
 660 

 
 

         Edgar  C. Polomeبولوم. إيدجر س

  

 بوصفهم دارسني يبحثون يف األمناط السلوكية الفردية واالجتماعية         –لقد اعترب األنثروبولوجيون  دائماً        
بولوجية  البـارزون     اللغويات حقالً فرعياً  هاماً من  نظام دراستهم ومعرفتهم، وقد كان رواد األنثرو              -

ومنذ  .  رواداً أيضاً يف حقول حمددة من  اللغويات Kroeber أو كروبري  Sapir، وسابري Boasأمثال بوس 
ثالثة عقود ، ما زال  العلماء املهتمون باللغة من منظور أنثروبولوجي جيدون متنفساً آلرائهم ومناقشام                

 الـيت يـصدرها قـسم    Anthropological Linguistics  ،  "اللغويـات  األنثروبولوجيـة  " يف دورية 
،  وتظهر حبوث حول األنظمة القريبة هلذه مثـل أسـاليب      األنثروبولوجية يف جامعة انديانا يف بلومنغنت     

الكالم، واللهجات اخلاصة، وحتليل احملادثة، واألنثروبولوجية الداللية، واثنوغرافية الكالم، واللغة والثقافة           
اللغة    " ، و American Anthropologist" األنثروبولوجي األمريكي"بة من هذه يف ومواضيع أخرى قري

 Language in؛ ,Language in Society" International Journal of American Linguistics يف اتمع

Society نظريـة  وحىت يف الدوريات املتخصصة يف اللغويـات ال  ,"الدورية العاملية للغويات األمريكية" و
 – اللغويات األنثروبولوجية ) ١٥٧: Michael Silverstein ( 1975يعرف  مايكل سلفرشتاين . القياسية

 على أا دراسة  السلوك الكالمي كما -  Sapir  و سابري   Malinowski مسستشهداً بـ  مالنوسكي 
" م يلجأون إىل نظام  معريف يسمى ولكي يفُسر علماء األنثربولوجية السلوك االجتماعي فإ  . يقره اتمع 

وكالمها، حىت اآلن، مل خيترب األسس      ". القواعد"، يف حني يرجع اللغويون إىل نظام معريف يسمى          "الثقافة  
ال  يظهر كل من القواعد و الثقافة إال يف اتمع           "النفسية بشكلٍ كامل ، ولكن كما يشري سيلفرشتاين،         

ثروبولوجي حيتاج لربط طرق كالم جمموعات حمددة بعوامل ثقافيـة          وهذا يتضمن أن اللغوي األن    " فقط  
مناظرة حىت يتم احلصول على املعىن الكامل للمعلومات اليت يتبادلوا، ويتضمن هذا أيضاً  ضرورة فهـم     

  .األشكال الكالمية اليت حيلل أمناطها القواعدية" وظيفة"اللغوي الكامل لـ 
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فإن النظرية  " االستتباع التحادثي   " هتمون، على سبيل املثال بـ      امل" علماء الداللة   " وباستثناء    
اللغوية احلديثة مل تول اجلانب السياقي يف االستخدام اللغوي إال اهتماماً ضعيفاً للغاية، بينما ميثل ذلـك                 

و يترك مسح لعلم اللغة كذاك الذي قـام بـه دنـغ             . االهتمام األساسي عند عامل اللغة األنثروبولوجي     
علم اللغة األنثروبولوجي  خارج املسح متاماً، يف حني ال خيصص كتاب  .Ding wall   ( 1970 )W.oوول

سوى سبع صـفحات مـن     Lexikon der Germanistischen Linguistik: مكثف عن  اللغويات مثل
ا، يف  للغويات األنثروبولوجية خصص أكثر من نصفه      ) 1980( يف طبعته الثانية    ( مثامنائة وسبعني صفحة    

 Leo كمـا طـوره وشـذبه     inhaltsbezogene Grammatikالواقع، للمفهوم اهلمبولديت اجلديد حول 

Weisgerber  ـ  Von den Kraifen der. )  ١٩٦٢،   1957 ، 1954 ،  1949( يف الطبعات املتتالية لـ

deutsch en  Sprache . للغويـون العـاملون يف   واألكثر اهتماماً  بالعالقة بني اللغة والثقافة هم أولئك ا
 Linguistics Across Culture  "اللغويات عرب الثقافـات "احلقل التطبيقي لتعليم اللغة ؛ إال أن كتباً مثل 

هي تربوية التوجه حتديـداً وال تتـصل باللغويـات    ) ١٩٥٧(Robert Lado الذي ألفه  روبرت الدو   
    واه ا مه  . األنثروبولوجية الصحيحة إال خبيطدت الطريق، على أية حال، لبحوث مهمـة  حـول           إال أ

 ١٩٧٢تروكـي     -قارن، على سبيل املثال، أبراهـامز       (األساليب للتعامل مع التنوع الثقايف يف التربية        
Abrahams - Troike.(  

هناك لغـة وثقافـة     . لقد تناول األنثروبولوجيون اللغة والثقافة واتمع بطرق خمتلفة         
اش هنا على وظيفة اللغة بوصفها طريقة لتعريف التجربة ملتكلميهـا           جبوهرمها، ورمبا ركز النق   
أو على املقارنة بني صفات حمددة يف اتمـع مثـل      "  سابري -وورف  "وفق ما تتصوره فرضية     

-٥٤: ١٩٦٣ (Levi Strauss ستراوس -أنظمة القرابة، والتراكيب اللغوية كما يقترح ليفي 
" األعراق احليوانية"، و"األعراق النباتية "صنيفات العامة يف  والت" األعراق العلمية "، أو على    )٩٦

وبعد ذلك، هناك لغة يف اتمع، حيث يتم حتليل تفاصيل دورها يف التفاعـل           .  وما شابه ذلك  
، ولكن جيب، عندها، التعـرف علـى النطـاق          )راجع الفصل الرابع عشر اآليت    (االجتماعي  

  . كالم باملقارنة مع مواضيع حبث اللغويات االجتماعيةعرقية ال/الصحيح الذي تشغله اثنوغرافية

قد رفض يف كثري من األحيان بوصفه اسم مغلوط         " فرضية ورف سابري    "إال أن اسم      
بسبب وجهات النظر املتعددة واملتشعبة اليت اقترحها سابري و ورف حول العالقة بـني اللغـة                

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 662 

إال أن سابري يدعي يف حبثـه       ). ٢٢٤ - ٢١٦: ١٩٦٦ (Landarوالثقافة، كما يوضح الندار     
  : ما يلي١٩٢٨عام " مكانة اللغويات كعلم"بعنوان 

ومـن  . ومبعىن من املعاين، فإن شبكة األمناط الثقافية حلضارة ما مفهرسة يف اللغة اليت تعرب عن تلك احلضارة                "
  اردة الدقيقـة وبـدون   اخلطأ التصور أنه بإمكاننا فهم اخلطوط العريضة العامة لثقافة ما من خالل املالحظة           

الواقع "اللغة هي املرشد لـ    .. . إرشاد الرمز اللغوي الذي يكسو هذه اخلطوط أمهية وجيعلها مفهومة للمجتمع          
فالنـاس ال   . إا تؤطر بقوة أمناط تفكرينا مجيعها حول الصعوبات االجتماعية والعمليـات          ".  ..  االجتماعي

 وليسوا منعزلني عن النشاط االجتماعي كما يفهم يف العـادة، ولكنـهم    يعيشون يف العامل املوضوعي منعزلني،    
العـامل  "إن حقيقة األمر هي أن . . .  يقعون حتت رمحة لغة معينة أصبحت وسيلة التعبري والتواصل يف جمتمعهم   

ن متطابقتان فال توجد لغتا. قد بنته، وحلد كبري بشكلٍ ال واعي، عادات اللغة يف تلك اموعة البشرية  " احلقيقي
إن العوامل اليت تعيش فيها جمتمعات خمتلفة هي      . بشكل فعال حبيث ميكن اعتبارمها ممثليت للواقع االجتماعي نفسه        

مانـدلبوم  ." ( عوامل متميزة وخمتلفة عن بعضها بعضاً، وليست جمرد عامل واحد مبلصقات خمتلفة تلحـق بـه                 
Mandelbaum:٦٩ - ٦٨ ١٩٦٠.(  

ر بنجامني يل  ورف وعلى هذا األساس، طو Benjamin  Lee Whorf    النسبية " نظريته حول
إن أمناط اللغة الطوعية األتوماتية ليست هي نفسها عند كل الناس، إال            : " ، اليت تقول  "اللغوية

، وأن    "قواعـدها   "الشكلي من اللغة أو     /أا خاصة وحمددة يف كل لغة وتشكل القسم الرمسي        
تلفة بشكلٍ ملحوظ توجههم قواعدهم حنو أمناط خمتلفة من املالحظـة           املستخدمني لقواعد خم  "

وتقييمات خمتلفة ملالحظات تبدو متشاة ظاهرياً، ومن هنا، فهم ليسوا مـراقبني متـساويني،              
 1956  كارول    Carroll". (ولكن جيب أن يصلوا إىل وجهات نظر خمتلفة نوعاً ما حول العامل             

  :221.(  

منقادين بالدليل املادي نفسه حنو الـصورة       " إنه ليس كل  املراقبني       إن املبدأ القائل      
نفسها عن العامل ، ما مل تكن خلفيام اللغوية متماثلة، أو أنه ميكن تقوميها بطريقة أو بـأخرى      

حيث عقد  مـؤمتران  : كان مصدر جدلٍ كبري )  ٢١٤: Carroll  1956 كارول " ( حنو ذلك
خصوصاً لفحص كافة استتباعات )  Pinxten 1976، بنكستني   Hoijar 1954هوجير ( كبريان 

    Schaff و شاف  Piaget الفرضية مبا يتعلق باللغة، واملنطق، والتفكري، ومبا يتعلق بأراء بياجيه 
مما أدى  إىل    " أتباع النظرية النسبية  "العاملية  "وجابه أتباع النظرية    . عن  العالقة بني اللغة والفكر     
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حملدودية  املناهج  العاملية الصرفة أو النسبية الصرفة، ولصياغة  أوضح للمدى الذي              إدراك أكرب   
 يف  J  Fishman فـشمان  . ويف الواقع، حدد ج. عليه" النسبية اللغوية " ميكن تطبيق  مفهوم 

 عليهـا يف حماولـة    Whorf جمموعة من املستويات ميكن تطبيق فرضـية  وورف    1960عام 
  : اللغة التجربةلتوضيح كيف ترمز

فال يتوقع  : تعكس املفردات املعجمية أصنافاً ثقافية مهمة أو  على صلة باملوضوع          ) أ(  
املرء وجود تنوع كبري من املصطلحات املتعلقة باألشجار عند األسكيمو،  وال يـصاب املـرء      

إىل طرق  بالدهشة إذا  ما امتلكت قبائل صيد احليوانات تنوعاً كبرياً من املصطلحات لإلشارة              
وهذا بوضوح، هو السبب وراء مالقاة اللغويني الذين يعملون         . حمددة أو دقيقة يف تنفيذ صيدها     

 اإلحصائية حول املصطلحات اليت يدعى أا غـري  - املعجمية  Swadeshعلى قوائم سواديش 
ارية يف الغابة املد" يصطاد" ثقافياً،  لصعوبات عندما يسألون عن مفردات معجمية مثل        -مقيدة  

أو " ثلـج "املطرية،   هذا ناهيك  عن الصعوبات اليت يواجهوا عندما يسألون عمـا يقابـل                
  ". صقيع"

 ومسة الترميز اللغوي هذه واضحة بشكلٍ خاص يف الترمجة، حيث يهتم املرء بإجيـاد             
 تفـسر   اإلجنليزية، اليت Pub ليست bibistroفالفرنسية : نظائر مناسبة بني اللغة األوىل والثانية

 أو االشتقاقــات اهلجينـة  مثـل    Le drugstoreجزئياً  تلك الكلمــات املستعارة مثل 
discotheque  .     لرئيس احلزب الـصيين    " الكتاب األمحر الصغري  "وبشكلٍ مشابه فعلى مترمجي

ماو  إىل اللغة السواحيلية أن ينحتوا جمموعة كاملة من الكلمات اجلديدة كي ينقلوا  التعـابري                 
سياسية اخلاصة بالشيوعية  الصينية، وتصبح الكلمات املبتكرة غري املتوقعة شائعة، على سبيل             ال

. الصفوة املختارة اليت تركب سيارات املرسـيدس : ، أعين"الرأمساليون" مبعىن  Wabenziاملثال  
  :  الثاين الذي يتضمن بالتحديد F  ishmanوتتصل هذه احلالة األخرية مبستوى فيش مان 

وينـاقش هاويـل    .  لغويـة حمـددة    - تناظراً حمدداً بني ظواهر لغوية واستجابات غري           )ب(
Haweel و فيتر Vetter)  362 :1976 ( هذه النقطة بشكلٍ أوسع وعالقتها بتسميات األلـوان :

لقد لوحظ منذ زمن بعيد أن األفراد الذين يعرض عليهم طيف من األلوان سيسمون أقـساماً                
دة، حيث جيمعون على سبيل املثال، ظالالً حمددة من اللون الرمادي حتت            منها مبصطلحات مفر  
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على سبيل املثال " ( أزرق" على ما نصفه  aoiوسيطلق الياباين، على سبيل املثال “ الرمادي “ 
هل يعـين   ). على سبيل املثال النباتات البحرية الصاحلة لألكل      ( “ أخضر“ ، أو   )زرقة السماء 

على ما يبدو، يقسم طيـف األلـوان، بـشكلٍ      .  األلوان كما يسموا     ذلك أن األفراد يرون   
خمتلف، وفقاً لألعراف والتقاليد الثقافية، ويتوقع أن أفراد حضارات حمددة يدركون ويـسمون            

إال أن فحصاً عـرب  احلـضارات إلدراك         . األلوان وفقاً لتقسيم له صلة مبوضوع طيف األلوان       
أم مييـزون   : أية حال، إىل توافق كبري بني احلضارات أي       توضع اللون يف الطيف يشري، على       

اللون األكثر صفرة من األصفر يف املوقع نفسه، ولكنهم خيتلفون حول حدود نطاق كل لـون               
إن تغيري هذه احلدود  عرب الزمن ضمن احلضارة الواحدة قد أظهرتـه             . من األلوان اليت مييزوا   

انظـر  ( األوروبية، خصوصاً يف الالتينية      - اللغات اهلندية    الدراسات التارخيية ألمساء األلوان يف    
   ).١٩٦٣  Vermeer و فريمري ١٩٤٩ Andreأندريه 

فحص : باملفردات، أي/ األوالن باملعجم Fishman ففي حني تعامل مستويا فيشمان   
  :العالقة بني الرمز اللغوي واملادة الثقافية، فإن مستوياته األخرى فحصت ما يلي

 وتلك نقطة أكدها وورف من خالل إظهاره أن -القة بني ثقافة اللغة والسلوك الثقايف     الع) ت(
اإلجنليزية تقسم اللفظ إىل مفردات معجمية تعزل أو تفصل قسماً من التجربة، يف حني ستطوق             

  :  كامل احلدث املعقد يف سلسلة كالمية واحدة، على سبيل املثال Nootkaمجلة يف لغة نوتكا 

Tl’imshya ‘isita’ itlma  ،تتناظر مع اإلجنليزية ،He invites people to a feast  ولكنها تعين 
وفق التحليـل  : أكل طعام مطبوخ) يدعو (يذهب إىل  ) شخص ما  (  “ He : يف حقيقة األمر

 Cooked  ( -  ya -النـاتج  ) + يطـبخ  ( ،   Cooking، )يغلي ( boiling ‘ tl’imsh: اآليت

] ) أكل  طعام مطبوخ " (  أولئك الذين يفعلون  ita+ يأكل  +  “ is   “eating) + مطبوخ =
+ itl    “going for” يذهـب إىل  +ma  = )  الشخص  الثالث املفــــرد إخباري )  ( 

 carrol  240 -3 : 1956 كارول.(   

 Navaho  حول ثقافة نافاهو  Kluckhohn وباإلشارة إىل اكتشافات  كلوكهوهن   

يف عامل من القوى األبديـة  "   أن إنسان نافاهو يعيش Hoijer ) 1954 :( 2- 100 د هوجير يؤك
، ويبدو أن بعض جوانب التركيب الكالمي يف لغته        "غري املتبدلة حياول احلفاظ على توازِن معها      
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ميكن مالحظـة   . تعكس قلقه من اختالل التوازن الدقيق بني القوى اليت حتكم تصرفاته اليومية           
 ninit : ك، على سبيل املثال، من خالل مقارنة شكلي الشخص الثاين يف صيغة الزمن التامذل

حيـث  " لقد طرحتين أرضاً أو قمعتين  " مبعىن "  ”nisitti" مقابل"استلقى بغية الراحة " "مبعىن 
تا يف  قد دجم- si  - السببية، واملفعول به العائد على الشخص األول tجند يف احلالة الثانية، أن  

، يف "إنساناً حياً يتحرك ليكون يف حالة الراحـة       " يف حني يعين الشكل األول،        . شكل الفعل 
سبب يف حركة شخص حي ألن ينتهي يف نقطـة  " حني حيدد الشكل الثاين  أن مسبب الفعل         

 ويفهم األشخاص املشاركون  على أم أعضاء يف طبقات حمددة من الناس، وليس              -" حمددة  
وهكذا يبدو   أنه  يـشار إىل تـصرف      ". وقع عليهم الفعل    " ومن  " قاموا بالفعل   " نجمرد  م  

الناس بالرجوع إىل تعينام يف تقسيمات الطبيعة املقامة يف طبقات من الكينونات يف الفعل  أو                
  .احلركة

 Vetter  و فيتـر   Howell ويف تعليقهما حول وجهات النظر هذه، يشري هـاول    

 اليت أجرياها علـى   Casagrande  و كازاغراند  Carrall  جتربة كارول إىل)  ٣٦٣: ١٩٧٦(
حيـث  :  وأطفال الطبقة الوسطى البيض يف بوسطن من السن نفـسه  Navaho أطفال نافاهو 

 األوىل تتكلم  لغتها األم بشكلٍ أساسـي،  يف حـني   -  Navaho أخذا جمموعتني من أطفال 
اللون / ألوىل ؛ قدما هلاتني اموعتني اختبارات ربط  الشكل تستخدم الثانية اإلجنليزية كلغتها ا

واهلدف منها اكتشاف مقدرة األطفال على مجع األشياء وفق شكلها، كما تقتـرح  أشـكال     
لقد اختار األطفال الناطقون بلغة  نافاهو األشياء وفق الشكل           . الفعل يف نافاهو، أم وفق اللون     

ف إال أن جمموعة بوسطن فعلت الشيء نفسه، وحىت مبعدل        بشكلٍ كبري كما تتوقع فرضية وور     
ميكن شرح ذلك بسبب تعرض أطفال الطبقة الوسطى البيض املبكر أللعاب تركز على             !  أكرب  

 كما تأكد ذلك من خالل اختبار أطفال نيويورك من هالرم، الـذين             –إدراك أو متييز الشكل     
اإلجنليزية كلغتهم األوىل، حيث اختاروا وفـق       استجابوا متاماً كأطفال نافاهو الذين يتكلمون       

فإنه حىت يف أتعس املنـاطق،      ) ٣٦٤: ١٩٧٦( وكما الحظ هاول و فيتر    .  اللون بشكلٍ كبري  
" فإن األطفال يتعرضون ألنواع شىت من األشكال،  وبذلك يبـدو أن العامـل املهـم هـو                   

ولـذلك،  ." معهـا   املـــدى الذي يشجع األطفــــال  فيه على معاجلتها والتعامل          
أن هناك درجات من النسبية اللغوية، والشيء املهم هو اكتـشاف           ) ١٩٦٠(يوضح فيشمان     
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 -املدى الذي تطبق فيه فرضية وورف بشكلٍ مؤثر يف العالقات بني تركيب اللغة والسلوك غري   
  .اللغوي

 -يـة    ويف بعض مظاهرها، فإن هذه املسألة حامسة بالنسبة للمهتم باللغويات التارخي            
حيث  تعتمد إعادة بناء املؤسسات االجتماعية للمجتمعات اللغوية قبل التارخيية مثـل       : املقارنة
 أوروبية، يف الواقع، على التصور أن لغتها  تعكس املفاهيم األساسية اليت تعمل جممـل                -اهلند  

ليت تكمن حتـت    شبكة العالقات االجتماعية االقتصادية وفقاً هلا ، باإلضافة إىل اإليديولوجيا ا          
. لبناء وتشذيب هيكلها األساسي   ) ولو جزئياً على األقل     ( البناء الداخلي للمجتمع، مما دفعها      

  (  Emile Benvenisteإن الدراسة املعجمية املضنية واملفصلة اليت قامت ا إميلي بنفينـست  

لشخصية ضـمن  قد مكنتها، يف الواقع، من وصف النظام الكامل للعالقات ا )  1960  , 1973
 أوربيني، حيث حدد نظام صلة القرابة، وكذلك        -العائلة وجمتمع اجلماعة والعشرية  عند اهلند        

االلتزامات القانونية املوجودة يف تبادل البضائع واخلدمات وحددت أيضاً احلقوق والواجبـات            
 وتقدمي  معلومات قيمة املتعلقة باحلاكم باإلضافة إىل متييز الطرق املختلفة لتقدمي االحترام  لآلهلة       

إن توزيع هرمية  اتمع إىل  ثالثة  مستويات الـذي  اقترحتـه        . حول تربية احليوانات األليفة   
  أصبح األساس للتحليل الثاين اجلديد حـول  George Dumezil  بنيفست و جورج دومزل 
 ما أشـار جـورج   وغالبا) .  Littleton 1982ليتلتون ( األورويب -التراث امليثولوجي اهلندي 

 أوربية الثالثية إىل االتصال الوثيق  بـني مفـردات    -دومزل أثناء مناقشته لإليديولوجيا  اهلند       
معجمية حمددة ومستوى اتمع الذي عرفه ؛ أمثله على ذلك، الكلمات الدالة علـى الرجـل                

*(H,) ner و *wiro- الرجولـة  " ( الثالث "و " حمارب" اليت ربطها بالتتايل مع وظيفة الثاين /
ف جامكرليـدز   . أما حديثاً فقد أكد  ثوماس ) Dumezil 225:1969-41(دومزل )  اإلنتاج 

Thomas V.Gamkre Lidze  (1984)ف ايفانوف . و فايثسليسالف Vjacveslav V.Ivanov ) 

تصور الثنائي   السمة الثنائية ملظاهر احلياة والثقافة اهلند أوربية املتنوعة وتصورا  انعكاساً هلذا ال            
الذي يعود تارخيه إىل    "  الالحي -واجلامد" "احلي"األساسي يف الكون يف مسات مثل التقابل بني         

إن مثل هذه األمنـاط البـسيطة       . ما قبل التمييز اجلنسي التقليدي بني املذكر واملؤنث واحملايد        
  polome 19قارن بولوم ( ميكنها بوضوح أن تفسر تعقيد الثقافة اهلند أوربية واللغة اليت محلتها 

، على الرغم من أن دراسة اتمعات األمية توضح كيـف ميكـن لنظرـا للعـامل                 )١٩٨٨
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 الثقافية  –وأيدلوجيتها األساسية أن تؤثر يف كل جانب من حضارا املادية واحلياة االجتماعية             
 على سبيل املثال     باإلضافة إىل الطريقة اليت يعرب ا الناس عن مفاهيمهم هذه، كما وضح ذلك            

 - Genevieve غراول – كاالم –راجع جنيفيف . (  الواقعة يف غرب أفريقيا dogonيف دوغان 

Calame Griaule)  (١٩٦٥.(  

 قد أبدياً حتد منقطع النظري، خصوصاً، يف    Strauss - Leviإن جدول ليفي  ستراوس        
 ذلـك بعـض إعـادة       ، حىت ولــو تطلب   ) 1955 ستراوس     –ليفي  ( دراسة األساطيـر، 

؛ وأظهر بعض علماء الداللـة مثـل غرميـاس     willis (1967)الصياغة، كمــا اقترح ويلز 
(1963) Greimas    على سبيل املثال، كيف ميكن تطبيقه على التحليـل التـركييب لألمنـاط،  

إن العالقات التركيبية املتبادلة بـني أنظمـة القرابـة          . األسطورية اليت وصفها جورج دومزل    
 قـد   ( 1963:-29-52) )موعة التسميات والرموز املتعلقة ا اليت أكدها ليفـي سـتراوس   وجم

 -يف اللغات اهلنـد     ) صلة العمومية أو اخلالية، منسوب للعم أو اخلال         " وضحتها جبالء حالة    
: ١٩٧٣ ؛ ٣٥ - ٢٢٣: ١٩٦٩( Benveniste  أوربية كمــــا وصـفتها بنيفنـست   

ابنة العم أو اخلال حقيقة أنه ميكن للشخص نفسه       / ج من ابن    حيث يفسر الزوا  ): ١٩٠-١٨٢
 avunculus     يسمى -أن يكون جد األب وأخ أم األم ؛ ولذلك جند يف الالتينية، أن عم األم 

إال أن  .  تعين ابن األخ واحلفيد أيضا avus ( ،nepos= اجلد  ( الذي يعىن حرفياً اجلد الصغري 
ماماً، على ما يبدو، يف التنميط الثقـايف الـذي يفـسر التقـدير       ليفي ستراوس كان أكثر اهت    

واالحترام العاليني خلال األم كما يف حالة الشعوب اجلرمانية القدمية كما يذكر ذلك تاسيتوس              
Tacitus   يف جرمانيا ) Germania حيترم األخوال أبناء األخوات متامـاً كمـا   :   " 20الفصل

 بعض القبائل أن الرابطة األوىل أقوى وأقرب وأقدس من الثانيـة          حيترمهم أبائهم، يف حني تعترب    
وفسر ذلك ضمن وحدة النظام الذي يبدو فيه أن العالقة بني اخلال وابـن األخـت        ..... " ) 

تزداد قوة  حني تضعف العالقة بني األب وابنه، ورمبا خلقت العالقة الصارمة نسبياً بـني األب   
  .ابن األخت و خالهوابنه عالقة ألفه متزايدة بني 

ويف الواقع، فإن علماء األنثروبولوجية مهتمون باألسس التنظيمية اليت تكمن حتـت              
  Ward .H. Goodenough 1957(  كودانيـف  –هـ .األمناط السلوكية، ويتصورون، مع وارد
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، أن لكل جمتمع نظامه اخلاص يف فهم وتنظيم الظواهر مثل منط عالقات القرابة، أو األشـياء                 )
املادية، واألحداث والسلوك والعواطف ؛ فهم حياولون تقرير أي الظواهر هي املهمة بالنـسبة              

ويشري . لشعوب ذات ثقافة معينة وكيف ينظمها هؤالء وفق مبادىء مميزة أو حمددة يف التصنيف  
، وأن الناس يطورون، ملعظم أغراضهم املتكررة       "هادف  " إىل أن السلوك    )  1971( كودانيف  

  لكافة أنواع السلوك، تبدأ من طريقة تنظيم طاولـة الطعـام، إىل               -كبري، إجراءات   بشكلٍ  
وختتلف هذه  اإلجراءات  عن الروتينيات والعادات، . التودد والتغزل بشخص من اجلنس األخر     

ألا تشري إىل األفكار اليت توجه طرق فعل ذلك،  يف حني يتعلق الروتني والعادات فقط بتنفيذ                 
تعلق باحلالة ؛ على سبيل املثال، الطريقة احملددة يف وضع الصحون، والكؤوس وآنية             السلوك امل 

فلوُ اختري روتني معني عمداً وفضل على الروتينيات األخرى واسـتخدم           . الفضة على الطاولة  
اليت تقدم قواعـد    " قواعد الثقافة "وهكذا، أسس كوداينف    . بشكلٍ منتظم عندئذ، يصبح عادة    

  ).٧-٣٧٦: ١٩٧٩ Vetter و فيتر Howellهاول ( من السلوك لتوليد أمناط 

ولكي  يطبق عامل األنثروبولوجية منهجية التحليل القواعدي على األمناط الثقافيـة،              
انظـر كودانيـف    ( عليه  أن يلجأ إىل حتليل مكونات  التراكيب اإلدراكية اليت يتفحـصها              

العامل املعرفية ميكن جتمعيهـا بـشكلٍ        يدرك عامل األنثروبولوجية حقيقة أن ظواهر       ). ١٩٥٦
 أكرب لتشكيل تصنيف - مرتبةً هرمياً -موضوعي يف فئات ميكن بدورها أن تنظم يف جمموعات          

سريكز  عامل األنثروبولوجية على التصنيفات اهلامة، ويؤسس  نظاماً داللياً، كتـصنيف             . معني
وفق جدول  ) Tyler 1969:-7-10تايلور (احليوانات، على سبيل املثال، يف األمريكية اإلجنليزية 

  ):٦٨: ١٩٦٤ Sydney Lambسدىن المب 

  مواشي  /احليوان 

  خرتير  غنم  حصان  قطيع 
  خرتيرة  نعجة  فرس   بقرة
  خرتير ذكر، بري  كبش  حصان فحل  ثور

  خرتير خمصي  كبش خمصي  حصان خمصي  ثور خمصي
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  خرتيرة صغرية  -  مهرة  )عجلة(بقرة صغرية 
  خنوص يف سنته األوىل  خروف  مهر  وليد البقر 

  خنوصة يف سنتها األوىل   -  صغري احلصان/فلو  -
  

املـصطلح  : هو نفسه) وهى فئات أساسية من الدواب ( من الواضح أن الترتيب يف كل عمود  
الذي يشري إىل جنس احليوان،   واملؤنث، واملذكر، واملذكر احملايد، واألنثى البالغ، واحليوان غري 

  :ميكن التعبري عن ذلك وفق مسات حمددة على النحو التايل. يوان حديث الوالدةالبالغ، واحل

  

  

  P♂M-1  خرتير ذكر بري  H ♂M  - 1  حصان فحل

  P♀M-1  خرتيرة  H♀M- 1  فرس 

  P ǾM-1 M-2  خرتير خمصي  H∅M-1M-2  حصان خمصي

  P♀M-2  خرتيرة صغرية  H♀M-2  مهرة

  P♂M-3  وىلGخنوص يف سنته ا  H♂M-3  مهر

  P♂♀M-4  خرتيرة صغرية  H♂♀M-4  فلو

  

صـغري   = M-4صغري احليوان ؛=  M-3بالغ ؛= M-2كبري ؛ = M-1 مؤنث، ♀مذكر ؛ = ♂(
  " . غنم  " S؛ " قطيع" ستفسر  Cخرتير ؛   = Pحصان ؛ = Hاحليوان ؛

ميكن تنظيم كل نطاق داليل يف ثقافة . ميكن تنظيم هذا اجلدول يف منط قاليب أو يف شكل شجرة       
إن املعضلة األساسية بالنسبة لعامل األنثروبولوجية تتمثل يف اكتشاف ااالت          : ة مماثلة ما بطريق 
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 هدف الباحث   - تقريباً   Whorfضمن مصطلحات   ) ١١ :١٩٦٩(حيدد تايلر   . الداللية ومساا 
وتـزود  . بأنه اكتشاف النظام القابع حتت الفوضى الواضحة للعامل الغريـب الـذي جياـه             

  .العقلية الباحث مبنهجية كشف ووصف مبادىء النظام هذه األنثروبولوجية 

 إن املصطلحات اليت تعىن بصلة القرابة  كانت أحد أهم  اجلداول اليت تناوهلا البحث             
) ١٩٦٤  (Floyd G. Lounsburyلـونزبريى  . ج اقترح فلويـد  . التركييب وفقاً هلذه املبادىء

كودانيف حتليالً للمكونات لتطبيقه على صـالت       . ه  .وقد طبق ورد    .منوذجاً وفق هذه املعايري   
إىل ) ١٩٦٥: مثل كودانبـف  (أدت أحباثه اهلامة    . القرىب، كما فعل آخرون على نطاق واسع      

تعميق اإلجراء التحليلي باإلضافة إىل إعادة التفكري وتقييم بعض جوانب واسـتتباعات هـذا              
:  بشكلٍ كبري، على سبيل املثـال      توضح هذا ) ١٩٦٩(إن األحباث اليت مجعها تايلور      ( النهج،  
 ؛ شـنيدر  ) ١٩٦٤ (Burling؛ بريلنـغ  )١٩٦٤  ( D’andrade  و داندريدRomneyرومىن 

Schneidar  ) ١٩٦٥(؛ واليس. Wallace ) وخطى كودانيـف . ) اخل... ؛ ١٩٦٥، ١٩٦٠ 

ـ " جانب قواعدي " خطوة أبعد، باقتراحه منهجاً حتليلياً أخر يهدف إىل    (1969) سلوك من ال
يف العالقـات  " الـدور  " و " مكانـة " املعياري يف وصف شامل ومنتظم للنطاق الثقايف للـ        

ولكن إذا ما طرحنا جانباً  مصطلح القرابة الذي رمبا أعطيت مكانته املتميـزة يف               . االجتماعية
 التركييب لدى علماء األنثروبولوجية درجة أكثر مما تستحق يف الدراسـات         -التحليل الوظيفي   

، فإن  تفحصاً أدق حلقل اللغة واألثنوغرافية، كما عرفه  ) 1984قارن شنيدر ( املاضية القريبة 
على سبيل املثال، ويتجنـب هفـوات   ) ١٩٦٥،Charles O. Frake(1962 تشارلز و فريك  

  .، مناسب  ملوضوعنا هنا بالتأكيد)١٩٧٧فريك (األنثروبولوجية اإلدراكية 

قنية يف ثقافة ما لن تكشف مجيع جوانب عاملها املعريف إال            إن دراسة املصطلحات الت     
إن أصنافاً من األشياء سوف     : أا تشري إىل مساا اهلامة املنقولة إىل نظام تلك احلضارة الرمزي          

وستحدد جمموعات متباينة  ضمن هذه  األصناف، تنظم  فيما بعد، يف  تصنيف عام،                 " تعزل"
 Subanumيصنف  سابانوم من مندانو : على سبيل املثال. يعتمد على صفات عناصر األصناف

of Mindanao ) ١٢ :١٩٨٠فريك (النباتات على النحو التايل ) الفلبني:(  

  ) املقارنة ( بعد التباين       الصنف املقارن     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 671 

          القساوة      اخلشبية          
  gavu " النباتات اخلشبية"    +            -  
  sigbet " شبيةالنباتات الع"              -      +  
  belagen"  الكرميات  "       +             -  

 -١١١: ١٩٨٠(ميكن تطوير وتوسيع التصنيفات املعقدة ذه  الطريقة، فبعد أن حدد فريك              
يف  سابوم، بدأ بتفحص املقارنات األساسية يف        " بني األمراض اجللدية  "مستويات املقارنة   )  ٢٦

اليت ستحرض على األسئلة التشخيصية وتبدأ طبقـة األجوبـة          " ات  التقرح" اموعة الفرعية   
وهكذا تعـين   "  االنتشار"و  " شدة القسوة "، و   "البعد"و  " العمق"هناك مستويات من    : املتباينة

telemaw glai  "   ًتعـين  ‘، مبفرده وشديد القسوة، وكذلك "تقرحاً  سطحياً بعيدا  bago   "
 الذي ميثل املصطلح  b  eldutن التقرح غري شديد، يسمى ببساطة ، فلو كا"تقرحاً قريباً ضحالً

 Selimbunt، ولكن إن كان هناك العديد من التقرحات فيصبح االسم “التقرح “ النوعي لـ 

 اليت  Telemaw glibun فلو أراد املريض أن يشري إىل تقرح عميق، فإنه سيلجأ إىل استعمال . 
وبالطبع مبا أن علم األمراض احلقيقـي  ". التقرح القريب " begwak، و “تقرحاً بعيداً “ تعين  

 ال يزودنا مبثل هذه الفوارق الدقيقة، فرمبا كان هناك بعض اجلدل فيما إذا كان التقرح هـو  

bage ‘ ‘ أو begwak  وهذا هو السبب خلف استشارة ،Subanum     العديد من النـاس مـن 
أن عامل األمراض املعـريف   ) ١٢٨: ١٩٨٠(ريك  أجلِ التشخيص، وتبقى احلقيقة، كما يؤكد ف      

ال ترد األوىل بوجود  الثانيـة  و       ( يقسم بشكلٍ كامل إىل  جمموعة من الفئات املتبادلة حصراً           
  ) .بالعكس 

 لقد اكتسبت أمهية التقسيمات التصنيفية يف دراسة اللغة أمهية أكرب من خالل حتليل               
 شرق  آسيا باإلضافة لعدد من اللغـات      - يف جنوب    املصنفّات اليت تتكرر يف عدد من اللغات      

أن الغطاء األساسي ) ١٩٦٧ (Mary A Harris هاس . أ. وهكذا تظهر ماري:  أمريكية-اهلند 
" و  )  حـي   " ( = كائنات حية    " Yurokلتقسيم العامل إىل جمموعتني حسب تقسيم يروك            

حيث ال تضم مصنفات   . يف تلك اللغة  تربهن عليه املصنفات املوجودة     ) غري حية   " ( = جوامد  
وجند متييزاً بني املصنفات : األشياء احلية سوى اإلنسان واحليوان، يف حني ال يشمل ذلك النبات        
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، و  "عصا مـستقيمة    "وأشياء على هيئة    " شجريات صغرية كثيفة    " أشياء على شكل    : اجلامدة
األشجار ) ب( نباتات وشجريات و  )أ( ململكة النبات إىل     Yurokيتناظر ذلك مع تقسيم يروك        

وأكثر من ذلك، هناك أصناف من أشـياء مـستديرة، وخيطيـة الـشكل،            . و السرخسيات 
ومنبسطة، وغري منتظمة الشكل متكّن يروك من تصنيف الصخور، والـدوالرات الفـضية، و              

أشـياء  "اخل  حتـت تـسمية       . .. الطبول، والقبعات، واألزهار والتوت، واجلوز، والرقـاب      
أما من أجل األشياء اخلاصة، فهناك أصناف خاصة، على سـبيل املثـال،             . اخل". .. يرةمستد

وهكذا جند أن النظام موجـه بـشكلٍ   . اخل. . للمنازل، والقوارب، وأشياء على هيئة القوارب 
ويظهر هذا النظام التصنيفي  يف      .  حنو متييز األشكال   - لكن ليس بشكلٍ مطلق وكامل       -قوي  

، يف جمموعات خاصة يف  جذور األفعال وليس يف النـهايات   Hupa ثل  هبا اللغات األخرى م
  . الصرفية، ويشرح هذا ما قلناه آنفاً حول األطفال الناطقني بلغة نافاهو

 وتفسر التصنيفات الداللية التحتية ، أيضاً، اخلصوصيات املوجودة يف نظام الصنف              
:  Bolome (1976   ذي ميكننا إعادة بناءه بلومففي النظام األساسي  ال: Bantu يف لغات بانتو 

تفُصل أمساء املادة بوضوح، عن املفردات الفردية، وميكن وصف األخـرية بـالرجوع             ): ١٦
حلجمها، وموقعها، أو بعض السمة املميزة، أو تعترب كينونات منفصلة أو جزءاً من جمموعـات             

، إال أن األشياء احلية     "غري حية   " و  " ة  حي" وتقسم الكينونات املنفصلة إىل     . من اثنني أو أكثر   
وعلى الـرغم مـن     . تصنف إىل جمموعة تتصرف بشكلٍ مستقل وحر، وأخرى ال تفعل ذلك          

إمكانية ضياع  أو تالشي جزء من النظام يف اللغات املنفردة، إال أن التركيب التحيت مـا زال                   
  مـا زال    maالسواحلية أن صنفعلى سبيل املثال، جند يف اللغة . معترفاً به على نطاقٍ واسع

 الذي يشري، بالتحديـد، إىل شـيء         jiiيعرب عن فكرة الشمولية ولذلك يستخدم جلمع صنف         
  macho أما اجلمع فهـو  " عني  "  jichoمبفرده من جمموعة مؤلفة من اثنني، فعلى سبيل املثال 

ييزاً، على سبيل املثال، كينونات من خالل صفتها األكثر مت -n(i)وما زال حيدد صنف . "عيون"
، أما القرد الذي يتميز بكـتفني   ’mbega "  ‘colobus" جند يف مملكة احليوان حيوانات مثل  

، حشرة، نشاطها األساسي هو إنتاج العسل "حنلة  "  nyuki ، أو  ( mabega ) أبيضني فيسمى 
ـ ukiيف االستخدام القدمي (  هنـاك  .  ( asali ) ستعارة  اليت استبدلت اآلن بالكلمة العربية امل

 وتشري حصراً للكائنات البشرية ؛  wa  -األوىل تتناظر مع صيغ اجلمع : m ( u) جمموعتان من 
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،  Bantu ، وتزودنا ببعض البصرية حول شكل العامل احلي يف لغة بانتو  mi والثانية بصيغة مجع 
ـ    ،  moyo  " قلـب  " ل ألا حتتوي، بشكلٍ مميز، على أجزاء حية من اجلـسم البـشري مث

، ويـشار إىل ذنـب    " قـدم "و " ساق"، mguu ؛ " يد"و " ذراع = "  mkono واألطراف  
شجرة  =  mnazi على سبيل املثال (؛  والنباتات واألشجار .. اخل .  ( mkia )بـ ) حيوان (

، . )خلا.. . قمـر  =   mweziر،  =  mto نار ؛=  moto(، والظواهر الطبيعية " )جوز اهلند 
، ولكن ما يلفت االنتباه بشكلٍ كبري )حرباء= mjusiعلى سبيل املثال ( وبعض أمساء احليوانات 

، يعرب  mitume  واجلمع  mutme ، "الرسول"أو " النيب"هو أن املصطلح املستخدم لإلشارة إىل 
والسبب يف ذلك، أنه يتصرف بوصـفه  ) ال يتصرف  بشكلٍ حر ومستقل ( عنه هنا، بشخص  

 ( ki أما األشياء غري احلية فتعود يف أغلب األحيـان إىل صـنف   . سيلة لسلطة أو قوى أعلىو
شيء مصنوع " مقعداً"،  إال أن   miti واجلمع " شجرة “ mti فهكذا جند أن  ):  vi واجلمع 

 ؛ والشيء املالحظ هو أن املصطلحات اليت تـشري إىل أشـخاص    kiti من خشب،  يسمى 
مية متنعهم من أن يشغلوا أي مكانة يف اتمع، تعلم بإضـافة الـسابقات   مصابني بعاهات جس 

 "  kipofu ، "قعيـد الفـراش   " kilema الدالة على األشياء، مبعىن احنطاطي، على سبيل املثال 
  . اخل" ... أعمى

 Katz وعلى الرغم من أن النظرية الداللية كما تعامل معها يف البداية كاتس وفودر   

and Foder ) املفردات وفق منوذج قريب من حتليـل املكونـات عنـد    /حتلل املعجم) ١٩٦٣
 إال أن الثورة التشومـسكية   Eastman   (12 - 11   :1975 قارن ايستمان ( األنثروبولوجيني  

كان هلا بالغ األثر، يف األساس، يف إمخاد البحث اللغوي األنثروبولوجي كما كان جيـرى يف                 
، )العملـي  ( ، حيث ثبطت اهلمم يف القيام بالبحث امليـداين  ) 1978  هاس Hass(الستينيات 

  Davisانظر ديفز ( وتركّز البحث على اإلجنليزية واملواضيع النظرية املتعلقة بتركيباا النحوية 

ــسن ٨٠-٣٣٧: ١٩٧٣ ــاير ٦٥-١٣٠: ١٩٨٠ Sampson؛ و سامب  Newmeyer؛ نيوم
: ١٩٦٦ Landar( ، كما أشار الندار   وعلى الرغم من ذلك   ). ٩-٢٢٧،  ١٩٦-١٧: ١٩٨٦
ميكن أن  ) جعلها يف حماور تركيبية حمددة    ( فإن جهود تشومسكي حنو حمورة اللغة       ) ١٤– ١٠٧

 حول الكـون   ( Peirce ) إن وجهة النظر البرييسية : يكون هلا بالغ األثر على األنثروبولوجية
اجلزء "  بـ  Morris ( 1946 )  وصفت مبا صاغه موريس –" عامل الرموز  " –املمكن إدراكه 
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اليت تنسق بني رموز رمسية، كحقائق يف العامل        " السيميائية  /النحوي من النظرية الرمزية   /التركييب
ولو ظهرت مواصفات الصياغة الرمسيـة      ". احلقيقي، مع خيوط متثل بدورها كينونات منطقية        

ومن هنا  يأيت التنقيح ( و تعديلها، جيب حتويرها أ– وليس احلقائق    –غري مناسبة أو مالئمة، فإنه      
ومنذ البداية، وقف النحويون التوليديون ضد التصنيفات       ! ). والتشذيب املستمران يف النظرية     

ألم شعروا أن  التحليل النحوي ملكونات العبارات بعد حقبة بلومفيلد  مل تغط مساحة واسعة        
أنظمة، على سـبيل املثـال، العالقـات        وأكدوا أمهية حتليل املادة البحثية ضمن       . من الظواهر 

إال أن أحد خماطر هذا املنهج، على أية حال،       . املنتظمة للسمات املميزة يف الفونولوجيا التوليدية     
 وذلك ينبغي علـى  األنثروبولوجيـة        –هو اعتماده الكبري على نظريات بسيطة من التفكيك         

وأكثر من ذلك، كما أوضح     . ة الثقافية التغلب عليه أيضاً للوصول إىل أهدافها يف حتليل األنظم        
اكتشاف أنظمة تكـسري    " فإن إحدى نتائج النظريات التوليدية كان       ) ١١٤: ١٩٦٦(الندار  
الصعوبات املوروثـة يف تنـسيق      "أسساً إلنتاج مجل غري قواعدية تشري إىل أن         : أعىن" القواعد

  ". خيوط من الرموز مع حقائق التجربة ليست غري قابلة للحل

 أن احلقل الذي بدت فيه اللغويات األنثروبولوجية أكثر ما عليه مـن اإلنتـاج                إال  
فقد تركز االهتمام علـى كفـاءة       . واإلبداع يف السنوات األخرية هو حقل اثنوغرافية الكالم       

والهتمامهم الشديد يف معرفة   . األفراد وأدائهم التواصلي وأشكال الكالم يف التفاعل االجتماعي       
لقد فحـصوا   : تواصلي، فقد سرب علماء األنثروبولوجية طبيعة اللغة وتعريفها       جوهر السلوك ال  

 البشرية اليت ترمز الرسائل و املعلومات السلوكية، وقارنوا بني أفعـاهلم  -عروض األجناس غري    
املرمزة  اليت درست رمسياً بشكلٍ متصاعــد يف حماولة لتقييم املكان املناسب للغة اإلنـسانية          

هناك ثالث ميزات تنفـرد  ـا اللغـة     ).  Smith 1977 مسيث ( التطـوري يف املقيــاس
  الصيغية ،واالزدواجية، –، تعدد  )٢٧١: Gneeenberg (1971  اإلنسانية بالنسبة لـ غرينبريغ

ألي تأكيد يف ضوء تعدديـة      ) يف اللغة   (  الصيغية اللغوية    –وال حتتاج تعدد    .  والعاملية الداللية 
؛ وباإلضافة إىل  )  Ruhlen 1987، و روهلن  Voegelin  1977  انظر  فوجلني . (لغات العامل

ذلك، هناك أولويـة الكلمة احملكية، والرموز الفونولوجية  اليت ميكن تـرمجتها إىل رمــوز              
وبالتحديد يف شـيفرة    ( ، ونبضات كهربائية    )وبالتحديد يف لغة اإلشارة     ( مكتوبة، وإمياءات   

  وأكثر  من ذلك، ميكن للتخاطب الكالمي أن يكـون إمـا إخباريـاً أو                 .  اخل) ..املورس  
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املستوى الفونولوجي،  : أما ازدواجية اللغة اإلنسانية فتنعكس يف مستوييها الوظيفيني       . إستنتاجياً
 -مبجموعة حمددة من الوحدات الصوتية أو فونيمات موروثة ال معىن هلا، واملستوى القواعدي              

والقواعديـة  . يف وحدات داللية أكرب موجودة يف التراكيب النحويـة        حيث جتمع الفونيمات    
فاتصاالت النحل، على سبيل املثال، حتتوي على   : ليست، على أية حال، مسة حمصورة باإلنسان      

نظام إشارات معقّد ميكن حتليله وفق جتمع يف الوحدات الداللية، إال أن تواصل النحل أحادي               
" رقـص "وفوق ذلك، فال حيتوي ): ٨-٢٦٧: ١٩٧١  بريغغرين(  الصيغة،على أية حال، -

النحل إال على مكونني دالليني فقط يشريان إىل مسافة مصدر العسل من خالل السرعة الـيت                
، وإىل االجتاه بواسطة زاوية هـذه األشـكال ؛    )8(  ترســم فيها النحلة أشكاالً على هيئة     

 مطابقة، يف حني جند أن اللغة اإلنسانية رمزية،         وبالتايل فإن رمسها للمسافة واالجتاه متثل رموزاً      
  .أن األصوات عشوائية؛ وكقاعدة ال ميكن التنبؤ ا من املعىن : أي

لقد  اختربت النظرية التخاطبية جوانب التواصل الكالمي املتعددة علـى مـستوى التفاعـل               
يف يتفاعل الَمستقبلُ مثل  ما هي الوسائل اليت يلجأ املرء إليها لتحقيق تواصله ؟ وك  : الشخصي

 انظر ميتشل ( مع الرسالة ؟  لقد حللت الطرق املنطقية اليت تعىن  بالتبادل التواصلي بالتفصيل 

1986 Michel (ما هو الغرض الواعي للفعل الكالمي؟ هل يقتـضي  : وطرحت األسئلة التالية
هل هناك خيار بني الوسائل      ثقافية ؟    -تغرياً يف احلالة؟ هل ذلك التغري مقيد بعوامل  اجتماعية           

املختلفة املتاحة إلجناز اهلدف املنشود ؟ هل هناك ظالل داللية أخالقية تصاحب الفعل ؟ وهكذا   
فلو طلبت طفلة يف الثالثة من عمرها كوباً من احلليب من والدا، فإا تتوقع استجابة           . دواليك

 سيناريو كامل ممثلـة نفـسها       فورية، ولكن إن رغبت يف قطعة من احللوى، فلرمبا ذهبت عرب          
ويقـارن  . وكأا لعبة تصرفت بشكلٍ جيد طوال فترة الصباح وتستحق مكافأة على ذلـك            

حبذق هذه التصرفات بتلك اليت يقوم ا سكان غانا اجلديدة أو          ) ١٩٨٠ (Heeschenهيستشن  
 من شخص أن    )يف بوبا، غانا اجلديدة     ( فلو طلب كرورومبا    : غابات أمريكا اجلنوبية املمطرة   

وميكن للرد أن يكون جمـرد      " ! أعطين  " يعطيه  قطعة حلوى أو شيئاً مشااً فال يقول سوى           
رفض ببساطة، أو أن يدعي الشخص الثاين أنه ال ميتلك ما يطلبه األول، ويقوم حبركة تـوحي               

ك وسلو!". خذ"بأنه يبحث عن الشيء املطلوب، أو أن يعطيه ما يطلب بنظرة ازدراء وبكلمة              
 تأكـل التـوت، عنـدما    -  Wiaka آخر مبعثه اجتماعي أيضاً توضحه حالة طفلة يف وايكا 
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منعت الفتاة األوىل الثانيـة مـن أن       ". األوىل  " حاولت طفلة أخرى أن متسك ببعض مما عند         
تأخذ أي شيء، ولكن حاملا أشارت الثانية من خالل حركة رأسها وجسمها أا أقلعت عـن                

  . التوت، قامت األوىل وبكل سرور مبشاطرة التوت مع الفتاة الثانية الفكرة ولن ترغب يف

 يدنو بنا املثال األخري من نطاق التواصل غري الكالمي حيث يسيطر السلوك املقيـد               
) ١٩٥٩ ( E.T. Hallهول . ت. ولقد أجريت العديد من األحباث يف هذا احلقل منذ إ.  ثقافياً

صامتة يف تعابري الوجه، وحركات العني، واإلمياءات وحركات        الذي ركز االهتمام على اللغة ال     
 سيرتبري (ففي حني ركز الباحثون الذين يغلب عليهم التوجه التقليدي  مثل . اجلسم وأوضاعه

1955  Sainsbury( ( 1962 )، و ديتمان Dittman و ايكمـان ،)  Ekman   (1985,1964 و  
  و آخرون على عناصر حمددة من السلوك،  Ellsworth 1971 ) وايلسورث   Friesen فريزن 

 التأهيليـة، وابتكـروا إجـراءات       -خصوصاً أثناء املقابالت اليت جترى أثناء املعاجلة النفسية         
طريقة بريدوسـل   ) ١٩٦٥،  ١٩٦٤ (Scheflenلقياسها،  استخدم البعض اآلخر مثل شيلفن        

Birdwhistell       ستقلة حلركات اجلسم، يف حتليل وتفسري       احلركية اليت تؤكد القيمة  التواصلية امل
 Vetter وفيتـر    Howell هاول : قارن( الكالمي يف  سياقه التركييب الكامل -التخاطب غري 

  : وقد اقترحت عدة مناذج من التخاطب غري الكالمي لتعريف. 62 - 86 )  :١٩٧٦

سيم تدفق الكـالم     املصاحبة املوجودة، وبالتحديد، تق    -النحوية  / الوظائف التركيبية   ) أ(
  . بأفعال ليست نطقية، وتزامن األمناط املتنوعة يف السلوك التخاطيب

الوظائف الرباغماتية املصاحبة، مثل التعبري عن العواطف اإلنـسانية، وردود الفعـل              )  ب(
  .لأللفاظ،  وتصرف املتكلم اآلخر   بالنسبة 

( القـة مـع املـتكلم اآلخـر         وظائف احلوار، مبا يف ذلك تنظيم سري احملادثة والع          ) ت(
  Helfrichوبالتحديد الفورية أو البديهية، االسترخاء،  واالستجابة، انظر هيلفـرش             
  ).  Wallbott( 1980   ولبوت   

إا تساعد الناس على صـياغة أفكـارهم        :  متثل اإلمياءات قسماً هاماً من التخاطب الكالمي      
ففي أفريقيا جيب تعلم اإلمياءات جنباً إىل . )٧٢ : Calame - Griaule 1965(  غرايول -كاملي 
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 Claessenكالسـني   (ميثل بعضها تعويضات إجبارية للكلمات أو يكملـها         : جنب مع اللغة  
فنجد، على سبيل املثال، يف جنوب الكامريون أنه ال ميكن للمرء أن يلفـظ رقمـاً                ). ١٩٨٥

ـ      : بشكلٍ صحيح يف بعض الظروف     ستخدم إميـاءةً مناسـبةً     ولكن كبديلٍ لذلك، ميكنه أنه ي
وهكذا، جند أن قول فـرد مـن بولـو          . وصرخةً تعجبيةً، ويقول املتكلم الثاين العدد أو الرقم       

/mebili bOn hŋ/"   يظهر اإلصبع الصغري، وإصـبع اخلـامت، واإلصـبع    ..."  ( لدى أطفال
: ١٩٧٢ Alexandreالكـسندر ( ثالثـة   /  béláa / ، يستعجل رداً على النحو التايل )الثالثة
١٠٥.(  

 ، هناك تشابك بني ثالثة مواضـيع يف أي   Goffman ( 1981 ) وكما يشري غوفمان   
  : تبادل كالمي

  .تعكس التقاليد اإلميائية عند اموعة البشرية“ الشعائرية  "  )١(

حيدد املكانـة     ، ويزودنا بالقاعدة األساسية لتحليل التفاعل ألنه "اإلطار اإلسهامي "  ) ب(
املناسب لتصرفهم   مزة ألولئك ضمن الطبقة املعرفية للحدث الكالمي واحلالة العادية املر .  

 التضمني، ويشري إىل مقدرتنا اللغوية يف الكالم حول حـوادث بعيـدة يف زماـا                 )ت(
  .ومكاا وإصدار ألفاظ ال يتعلق موضوعها مباشرة باحلدث احلايل  

بني لألحداث يف وجـود اآلخـرين سـيقومون          وبغض النظر عن شكل الكالم، فإن املستجي      
بنظرام وأوضاعهم اجلسمانية، وإمياءام  بنقل كافة أنواع املعىن والتضمني، إال أن الـصوت              
البشري، بشكلٍ خاص، يوحي بنفسه من خالل حلنه، وطبقته، وفترات الصمت املوجـودة يف              

ملؤثرات املطلوبة، اليت ميكـن  أن       مواقع خمتلفة، وبعض التمثيل احلركي السياقي إلصدار كافة ا        
  . تتوضح،  على أفضل ما يكون، يف أسلوب أستاذ متمكن أو مذيع متمرس ناجح

 وتظهر الشعائرية يف أوضح صورها يف األحداث الكالمية اليت تضم اسـتراتيجيات              
ميكن لتركيب التحية أن يوضـح ذلـك يف بعـض           : متفاعلة يتحرك فيها الناس حنو مكانة ما      

معات، ألن  املسافة االجتماعية اليت تفصل بني األفراد املشاركني يف التحية هي اليت تقـرر                ات
 يف  Wolof ويف تفحص  كيف يؤثر التالعب باملكانة االجتماعية  بالتحية بني ولوف . التحية
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املعتمـدة علـى   " التواضـع  " عن " الترفع "  إجراءات  Irvine ( 1974 ) السنغال، مييز ارفن 
العب بسلسلة من األلفاظ، ميثل كل منها وحدة غري قابلة ألي تقليص ضمن العـادة علـى     الت

  : سبيل املثال

  السالم عليكم 
  وعليكم السالم 

  ) تعارف ( تبادل األمساء       نادية  
  ديوب 

  :ويبدأ األول، بسلسلة يتواضع فيها، سطراً من التساؤالت 
                                        ? Na  ngga def ? How are you كيف حالك ؟ 

  

أنا : ميكن للمستجيب أن يتجاهل هذا السؤال، ويكرر الشيء نفسه للسائل الذي جييب، عندئذ       
وسيعكس  ذلك احلالة، ولذلك، فإا حتدث يف حاالت اخلدمة، .“ maanggi fi rek“ هنا فقط 

عليه، إال أن البائع يتجاهـل رد      على سبيل املثال، عندما يتقدم زبون من صاحب خمزن ويسلم           
ويف العادة، فإن منط التبادل يستدعي السؤال عـن  . السالم مباشرة على أمل  إمتام صفقة مرحبة      

  على سبيل املثال . وصحة أفرد عائلة الشخص الثاين واألصدقاء، وينتهي حبمد اهللا/ تواجد 

  ? Ana sa dyabar       زوجتك؟ ) أين ( كيف 
   .  Mu – ngga fa            إا هناك 
                        H’mdillay          احلمد هللا

، ميكن للسؤال أن يبدأ ثانية، ويستمر لفترة من الوقـت، وفقـاً             "تبارك اهللا   " وإذا ماُ تبع بـ     
  Sherzer  وشـريزر   Bauman وكما صاغها بومـان  : موعة من القواعد الثابتة اجتماعياً

و تمثل استراتيجيات " قواعد بناء اجلملة " ادل التحية الثابت من خالل  يمثل تب 164) :١٩٧٤
  ". قواعد التحويل" املناورة، كاليت حتدث، من خالل 
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وقد رمزت قواعد   .  ومتيل التجمعات البشرية لتأسيس قواعد أساسية لألداء الشفوي         
 احتـل التخاطـب    يف نيوزيلنده حيث Maori شعائرية كاملة للمقابالت بني شعب مايوري 

 ؛  إن منـط الكـالم، واللعـب      Salmond 1974 ) ساملوند (الشفوي مكانة الفن اخلطايب 
 اهلنديـة يف أمريكـا    Kuna باأللفاظ، وفن التخاطب تسيطر على طريقة حياة قبائل  كونـا  

يف  " – الفرديـة واالجتماعيـة    –الوسطى، وتزودهم بطرق ملعاجلة املشاكل وتسوية اخلالفات        
شـريزر  " (م منضبط بدقة، حتتل فيه اللباقة واالنضباط مكان تعابري عدم املوافقة العلنيـة              كال

ومن بني استخدامات املناورة يف اللغة، جند أن اللعب بالكلمات حيتل مكانة            ). ١٣٤: ١٩٨٣
أكثر مما تفعلـه الوظيفـة      "  التعبريية -االجتماعية"فهو يؤكد أسلوبية اللغة أو وظيفتها       : خاصة
ففي حني تزيد استمرارية التخاطب الكالمي املمثل مبجرد كالم وسيلي، مثـل            . رجعية للغة   امل

التبادل بني برج مراقبة املطار ومالح الطائرة الفعالية إىل حدها األعظم وتركز على نتيجة عملية      
، جند العكس يف اللعب بالكلمات حيث العملية تكتسب        )اهلبوط اآلمن للطائرة    ( = التخاطب  

 Sherzer و   ( Gimblett – Kirshenblett  غمبلـت   –لوية على النتيجـة كريـشنبالت   أو
 Kuna ميكن  للباعث أن يكون جمرد لعب، كما هو احلال يف أطفال كونا ). ٩: ١٩٧٦شريزر

، أو متويه، كما هو احلال يف األشكال السرية يف لغـة سـاراماكا  اهلجينـة               ) ١٩٨٣شريزر(
إن اللعب بالكلمات مهم نفسياً وعرقياً يف اسـتراتيجيات   ).  Price 1976 برايس ( الكاريبية 

 Zinacantecan  يف جمموعة زينكاتيكان مايان  Bricker ( 1976) املزاح، كما وصفها بريكر 

Mayan  السكانية يف مرتفعات شيباس  Chipas    يف املكسيك، اليت تستخدم بـذكاء فقـدان 
داللة ونظام اخلطاب يف مصطلحات القرابة للعب بالنظـامني         التطابق أو االنسجام بني نظام ال     

أو أخـوة  ( تستخدم استراتيجيتهم، بشكلٍ رئيسي، عالقة أخـوة الزوجـة   ( عكس بعضهما  
، ألن نظام الداللة يتعامل مع كافة هـؤالء  )الزوج، وزوج أخت الزوج  وزوج أخت الزوجة         

 حني مييز نظام املخاطبة بني اللوايت تـزوجن    ، يف )ال مييز واحداً عن اآلخر      ( على قدم املساواة    
  ).من أخوة وأخوات أكرب سناً وزوجات األخوة األصغر سناً

 لو كـان  -   تتفحص اللغويات األنثروبولوجية أشكال الكالم ذات الصلة بكل منط سلوكي           
جمرد كالم طائش عابث، يتعلـق بـسلوك اجتمـاعي، بـني            ( = على شكل مبارزة كالمية     

، أو كان ذلك كالماً يف ألغاز، أو استخدام قواعد  ) Gossen 1976  انظر غوسن الكاميلوس،
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 وميكن العثور علـى     .…األسلوب الصحيحة، أو النوع املالئم يف الكالم يف سياقات حمددة اخل          
 االجتماعية يف اسـتخدام اللغـة،    -أمثلة عديدة يف جمموعات األحباث املهتمة باألبعاد الثقافية         

 ، سندنو  Hymes   1972  وهاميز  Gumperz الكالم كتلك املوجودة عند كمربز واثنوغرافية 

1972 Sundnow  وبومان ، Bauman  و سانشيز  1974 و شريزر ، Sanches  1975  وبلونت 

Blount  .  

 وهناك منطقة خاصة فتحت فيها اللغويات األنثروبولوجية آفاقاً جديدة هي حقـل              
على سبيل املثال   (  األعمال اليت تتعامل مع هذا املوضوع، تقليدياً،         فقد ركزت : اللغة والسياسة 

على العالقة ) ١٩٨٤ Dallmayr، داملري  Shapiro  1984، و شابريو ١٩٧٧  Edelmanإيدملان 
بني البناء السياسي وجوانب خاصة من حمتوى اخلطابات والوثائق اللغوية األخرى اليت تتعلـق              

على سبيل املثـال أوبـار      ( باحلياة السياسية، سواء مبا يتعلق بشعوب  العامل الثالث الناهضة،           
O’Barr ١٩٧٦ (     تمعات الغربية املتقدمةأو ا )   ر  على سبيل املثال هرينغHeringer ١٩٨٢ .(

، يف حماولة الكتشاف كيف تعمل      "الكالم بوصفه فعالً    " أما حديثاً،  فقد تركز االهتمام على        
اللغة سياسياً يف خلق واقع، بدالً من جمرد عكس العالقات السياسية، وفحص، بشكلٍ خاص،              

خصـصت  وقد وضح ذلك، على سبيل املثال يف سلسلة من البحوث           . سياقات استخدام اللغة  
  Myers 1984 )  ومايرز  Brenneis برنيس (لدراسة احلالة يف عدد من اتمعات يف أوقيانوسيا 

درس فيها املؤلفون االستراتيجيات املنفردة اليت استخدمها املتكلمون لتأثري وتغـيري الـسياق              
ملنهج  هذا ا Rosaldo ( 1984 ) ويوضح روزالدو . االجتماعي السياسي الذين يتكلمون حوله

النفس " من خالل تركيزه على العالقة بني فن اخلطابة يف الفلبني ووجهة نظرهم الثقافية حول               
والكالم العادي يف أن األول  يقع التباين بني  اخلطابة  ":  الغضب"و " املعرفة"ضمن معايري " 

رات، حيث أنه يتميز بالتكرار، والعبـارات الغامـضة، واالسـتعا   : ال يطرق املوضوع مباشرة 
والتوريات، والتأنق البالغي، حيث يشبه ذلك مبارزة أو منافسة يطوق فيها املـتكلم خـصمه      

اليت ميكن، عندئذ، دئتـها     " مشاعره الدفينة "حىت خيرج   " االنفعاالت الشديدة   " مبهارة برباط 
  !. مبجرد معرفة مصدرها 
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بأنه ميكن أن يكون    Morris Bloch ( 1985)   ويف إشارة إىل  اقتراح موريس بلوك   
 1984 ) استخدامات قسرية يف األنظمة السياسة التقليدية،  أوضح اتكنسن " اللغة الرمسية"لدى 

) Atkinson ( كيف تستخدم جتمعات وانا  Wana    الزراعية يف وسط شـرق سـوالوزي يف 
 ميكـن أن   اليت يقال أيضاً أا، Kiyori أندونسيا مقاطع شعرية مؤلفة من بيتني تسمى كيوري 

وقد يرفض أحـدهم    . تأيت من عامل الروحانيات،  بوصفها متويهاً مجيالً أو استراتيجيات إقناع          
للمشاركة يف االنتخابات العامة، معـرباً عـن   “ سكان السواحل " ضغط احلكومة املمثلة بـ  

 rani  kupanoe witi ri pana) ٤٣ :Atkinson   1984اتكنسن ( رفضه هذا بالكلمات التالية 

nu eo mpili"     أريد أن أؤرجح قدماي حتت أشعة  مشـس هـذا املـساء ."Ndate tondosi 

nruruing pasi ngoyu  taa  nairi "  رورنغ فالريح ليست باردة حىت عند العش العايل لطائر" 
.  

إن ختيالت غروب الشمس املمتعة، اليت تشري إىل التحرر من احلرارة والربودة، ترمز إىل احلرية                
تالعبـاً باأللفـاظ    eompili  رمبا مثلت ) .احلكومة األندنوسية واالنتخابات اليت تفرضها من 

إن املالذ قرب عش    ). pemilihan": االنتخابات"للسخرية من املصطلح األندنوسي الدال على       
"   مبعىن  ndate  يف املاضي السحري، وتشري   Wanaطائر رورنغ يشري إىل الطائر اخلرايف لدى 

حتت، عنـد    (lo’u tasiو " أعلى البلد  " Wanaإىل  التباين أو املقارنة بني " ألعلى هناكيف ا
يفـضل  : إن إمياءات وتضمينات القصيدة واضحة متامـاً      . أي بناء السلطة األندنوسية   ) البحر  

  .املؤلف النظام التقليدي القدمي على النظام اجلديد املفروض من اخلارج

مهية بالنسبة ألثنوغرافية  الكالم هو التركيز علـى تنـوع            وما هو على قدر من األ       
األفعال الكالمية اليت حتدث يف جمموعة سكانية، واالهتمام بسمات أمنـاط الكـالم الرمزيـة               
والفنية، وخصوصاً يف الكالم الرمسي والشعائري باإلضافة إىل االستراتيجيات اليت يلجأُ إليها يف             

كن ألساليب الكالم، واالستراتيجيات والعادات الكالمية أن  ومي. السلوك التواصلي وجهاً لوجه   
. تتنوع بشكلٍ كبري يف األداء الفعلي، ويعتمد ذلك على املواضيع الثقافية واالجتماعية املطروحة          

 عندما  Malagasy  ذلك  يف فن اخلطابة يف ماالغاسي  Ochs ( 1973 ) وقد وضحت أوكس 
فعلى الرغم من   : ث الشعائرية املستخدمة يف طلب الزواج      أو األحادي  Kabaryتناقش الكاباري   
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، وهو مقبول لكافة أفراد اموعـة       )يف هذه املناسبة    ( وجود تركيب ثابت بالنسبة للسيناريو      
السكانية، حيتوي على مناقشات أولية، وبإمكانية متسك كل من الطرفني املفاوضني بأسـاليب             

لتنوع أو االختالف يف استراتيجية مباراة األفعال الكالميـة   متباينة، إال أن هناك متسعاً كبرياً  ل       
شـعور  " وحاملا دأ حالة التوتر بني العائلتني، يصبح هنـاك      : هذه الدالة على التعقل والذكاء    

بدقة وصراحة بطريقة أو بأخرى، ويؤدي التسامح والقبول بعدة أسـاليب  " متزايد حنو االلتزام  
إن اإلجراء ال يتقدم بنعومة ويسر ، حيث أن هناك نوبـات    . جحيف اية املطاف إىل تقارب نا     

عاطفية أثناء املناقشة ؛ إن مسة عدم إمكانية التنبؤ مبا سيحدث نفسها هي اليت تثري اخلطابـة أو                  
  . الكالم املنمق وتوصل األداء إىل اية  ناجحة

 عامالً  Hymes ( 1974 )  ويف حتديد وتعريف مهمات اثنوغرافية الكالم، يذكر هاميز   
الدراسـة  ) ب(داللية العالقات االجتماعية واألشكال الكالمية، و     ) أ(رابعاً هاماً باإلضافة لـ     

ودور اللغـة  يف  ) ت(املفصلة للتعامل مع األفعال الكالمية  ووظيفتها ضمن اموعة السكانية         
لغوي للمكانة االجتماعية   التحديد ال ) ث(اخل وبدقة   . .. دراسة صلة القرابة، واخلرافة، والدين    
 وكمثال منوذجي، يقارن األمساء الشخصية يف تروك . ومسات أخرى ذات أمهية أنثروبولوجية

Truk  اليت تؤكد فردية الشخص وسط االلتزامات االجتماعية امللّحة، بتلك املوجودة يف ناكاين 
Nakani ب. 1965ارن كوداينفق" ( تذكر األفراد الطموحني بااللتزامات االجتماعية "  اليت .(

يؤكد أمهية ) ٥٥-١٣٣: ١٩٧٦ (G. R. Cardonaإن عامل اللغة االثنولوجي اإليطايل كردونا 
التسمية بشكلٍ أكرب، مشرياً إىل املعاين االجتماعية والدينية ألمساء األعالم يف الثقافات املختلفة،             

 ، انظـر  ناتـاهوميب     Burundi وتزودنا األمساء الفرديـة يف برونـدي   . يف املاضي واحلاضر
Ntahombaye )  أ: (لدى اإلنسان تقليد، ثالثة أمساء: مبثال منوذجي) ١٩٨٣ (izina "  االسم

اسم يشري إىل انتمائه موعة ) ب(؛ و   itazirano ) وغالباً ما يكون مرفقاً بلقب  "  الشخصي
ميكـن  . ساللته العـشائرية اسم يشري ل) ت(وعادة يكون اسم العائلة ؛ و " “ urugo أسرية   

 حيث تؤكد، يف الثقافة     –لألمساء الشخصية أن تكون وصفية، تتعلق بسمات فيزيائية أو نفسية           
التقليدية، على شجاعة  املقاتل وحكمته أو إشارية، تذكر الناس بأحداث تقع أثناء ساعة والدة            

، إن كانـت هنـاك    vrwino ، إن كانت هناك جماعة أو   innzaraاملولود، على سبيل املثال 
وتتصل األمساء أيضاً بالعالقات االجتماعية على مستوى العائلـة واجلـوار           . مشاكل يف البالد  
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 وميكن أن تشري إىل نظام االلتزامات املتبادلة السائدة يف السياق القبلي على سبيل املثال، تعين 

Ntiruguma  "  العالقات بـني الزوجـة   إشارة إىل حقيقة أن" ( ليس ثابتاً بشكلٍ أكيد بعد 
يظهـرون يل   " "“ baransh inyurira)  والزوج ما تزال مهزوزة  عند حلظـة والدة املولـود  

 ؛ ) إشارة إىل ابتسامة اجلريان الساخرة املنافقة " يظهر سنه بسرعة"  ”shinyuraمن " ( أسنام

bankwunguka  " ن من رخاء العائلة إشارة إىل حقيقة أن اجلريان غيورو" ( يكرهون من يربح
إن الوالدة عند معظـم     : Bantu وما هو ممتع حقاً هي حالة التوأم يف سياق لغة بانتو             …اخل  ) 

ويف هـذا   . قبائل وسط أفريقيا متثل حدثاً مباركاً، ولذلك فإن أمسائهم تقررها العادات مسبقاً           
  Simba مـن    ( nsimba السياق، جند يف جمتمع الكونغو التقليدي، أن من يولد أوالً يسمى 

 ، ولكن لو تويف أحدمها، يسمى احلي منهما، عندئـذ    Nzuzi ، واآلخر  " )قبضة " وتعين 

Bole  ميثل املتوىف رمزياً بعصا  تغـسلها األم، وتـضعها علـى    ( ، وعوضاً "كالمها "  ويعين
ثة أطفال،  ولو ولد ثال  ). صدرها، وتأخذها للنوم يف ذات الوقت متاماً كما تفعل بالطفل احلي            

  بــ كـاتوموا   baKongo تسميه قبائل بـاكونغو  : فإن الثالث منهم مقدس، بشكلٍ خاص

Katumwa  "  ًألنه جيسد حظ القبيلة الطيب ؛ وبشكل مـشابه،  " الذي ال ميكن إرساله بعيدا
وبـني  .  Shikutumwe بــ  ) وسط جنوب زائري ( من كاسيا  baLubaتسميه قبائل بالوبا 

 أمساء خاصة تشري إىل اجلوانب اهلامة يف حيـاة   bena Luluwaة، لدى بينالولوا القبائل األخري
" التوكيديـة "من " خمتصر"شكل  (  Kapajika القبيلة، فعلى سبيل املثال تستخدم كاباجيكا 

)  انتهى، مبعىن أن النسب أو صلة القرابة مل متت أو انتهت  بشكلٍ كامـل بعـد   "  Kujikaمن
،  Kulalaمن فعـل   ( Kalala الدة طفل سيؤكد  استمرارية العشرية، أو لتكون عالمة على و

على زعامة العـشرية وفـق      ) حسب املبدأ الدوار    ( ، عندما حتصل أسرته     "يأخذ دوره “مبعىن  
، وكأا  "ينام"  مبعىن      Kulala مل تعد مفهومة هذه األيام وتتصل بـ           -قوانني العادات املتبعة    

  ). Polome 1961 انظر بولوم (، "حني يتخذ اآلخرون القرار ، يف "الذي ينام "تعين 

 واللغة هامة للتفاعل االجتماعي، وتزودنا الدالئل الكالمية مبعلومات هامـة حـول             
، وبعضها منها أكثر أمهية وصلة حبقـول اللغويـات    Giles 1979) شرير و جيلز ( املتكلمني

ي يتعلق بشكلٍ أوثق بعلم اللهجات واجلغرافية       األخرى، على سبيل املثال، األصل اجلغرايف، الذ      
اللغوية، والسن، واجلنس، والدور املهين، وعضوية جمموعة ما واملكانة االجتماعية، وهذه مجيعها       
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من اختصاص اللغويات االجتماعية، على الرغم من أن  املشاكالت املوجودة يف اللغة و اجلنس               
  Henley وهنلي  Thorneقارن ثورن . ( لسلوكو اتمع، ذات صلة كذلك حبقل حبث علماء ا

، ومسيـث   1983 ن و، وثورن  وآخـر  Eman  1980  و إميان  Berryman  وبريمان ١٩٧٥
1985 Smith( ؛ وبشكلٍ مشابه، فإن السمات اليت تكشف املزاج الشخصي ذات أمهية خاصة

عجمية اليت تعكس بعـض     للعامل النفسي وعامل األنثروبولوجية االجتماعي، إال أن التسميات امل        
فقد مجـع ألـن   . مظاهر التفاعل والصراع العرقي  ميكن أن تكون مفيدة للغاية لعامل اللغويات     

Allen)  حجماً رائعاً من املادة يوضح كيف أن مفردات الشتيمة يف جمموعة معينة هي     ) ١٩٨٣
إن . ان وكثافتهم استجابة للتنوع االجتماعي، وكيف أن تطويرها وانتشارها يتأثر حبجم  السك          

قرب ورؤية جمموعة عرقية ألخرى تبعث احلقد والكراهية ضمن جمموعات حمددة ذات ثقافـة              
وهكذا، جند  . غري حمبوبة أو غريبة وتقوي وتزيد املسافة االجتماعية اليت مبعثها التمحور العرقي           

لمة تلمح ، وتلك ك Wetbacksبني املصطلحات الوظيفية لإلشارة إىل املكسيكيني يف تكساس 
حيث  (  Chilibellies وكذلك Rio Grande إىل العبور غري القانوين للحدود عرب اخلوض يف  

وذلـك   ( Spicks ، وسبكس ) املكسيكية – إحدى  الوجبات التكساسية  chili تعين تشيلي 
؛ ويطلـق  ) مصطلح يستخدم يف  أمكنة أخرى للداللة على القادمني من أمريكا الالتينية عامة           

 لإلشارة إىل الربيطانيني البيض، يف حـني أن    gringos ألمريكيون الناطقون باإلسبانية كلمة ا
و هناك نعوت عرقية . honkeyz املصطلح احملقر الذي يستخدمه السود لإلشارة إىل البيض فهو  

 [ حيث تلفـظ    Negro متنوعة تطبق على السود، من الكلمة املشهورة الشاذة اللفظ نيجرو 
Nig∂®   [إىل Jiggorboo ) من أصل غري معروف ( أوRaccoon) Coon  تستخدم يف األصل ،

  .)١٩: Allen 1983كرمز للمهارة والذكاء ؛ قارن ألن

 ولكن إن كان باإلمكان استخدام األمساء بوصفها شتائم، فإا ميكـن أن تكـون                
ائـل القدميـة للـشعوب      فلو فحص املـرء القب    : اجتماعية للهوية العرقية  ) حمددات  (معلّمات  

اجلرمانية، على سبيل املثال، فسيبدو أنه يف حني أن بعضها يشري إىل بعض األشياء اليت تـصف           
، على سبيل املثال، السيف ذي احلد الواحـد الـذي يـسمى     "الوطين"اموعة مثل سالحها    

 ، عند السكسونيني ،أو مسة جسدية على سبيل املثال، اللحـى الطويلـة عنـد              Sahsساهس  
، و بعضها األخر حيمل أمساء تشري إىل مكانتـهم االجتماعيـة أو    Langobardi النغوباردي 
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مقارنة خلضوع أقارم " (األحرار"، من املعتقد أن تعين  Franksشخصيتهم، على سبيل املثال، 
  Swabians؛ أما " الشجاع "  ويعين  On Frakkrإن مل يتعلق االسم بـ ) للسيطرة الرومانية 

 وذلك اسم يعطى يف حالة حتديـد        -" أولئك الذين من قومنا     " فتعين حرفياً   ) Suebiا بعد   فيم
؛ " املتحمـسون "فتعين، على ما يبدو،  )  Rhinelandيف راينالند  ( Ubiiاحملورية العرقية ؛ أما  

وذلك لقب  يعين، على مـا  ) الذين يعيشون بني الدانواب وغرب كارباثيرت  (  Quadi وتعين 
  .  الذين أساءوا معاملتهمSuobi ألبسه إياهم سويب ) الفاسق، أو القبيح (ويبد

 ومن احملتمل أن حيصل صدام عندما تلتقي ثقافة بأخرى بسبب متسك كـل ثقافـة                 
بلغتها إذا شعر أصحاب الثقافة الثانية أن هويتهم االجتماعية واللغوية ـددها الثقافـة األوىل               

 العديد من احلاالت، هناك يف الواقع  قوى فعاّلة تـدفع حنـو   ويف. Harting 1984) هارتنغ  (
وملقاومة ذلك، ميكن لشعوب اللغـة املهـددة    ) . Markey 1978ماركي . ( التثاقف اللغوي

، إشارة إىل مطالب "التحريرية اللغوية " Mackey  (1979)باخلطر أن تلجأ إىل ما مساه  ماكي 
د بدرجة من االستقاللية اإلقليمية تضمن بقـاء لغتـهم    األقليات مثل الباسك و سكان فريزالن     

إال أن هناك مصاعب أكرب من املسائل السياسية املطروحة، وكما وضح مـاكي يف              . وثقافتهم
فعلى الرغم من وجود السيادة الوطنية خارج دول الكومنولث، واعتبـار    : حالة اللغة االيرلندية  

رمسياً، إال أن ذلك مل مينع التدهور املستمر يف اسـتخدام  اللغة االيرلندية هي لغة الدولة قانونياً و  
اللغة على الرغم من دعم احلكومة، ألن عوامل اقتصادية ودميوغرافية قد طغت علـى اجلهـود           

وقد كشف البحث الدقيق ملواقف الناس، أنه يف حني يعتـرب           . إلحياء أو إنعاش اللغة االيرلندية    
اسي يف وحدم الوطنية والعرقية ويقدروا بشكلٍ عال ؛ االيرلنديون أن لغتهم هي العنصر األس  

إال أن سلوكهم اللغوي يناقض أقواهلم يف تفضيل استخدامها عندما تتعلق القضية  بأشياء عملية          
وتذكر هذه احلالة املرء بقوة باملالحظات الواضحة لـ      . مثل التربية والتعليم والتفاعل الشخصي    

 حول الوالء اللغوي واالستخدام اللغوي احلقيقي )٤٨:( Khubchandani 1983  خوبشانداين 
  :يف اهلند
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إن تعريف املرء عرب تسمية لغوية حمددة مسة مقررة دستورياً بشكلٍ واضح وال جيب يكـون هلـا                 "  
إن حتديد  اللغة األم  شيء منفصل ينتمي فيه فـرد أو             . بالضرورة تواز مع السمات التركيبية لنسيجه الكالمي      

  ." ىل صفات ثقافية أو رمسية حمددة، غري أن السلوك اللغوي ال جيب أن يكون كذلك بالضرورةجمموعة إ

كيـف  ) ١٩٨٥ (Le page و يل بيج Keller Tabouret وقد أوضح تابوريت كيلر   
استطاع سكان بيليز تغيري سلوكهم اللغوي ليواكبوا التغريات احمليطـة احلاصـلة يف الـسياق               

في أيام احلكم الربيطاين، مل يكن ألي جمموعة من النـاس أي اتـصال    ف.  الثقايف -االجتماعي  
وثيق إال مبجوعة تنحصر فيهم فقط، واتصال ضعيف للغاية مع سكان القرى األخرى الـذين               

سـكان   وهلذا السبب جند أن معظم  . يعيشون من خالل عملهم يف املزارع يف القرى ااورة
أما اآلن، .  ويتكلمون، يف الواقع، لغة مايان Mayan ن سكوتوز يدعون أم حيملون هوية مايا

وبعد أن تطورت وسائل التنقل واملواصالت بعد االستقالل، ومبا أن الناس خرجوا يبحثون عن              
ملاهوغاين مل يعد يدر أرباحاً معقولة حملياً، فـإن مـواقفهم تغـريت،      اعمل، ألن تزين خشب     

    1985 يل بـيج وتـابورت    (ية األسبانية أيـضاً  وأصبحوا يتكلمون األسبانية، ويدعون اهلو
وقد تطورت لغة بيلزية أيضاً، وعلى الرغم من أن العديد يتكلمون األسبانية، فإنـه مل   ) .١٨٣:

  ).215املرجع السابق (تزل الكريولية هي اللغة اليت حتدد هوية أو عرق البيلزيني 

ة جوانب أخرى مـن التواصـل        أما الدراسة الثقافية الكاملة للغة فتحتوي على عد         
 Myers انظر على سبيل املثال مـايرز  ( اللغوي، إال أن قسماً كبرياً من حقل اللغة والتواصل 

: يقع خارج النطاق املناسب أو الصحيح للغوي األنثروبولوجي )  Eseu 1980، و ايسو  1975
قوالً حبثية  االجتماعية يف أغلــب األحيــــــان، أن ح-حيث يدعي علم اللغويات     

أو أن اللغـة كترميـز اجتمـاعي،     ) ، أ 1982راجـع غمـربز     (مثل اللغة واهلوية االجتماعية     
هي مـن  ) Halliday  1979 راجع هاليدي (يركـــــز على التفسري االجتماعي للمعىن 

  Leach 1979 راجع ليتش ( ومع ذلك، فإن املنطق الذي تربط الرموز من خالله . اختصاصاته
أكيد مهم وعلى عالقة مبوضوع  علم األنثروبولوجية متاماً كما هو مهم لفـرع علـم    هو بالت ) 

أو اللغويات  )  Rossi 1983 انظر  روسي) (علم الرموز (   والسيميائية -اللهجات -االجتماع
  Warlpiriو هكذا  فإن دراسة لغة اإلشارة يف ).  Carr 1980  وكار Rauch انظر روتش (  

 على الرغم من تشديدها على رمزيتها املطابقـة يف  -  Kendon ( 1986 ) ندون اليت قام ا كي
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ويف إشـارة إىل أن     . تدخل ضمن اهتمامات األنثروبولوجية اللغوية       -) رمزي( سياق سيمائي   
ليست صياغة تعتمد على اللغة احملكية باملعىن الدقيق،  يظهر الكاتب احلايل  أن              " لغة اإلشارة   "

 اليت تشري إىل فاكهة  قابلة األكل من فصيلة الباذجنان و البطاطا هو Wanakiji أساس إشارة  
فاإلشارة، عندئذ، متثل نوعاً . ، تستخدم لتنظيف الفاكهة Kajalarraأداة خشبية صغرية تسمى 

 اليت  Watiوبشكلٍ مشابه، فإن أساس إشارة .  لألكل Wanakijiمن تشريع عملية حتضري الـ 
هي العالمات اليت تبقى على صدره من خـالل         " مل العضوية يف اتمع،مثالً     إنساناً كا " تعين  

أما رسم ايات أصابعه فوق     : جروح جترى بسكني أثناء عملية إدخاله جلمعية  أو أي  منتدى           
فتتضمن أيضاً موقعه االجتماعي كـ     ) الرمز  (هذه احلواف واجلوانب الندبية لتشكيل اإلشارة       

  ."إنسان كامل العضوية"

 رومـني  (  وميكن للمرء أيضاً أن يبحث يف التنوع املوجود يف التجمعات الكالمية   

Romaine   1982 (  واستراتيجيات التخاطب ، ) واملواقف من  التنوع )ب . 1982 كرمربز ،
ومـا   )  Venaa   1982فينـا  (، واللغة واحمليط  )Giles   1982  وجيلر  Ryanريان ( اللغوي 

إال أن املكـون    . أن مثل هذه املواضيع هي من اختصاص اللغويات االجتماعيـة         يشاها، إال   
( اللغوي للتعامل الذي أصبح دراسة بارزة، على أية حال، يف  األنثروبوولوجية االجتماعيـة               

يقع ضمن نطاق اللغويات األنثربوولوجية، متاماً كما هو احلال بالنسبة )  1976 راجع كابفرياء 
وهكذا جند أن دراسة الـصيغ الـشعرية    ). Cook 1980 راجع كوك (رافة لدراسة اللغة واخل

قد زودتنا ببصرية جديـدة   )  Nagy 1979 ناغي ( اإلبداعية اليت تنطبق على أبطال هومريوس 
ولكن رمبا برهن حقل العامليات اللغوية      . حول عامل القيم يف الشعر امللحمي عند قدماء اإلغريق        

 عـرب   –اً لألنثروبوولوجية اللغوية ألنه حياول  من خالل الدراسات          أنه األكثر خصوبة ووعود   
 إكساء اإلطار املعريف الذي يتشاطره اجلنس البشري فطرياً،  وحتديد كيـف ميكـن               –اللغات  

الـيت  : أي( ألنظمة اللغات الفردية أن تبىن مجيعها على قاعدا األساسية يف ايـة املطـاف               
عود بنا هذه النقطة من خالل دورة كاملة إىل صعوبات مثـل            وت). يتشاطرها اجلنس البشري    

فجميع البشر يصنفون النباتات واحليوانات يف فئات بأمسـاء         : األثنوبولوجية وتصنيفات اللون  
حمددة، ويبدو أن استخدام الفئات النوعية واخلاصة مسة عاملية تتشاطرها اللغات، حيث لـدى              

م الفئات اخلاصة فيه دائماً بالرجوع للفئات النوعية غري         اللغات مجيعاً نظام تصنيف أساسي تعل     
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املعلمة اليت تضمها مباشرة؛ وأكثر من ذلك، فإن تصنيفات القوم البيولوجية تتبع دائما سلسلة              
  . Witkowski 1980): وتكوسكي  Brown براون (ترميز ثابتة 

" ]العـشب / الكرمة / شجريات  [ "   ’grerb‘ ]    ←كرميات وعشبيات[ ← ]أشجار   [ ←]  حية -أشكال غري [ 
     

  : اليت تكون فيها السمات اهلامة عن النحو التايل
  .نبات كبري تتكون مكوناته من مادة خشبية بشكلٍ أساسي =  شجرة   )أ (
  نبات صغري تتكون مكوناته من مادة عشبية بشكلٍ أساسي  = grerb  )ب(
   ) grerbبني الشجرة و( احلجم نبات متوسط ) = دغل،  شجرية (  أمجة   )ت (
  )على شكل شفرات(نبات عشيب بأوراق ضيقة =  عشب   )ث(
  ..نبات  ذات طبيعة تسلقية والتفافية وزحفية=  متلسقات، كروميات   )ج(

  Kay وكيBerlin أما احلالة بالنسبة ملصطلحات اللون فهي أكثر تعقيداً نوعاً ما ، إال أن بريلن 
[ :                    يالً كافياً إلظهار أنه باإلمكان  ترميزها يف سلسلة معلمة قد مجعا دل )  ( 1969 

   ].رمادي / برتقايل / أرجواين / وردي  [ ←] بين   [ ←] أزرق / أو اخضر / أصفر و [←]أمحر
  .  49 ( 1973 , 245 ) العدد . LANGUAGEراجع دورية 

اذج، على أية حال، تبقى عامة، ونتيجة لقـصر         إال أن مبادىء التصميم الكامنة حتت هذه النم       
وحمدودية منوذج حتليل أو معاجلة املعلومات الذي منتلكه، فإنه ال ميكننا بعد ضبط كامل تنـوع            

إال أن اللغويات األنثروبوولوجية تزودنا، على األقل، بنموذج        . مقدرة اإلنسان اللغوية وتعقيدها   
  .مع الدليل املتوفر لديناإدراكي معريف غين للتعامل بشكلٍ مناسب 
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