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 األعمال لغة إلى مدخل



  

 

 
  

 نجد أننا إال العالمية، اللغات بين مرموقة مكانة الراهن عصرنا في العربية اللغة تحتل
  .العربية البلدان في التجاريو االقتصادي القطاع في يناسبها الذي بالقدر موظفة غير أنها

 األعمال للغة بسيط تعريف تقديم إلى يسعى الذي المقال هذا حررنا المنطلق، هذا ومن
  .تحته تنضوي الذي والنظري العلمي اإلطارو

 تندرج الذي العلمي إطارها إلى اإلشارة مع األعمال بلغة التعريف المقال هذا في نرصد
 المفردات من بعض عرض جانب إلى وخصائصها، ظهورها ظروف ذكر إلى باإلضافة فيه،
  .بها ترتبط التي

 موضوع باعتبارها اللغة إلى نشير أن البد األعمال، لغة عن الحديث في الخوض قبل
  .البحث هذا
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التي ينظر إليها من خالل مسـتويات  و تشكل اللغة المحور األساس في الدراسة اللسانية،

أو صرفيا أو تركيبيا أو دالليا أو معجميا أو تداوليا، فاللغـة   صواتياو التحليل اللساني إما صوتيا
التواصـل بـين   و هي نظام لساني يتألف من مجموعة من الدوال، كما أنهـا تعـد أداة للتعبيـر   

   .المتكلمين

مطالبـه فـي المجتمـع، إذ    و اللغة الوسيلة التي يلجأ إليها الفرد لقضاء حاجاته كما تعتبر
ترتبط ديناميتهـا  و تتطور بحاجاتهمو اللغة تحيا بمتكلميهاو لف األفراد.يتفاعل بواسطتها مع مخت

 تبـادل، و الذي توظف فيه فهي أداة إنتاج ذلك أنها تعكس  إستعاريا مجالها بانتشارها وشيوعها ،
صناعة، كما أنها تعد عملة ورصيدا، عندما يتعلق األمر بتوظيفها في القطاع االقتصادي و تنميةو

االقتصاد كونها أصبحت أداة من الصـعب  و األساس إلى ترابط العالقة بين اللغة، وهذا راجع ب
 االستغناء عنها في األنشطة االقتصادية البشرية.

 قـوة اللغـة،   و التجاري أحد أبرز العوامل التي تحدد قيمةو و يعتبر العامل االقتصادي

االقتصـاد.  و دة في عـالم األعمـال  الرائو ومثال ذلك: اللغة اإلنجليزية التي تعتبر اللغة المعتمدة
 .حاجات األفرادو االقتصاد أداة تقوم على تسهيل تلبية خياراتو وتعتبر اللغة في مجال األعمال

كما أنه ال يخفى علينا أن اللغة تلعب دورا بارزا في عملية النمو االقتصادي الذي يؤدي 
و إلى نمو اجتماعي جيد، فاللغة إذن هي محور السيرورات االقتصاديةأساس. 

نخـص  و بعد هذا التقديم سنعرض السياق اللساني الذي صاحب نشأة لـــغة األعمال
تخصصها الفرعي المتمثل في اللغـات الخاصـة أو القطاعيـة،    و بالذكر هنا اللسانيات التطبيقية

 يبحث في التواصل اللغوي بالقطاعات.و والذي يعتبر مشروعا بحثيا واعدا يهتم

 التطبيقية:اللسانيات  )١

 هو مصطلح مركـب، كونـه   معلومو إذن فمصطلح اللسانيات التطبيقية كما هو معروف

التطبيقية أي تطبيق نظريـات اللسـانيات العامـة أو    و يتألف من اللسانيات التي هي علم اللغة، 
 النظرية على حقول معرفية أخرى.

تهـتم   “ )١٤: ٢٠٠٤ونس علـي ( يو تجدر اإلشارة إلى أن اللسانيات التطبيقية بحسب 
مـن  و ال سيما تدريس اللغـة. و نتائجها على عدد من المهام العملية،و بتطبيق مفاهيم اللسانيات،
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 Language Planning االهتمامات األخرى التي تدخل في مجال اللسانيات التطبيقية التخطيط اللغوي

 عالقـة اللغـة بالتربيـة،   و ، Language Learning Computer-Assisted  تعلم اللغة بالحاسـوب و ،
 Linguistics اللسـانيات الحاسـوبية  و ،Machine-Aided Translation الترجمة، والترجمـة اآلليـة  و

Computational، الذكاء اإلصطناعيو  Artificial Intelligence ، نحو ذلكو   “   
العامـة، إذ تقـوم    من هنا يتضح لنا أن اللسانيات التطبيقية ما هي إال فرع من اللسانيات

اللسانيات التطبيقية بتطبيق ما توصلت إليه اللسانيات العامة من نظريات علـى مجموعـة مـن    
 المجاالت.

هي دراسة اللغة واللسانيات في ) » ٢٩: ٢٠١٠شميت (و ريتشاردز و هي أيضا بحسب
 عالقتها بالمشاكل العملية، مثل المعاجم، الترجمة، علم أمراض الكالم ...

المفـاهيم اللسـانية العامـة أو    و في اللسانيات التطبيقية يتم تطبيـق النظريـات   عموما،
النظرية، على مجاالت معينة، دون أن يخفى علينا أن اللسانيات التطبيقية تتميز باالنفتـاح علـى   

  :ميادين علمية أخرى،  ومن فروعها نجد
  .تعلم اللغاتو تعليم- 
  .اللسانيات الحاسوبية- 
  .فسيةاللسانيات الن- 
  .اللسانيات العصبية- 
  اللسانيات القطاعية.-  

 اللغة الخاصة أو القطاعية: )٢

يمكن القول إن اللغة القطاعية أو اللغة الخاصة هي لغة المشتغلين في قطاع معين، فهي 
التي تستعمل فقـط  و تختلف عن اللغة العامة التي هي لغة مشتركة بين الناسو تضم مصطلحات،
  .لألمور التواصلية

  :العديد من التسميات، من بينها كما أننا نجد أن لها
، لغـة  ( Language for Specific Purposes ) اللغـة القطاعيـة، لغـة األغـراض الخاصـة     

  ... التخصص، اللغة الخاصة
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 القاسم المشترك بين كل هذه التسميات، هو أن هذه اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بمجـاالت            و
 خاصة.و محددةتخصصات علمية و

 قائال: )٢٢:  ٢٠١٤الدكتور الشمري (يعرفها و

" اللغة التي تكثر فيها األلفاظ الخاصة، أو المصطلحات العلمية، أو المهنية، يمكن تسميتها باللغـة  
يسميها بعض اللغويين بلغة األغراض الخاصة لتمييزها عن العامـة التـي تسـتعمل    و  الخاصة،

يسميها بعضهم باللغة القطاعية ألنها تستعمل في قطاع معين مـن  و  ألغراض الحياة اليومية ...
 تكثر في هذه اللغة الخاصة المصطلحات المتعلقة بالحقل العلمي. "و قطاعات الحياة المتعددة، 

اللغة الخاصة إذن هي تلك اللغة التي تستمد خصوصيتها من المجال الذي توظف فيـه،  
معارف خاصة، باإلضافة إلى أنها تتسـم بمجموعـة مـن    توصيل و كما أنها لغة تقوم على نقل

 من بينها نجد:و المميزات التي تميزها عن اللغة العامة،و الخصائص

  خاصية الدقة. -

 .خاصية الموضوعية -

 خاصية اإليجاز. -

 خاصية البساطة.- 

  خاصية الوضوح.- 
 لغة األعمال:  )٣

تلك اللغة التي توظف فـي مجـال   ) هي Business Languageإن ما يقصد بلغة األعمال (
تعتمـد  و بالتالي فهي لغة خاصة كونها تقتصر على مجال أو قطاع توظفو االقتصاد،و األعمال

  معلوماته.و فيه، لتنقل معارفه
ما هي إال حقـل أو مجـال يكشـف    ) ٢٤: ٢٠١٠دانيوشينا (إن لغة األعمال بحسب 

أنه يتحرى توظيف الموارد اللغوية فـي  التوظيف الخاص للغة في سياق األعمال التجارية، كما 
  .شبه اللفظية في االتصاالت التجاريةو األنشطة التجارية، كما أنه يهتم بدراسة الجوانب اللفظية

وبالتالي فلغة األعمال تعنى بدراسة التوظيف الخاص للغة في مجال األعمـال وخاصـة   
  االتصاالت التجارية.و في النصوص
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هي اللغة الشائعة و  المعروفة باسم (كوبول)و خاصة باألعمالأيضا لغة البرمجة ال و نجد
 الموجهة لألعمال.

COBOL: Common Business Oriented Language. 

 ، قائال: (2000 : 111) فريدمان و التي يحددها

هذه اللغة الحاسوبية (البرمجية) كثيرا ما تستخدم إلنشـاء بـرامج لمعالجـة البيانـات      ”
هـذا  و هي لغة ذات أهمية بالغة في عصرنا الحالي،و سجالت الحسابات،و تبالتجارية مثل الروا

 في الشركات التجاريـة الكبـرى،  و النوع من لغة األعمال هو نفسه الذي يتم اعتماده في األبناك
 “  توثيقية.و هذه اللغة هي لغة تصنيفيةو

أهميتها وعمليتها، ذلك يرجع أساسا إلى و عموما، فلغة األعمال إذن تتخذ أشكاال متعددة،
المـال  و العمالء، فهي تساعد على ربـح الوقـت  و كونها تقوم على تسهيل الخدمات بين األفراد

 الدقة.و والجهد، باإلضافة إلى أنها تتصف بالموضوعية

 خصائص لـــغة األعمال: )٤

 مميزاتها ال تختلف بشكل كبير عـن و بما أن لغة األعمال لغة قطاعية، فإن خصائصها

 لغـة المتخصصـين   اللغة الخاصة التي تشكل أصلها الذي تنتمي إليه، ذلك أنها تعتبرخصائص 
 بالتالي هذا ما يعكس خصوصيتها.و االقتصادو المشتغلين في قطاع األعمالو

 و كما رأينا من قبل، فاللغة الخاصة أو اللغة القطاعية تتميز بـثالث خصـائص مهمـة   
 هي:و أساسية،و

 . الموضوعية.١

 . الدقة.٢

 . اإليجاز.٣

 التقنية الخاصة بما فيها لغة االقتصادو هذه الخصائص تسري على جميع اللغات العلميةو

ذلك و ال يجب أن تغفل أي واحدة منها،و واألعمال، فهذه اللغة ينبغي أن تتصف بهذه الخصائص
 يلجأ إليها أهل االختصاص.و حتى تبقى لغة علمية
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هي من الشروط األساسية في الحياة و مفتاح التواصلمن المعروف أن اللغة هي 
عنها، ذلك  االستغناءالتي ال يمكن لألفراد و االجتماعية، وكل لغة هي نتاج للحياة االجتماعية،

تتحدد قوة اللغة انطالقا من مجموعة و حاجاتهم،و أنها تعتبر الوسيلة الوحيدة لقضاء أغراضهم
في  األعمالو تلعب اللغة دورا هاما في االقتصادو صادي،من أبرزها العامل االقتو لالعواممن 

وقتنا الراهن، ذلك أن اللغة أصبحت عامال اقتصاديا قويا ال يمكن االستغناء عنه في المعامالت 
  االقتصادية.و التجارية
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