matoréجااورج ماااطور  6

lexicologie. 
 .5نفسا  ر  7

http://www.alukah.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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  Louis-Jean"لاويس جاون كاالفي"و من أبرز اللسانيني املهتمني تللساانيات االجتماعياة احلضارية  اللسااين الفرنساي 

Calvet  9مصدلح 8يف مقالة لا 1994الذ  أطلق على اللسانيات ال   تم تملدينة  نة:  

Sociolinguistique urbaine ou linguistique de la ville. 

 نقلهاا إا القاراء ال ارب  ف هاا  ادفنا يف  لا و  Louis-Jean Calvetو حنن إ  ن د اليوض برتمجة  ذه املقالة لكاتبهاا 

 ااذه قااد حاولنااا قاادر املسااتدا  أن  اارج و  ا هااول يف جمتم نااا و  ل ريااظ  ا ااذا ال لاام اللساااينى  ااو أن يت اارف املهتمااون علاا

مراج ااا تلل ااة و  اصااادر الب اا  ختمنااا املقالااةو  الاانع يف ا ااوامب ب ااح مااا جاااء يف  الرتمجااة علااى أحساان وجااا  فوضاا نا

 ب ح املراجم ال ربية ال  أضفنا ا.و  الفرنسية 

 Les Voix:1994الاذ  صادر  انة   يف كتابااJean Calvet-Louisو  ذه املقالة   ي عبارة عان إعاادة نظار 

sociolinguistique urbainede la ville, Introduction à la . 

 ال نزعم أ ا الرتمجة امل لى. حماولة   وا جمردالرتمجة ال  قمنا هبا  و ال تُ دُّ  ذه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Louis-Jean Calvet: 1994.Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique 
urbaine. Editions Payot. Paris. 

   بتصرف. 15انظر علم الل ة االجتماعي ر 9
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 النص املرتجم:
 .10املدينةأصوات  كتاب  إعادة النظر يف

 11؟لسانيات املدينةأو  اللسانيات االجتماعية احلضرية

 Jean Calvet-Louis12 جان كالفيس يلو 

Université d'Aix-Marseille 

 :ملخص

علاااى ا اااال  -تأل اااال–ض 1994(  مناااذ  ااانة la sociolinguistique)13ةيااااالجتماعاللساااانيات تركاااز ا تمااااض 

 ؟ ا  يملقاربة وقاةم الل ة اجتماع زا  يمتم جماال   املدينةسك يتساءل: أليكن للمرء أن ميالنقدة   ذه(  ومن urbainاحلضر )

حول الرؤا  إا التساؤلو  عن  ذا الس ال إا النظر يف تقدض  ذا ال لم يف السنوات ال ةر السابقة   تقودان اإلجابةو  

ة أو يقينة إفر يك مديحتل ارات املدن  فم  ييف ةتلف اختو  يف ةتلف املنةورات ال لمية  تظهرنة ال  يامللتلفة للمد

                                                           
 1994املدينة: مدخك إا اللسانيات االجتماعية احلضرية  أصوات 10
 1994 Les Voix de la ville, Introduction à la sociolinguistique urbaine 

Université ’Revue de l  30-9ر ر  2005  1  ال دد 36جملة جام ة مونكتون  ا لد  ذه املقالة كتبها كالفي يف  11
30.-, 2005, p. 9de Moncton, vol. 36, no 1 

 أمريكا ال تينيةو  ال لوض اإلنسانية  درل يف ال ديد من ا ام ات يف ال ال ال ريبو  امدابو   و ةتع يف اللسانياتو  من مواليد تونس 12
 Linguistique et colonialismeاال ت مار و  اللسانياتمن بينها:    ترمجك إا ل ات ةتلقةأورت  أصدر م لفات عديدةو 

 Pour et contre Saussure: vers une linguistique socialeضده: حنو لسانيات اجتماعية و  مم  و ر .1974
.اتريخ la guerre des langues et les politique linguistiques 1987السيا ات الل وية و  .حرب الل ات1975
 .Histoire de l'écriture 1996الكتابة 

يهتم علم الل ة االجتماعي بدرا ة الل ة اإلنسانية الدبي ية تعتبار ا أداة تواصلية داخك ا تمم  ضمن شبكة من ال  قات التواصلية 13
ال  ينلرف فيها الفرد بةكك عفو  وإراد  مم األشلار احمليدني با  يف مستوايت ووض يات ةتلفة. وتصبح الل ة هبذا امل د أداة 

اعية  ال تكتفي بتمرير خداب م ني  بك  ي جزء من  ل  ا داب  بك  ي خداب. انظر: علم الل ة االجتماعي: مدخك تواصلية اجتم
 www.alukah.netاأللوكة:  شبكة. على 3نظر . د عبد الكر  بوفرة ر

http://www.alukah.net/
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ة موحدة ينة أوربية نفسها إ ا ما حللنا مديإا النتاةع النظر  د  تلضرورة يال ( plurilingueة مت ددة الل ات )يو ي آ

 .(unifiée linguistiquement )ايل و 

  laة )االجتماعي اتاللسانيو  (linguistiqueات)اللساني بني التقابك م ةمةتساءل حول  نا ر أخو  

sociolinguistique)م يارا  املدينةنا ي  آخذ(Pierre de touche)14.لل سم بينهما 

Abstract: 

Since 1994, sociolinguistic research has been concerned mainly with 

cities, to the point where one may ask if cities are not the field of choice 

for the social study of language. To answer this question, we will look not 

only at the progress that this discipline has made over the past 10 years, 

but also at the various visions of the city that emerge from various 
publications and choices of city as objects of stud. Indeed, the study of an 

African or Asian plurilingual city does not lead to the same theoretical 

conclusions that the study of a linguistically unified European city. Finally, 

the relevance of the linguistic/sociolinguistic dichotomy will be 

questioned, using the city as touchstone. 
  

                                                           
14Pierre de touche  مت ك اختبارا أو مقيا ا للت قق من شيء ما.و  نسية: من الت ابر املسكوكة يف الل ة الفر 
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 مقدمة:

اللسااانيات االجتماعيااة  أصااب ك عليااا أن أحتااديف يف  ااذه املقالااة عمااا 15(Thiery Bulotطلااظ إ) )تياار  بولااو( )

 اذا الدلاظ يكساظ  اذا الكتااب دورا و .(Les voix de la ville) املديناةأصاوات    كتاايب1994منذ إصدار   نة

ن ااص صاافات م حااو  اا حاول ميماان جهااة أخاارا  و  مااا أصااب ك عليااا اللسااانيات االجتماعيااة من جهااة ع ال شاا  فيااا

  ذا الدلظ. رجم عنوان  ذه املقالة إايحال   على أ و .يف إ با االنهاح 

إا املقالاااااااااة الااااااااا  نةااااااااار ا فيةااااااااامان  مناقةاااااااااايو  يف البداياااااااااة  كااااااااادر اإلشاااااااااارة إا أناااااااااص كلماااااااااا رج اااااااااك يف حماضاااااااااراي

 :حتك عنوان1965(  نةFishman Joshua)16جوش

 (Who speaks what language to whom and when .)17 

 

 كنك أوضح:

 (.whyملا ؟ ا)و  (Whereأين؟)و  (howكيف؟)أ ا أبفلك    ة أ ئلة  ي: .1

 ؟كيافو  أيان وملاا او  مىتو  من يت ديف ممو  ما ا يقولو  من يتكلمأن اإلجابة عن  ذه األ ئلة امللتلفة )جمتم ة(:  .2

 .ميلي علينا بدريقة أو أبخرا أن ن تمد مقاربةلسانية اجتماعية  نيأماموضم لساين م 

 : و (protocleال وتكول ) إا  ذايضاف  -  حاول إ باتا- جو ر رأ قد بقي   ال أخو أعتقد 

So what ? et alors ? ن يام نسات ملا؟ وب باارة أخارا  أيفا؟ و ن تتهلاى أيياة  اذا ال لامياأ؟ و  اذا مهام ا اد ل كاك

 ؟يف ما ا؟ و اللسانيات االجتماعية احلضريةتتهلى منف ة 

                                                           
 يف حتليك ا داب.و    متلصع يف اللسانيات االجتماعية احلضرية )2II-Université Rennes (أ تا  يف جام ة رين 15
 أمريكي ا نسية. و  متلصع يف اللسانيات االجتماعية  يهود  الداينة 16
 ة ل ة وملن ومىت؟يأو  ت ديفيمن 17

http://www.alukah.net/
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-sous) متضمنإا نقاش  (؟لسانيات املدينةأو  اللسانيات االجتماعية احلضرية)رجم عنواين الفرعي يو أخرا  

jacente اللسانيات  نيللنقاش  عن ال  قات ب  اس من خ     قة ال  نُ يرجم كذل  إا الدر يو  ( يف كك تدخ ي

 ة.ياالجتماعاللسانيات و 

أصوات )إصدار كتاب  منذلسانيات االجتماعية يف ما حصك ل رالتفك( Thierry Bulot)وب د أن طلظ إ)

أطلقك على ال نوان حني (: لقد كنك ةدئا autocritiqueبنقد  اي)بداية القياض ض  أود 1994 نة  (املدينة

 introduction à la( )اللسانيات االجتماعية احلضريةالكتاب أع ه)املدخك إا  الفرعي من

sociolinguistique urbaine)  اللسانيات )تملدخك إا  ناأن ن نو   و األنسظ يف نظر و

 introductionاحلضرية(

à la linguistique urbaine . 

ة ياجتماعلسانيات )عادة  يافالذ  نسم ا يف نظر ي د أ ا ي الذ  زييالتم  ذا الداةر حول و  عرض مرارا إا النقاش

زا ملقاربة وقاةم يجماال متم املدينةسك يتساءل: أليكن للمرء أن ميالنقدة   ذه س ت ال احلضر   ومنيبةكك رة  تم  (

 ؟اياجتماع( des faits de langue) الل ة

الرؤا  حول إا التساؤلو  ال لم يف السنوات ال ةر السابقة   ذا لنظر يف تقدضا إا  الس ال  ذا  تقودان اإلجابة عن و

أو  ةيقينة إفر يك مديإن حتل:فم    ارات املدنييف ةتلف اختو  يف ةتلف املنةورات ال لمية  ظهرنة ال  تيامللتلفة للمد

 .اية موحدة ل و ينة أوربيإ ا ما حللنا مد سهاة نفيالنظر   د  تلضرورة إا النتاةعية مت ددة الل ات  ال يو ي آ

 لل سم بينهما. م يارا املدينةنا يآخذ ة االجتماعي اتاللسانيو  اتاللساني بني التقابك م ةمةتساءل حول  نا ر أخو  

يف  (احلضريةاللسانيات االجتماعية )ك ا ةتلفة يف ا ات  ناك    ة اك  التمييز أقول  إن  ذا ط الضوء علىيولتسل

  نوات على:عةر منذ  كشت لا   ال  يخ احلديالتار 

متداول   و كما–ة يبالبا يف البلدان النام د ا(  وجنLes villes plurilinguesاملدن املت ددة الل ات) .1

: إما شكك الل ات يف  نا مدار الدرا اتو .من خ ل كاريب ا اصة تااألمر الحظ  ذاو  -ا يييف ا داب الس
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ن يال نصر  (  أوle statutك امل ال )يالل ات داخك األ وا  على  ب  ذه نيأو ال  قات ب (le corpus)18املدن

 a gestion inرج عن التدبر احلي)خيال   تماض  ناإ ن فاال19ة.ينة اإل كندر يم خرا يف مد لاف كالذ  حاولك .م ا

vivoية الل و يت ددل( ل(ةplurilinguisme.) 

 ضا من خ ل وضم الكلماتياحملتملة ف سظ  بك أ ةيالل و  تهايمن خ ل ت دد املدينةف يكن ت ر ميال  .2

(mise en motsداخك ) الصوي يف  قهاك حتقينة  ع  الل ة  مث حتليالكلمات ال  ختتع أبماكن م   ذه  املدينة

ة يمم ا  راف تها( خاصة يف ع قinterdisciplinaireاعتمادا على مقاربة مت ددة التلصصات)  ا داتت

 .(la géographie sociale)االجتماعية 

 (:lexicaleمنتع للوحدات امل همية ) ت ت  املدينة ا ابة  .3

  ذهو  ( les banlieuesالضواحي)و  (les citésالو اةط على ل ة الةباب يف املدن)و  تركز أبلظ الدرا ات

 . األفرادنية بيوميناقةات الاملو   تاياملنتدو   امل متراتو   الكتظو   املقاالت - ة احلاليبدب- صت الدرا ات

  تساءل ل الذ  الكن الس   ? so whatالس ال  لإلجابة عن نهات  خاصة ال ال  ما ااالك  ذه و   عود إا

 .JISUلذ  جيم نا  نا يف  انفسه حلقك امل ريفت مرتبط -حاليا–عنا  م كم

 كانك من أجك التساؤل عن  ذه  20( لسانيات االجتماعية احلضريةة ليض ال املاي) األ JISU:يف أعرف أن اجتماعاتنا

 ة.يالتسم

 تس ى إا حب   وايي مستمر.   وجدان اتتاب هاملنا جيدا  ذه األايض يف و إ ا أت

 :1999ففي  نة 

                                                           
 املكتوبة املرتبدة ت ال املدرول.و  ةيجممو  املصادر الةفو  ي و  املدونة18

19Calvet, L.-J. (2004) Essais de linguistique, la langue est-elle une invention des 
linguistes. Paris: Plon 
20journées internationales de sociolinguistique urbaine. 
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احلوارات  كانكقد  (و Identités urbaines)احلضريةت ايو   و: ا JISUكان املوضو  الذ  اختر للمناقةة يف 

نة يمد la toponymie)ة )يميطوبون وعن21اي ار  ن اء يفيأح (nomination-re)ةيمنصبة حول إعادة تسم

 .24عن اللههة تعتبار ا م شرا اجتماعياو   23تماكو طوبونيمية و 22دكار

 :2001و يف  نة 

 Variations linguistiques: imagesاملرة حتك عنوان )التنوعات اللسانية: صور حضرية() ذهكان املوضو   

urbaines )  27جنوب إفريقيا.و       26  ليدز25ريونيونالقد حُتديف فيا عن املدن امتية:ليك  مر يليا  الرتف  و 

  

                                                           
21Stratégies redénominatives des rues de Hongrie par Salih Akin, (Université de Rouen 
et C.N.R.S.) 
22Repérage sociolinguistique dans les désignations de la ville de Dakar (Sénégal) par 
Ndiassé Thiam ( Université de Dakar). 
23Ville en traverse, mobilité populaire, repérage urbain (Bamako, Mali) par Monique 
Bertrand (Université de Caen - CRESO- M.R.S.H.). 
24 Bulot, T. et Bauvois, C. (dir.). (1999). Sociolinguistique urbaine: contributions 
choisies. Revue Parole 5/6. Mons: Université de Mons, Hainaut. 

25La Réunion  على ب د مدبةقر   شر احمليط ا ند  نسمة تقم يف 000 800حوا)   ي جزيرة فرنسية يبلغ عدد  كا ا  
 موريةيول مي  ( من 120كم )  200حوا) 

 .كم  40حوا)  يورك   وتب د عن مدينةامير   تقم على ضف   راململكة املت دة  إجنلرت يف برب يوركةر حاضرة(leeds)ليدز 26
27 Bulot, T., Bauvois, C. et Blanchet, P. (dir.). (2001). Sociolinguistique urbaine 
(Variations linguistiques: images urbaines et sociales).Cahiers de sociolinguistiques 6. 
Rennes: Presses universitaires de Rennes 
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 :2003و يف  نة 

ا حول مو  من جهة    الرتف  ليون  مونرتايل 28كانك النقاشات منصبة على املدن امتية: اإل كندرية  مونكتون

عقدت حتك عنوان)اللسانيات احلضرية أض اللسانيات االجتماعية احلضرية( من توصيات يف   تضيفا املاةدة املستديرة ال 

 29أخرا.   من جهةاملوضو 

على  ذا و  :JISUعليها يف  لزمنا االنتظار مخس  نوات للنظر يف احلدود والفواصك ال  كمم املةاركونيإ ن  

ون يك حنن لسان و  ون؟يون اجتماعيون أض لسانيك حنن لسان و  ة؟ياالجتماعاللسانيات أض اللسانيات  نقول ك نتساءل  

ة  ياالجتماعلسانيات ذا الوقك امللصع ل  يفلا ما الذ   نف و  املتبقي؟ون للوقك يون اجتماعيلسان و ب ح الوقك 

 حضر . (urbain)بصفة ةمت لق ي و  ست ق الدرح ت اخر أ مس لةبقى تو  ؟اللسانيات االجتماعية احلضريةأو 

 اللسانيات احلضريةيف  )آفا وضو  ا ة املرتبدةيوامب اللسان (مست ضرا اThierry Bulotلقد تساءل)

اللسانيات و  اللسانيات االجتماعية احلضرية نيز احملتملة بييالتم عن مس لة 2002ر  نة يف ا يف 30(ةياالجتماع

 يف  ذا الصدد:Thierry Bulotوقد قال. (non urbaine)احلضرية رباالجتماعية 

اللسانيات نة ت من رحم   انما تكون يف أزمة  ألية حياجتماعلسانيات ي   اللسانيات االجتماعية احلضرية)

اللسانيات   س يما يف-ا ن– Thierry Bulotفكريكان [  ي.اي و ا  اإ ن كتاز   ا فهية  ياالجتماع

اللسانيات ال  ت كس بقدر  واء جمتم ا ما ك تهاكتاز أزمو  ] هاتقابك ميوما للسانيات ت دهاربيوما االجتماعية 

 31.(بصفة عامةاالجتماعية 

 
                                                           

 .كندا  ي مدينة يف جنوب شر  نيو برونزوي  يف  (Moncton :)مونكتون28
29 Messaoudi L. (2003). Parler citadin, parler urbain. Quelles différences ?In Bulot, T. 
et Messaoudi, L. (dir.). Sociolinguistique urbaine, frontières et territoires. Cortil-
Wodon: Éditions Modulaires Européennes. 105-135. 
30 « perspectives en sociolinguistique urbaine » 
31 Bulot, T. (2002) La sociolinguistique urbaine: une sociolinguistique decrise ? 
Premières considérations. Marges Linguistiques. 1. 1-3. 
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   قال:يح 2004م بةكك واضح يف أكتوبر يا التقس ذ إا Thierry Bulot ود يو 

اللساانيات يف املديناة...ااعتمادا علاى مقارباة اللساانيات االجتماعياة س يول اللسانيات االجتماعية احلضرية)...ا د اختا  

بالباااااااا يف شاااااااكك  حلضاااااااريةاللساااااااانيات اال اماااااااة  كااااااارا اللساااااااانيات االجتماعياااااااة علاااااااى بااااااارار و  ال اماااااااة ...ااالجتماعياااااااة 

 إخل. 32قات...ايحتق

 نيزان فقاط بايامي ا ال ماأ( Bulot et Veschambre) ال ااين الانعو  Bulot))ا يف الانع األولمهماوالاذ  أجاده 

اللساااااانيات االجتماعياااااة   و اللساااااانيات االجتماعياااااة احلضااااارية نيضاااااا باااايات  باااااك مييااااازان أيواللسااااااناللسااااانيات االجتماعياااااة 

 يا بذل  حياوالن الب   عن أص ر رابط جيم هما.و .  م زين فرقا كبرا بينهما"عامة"ال امة" أو "بصفة 

ة مت اددة كماا عا  يف  ا أردان تصاور وضا  ( Veschambre و Bulot) أ   يف نظر  ا ار أعتقد عكس ما قااله

 .اللسانيات ي إال   مااللسانيات االجتماعية قاة :  Labov)33) البوفنها ع

عامااة   جيااظ علينااا كااذل  أن ناارفح اللسااانيات االجتماعيااة و  اللسااانيات االجتماعيااة احلضاارية نيباا  التمييااز إ ن لااو رفضاانا

 ات.يواللساناللسانيات االجتماعية التمييز بني 

اللسااااانيات أو اللسااااانيات ذه  اااا ماااان (urbainت لااااق ت انااااظ احلضاااار )يامن  حااااالكاااان املةااااكك الااااذ   اااا حاول طر و 

 ة.ياالجتماع

اك  ناا  اا اال مل رفااة مااا إ ا كااان –ة يوامب اللسااانلهاايف ال اادد نفسااا ل-(Médéric Gasquet-cyrusطاارح)لقااد 

نااو  مااا ماان   ااي (urbainة  مساادرا علااى أن صاافة حضاار )ياااالجتماعلسااانيات ة أو حتضُّاار لية حضاار ياااجتماعلسااانيات 

قى يمو ااو  ( jeunes urbains)نييشااباب حضاار  عاان فاان ن نت ااديف يف أبلااظ األحيااان( à la modeاملوضااة)

         ةيهاااااااات حضااااااار  و  ( répertoires urbainsة )يقاااااااواةم حضااااااار و  ( musique urbaineة)يحضااااااار 
                                                           

32Bulot, T. et Veschambre, V. (2004). Sociolinguistique urbaine et géographie sociale: 
hétérogénéité des langues et des espaces. Communication au colloque Espace et société 
aujourd’hui, Rennes,21-22 octobre 2004. 

يا  ي ت  م  س اللسانيات االجتماعي  صاحظ كتاب: الرتاتبية االجتماعية يف اجنليزية مدينة أ تا  اللسانيات يف جام ة بنسلفان33
 نيويورك.
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(parlers urbains )  و(  علام اجتمااا  حضارsociologie urbaine )  ة)ية حضاار يااج رافوgéographie 

urbaineإخل...). 

دااارح يذا املصااادلح بااادوره  اااو .34ا ا ااات ماالا  ولكااان عااان  ااا( يف حاااد  اurbain لناااا ال ناااتكلم عااان الصااافة )جيذا  ااا و

 إشكاال.

م األمكنااة الاا  ياا مجني  ا ااد مكااان خااار ماان بااملدينااةالاا   ااتم تاللسااانيات  ااو  - نااا-قااةيو الااذ  نت ااديف عنااا يف احلق

 .  اااااااااااااااااا م(للُ vie داااااااااااااااااون )حيااااااااااااااااااة ين يكااااااااااااااااان علاااااااااااااااااى مساااااااااااااااااتوا ا أن نلتقاااااااااااااااااي اتكلميهاااااااااااااااااا الاااااااااااااااااذمي

ناااااااااك ل ااااااااة دون   سيذكر أوال أبنااااااااا لااااااااياااااااا وفهاااااااانااااااااة اتفهااااااااا  لكنااااااااا أ ا ااااااااي يف الااااااااذ   اااااااا عديا للمديااااااااباااااااادو الت ر يو 

يهااا و اااةك أخاارا تساامح ملتكلمة ماان ليسااك  ااوا و اايل املدينااةة أخاارا أن جهااوضااح ماان يو  ( locuteurs)نيمتكلماا

 (.rapport sociaux)االجتماعية   مم ع قايبتنظ

 

بناااء علااى  ااذا حيااق لنااا أن نتساااءل مااا إ ا  و  أخاارا  ة  يف أمكنااةيااة اجتماعيقااات لسااانيبت قالقياااض -دياابكااك أتك-كاان ميو 

 ةيااااة جبلياااااجتماعلسااااانيات و  (une sociolinguistique rurale) ةيااااة قرو ياااااجتماعلسااااانيات كااااان  ناااااك 

(sociolinguistiques montagnarde أو ) ةية  احلياجتماعلسانيات 

 .(sociolinguistique maritime).. 

 .بة عن مةكلتنايسك بر ية مزدوجة ليخصوص تساءلك عنا أوال  لا(الذ  ville) لكن اللفو الفرنسي

( ا اد مدينااة villeع )خياماا يأماا ف  (villageمان) villagois)كان أن نةاتق صافة قاارو  )ميا صوصاية األوا: أناا 

 .  يت تى  ل ف

                                                           
34Gasquet-Cyrus, M. (2002). Sociolinguistique urbaine ou urbanisation de la 
sociolinguistique? Regards critiques et historiques sur la sociolinguistique. Marges 
linguistiques. 1.31-69. 
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دل علاى مزرعاة أو جماال قارو  ا اد عكاس ماا يا( الاذ  villaص)ياا صوصية ال انية: أن املصدلح مةتق من اللفاو ال تو 

 :األخرا ةيالل ات الرومان ك امل ال يفيا م حو على  ب ذو  ا يحال املدينةَتدل عليا 

la cittaitalienne, la ciudad espagnole ou la cidade portugaise. 

 املدينااةي  ااو  (urbs)نيقااة باايص يف احلقيااز ال تيااميو .(civitas)املدينااة حتااددان نيتاايني التنيالاا  تاادل علااى واحااد ماان كلمتاا

 ( واضاا ةcivitas) ( وurbs) نيوال  قاات با .ناة مااايةاكلون مدين ي الاذني اي جمماو  املااواطنو  (civitas) و .ال اامرة

 :ةرونيمن خ ل مقدم ش

Conventicula hominum quae postea civitates sunt, 
35domicilia conjuncta quas urbes dicimus 

 

 : ي أع ه وترمجة النع

 

 .(املدن يهادلق عليت التيايالبنا  ي يف الوقك نفسا جممو و   ينيالقاطنيهم ن نسمية من النال الذر جمموعات ص )

 -urbs-  (urbanistique) ( أو حتضار un fait architecturalند اي)  ة حاديفجهانا مان يا اد أناا لاد

 .-civitas-أخرا حديف اجتماعيجهة ومن 

  ةيااإل بااات أنااا ا اام دال علااى ا ماع( civitasمصاادلح ) 36(mile BenvenisteÉمييااك بنفينسااك )إك حل ااو قااد 

 .37(civis)أ  جممو  من املواطنني )

 أخرا. جهة من املوِطنو   جهةمن  لقاطننياCivitas/urbs  :إ ن ي ص  ذان املصدل ان
                                                           

35Gaffiot, F. (2000). Le grand Gaffiot, dictionnaire latin-français. Paris: Hachette, 
Ciceron, Sest. 91, 324. 

 وأوربية.-رف أبعمالا املنصبة على الل ات ا ند يمياةي فرنسي  عُ  و لساين36
37Benveniste, E. (1974) Deux modèles linguistiques de la cité. Problèmes de 
linguistiques générale 2. Paris: Gallimard. 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

16 

 ةياااااانيمدلسااااااانيات   عاااااان يم احلااااااديال نسااااااتد   ا ااااااد أنناااااااصاااااافة  أ نهاااااااكاااااان أن نةااااااتق ممي( ال villeقلااااااك إن كلمااااااة)

(linguistique villoise) ( نسبة إاville). 

 .(urbain)و (citadinلصف ) صيعن األصك االشتقاقي ال ت - نا-لكص   حتديف 

مااا خو ة مااان   ااايو   (citadine) ةيااانيمد يتهايكااان تساااممي  (urbain) ةيحضااار  مسياااكالااا   لساااانيات املديناااةبداياااة إن 

 .  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكنة املاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادنم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 ل ت اااوضو  ف ح/مااازار ( ((contadin)ة لاااة يف مقاباااك صااافي( لفااارتة طو citadin) صيو قاااد كاناااك تسااات مك صااافة ماااد

 (.urbain/ruralة )حضر /قرو ( )يص/مزار ( إال م خرا يف القرن ال امن عةر ب ناةية )مديه ال ناة ذ

وبناء علااى .مااا تاازال مساات ملةcitadin صيفصاافة مااد  ةيماان الل ااة الفرنسااcontadin) إن اختفااك صاافة )ماازار و  لكاان 

ص يعلمااااااااا أبن صاااااااافة )مااااااااد-  (citadineكاااااااان ن تهااااااااا ب)ميال و  (urbaine فلسااااااااانيات املدينااااااااة  نن تهااااااااا ب ) ل 

(citadin   يتباااادو بر( بااااة ألننااااا يف ال الااااظ م تااااادون علااااى صاااافة حضاااارurbain).للسااااانيات راجاااام لتاااا  ران ت  ااااذاو

 ا ال.  ذا ( يفurbanصفة واحدة  ي ) تستلدض  ة اليكياألمر 

ة يااقيدة عاان ال  قااات احلقيااب  اللسااانيات احلضاارية : أل تبااق ااوو  مهمااا   اا االني الصاافتنيت ااا نيق بااي اام الفااار  الاادقر و  

 جاناظ يةاكو  (la ville-urbs) من صارة يف جاناظاللساانيات   ذه  ة أخرا: أل تبقي؟ بصينيقي احلقني املتكلمنيب

(la ville-civitas؟) 

ن يذ ااا نيتسااااءل عااان ال  قاااات املوجاااودة باااو   -ماااا أعلاااميف-ة ياااة امل همياااذه ال ناة ااا د الاااذ  ا ااات مكياااالةااالع الوح إن

أ  :صيحتااااك عنااااوان":ك ض حضاااار  أض مااااد2003 اااانة  تهااااا  و لاااا  يف مقالااااة كتب38لااااى املساااا ود يي ل اااا  نياملصاااادل 

 .39فوار ؟

                                                           
 أ تا ة بكلية امداب تلقنيدرة )اململكة امل ربية(.38

39Messaoudi L. (2003). Parler citadin, parler urbain. Quelles différences ? 
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 اياااانااااة الاااارتف  م تماااادة تقاااااب  تزامنيع مدخيااااالل ااااة  يف عاااارض مااااا   هاااااالاااا  متنة يااااوقااااد ا اااات لك يف  ااااذه املقالااااة اإلمكان

(synchronique) (:   وتقاااااااب  جهااااااة ص مااااااني  وكاااااا ض حضاااااار  مااااااد جهااااااةكاااااا ض قاااااارو  ماااااان أ  )ا ياااااات اقب أخاااااارا

(diachronique( )ة ب: يااااااااز ية ت اااااااا  عنهااااااااا الل ااااااااة اإلجنليااااااااال ناة  ااااااااذهو   نينياملااااااااد و يني احلضاااااااار ني املتكلماااااااانيبااااااااأي

(urban/neo urban.) 

ص ي  فاااااالك ض الرتطاااااي القاااااد  مااااادياألندلسااااا للداااااابم  ي كاااااس  يمناااااة الباح اااااة أن الكااااا ض الرتطاااااي القاااااد  اااااذه و تااااارا

(citadin).كااااا ض   يف نظر اااااا  اااااو مااااان قباةاااااك جمااااااورة إ ن  مساااااتمداايقااااارو  طاب اااااا كاااااس يأن الكااااا ض احلاااااا)    يف حاااااني

 (.l’urbanisationا د أنا نتاج الت ضر).(urbainحضر )

 الكا ض الرتطاي احلاا) لاا أنحاني ة  يف ياتايو   فاةيور لااو  (prestigieuxة)و ك ض  و  يب  إ نفالك ض الرتطي القد 

 .véhiculairفة انقلة يور

اللساانيات )عاض عناوان كحتاهاا ليوضا ك جمماو  حتل  ااعلاى الاربم مان أ مهمة -كما نرا-لى املس ود  يو تبقى مقاربة ل

( Andersenأندر اون) اكتبا  ممااد يأن تساتف يهااكاان علفقاد  .الس ال الذ  اندلقاك منا ت اجلل و  ( االجتماعية احلضرية

 .40م لقاااااااااااااااااااااااااااة  هااااااااااااااااااااااااااااتو  مفتوحاااااااااااااااااااااااااااة هاااااااااااااااااااااااااااات  نيزا بااااااااااااااااااااااااااايياااااااااااااااااااااااااااقااااااااااااااااااااااااااارتح متيض الاااااااااااااااااااااااااااذ  1988 ااااااااااااااااااااااااااانة 

 laداخك ا اوامب)و  ة )كاملدن ال م قة( يداخك فضاءات مركز  لههاتال خ  اقة ال  تتدور من ي الدر نيضم فارقا بيو 

périphérie.) 

 .التواصاالية(ا الةاابكات يااتوجو  ت ااال ا  اارايف ف ساظ بااك ت شاار علااى الك افاة - نااا -مةاي او  ال تارتبط صاافة مركااز و  (

هااات   تلتااا) فهاايو   (inter-dialectale)لههيااا ية متااارل تواصاا  بيااة املركز ياارا أندر ااون أن ا ماعااات الل و يااو 

ا النااو  ماان  ااذ ة ا امةااية متارل بةااكك أقااكيااأن ا موعااات الل و حااني (  يف des dialectes ouvertsمفتوحااة)

 .(des dialectesfermésهات م لقة )  تلتا)فهي التواصك 

                                                           
40Andersen, H. (1988). Centre and periphery: adoption, diffusion andspread. In Fisiak, 
J. (éd.) Historical Dialectology. Regional and Social. Berlin: Mouton de Gruyter. 
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اللههاات امل لقاة  أنحاني يف  ة بسايدة ية وصارفي بسارعة  و اي  ات أنظماة صاوترونتيهة لاذل   فاللههاات املفتوحاة تت ا

 .م قدة أنظمة ات و  حمافظة

  مير لماو اللههاات امل لقاة ا اامتك يتقيادحاني   يف ةيا ارج يرهات املفتوحة امل اتقبك متكلمو اللهي  املواقف  يومن ح

 .ا اصة

 

امل روفااة أ ا ااا و   املديناةك وضام كلمااات يااالا  أتخااذ علاى عاتقهااا حتل اللساانيات االجتماعيااة احلضااريةو لكان تلرجااو  إا 

 ة.يا االجتماعيومن خ ل ارتباطها ت  راف  Thierry Bulot  من خ ل أعمال

احلديف و  عن بناء اجتماعي  عبارة  و إهاو   س أمرا مسلما باي  ي أن ا ال لني كلتا املقاربتنيفالفكرة املةرتكة ب

ومن جهة أخرا  41حسا ة للت يني  وضم كلمات ا ال(االجتماعية ا ي)ا  راف اإلنساين لا ب د مكاين .فمن جهة

 42اا  تصبح  ي عليا(. املدينةكذا )تنتهي النقاشات حول و  الواقم احلضر ( ت ر من إدراك املدينة)النقاشات حول 

إعادة و  (réification) م ا اليتللى عن إعادة توز ي ألنا را مت يا  و نسبي ذا املبدأ تلنسبة لله رافو 

 ا  تم بتم  ت  ذا ا الي  ألن ا  رافالزاوية ذه  ي من يطب أمر و ذا.داخك ا تمم( réintroduit)اإلنتاج

ا داخك املقاربة يدا ملا قد كده ا  رافيو لكن إ ا نظران ج .(وضم الكلمات)ب(Bulotا )يسمي و ما و  اتا يبتسمو 

ا يما  تهنكننا أن نتوجس أك ر حول مي  (épistémologique)  مولوجييال  تواكظ حتو ا اإلبست  ةياللسان

ضا على ي وكذل  إصرار ا  رايف  و أ(وضم الكلمات)من اإلصرار على مس لة اللسانيات االجتماعية أو اللسانيات 

يقول .اللسانيات االجتماعية احلضريةو  (ةيكيالك  )للسانيات االجتماعية  ما يسمى تنيب االخت فات احلاصلة
                                                           

41 Bulot, T. et Veschambre, V. (2004). Sociolinguistique urbaine et géographie sociale: 
hétérogénéité des langues et des espaces. Communication au colloque Espace et société 
aujourd’hui, Rennes,21-22 octobre 2004. 
Trudgill, P. (1986). Dialects in Conctact. Oxford: Blackwell. 
42Bulot, T. et Veschambre, V. (2004). Sociolinguistique urbaine et géographie sociale: 
hétérogénéité des langues et des espaces. Communication au colloque Espace et société 
aujourd’hui, Rennes,21-22 octobre 2004. 
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(Veschambre:) 

  فا ال املدينةات املرتبدة تلل ة وا تمم دون مساءلة ر تم درا ة الت ي (ةيكيالك  )سانيات االجتماعية للا  لى ص يدف)

 ا ال يسا م يف ينيا   ل  أن ت ي ت  ا ال منتوجا اجتماعيف  اللسانيات االجتماعية احلضريةأما يف  . ت  كم دىي

 .(43االجتماعي اإلنتاج

 

قاوض يعارب  ناا عان ب اح التلوفاات مان احناراف مان شا نا أن مة  ذه املقاربة  وأُ يال أش  يف ق ولكي أكون واض ا  ف ان

أعتقاد علاى و .ةي ا اال تبادو خفينية يف ت ياحلالاالجتماعية تإلضافة إا  ل  يظهر أن ال  قات .نية لآلخر ياقاربة حصر 

كاااذا علاااى و   اااات ةتلفاااة على املساااتوا الةااافهي اان بلياااة املهيكلاااة بةاااكك ةتلاااف  وأحياااقيوجاااا ا صاااور يف املااادن اإلفر 

 ). م الرك عاصمة ال ابون خي فيمستوا خداب السلدة )و لنا يف ل

  اذه ال ملياةو   املديناةضام كلماات يو  رت  الل اات واملادن يف الوقاك نفساا خيال خترت  الل اات  فاإلنساان  او مان  املدينةإن 

 .ةياااااااااااااااااف ساااااااااااااااااظ  باااااااااااااااااك حتاااااااااااااااااديف كاااااااااااااااااذل  يف املنااااااااااااااااااطق القرو ة يااااااااااااااااانيأو املد احلضاااااااااااااااااريةتن صااااااااااااااااار يف املنااااااااااااااااااطق  ال

 ؟لساااااااااااااااااااااااااااااااااااااانياتل املديناااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا كلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااظ يام سااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الال ر ااااااااااااااااااااااااااااااااااااايو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا األمااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

كااذل  و  رتتااظ عاان  اذا الوضاام ت ادد ل ااو  أك ار وضااوحا يو  التمركاز و  لاظ أوال  ااا الت ضار  بوا اادة حركاات ا هاارةك -

 ة كمااا حتااديف عاان  ااذاياا هااات جهويااة يف  هااات اجتماعم يااكااذا إعااادة توز و  م رااوا ر احلااراك االجتماااعي واإلقصاااء ياامج

Trudgill 44 هبذا التمركز كلها روا ر مرتبدة  و ذه. 

 

و الل ااة يز اختصاصاايااميف ااادة مااا .ة ل  تماضر ( ااي هبااذا االعتبااار م ااarabophonesة املاادن الناطقااة لل ربيااة )يإن وضاا 

 الكا ض املاديص.و   الك ض القارو نيأخرا ب من جهةو     ذا من جهةني ك ض القاطننيبو  ك أو البدو ح   ك ض الرُ نية بيال رب

                                                           
43 Ibid:1. 
44 Trudgill, P. (1986). Dialects in Conctact. Oxford: Blackwell. 
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قااي إلعااادة ية تصااور حقياا يف ع قااة متكننااا ماان رؤ ني امللتلفاانيضاام كااك ماان الت ضاار وا هاارات  ااذين الةااكليإ ن يضاام 

 ا اادخاصااة يف ت اار الاادالالت: و  ني( لوريفااة املتكلمااredistributionم )ياا  وإعااادة التوز (reallocation) الوضاام

كاذا زوب اة مان و  هدون اخت فاا يف الةاكك احلضار  ال الاظ ي  فةي خبصوصيا م اللساننيحممل املدينةإا  ني أيتونيأن القرو 

 .ة ال  تقم على املتكلمني أنفسهميالتم  ت اللسان

 

 نيالقااادمدة املهاااجرين يحاادي ها عاان الصاا ا  اايا ة يف يبوصااف  ااذه الوضاا  (Catherine Miller)45و قااد قامااك 

 .46د مصر ) يف القا رة (يمن ص 

 

تُدحضاان بوا ادة ةتلاف املةااعر ا وايتياة الا  حتاول دون  (زية املميال رب املدينة) مظهرو  صيتنعُّ على أن النمو ج املد و 

املت رج اة   اتين ولادوا يف ال ةاواةي الةاباب الاذرئا عان طار  ت باين ارف شا ة بوضاوح  ألنناا اليرهور اإل قاطات اللسان

 .47قوة ال ض تو  ةيكيالقب ة األمر و  ةية اإل  مي الل نيب

فيهاااا كاااك ماااا ن تااا ه  زة ألنناااا جنااادياااة متميااادانية لدرا اااة ميظ أن تصااابح أرضاااجياااة يااا أبن املااادن ال ربر ناااا علاااى التفكاااحيو اااذا 

و اي مهماة تلنسابة لل اة -  الل اةة كااه ياالنظارة ال لمو  ةياولوجيدي النظارة األنين التاداخ ت والصاراعات بافنهاد أ :إشاكاال

 كذا مةاكك و  ة ملةاكك ا وية يالرتمجة اللسانو يف  املدينة( يف 48koinèsن ل ات مةرتكة)يتكو تسا م يف -ةيال رب

                                                           
 اإل  مي.و  ال ريبالدرا ات حوا ال ال و  م هد الب ويف 2015اللسانيات  تدير منذ و  تح ة فرنسية ةتصة يف علم االجتما  45

46 Miller, C. (1997). Pour une étude du contact dialectal en zone urbaine: Le Caire. 
Proceedings of the 16th International Congress of Linguistics.Paris.et, Miller, C. 
(2003). Variation and Change in Arabic Urban Vernaculars. In Haak, M., Versteegh, 
K. et Dejong, R. (éds.). Approaches to Arabic Dialects: Collection of Articles 
presented to Manfred Woidich on the Occasion of his Sixtieth Birthday. Amsterdam: 
Brill. 177-206. 
47Ibid. 

 .162ر الفا ي الفهر   دار الكتظ ا ديدة املت دة  ر انظر ترمجة  ذا املصدلح يف م هم املصدل ات اللسانية  عبد القاد48
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    .مةااارتكة حمااااك الل اااة املفقاااودة يف وريفتهاااا ا وايتيااااةلفيهاااا هااااو ج حملاااي لل اااة حيلاااذ  الل ظاااة ايف .(loyauté)( األماناااة)

 ة إخل(.ية ب نةيا ا نوبيفرنسو  ةيالصدد الل ة ال وفنسال )انظر يف  ذا

 

 :لو من فاةدةخيال  ار ص  اوبرافييبليب اقيض تدق ت ر أن أأود لو مس تم ) يف  ذا املقاض  و

ال  ة ياااة الل ااة ال ربيساااتوحاة ماان وضااا املو ( 1959ة )يااة الل و ياااامل  سااة ل زدواج 49Fergusonمقالاااة بدايااة تباادو يف ال

س يلااو  ة''يكي"بةااكك عاااض" أو "الك  اااللسااانيات االجتماعيااة   أ  يف باادايتهااللسااانيات االجتماعيااة ت ااد إحاادا ركاااةز 

سااك ت صااور رااا رة ية ليااة الل و يااوافااق علااى أن االزدواجيو كااك واحااد ماانكم ال شاا  .اللسااانيات االجتماعيااة احلضاارية

 Classical or colloquial, one :لاانع ب نااوانة  تلااربم ماان  لاا   فالنساالة األوا ماان  ااذا ايحضاار 

standard or two ) ة الا  كاناك ياكيا األمر ياة األن روبولوجيايف ما متر للهم 1958(  مت تقادميها يف ناون  مان  انة

 رو"باا املدينااة ني لنااا أن احلاادود باانيو ااذا تلدباام صاادفة  ولكنهااا صاادفة تباا.50ةيااار يالل ااات امل و  ةصصااة ملوضااو  الت ضاار

 .بةكك عاض   هك اخرتاقهااللسانيات االجتماعية و  اللسانيات االجتماعية احلضرية نيإ ا أمكن القول ب "  أواملدينة

  لينةر ب د  ل  نسلة منق ة مت ا تقبا ا ك داء  ال أك ر شساعة  املدينةعن  كان  Fergusonأول نع كتباإن 

 بة عن مناقةتنا.يسك بر يو ذه القصة ل

 ل  .ة متنوعةيكن ا تلدامها حلساب مواقف لسانمية )من أصك عريب( يكن من حساب را رة حضر ميإن مفهوض حمدد 

ع  التفاع ت االجتماعية ة أك ر وضوحا للساين عن التفاع ت يت دي رؤ  -تعتبار ا جمال الدرا ة - املدينةأن 

 ة(.ياالجتماعاللسانيات نفسها عن  بدك الفكرةي  )و ذا ما ايسك إال علما اجتماعيلاللسانيات  أبن نيبية  و ذا يالل و 

 .املدينةجنده واض ا بةكك أك  يف و   ينييف كك ا تلدامات اللسانو  ولكن  ذا موجود يف كك مكان 
                                                           

شارل فربسون  لساين أمريكي  أ تا  جبام ة  تانفورد  وي ت  من م  س اللسانيات االجتماعية  م روف أبعمالا حول االزدوجية  49
 الل وية.

50Ferguson, C. (1958). Classical or colloquial, one standard or two. Communication au 
colloque de l’A. Urbanization and Standard Languages: Facts and Attitudes. 
Washington D.C. 
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نفسا  حىت لو اضدررت للبدء يف إزعاج ب ح زم ةي     تمر يف الكتابة على املنوالو  إ ن يف  ذه النقدة تلذات 

 :م كدا

 .ةياالجتماعاللسانيات ر ي ص أنا مكان لتدو يا ال يعلما اجتماعاللسانيات اعتبار إن  أوال: 

اللسانيات ات الدرا ة عن يت ت  من أول -ة تلصدفةيخيو ي اتر  –ة للدرا ة يسك  وا أرضيل املدينةا: كون ياثن و

 .ةياالجتماع

ش   و و م رفة ما ا تُقدض الدرا ات املت لقة ''  د  فالقادض  و األ م بدونيس  و املةكك الوحيلا و لكن  ذ

 ؟اللسانيات'' إا للسانيات االجتماعية احلضريةت

 ,Hymes, Bright, Haugen, Labov, Samarin, Gumperzباااد  امتء امل  ساااون يُ 

Ferguson)اياااافورنييف جام ااااة كال1964ن اجتم ااااوا  اااانة ي( الااااذ (UCLAوالااااذ )ن  ااااايوا يف ازد ااااار الدرا ااااات ي

 .51  م ارضة لتصور تةومسكي لل ةاحلضرية

 

أ   املوحااد الزد ااار ةتلااف الكفاااءات ال زمااة للتواصااك اللساااين (ة يااللكفاااءة الل و  )دون م ارضااة التصااور ا امااد ياار يإ ن 

ماان جهااة و   1974(Dell Hymes) ( ل )ديااك  يمااز(SPEAKING) 52ك امل ااال النمااو ج األصاالييعلااى  ااب

                                                           
51 Bright, W. (ed.). (1967) Sociolinguistics, Proceedings of the UCLA Sociolinguistics 
Conference. La Haye: Mouton. Et, Calvet, L.-J. (1999). Aux origines de la 
sociolinguistique, la conférence de sociolinguistique de l'UCLA (1964). Langage et 
Société. 88. 25-57. 

  ذا من ال ناصر األ ا ية ال مانية امتية: S.P.E.A.K.I.N.Gويتكون هو ج 52
1- Setting (cadre): lieu, moment et ambiance du discours. 
2- Participants: les personnes présentes. 
3- Ends (finalités): le but de la rencontre. 
4- Acts (produits): les messages eux-mêmes. 
5- Keys (tonalités): le son, le ton…des messages. 
6- Instrumentalities (ou moyen de communication): le langage parlé, chanté, écrit… 
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روا  فكااك ياادون أن ياار يال  و رونياا ن الي الااذنية القاصاارة لااب ح اللسااانياا  تضاام  ااذه املقااارتت األصاابم علااى الرؤ ذهالنظاار  اا

 :د يفي أو توليمنهم منة ك ببناء هو ج ور

  قد تبد و   Durkheim دوركاييمع  عن  ل  عال االجتما   ي ببساطة حديف اجتماعي  كما  إ ن الل ة 

 53Meillet Antoin يف كتبا امقوالت. 

 

أماار آخاار  ااو وصااف احلااديف االجتماااعي الااذ  ك لنااا الل ااة ماان يضاااف   نيياالجتماااعني ياللسااانة ياأل ا اا هبااذه املساااية

 .كاااذا حماولاااة التااادخك فيهاااا و  ت لاااق هباااا يد ماااا ياااان حتدياااناااا يف ب اااح األحيفااارض عليالاااذ  و   ةياااخ لاااا أمااااض وقااااةم اجتماع

 - ناا ال أحتاديف إال عنهاا لكاصو   ةيس فقاط الفرنسايولا-ة يالفرنساالجتماعية اللسانيات   ف نصار ذهو من وجهة النظر  

 .ةيا يالسو  ة يارات االجتماعيض ون مقارت م حول ا ي همأبلب

 Matériaux pourم لف كتاب ) 54Marcel Cohen و  ف م رفتا لصاحل مناقةتايحاول تور لساينل أو   و

une sociologie du langage ف م رفتا يأول من حاول تور  و وعي يالناشط يف احلزب الةو   1971(  نة

يف  تهممقدم1971عندما نةرا  نة  تموق ا داخك اإلطار نفساف Gardin  و Marcellesi أما.لصاحل مناقةتا 

 .ةياالجتماعاللسانيات 

ة يامل ادو  ة ل  ت ماريعن املواقف امل ادا يفقد ركزت ف  االستعمارو  اللسانياتضا نةرت يف السنة  ا ا يأان أو  

 .anticolonialistes et antijacobines ةي قوبيلل

تهلى يف طر  ةتلفة  تأن ال لم يف خدمة ا تمم   ا دة  يظ أن تكون  ات منف ة اجتماعاللسانيات جيو فكرة أن 

                                                                                                                                                                                                 

7- Norms: interférences socio-culturelles. 
8- Genres ou types de discours: les contes, histoires, épopées, drames, etc… 

.على جملة األلوكة 8انظر: علم الل ة االجتماعي: مدخك نظر . د عبد الكر  بوفرة  ر   
 دوركاييم و   أت ر بد   و رالقرن ال ةرين واحد من أ م علماء الل وايت الفرنسيني يف النصف األول من 53
ال يما الل ات السامية و  الل ات السامية يني يفمن أ م املتلص   فرنسي ُل و 1974 – 1884امسا الكامك صامويك رافاييك كو ني54

 .بصورة عامة الل وايت قدض إ هامات كبرة ل لمو  الل ة الفرنسية اإل يوبية. درل
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ار ي ي ا ابة امل و   (linguistique appliquée)ةيقيالتدبللسانيات كن أن نسميها تميداخك ةتلف ا االت ال  

 .ا  االجتماعييالتواصك يف السو  ا تموا ت ت ماال ا يف الك ض منو   د من ا تموا فقط تلل ة تعتبار ا نظامايلت د

  ت أتبا يإا حتل  ةياألقك آل( néo-marxisme)  ا ددينياملاركسلسانيات ت قد تدورت  فقد كاوزان ايالنظر  إن

 اب يلكن الرببة يف شرح الل ة بوا دة ا تمم  مث ا تمم من خ ل الل ة  مث ا تو  (bourdieusiennes) ونيبورد

 .ة املستمرةي تنا اللسانيا التدخك يف جمتمم على ضوء حتلر أخو   يف امن نفسا نياال ن

فة مساعدة للكةف يتلنسبة )  ات ورك امل ال  ي ية املت ددة الل ات على  بيقيإن الدرا ات حول األ وا  األفر 

ضا  ات يأ تواصك عمال  ذه األ وا  على الربم من الت دد الل و ؟ ولكنهايف يكو  ؟ف ت مك  ذه األ وا يك  عن

نا فكرة عن املستقبك اللساين ي ديو   روا ر انقلةإا  د  يات التواصك يهيك ا رتاتيحتل ل  ألن و   كن التنب  هباميفة يور

 .بلدالو  نةيللمد

 

س من يلو .ةيا ات ل و ية  ال  ت  س لسيقيالتدباللسانيات االجتماعية ك و ذه ي  ذا الت لني ناك صلة مباشرة ب و

 لت دد ل و  متنو   مهتمون نيخاض أو  ةي يمنة ل و  ت يبن من بلدان ي املن در نيد من اللسانيك املصادفة أن ال ديقب

تدرح مةاكك ترزة على  (Bulot) تصوري''  كما االجتماعية احلضريةاللسانيات و تمل ك  ''.ةيا ات الل و يتلس

ا ردا على ا تب اد له جيم ال لم أن يستديك امل ال أ  إجاتت يتتدلظ على  بو  ا ي يالسو   االجتماعيينياملستو 

 عرفها كماcommunauté linguistique)) و النقاشات امللتلفة حول ا تمم الل و .ةيات االجتماعياألقل

Labov William  أو حول « communauté sociale analysée du point de vue linguistique » 

 55.تكةف تلدبم عن النهع نفسا

ةكك نقاشا يلكن و  ة ياالجتماعاللسانيات ال حىت و  اللسانيات االجتماعية احلضريةةكك كك  ذا يف نظر  ال يو ال 

 .ااجتماعي اكون  وا علميأن  كنميال  ناز فكرة أيمن أجك ت ز اللسانيات حادا داخك 

                                                           
55Labov, W. (1978). Le parler ordinaire. Paris: Éditions de Minuit. 
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 (linguistique de la ville) لسانيات املدينةال  حاولك كما ترون مج ها يف و  اللسانيات االجتماعية احلضرية ذهو تلرجو  إا  

 .56الك ض  ذا ةيلكن أخةى أال أجد آ اان صابو 

 

 Bernardع عمك)خيأخر وا م جدا  امل ال األول و  قيواحد دق:ني آخذ م الو   يف إنتاج أ  شيء ال  بدأت  

Zongoحتك عنوان2004 نة (املنةور: 

 (Le parler ordinaire multilingue à Paris, ville et alternance codique ) 

و ا زء األول  و إشارة واض ة .ايولوجيمي 57Roland Barthes ر   د عن أ ر اإلع ن الذ يو ذا ال نوان م ال ج

و خصوصا ال نوان 1974( نة Le parler ordinaireة حتك عنوان)يكتاب البوف املرتجم تلفرنسعلى  

ا انظ ل ن  ر عليا إال ب د  ا ذ.ركز على ا انظ احلضريلل مكي( الذ  ville et alternance codiqueالفرعي)

( و l’alternance codiqueص )نالس    اقظللتو  ةية الل و يلفة ل زدواجدة حمكمة  يف مقارتت ةتيمللصات عد

ة يةكك م را للتسميس: ولكن  ذا ال يةون يف تر ي ي أ م ني  تبينينابية لب ح الدلبة البوركيأن وصفاملمار ات الل و 

  "حضر " يف  ذا ال مك

. 

القياض دل على فةلنا يف ما حناول يا  ذ ات  ور نا مصل ة يف تل  الت يلكن مم  ل  أعتقد أنا لدو   يهم تلدبم  ذا ال

 .با

ات( أعتقد يأو اللساناللسانيات االجتماعية و   اللسانيات االجتماعية احلضريةفات )يو من وراء النقاشات حول التصن

                                                           
 (mais je crains, devant vous, de prêcher un peu dans le désert)امل ك الفرنسي 56
أ ر يف تدور مدارل عدة كالبنيوية واملاركسية وما ب د البنيوية والوجودية   ي   ومنظر اجتماعدال)  انقد أديب  فرنسي فيلسوف57

انصرف عن األوا إا ال انية أ وة  تتوز   أعمال روالن ترت بني البنيوية وما ب د البنيوية  فلقد.تإلضافة إا أت ره يف تدور علم الداللة
يف التيار  -بر م و  جاك دريداو  إا جانظ كك من ميةيك فوكو -تل ديد من ف  فة عصره ومدر تا. كما أنا ي ت  من األع ض الكبار 

 .الفكر  املسم ى ما ب د احلدا ة
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ا انظ االجتماعي الذ  نسميا ل ات  وكذا على الب د االجتماعي  ز علىيل الرتكو  حي هنا   ا على أنيأننا نتفق مج

 .اتيللسان

نا يظ علجي  إ ن كيتقدض إال القل لكنها على مستوا املنت ال تظهر من خ ل عنوا ا إشارات حول جمالنا   ناك كتظ

ة أو يحضر  ةي  يف وض املدينة داخك نيكفي وصف ممار ات املتكلميأل نرتك االعتقاد أبنا  اتنا:يالتساؤل حول مس ول

 ؟للسانيات االجتماعيةتالقياض ة  من أجك ينيمد

 

 :مقالة قيبةكك دقصُف ي( الذ  zongo)و من خ ل قراءة كتاب 

who speaks what language, when, where etc., 

 ? so what ?.Et alors:  لك نفسي بةدة الس ال األي

املقاض  لكن أود أن أعرض يف  ذا و .الضواحي  ة احلاليوجد بدبي املدينةيف جمال .امل ال ال اين أو م وأك ر مدعاة للقلق

احرتاض شيء  أ  ة ت ص القانون والقضاء يإفرجن (ban) (  يف األصك جند كلمةbanlieueاألصك االشتقاقي لكلمة)

 :ةيات الفرنسر  من الت برال  ال تزال يف ك و   حتك ا وف من ال قاب

 

publier les bans, convoquer le ban et l’arrière ban, mettre au bain ext. 

 حمظورة يف مندقةféodal)  للقانون اإلقداعي)ني(ال  تندبق على األشلار ا اض banalجاءت كلمة)من  نا و 

 (au ban )  من  ل و  ةية أو ا ماعيةارك خذ يف ما ب د م د الت  يو ذا القانون: 

((un four banal "كانككذل   و   يذ بون إليها لدهي خبز مة يم  اكنة القر يفرن  م" فرن مةرتك(un 

moulin banal )م الساكنة  يذ بون إليها لد ن حبوهبم...إخليمد نة  م. 
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خاض ة لسلدة  -حمظورةو  ا مندقة وا  ة يال  ت ص حرفbanlieue) كلمة )  كينا يف  ذا احلقك الدال) حتليو عل

إا ما تتسم با  ذه  -ايحال- ذا امل د مدعاة للض    إ ا ما نظرانو   58ال  تب د عنها حبوا) فر خ -املدينة

اللسانيات االجتماعية ربم كك  ذا حتاول و  من ان داض األمن أو حاالت الفوضى .و لكن -قاليكما -الضواحي

اللسانيات الضاحية مت ك امتدادا للمدن  ف ن ف اا أن.املدينةة  وامب ياال تماض هبذه ا وانظ االشتقاق احلضرية

اللسانيات أن " -ان  -قة تف ك  ل ؟ مما ال ش  فيا ية طر يلكن أب. ذه املس لة تضم نصظ عينها االجتماعية احلضرية

 ة.ي" أقك اجتماعاالجتماعية احلضرية

 ذه  اإلع مي  وو   ال لميينياملستو  و قد  اعدان منذ عةرات السنوات يف ازد ار الدرا ات واملنةورات  على

اللسانيات االجتماعية أ ا ا على املستوا امل همي من ل تهم  وا تماض و  الدرا ات انصبك على ل ة شباب الضواحي 

 ا.يمةة يكسبها طاب ا اجتماعهاملاالجتماعية تلفئات 

 ة ية علميالوا  ة  دف تأل ال إا مقاربة مفرداتو  إن االقتصار على األعمال املوجودة يف تل  املنةورات املت ددة 

 61ضاحياإلو  رهر إا الكتظ ال  َتدعي التفسو  60ةيعامل-ةيإا م لفات ص اف 59اجتماعي -لكن دون مقصد لساينو 

 62دابوجي.يق البيأو ال ازمة على التدب

د من ي( ويف عدGoudaillierتلضبط يف ا زء ال لمي من  ذه األعمال السالفة  م ك أعمال )و  ة أو م يو من انح

 :أرا اكا ني.املقاالت ال  ا تمك تملوضو  نفسا

ة )مت لقة إبحدايف يديات التوليط لل مليصف بسو   تمد علىي ذه االكاه و  ة يالداخلاللسانيات رجم إا يالكاه األول ا

                                                           
 لومرتات يحوا) أربم ك58

59Goudaillier, J.-P. (2001). Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français 
contemporain descités. Paris: Maisonneuve et Larose 
60Merle, 1986 ; Aguillou et Saïki ;1996, Vergne-Rudio ; 1990 
61Girard, E. et Kermel, B. (1994). Le manuel ado-parents, guide deconversation. Paris: 
Pocket. 
62Seguin, B. et Teillard, F. (1996). Les Céfrans parlent aux Français.Chronique de la 
langue des cités. Paris: Calman Levy. 
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 (exotisme ).بة ييف الوقك نفسا ال ر و  دة( يمفردات جد

تدورت؟ ف يكو  ك امل ال ي( على  بle verlanة)ية اشت ال ل ة عاميفيو ب د قراءة ال ةرات من املنةورات  مفسرا ك

 .so what ? Et alors))  :  لك نفسي مرة أخرا الس ال  اتا

 ما  تساعدان على الت سن؟يفو  ؟ني الء املتكلم األوصاف لفهم الوضم االجتماعي  نا  ذهيما ا  ت د

 .نةية للمديقيا ة حقية للمدالبة اواجهة ب ح  ذه األوضا  احلرجة واملقلقة تمت ك  ر وض أصوات ك يو ت الك ال

( أن اللسانيات احلضرية) لسانيات املدينةأو  لسانيات االجتماعية احلضريةكن لميف يدرح نفسا   و كيو الس ال الذ  

 ؟ا ةيد م ك  ذه السيتسا م يف حتد

 ذا و  (démagogiquesة )ي( وبوباةcomplaisantsة )ي أف ض رضاةنيو جند أصداء  ذه املقارتت تتفاوت ب

(  حي  تتللك L’esquive( )2004لم الصادر م خرا)يأو يف الف La haine( )(1995م )ليتلكاد ما جنده يف ف

ة ال  عة كما يات الص افحيكذل  جند  ذه املقارتت يف التصر و .en verlan)ة )يحوارات  ذه األف ض كلمات عام

 350تل   وا "مي( م كدا يف توضي ا على أن ب ح الةباب ال Mondeدة)ي( ر Alain Bentolila) وض ح

 .63كلمة"  2500حنن نستلدض أك ر من حني كلمة يف   400إا 

 (fracture linguistiqueة النامجة عن االنقساض اللساين )يقيزه ت صور حول امللاطر احلقيضم تركيإ ن فهو 

لتكلم  ب بارة أخرا لديهم او  ةتلفة يف الت ديفو  قة خاصةيقة أن   الء الةباب لديهم طر يلكنا مم  ل  يتها ك حقو 

ار ياختو .ة ال واض(يفرنس(ة املةرتكة ية الة بيأقرب إا الفرنس وار بك  ية امل يةبا الفرنسيخر يف الت ديف ال آمستوا 

املنتسبة يف إطار االنقساض االجتماعي ال  و  ات املضمنةيهياال رتاتو  ل ى االعتبارات األخرايار  وايين ي و اخت املدينة

 ولة أك ر ف ك ر.تبدو مقب

ة )م رفة أفضك ياجتماعة فقط بك  ي تأل ال مةكلة ية أو لسانيدابوجيسك بيلكن أود القول  نا إن املةكلة لو 

 .ة ا تمميبقو   الةباب املن رفنيفة بيم م ارضة عنيقيفهو   د من الكلمات   الء الةباب(يمز ظ و يالرتاك

                                                           
63(Potet, 2005) 
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ز با ا تمم يف يتميتلدبم حنن  نا ملواجهة اإلقصاء الناتع عن فةك االندماج تإلضافة إا أن فكرة التدو  الذ  كان و 

  (symptôme)ة ما  ي إال أحد األعراض ياا أن الرتمجة اللسانو  يف  ذه احلالة و .ب   على القلقيتراجم  و ذا 

قدض لنا علمنا  ذا ملواجهة ال نف يف يتساءلك عما  و  ما أشرتدعن ف الز يدةكن تلتا) أن جند عددا من األوصامي

 (.l’écume lexicaleة البذيئة )يال  ال تلتقط لنا  وا املفردات الناب احلضريةاملناطق 

 اجل يال و   اجل أاثر املرضيلذ  ا( médecine symptomatiqueو نسميها كما ت لمون طظ األعراض )

د أن مقارت ا للواقم االجتماعي ع  يفف صدا  الرأل ب ح النظر عن مسبظ الصدا   بخين يأ بابا م  : فاأل   

أن النهع حني يف .ك حنو م ا ة صدا  الرأل فقطيأل ا مت.مظهر ا اللساين  ي األخرا تتبم النهع نفسا

)أو اللسانيات  و م رفة ما مكان  نفسادرح يمن مث ف ن الس ال الذ  . اجل املرض نفسايidiopathie)وتييدياإل(

 .ةية(  ذه املةاكك االجتماعيكيوتتيدية( يف مقاربة )إياالجتماعاللسانيات 

ك لكلمات جمال ينا حتليلو توافر لد .لن نر م م املها الك ا  ولكن  نتدر   نا ملا يهمنا ر ذا جمال وا م للتفك

 64ة(يكيوتتيدي مقاربة )إني املقاربة برة  ف  اك تت ياالجتماعات ي دي جوات على ا تب اد ب ح األقليحضر  ما  

 ة.يعرض (symptomatique)مقاربة و

أالف ل ة  7و 6 نيقبك ا تاض  أود م كم ف ع ب ح األرقاض  فكما ت لمون أن الل ات املوجودة يف ال ال ترتاوح ما بو 

فالنارر إا األرقاض .م ا  رايف نفسهايس  ا التوز يلو  نفسها  نيس  ا تلضرورة عدد املتكلميلكن  ذه الل ات لو  ةتلفة 

ضا أن أك ر من % يجند أو .من الل ات املوجودة يف ال ال يتكلمها أقك من ماةة ألف 80درك أن أك ر من % يأدانه  

أك ر من  من ل ات ال ال يتكلمها5%يف املقابك جند أن أقك من و . يتكلمها أقك من عةرة أالفالمن ل ات ال  50

 .ون متكلميمل
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  ابلنسبة لعدد اللغاتنيعدد املتكلم1:جدول رقم

 نيعدد املتكلم عدد الل ات النسبة املئوية

 ونيمل100أك ر من  8 % 0,13

 ونيمل100و10 نيب 72 % 1,2

 ينيم 10و 1 نيب 239 % 3,0

 ونيملو  100000نيب 795 % 13,1

 100000و 10000نيب 605 1 % 26,5

 10000و 1000 نيب 782 1 % 29,4

 1000و 100 نيب 075 1 % 17,7

 100و 10 نيب 302 % 5

 10و 1 نيب 181 % 3

 

ا  فمهمو  ل ات يآ و  ايقي  الل ات مقارنة مم إفر ية من حر ف ورت م   فق   متساور ذه الل ات موزعة بةكك بإن 

 .من جممو  ل ات ال ال 60ساو  أك ر من % ي نيالقارت
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 عدد اللغات يف كل قارة2:رقمجدول 

 القارة عدد الل ات ةيالنسبة املئو 

 كايأمر  1000 % 15

 ايقيإفر  2011 % 30

 أورت 225 % 3

 ايآ  2165 % 32

 ط ا ادئياحمل 1302 % 19

 

 ؟نيكتيلعوامل املفسرة هلذا الفقر املرتبط أبورواب أو األمر اما هي 

 

ة(  ي الساةدة )ال  تةكك أقلرة بية  اةدة تت هُا إا إزالة الل ات احملليعلى ل ات رمسة الدول ال  تتوافر يإن أقدم :أوال

 اة.يد احليدة داخلها على قي ا  ومم  ل  ال تزال  هات عديا بلد أورويب موحد حديداليف 

 :ا الت ضرياثن

  املدينةة إا الت ديف تلل ات ال البة يف ياألقل تلل ات نيك الناطقيد الل و   تإلضافة إا ميمكاان للتوح املدينةت ت  إ  

 .رضوخا للض ط ال  متار ها الل ات الساةدة

ا بي تلل ات األقلنيا  ذا إا عدض نقك امتء )الناطقو قد أد    انف ة ربو  ةي ضرور رة( ل تهم إا أطفا م لظنهم أ  

 .م أحناء ال اليمج نمو بةكك مدرد يفيومم  ل   ف ن م دل الت ضر .خاصة يف املدن

 :ةية م    حصلنا على اإلحصاءات امتر ففي املرحلة األخ

 ةون يف املدن(.ي يمن  كان ال ال 29,4 % ض )ا د أن1950من الت ضر لسنة 29,4 %

 .2000لسنة  % 48.82  و1990% لسنة 43.6ض  و1970% لسنة  37و
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و  يورك  طوكيو ي  م  : نر(  و يف حد  اتا يف ت la hiérarchie des mégapolesة املدن ال م قة )يبتراتُ و  

 2015لكن وفقا لتوق ات و  ن ي    ذه املدن كانك يف الصدارة يف أواخر القرن ال ةر يكو  يشن ها   ومكس

 ون نسمة يمل 26ا يف عدد السكان  بيو يف املرتبة األوا عاملينة طوكيف  ا ا تمرت مد -ديس بب يو ذا ل -املرتقبة

 .ورك  جاكرات  كلكتا  د ي ...إخليو يكو  نية: مومبا   البول  دكا   او تول  كراتةي  مكسي تليها املدن التال

 ي يف و  ا( يقيا  وإفر يت ددا يف الل ات  وجك  ذه املدن من )آ و   حو على  ذه املدن أع ه  أ ا أك ر املدن بديو 

مو و  و  حنن هل  م شرات اثبتةو  نلفح يف  ذه املدن يعدد الل ات  م  ومن املرتقظ أن يطريقها إا الت ضر السر 

 .خصوصا ال اصمة  أك  مفرت ة لل اتو  املدينة كدان ص ة  ل .إن ياالختبار و  التهربةو   هبا

ك حتسأين يم  الذين من األقالي أو املن در ينيتستقدظ القرو  املدينةف يف الوقك و   مستوا عيةهم نيتون إليها من أج 

اللسانيات االجتماعية أو اللسانيات ظ أن  تم جيومن وجهة النظر  ذه  .ةيا م الل و يا تفقد م ب ح خصوصنفس

 احلضرية

  ويف الوقك نفسا رهور ل ات 65( تملدن ال م قة أل ا يف املستقبك  يكون  ا دور يف اختفاء الل اتملدينة)املهتمة ت

 :(niches écolinguistiquesة )يئات الل و ي من البنينوع نيب بيا د أننا  نتها حنو الت ا.دةيجد

ة أو  ندية  يقية إفر يكذل  يف مناطق قرو و   (Mélanésie) ايز ي نيموجود يف م(plurilingues)نو  مت دد الل ات

   دةيا ل ة وحيالذ   و حالو  متهك يف أشكال ةتلفة (monolingues) ونو  آخر أحاد  الل ات

(seule langue)  

 .رلينس إيد وبو ية مدر يإ بانو  وت ر ة الرتف وبيعربو  ة لي فيك ودكار يفرنسو  كلكتا   ة البول ويز يو كذا ف جنل

دة فلن ت وض يل ات جد(prémices)رلو كانك  ذه بواكو  لكن حىتو  متباعد و  نيكن أن تتدور بةكك متابمي

 .زوال الل ات األخراو   ة احلال  موتيبدب

                                                           
 ح(يا ي الص ي)كلمة موت مست بة يف ا داب اللساين الس65
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 .كون مملوءا تمل لوماتيك الذ   يدان حتلينتوفر  نا على مو على أ  حال  فن ن 

يف  ذه اللسانيات االجتماعية  رو لكص وا  بضرورة أن أختم  تلتصد  للس ال الذ  عا ك من قبك  أ  ما مص

 ة؟ر ال ةر  نوات األخ

 

 :ة من بينهايذ ن عدة أجوبة أولالتتبادر إا 

 

 ذا اإليال ُأمسيا ات زمة و  ات ية ببقاةنا خارج اللسانيهية اال رتاتين الناحما ميأوال: أرا أننا ارتكبنا خد  جس

  إا اال يار رة قد كانك تسيالداخلاللسانيات (  واالعتقاد أبن أ س syndrome de Jéricho) 66كوير ج

اإلقرار إا تصور  ذا الوضم  راا أدا  ذاو .اتيما  ي إال اللساناللسانيات االجتماعية  كد أن يإ ا كان دوراننا حو ا و 

أو تألحرا  لسانيات املدينةدفم بنا حنو يمن ش ن  ذا أن و  ات حيمن خ ل ك رة التصر و  من خ ل األوصاف امللمو ة 

  linguistique urbaine(socio).ةيحضر  )ةياجتماع(لسانيات حنو 

راا  بظ  ل  راجم لل  قة و   ذا ا ال ة  أو تألحرا عملا حمصور يف يا ات الل و يق منا تلسيا: يهتم فر ياثن

  قلك  بوضوح  نا حمددا  اللسانيات االجتماعية احلضرية ال لم وال مك  أو أل ا تةكك جزءا من نيالواض ة ب

 ف أتصرف؟ية: كياإلشكال

 

هة سك موجية لي أن  ذه اإلشكالرهي أع ه  بيد الذ    عرب عنا  نا مت لق ت د  اإل رتاتيو ندمي الوح

 .يف جمموعها الكليلسانيات ل

                                                           
 ا حيمت زمة أر 66
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تبدو ب ح و  ك إا مراقبة ل ة الةباب يميالذ  و  ة يا واب ال ال  مرتبط تلرأ  املضاد املتم ك يف إرادة املنف ة االجتماعو 

تاج عم  حيالفضول حول برابة  هات املدن أو الضواحي و   لدلظ عاملي اجتماعي راألوصاف تتهاوب بةكك كب

 .مل ا

 ذا و .ئا ماينة شية  ال  تُ ت  يف  ذه الل ظة لية مل ة ضد أ  ا تهابة لسانيا ي و  ةيإن  ناك حالة اجتماعو قلك 

منا إا  –كما أقول – idiopathiqueجمتمم أك رو   ال لمنيفزان على الت مك يف ال  قات بحيقودان أو من ش نا أن ي

symptomatique. 

 

ربظ يف ج ك يف  ا كان أحد  urbs/civitas.ة للزوج يل ودة إا االعتبارات االشتقاققودان ا واب الرابم إا ايا ر و أخ

درل يبقى أن ن رف ما إ ا كان يسك ال امة(  ف نا ي)و ل احلضريةات( يس اللساني)ولاللسانيات االجتماعية 

لسانيات   نا: أ  نين املم ليار ي التنيز بييس من املنا ظ التمي  ألville-civitasأو  ville-urbsتألحرا

صا ياران من منظور  تلليبدو  ذان التيقة ي يف احلقني كان املدن أو حىت املوطنلسانيات ة أو ية حضر ياجتماع

 .ُمهم ا ملستقبك علمناو  ايم ن نقاشا مركز حيخاصة أ ما و  ل كا ات امللتلفة لتدور علمنا 

من جهة أخرا  ناك و  ( la ville-urbsات فيا من جهة )وضم الكلمو  ميزا على اإلقليقة  إن  ناك تركيو يف احلق

 (.la ville-civitasة )ي تل  قات االجتماعية املوصوفة ع  ال  قات اللسانرا تماض كب

 نفص ن ي ا على القول إ ما مت زمان ال يحنن راا نتفق مجو   الوجهني أع ه نية بيكمن احلك يف جدلي ة احلال  يو بدب

 د فقط يد ال يجدparadigmeوضم هو جو  ة ينا بناء  ذه ال  قة ا دلي علنيت يزال يلكن مم  ل   ال و 

 ات.ي" ال  كم نا ولكن جممو  اللساناللسانيات االجتماعية احلضريةب"

 . ميها أع هتقد ك مل ا تا  أيية ك ا أك ر من األجوبة الىت حاولكيو لكص على ا ت داد ملنح  ذا الس ال الذ  دع
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 نيرية ذاتية خمتصرة للباحثس

 معلومات شخصية:

 Hatim El Bouananiحامت البوعناين االسم: 

 فالمكان الوالدة:31/07/1994اتريخ امليالد: 

 hatimbouanani@gmail.comكرتوين:لالربيد اال

 0662844076:اهلاتف

 التحصيل العلمي:

 وجدةجبامعة حممد األول،  2015سنة ختصص لسانيات حاصل على اإلجازة يف الدراسات العربية  -

 .أدرس حاليا يف ماسرت الدراسات اللغوية: قضااي ومناهج بوجدة -

مبدينة للباحثني الشباب وطلبة الدراسات العليا  السادسشاركت يف مؤمتر العلوم اإلنسانية واالجتماعية السنوي -

جتديد وإصالح، أم جتاوز  :ا اجلماعيةمدركاتن التحديثي سالمة موسى و، مبقالة حتت عنوان "2017 سنةالرابط 

 ."وقطيعة

 .قضااي الفكر واجملتمعو  ،الرتمجةمهتم ابللسانيات و  -

 :صورة الباحث-

 

  

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

41 

 معلومات شخصية:

 Hassan Ajmoulaحسن أمجولة االسم: 

 وجدةمكان الوالدة:26/10/1992اتريخ امليالد: 

 oujdamaster92@gmail.comالربيد االكرتوين:

 0682640650:اهلاتف

 التحصيل العلمي:

 ام ة حممد األول  وجدةجب 2015 نة ختصع لسانيات حاصك على اإلجازة يف الدرا ات ال ربية  -

 .منا ع بوجدةو أدرل حاليا يف ما رت الدرا ات الل وية: قضااي  -

 والفنون.  الرتمجةو  مهتم تللسانيات -

 :صورة الباحث
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 معلومات شخصية:

 Largo Rachidاالركواالسم الكامل: رشيد  -

 1993/11/12اتريخ االزدايد: -

 مكان االزدايد: مبدينة أبركان -

 التحصيل العلمي:

 .بوجدة2015حاصل على اإلجازة يف الدراسات العربية سنة ، -

 .مناهج بوجدةو  أدرس حاليا يف ماسرت الدراسات اللغوية: قضااي -

 .اجملتمعقضااي و  املسرح،و  ،الرتمجةو  مهتم ابللسانيات -

مبدينة  للباحثني الشباب وطلبة الدراسات العليا اخلامسشاركت يف مؤمتر العلوم اإلنسانية واالجتماعية السنوي  -

 ."اإليديولوجيةو  املدرسة املغربية بني الوظيفتني الرتبوية"، مبقالة حتت عنوان 2016الرابط سنة 

 .الفرانكفونية ابملغربو  حتت عنوان: اللغة2016أطرت ورشة تكوينية يف مجعية النرباس بوجدة سنة ، -

 :صورة الباحث-
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 احملتوايت
 4 ........................................................................................... :مقدمةاملرتمجني

 6 .............................................................................................. :النصاملرتجم

 8 .................................................................................................. :مقدمة

 31 ........................................... األمريكتني؟ أو أبوروت املرتبط الفقر  ذا املفسرة ال وامك  ي ما

 35 ......................................................................................... :تل ربية مراجم

 35 ....................................................................................... :تلفرنسية مراجم

 

 

http://www.alukah.net/

