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Abstract:
Sociolinguistics is the branch of linguistics that examines the relationship
between language and the speakers. This study specifically discusses the
contextual study of the variations in the use of language communities that are
affected by differences in the sociocultural aspects of society.
Sociolinguistics also discusses the relationship between language and society,
the use of language and social structure of the language. The social life of a
complex society there are various variations of the language. Language
variations provide a wealth of information about how the language is used, the
social relations in a community language, and other aspects of social identity
through the language they use.
The use of language variation or a variety of diverse languages is a richness
that is very unusual, because the study sociolinguistics never saw that kind of
language contained in the community is something that is wrong or right, but
only sociolinguistics examines the emergence of language diversity.
The term sociolinguistic basically already used by scholars qudama 'in the
books turast especially Imam Jahidz in the book hayawan bayan wa tabyin and
other books, which discusses issues relating to regional variations of someone
with his social status in the community as well as groups a different profession
or position in society tend to use a variety of different languages
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Abstrak:
Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara
bahasa dan masyarakat penuturnya. Kajian ini secara spesifik membahas
tentang kajian kontekstual terhadap variasi penggunaan bahasa masyarakat
yang dipengaruhi oleh perbedaan aspek sosiokultural dalam masyarakat.
Sosiolinguistik juga membahas tentang hubungan antara bahasa dan
masyarakat, antara penggunaan bahasa dan struktur sosial pengguna bahasa.
Kehidupan sosial masyarakat yang kompleks terdapat bermacam-macam
variasi bahasa. Variasi bahasa memberikan kekayaan informasi mengenai cara
bahasa digunakan, hubungan sosial dalam sebuah komunitas bahasa, dan
aspek-aspek identitas sosial melalui bahasa yang mereka gunakan.
Penggunaan variasi bahasa atau berbagai macam ragam bahasa adalah suatu
kekayaan yang sangat luar biasa, karena kajian sosiolinguistik tidak pernah
memandang bahwa ragam bahasa yang terdapat pada masyarakat adalah
sesuatu yang salah atau benar, tapi sosiolinguistik hanya mengkaji munculnya
ragam bahasa itu.
Istilah sosiolinguistik pada dasarnya sudah digunakan oleh para ulama
qudama’ dalam kitab-kitab turast khususnya Imam Jahidz dalam kitab
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hayawan bayan wa tabyin dan kitab-kitab lainnya, yang membahas tentang
masalah yang berhubungan dengan ragam bahasa seseorang dengan status
sosialnya dalam masyarakat serta kelompok-kelompok yang berbeda profesi
atau kedudukannya dalam masyarakat cenderung menggunakan ragam
bahasa yang berbeda pula.
Kata kunci: sociolinguistik, bahasa, Imam Jahidz

املدقمــة
الواقع أ ّن علامء العربية الدقمـاء مل حيظوا مبا مه أهل هل يف اترخي الفكر اللغوي الإنساين  ،فدقم شاع بني
خاص ًة يف احلضارة الغربية أ ّن علامء العربية الدقمـاء مل ينتجوا ىف علوم اللغة إا ّل
داريس اللغة وـؤريخ الفكر اللغويّ ,
ادلراسات العملية ( )Practicalت ّتص بتحليل اللغة العربية وحمها ,دون وضع نظرية عاـة يف دراسة اللغة .
غري أ ّن اترخي الفكر اللغوي الإنساين بني لنا أن ّه ل توجم أـة قم فكرت أو اهمتت بدقضااي اللغة وظواهرها
إا ّل وقم انطلدقت ـن دراسة لغهتا اخلاصة ,وهذه احلدقيدقة تصمق عىل ادلراسات اللغوية قمميها وحميهثا .ول ّ
شك
أ ّن جتاوز أـة ـن المم دراس هتا اخلاصة للغهتا ,وإادراك حدقيدقة الظاهرة اللغوية الإنسانية هو ـا يعول عليه ـؤرخو
الفكر اللغوي الآن ,ذلكل عنمـا كتب اترخي الفكر اللغوي الإنساين ,مل حيظ علامء العربية الدقمـاء إا ّل بسطور قليةل
ل توحض أصاةل هؤلء العلامء ورايدمه لكيري ـن ووانب الفكر اللغوي اذلي وخو فيه علامء اللغة الآن  ,كام تمل
عىل عمم املعرفة العلمية ادلقيدقة ابلرتاث العريب عاـة واللغوي خاصة.
احلق أ ّن علامء اللغة العربية الدقمـاء قم بلغوا ـرتبة التنظري يف دراس هت اللغوية مبا بثوه ـن ـالحظات
و ّ
وأآراء حول اللغة ـن حيث يه ظاهرة اإنسانية عاـة ,ل يف كتب النحو والرصف واملعامج حفسب  ,بل يف ـصادر
وكتب أخرى ـيل كتب اإجعاز الدقرأآن وبالغته وتفسريه ,وكذا أصول الفدقه وعمل الالكم والفلسفة ,يعين يف الرتاث
.غري اللغوي ,وهذه املالحظات والآراء تكون يف مجموعهتا نظرية عاـة يف اللغة ـن حيث يه ظاهرة اإنسانية عاـة
وهذا املبحث حياول أن يبني شيئا ـن ذكل ,ـن خالل اإلدقاء الضوء عىل بعض ظواهرعمل اللغة
الاوامتعي ،وذكل ـن خالل املالحظات اليت جسلها اجلاحظ وخاصة يف كتابيه "احليوان" و"البيان والتبيني"
ويه ـالحظات تؤلف يف مجموعها اإدر ًاًك وا ً
وـشاًا للبعم الاوامتعي للغة وعالقة اللغة ابمتجمتع.
ضا
ً

Volume 1 Nomor 1 Desember Tahun 2016

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفظنا 22

Muflihah

البحث اللغوي االجتماعي عند اجلاحظ

وًكن كتابه "البيان والتبيني" وخلص دلراسة ـس توايت الداء اخملتلفة طبدقًا لدقانون عام وهو "للك ـدقام ـدقال" فامي
خال بعض الآراء النظرية اليت تمور حول ـفهوم اللغة والالكم والبيان والبالغةّ ،
فللك طوائف ـن الناس طوائف
ـن الالكم.
وأيضً ا يدقمم لنا اجلاحظ الصول النظرية والتحليلية لعمل اللغة الاوامتعي ,ويه ل حتتاج إا ّل اإىل اإعادة
كثريا ابلرصاحة املهنجية يف
صياغهتا يف قالب ـهنجهى أكرث دقّ ًة ووضو ًحا ممّا صنع اجلاحظ اذلي ًكن ل يلزم نفسه ً
أعامهل رمغ وعيه الاكـل هبا ,وهو ل جيم حر ًجا ـن الاعرتاف بوقوع هذا العيب يف ـؤلفاته ,واص ًفا عنائه يف تأليف
بناء عىل ذكل فاإين أريم اخلو
كتابه "احليوان وـهنجه" .و ً

يف هذا املبحث اذلي يشمل الصول النظرية

والتحليلية لإرهاصات عمل اللغة الاوامتعي عنم اجلاحظ وحماولهتا ووضعها يف قالب ـهنجي واحض .
ـشاحث
قشل أن الولوج اإىل ـفهوم عمل اللغة الاوامتعي عنم اجلاحظ ستشحث أو ًل فامي يتعلق به وهو -:التفكري الاوامتعي
وعمل الاوامتع ووصف عمل اللغة الاوامتعي و عمل اللغة الاوامتعي وعمل اللغة العام وعمل اللغة الاوامتعي وعمل
اوامتع اللغة وا أللفاظ ذات ادلالةل جالتعامية .
التفكري الاوامتعي وعمل الاوامتع
ينظر الإسالم اإىل امتجمتع عىل أنه وس واحم يتكون ـن أعضاء خمتلفة الوظائف ولكهنا حتس ابإحساس واحم
وتتعاون لكها عىل جانب املنفعة ودفع الرضر ,حيث يدقول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل[ :ـيل املؤـنني يف
توادمه وترامحه وتعاطفه مكثل اجلسم الواحم اإذا اش تىك ـنه عضو تماع هل سائر اجلسم ابلسهر وامحل ].
تعبريا اوامتع ًّيا يمتزي بنشض احلياة عن مجموع أفراد امتجمتع أو عن امتجمتع  .ويضيف عليه الصالة
ذكل اإنه يبدق لنا ً
والسالم اإىل ذكل قوهل [ :واذلي نفيس بيمه ل يؤـن عبم حىت حيب لخيه ـا حيب لنفسه ـن اخلري]  .ذكل يه
أعىل ـراتب الخوة الاوامتعية يف امتجمتعات .
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وعىل ذكل أيضً ا ميكن تعريف امتجمتع يف التصور الإساليم بأنه  :أرسة كبرية تتشلك ـن هيئة تعاونية
يشعر لك فرد فهيا مبشاعر أخيه  ،ويشاركه يف الرساء والرضاء يف الفدقر والغىن يف احلدقوق والواوشات .
وـن واوشات امتجمتع أن يوفر لهذا الفرد لك ألوان الرتبية وخمتلف حاجاته الاوامتعية والنفس ية والبيولووية ,حىت
عضوا يف الهيئة التعاونية للمجمتع شأنه شأن غريه ـن الناس ووخضع ـعه ملا وخضعون هل ـن
اإذا شب يصبح ً
عادات وأعراف وتدقاليم وـا اإىل ذكل ـن الظواهر الاوامتعية .
أو بعبارة أخرى فاإن العالقة بني الفرد وامتجمتع تدقوم عىل التعاون وتبادل املنافع  ،فامتجمتع يعني الصغري عىل
احلياة ،وهذا الصغري عنمـا يكرب يعني امتجمتع عىل الاس مترار  .اإن امتجمتع هو أس تاذ الفرد وصاحب املمرسة اليت
يتعمل فهيا الفرد وهو اذلي وخطط هل لك املناجه الرتبوية يف ضوء الرشيعة الإسالـية .
وأـا الفكر الاوامتعي املس يحي فهو أدخل اإىل الواقع العميل ـسأةل حترير الرق عىل ـراحل عىل أساس أن الفكرة
احلدقة اليت جاءت هبا املس يحية يه املساواة بني الفراد عىل اعتبار أنه ليس هناك أغنياء وفدقراء ،سادة وعبيم،
أحرار وأرقاء ،ابلإضافة اإىل الخذ ببعض احلوافز اليت حتدقق ـن ـظامل النظام الطبدقي والطائفي ،وعىل هذا
الساس أن هللا عنمـا خلق الناس أرادمه ـتساوين  .وبذكل فالبم أن يكون مجموعة ـن الرضورات اليت تمفع
الفراد اإىل تكوين جممتع  ،وـن أمه هذه الرضورات ـن وهجة نظر ابن خدلون ـا ييل :
رضورة التعاون
ذكل ،أن الفرد يف حاجة اإىل التعاون ـع أخيه الإنسان يف احلياة امجلاعية حىت جيم ـا يش بع لك دوافعه بشلك
ًكف ،وـن مث ينشأ التضاـن اذلي هو عبارة عن أقوى ادلعامئ اليت يدقوم علهيا امتجمتع ,لن فطرة الإنسان تمفعه اإىل
أن يتعاون ـع غريه ليس تمكل بذكل خواصه النوعية واجلنس ية ،ابلإضافة اإىل ـا يش بع لك بواعثه الاوامتعية.
ويف هذا يدقول ابن خدلون" :اإن قمرة الواحم ـن البرش قارصة عن حتصيل حاوته ـن ذكل الغذاء غري ـوفية هل
مبادة حياته ـنه  ...فالبم ـن اوامتع الدقمر الكيري ـن أبناء جنسه ليحل الدقوت هل وهل " .
الرضورة ادلفاعية
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قم تكون الرضورة ادلفاعية لىك حيمتي الإنسان بغريه يف امتجمتع ملواهجة احليواانت املتوحشة ،ويف هذا يدقول ابن
خدلون " :وكذكل الواحم ـن البرش ل تدقاوم قمرته قمرة واحم ـن احليواانت العج لس امي املفرتسة ،فهو عاوز
عن ـمافعهتا وحمه ابمجلةل ول تفي قمرته أيضً ا ابس تعامل الآلت املعمة للممافعة لكرثمها وكرثة الصنائع واملواعني
املعمة لها فالبم ذكل لكه ـن التعاون عليه بأبناء جنسه".
رضورة السلطة
يلمتس ـنشأها فيجمها قامئة يف درء العموان بني الناس حيث يدقول ابن خدلون" :مث اإن هذا الاوامتع اإذا حصل
للبرش كام قررانه و م رمران العامل فالبم ـن وازع يمفع بعضه عن بعض ملا يف طباعه احليوانية ـن العموان
والظمل وليست أآةل السالح اليت وعلت دافعة لعموان احليواانت العج عهن ًكفية يف دفع العموان بيهن لهنا
ـووودة مجليعه " .
رضورة الاس تئناس ابلغري
فاإن تركزي ابن خدلون علهيا جيع ه يتفوق عىل وهجة نظر املادية التاروخية احلميثة اليت تعترب أن أساس
امتجمتع هو الرضورة الاقتصادية حفسب .
رضورة احلياة امجلعية
اإذا ًكن ابن خدلون قم أوحض أن الفرد دليه شعور تلدقايئ حنو احلياة امجلعية فاإن هذه التلدقائية ليست أآلية
ولكهنا تلدقائية تعمتم عىل رغبة الفرد وـي ه حنو املشاركة يف حتدقيق احلياة امجلاعية حىت ل تكون احلياة سلسةل ـن
العموان والاضطراابت .وأـا عمل الاوامتع فهو يمرس الظواهر الاوامتعية ويعرف ابن خدلون الظواهر
ساسا لتنظمي احلياة امجلعية وتنس يق
الاوامتعية بأهنا عبارة عن الدقواعم والاجتاهات العاـة اليت تتخذ يف جممتع ـا أ ً
العالقات اليت تربط بني أفراد هذا امتجمتع بعضه ببعض وتربطه بغريمه .
وأيضً ا اإن ـوضوع عمل الاوامتع هو بنو الإنسان يف ووودمه اذلي يدقوم عىل الاعامتد املتبادل ،أى اإن
وحمة ـوضوع عمل الاوامتع ليست عىل الإطالق فردًا واحمً ا ولكهنا تمتثل عىل القل يف فردين يكوانن ـ ًعا عالقة
بشلك ـا  .وبذكل ،تتنوع الظواهر الاوامتعية ؛ مفهنا ـا يتعلق بشؤون الس ياسة ونظ احلمك وـهنا ـا يتعلق
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بشؤون الاقتصاد ونظ اإنتاج الرثوة وتماولها وتوزيعها واس هتالكها وـهنا ـا يتعلق بشؤون الرسة ونظ الزواج
والطالق والدقرابة واملواريث وـهنا ـا يتعلق بشؤون الخالق وقواعم المتزي بني الفضيةل والرذيةل واخلري والرش وغري
ذكل .
ويبني هذه الفكرة الس تاذ ادلكتور كامل برش حيث يدقول " :اإن عمل الاوامتع يتناول النظ الاوامتعية
والاقتصادية كام يتناول الداين وعمل النفس والثدقافة واللغة وهل اهامتم ابلرتبية والس ياسة واجلغرافيا  ،فهناك عمل
الاوامتع احلدقويق وعمل الاوامتع الاقتصادي وعمل الاوامتع ادليين وعمل الاوامتع النفىس وعمل الاوامتع الثدقايف
وعمل الاوامتع اللغوي وغري ذكل" .وبذكل اإذا توقف عمل الاوامتع عنم أحم هذه املس توايت أو عنم بعضها أصبح
خاصا  ،فالواقع اجلغرايف ـي ًال تعاجله أـور فيلولوويا الاوامتعية والواقع النفيس يعاجله عمل النفس
عل ًما اوامتعيًّا ًّ
الاوامتعي والواقع اللغوي يعاجله عمل اللغة الاوامتعي وغريها  .وهذا يعىن أن الظاهرة الاوامتعية تتأثر ابلظواهر
الطبيعية وغريها.
وعىل هذا فاإن ادعاء املمرسة الفرنس ية احلميثة لعمل الاوامتع بزعاـة "دورًكمي" أن الوقوف عىل تكل
الدقاعمة ـن ابتاكرها يمل عىل أهن مل يمركوا حدقيدقة دراسات املؤسس الول لعمل الاوامتع ،وًكن ابن خدلون س بدقًا
علم ًّيا أصي ًال ،وأيضً ا فاملمرسة املادية التاروخية (ـمرسة ًكرل ـاركس) ل تزال تعتدقم أن الظواهر الاوامتعية ل
ميكن أن تفرس إا ّل بدقوانني اقتصادية  ...وـمرسة (لنني وـيش يل) اليت تفرس الظواهر الاوامتعية بعنارص وغرافية
 ...وـمرسة (هوبرت س بنرس) اليت تفرس الظواهر الاوامتعية بعواـل بيولووية تطورية  ...عىل حني أن املمرسة
النفس ية ـيل ـمرسة (اترد وووس تاف لوبون) يه أقرب املمارس يف تعليلها للظواهر الاوامتعية حيث تفرسها
بعواـل اوامتعية ـن طبيعهتا ،وـن مث فاإهنا تتفق ـع ابن خدلون يف هذه الندقطة ـن حيث :
 تأثري العواـل الطبيعية ل حيمث بمون التفاعل ـع العواـل الاوامتعية .كثريا ـن تأثري العواـل الاوامتعية يف بعضها البعض .
 تأثري العواـل الطبيعية أقل ًوصف عمل اللغة الاوامتعي
قم بني ادلكتور همسون تعريف عمل اللغة الاوامتعي عىل أنه دراسة اللغة يف عالقهتا ابمتجمتع .
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وذكر ذكل أيضا التعريف الس تاذ ادلكتور كامل برش  .كام بني الس تاذ ادلكتور كامل برش أن عمل اللغة الاوامتعي
ينتظ لك ووانب بنية اللغة وطرائق اس تعاملها اليت ترتبط بوظائفها الاوامتعية والثدقافية .
ويندقس عمل اللغة الاوامتعي – ـي ه ـيل الكيري ـن العلوم – اإىل وزئني :


اجلزء الاـشرييق (الاختباري) وهو اجلزء اخلاص ابخلروج اإىل امليمان مجلع املادة العلمية .



اجلزء النظرى وهو اجلزء اخلاص ابخللو اإىل هذه احلدقائق املتجمعة والتفكري فهيا ومتحيصها .
وقم يكون املهنج النظري يف دراسة عمل اللغة الاوامتعي ـفيمً ا اإىل حمّ ـا سواء استنم اإىل ـادة علمية مجعت

بطريدقة علمية ـنظمة كجزء ـن حبث علمي ـتاكـل أم اعمتم عىل جمرد خربات الباحث الشخصية  .اإن اخلربات
الشخصية للباحث يه ـصمر غىن للمعلوـات عن اللغة يف عالقهتا ابمتجمتع.
وإان املهنج النظري قم يكون ـهن ًجا حمفوفا ابخلطر اإذا ـا طبق عىل اخلربة الشخصية وحمها وذكل
لس ببني :


اإننا قم خنطئ خطأ وس ميًا يف طريدقة تفسريان خلرباتنا الشخصية لن ـعظمنا ل يمرك اإدر ًاًك واع ًيا الدقمر
العظمي ـن التباين املووود يف الالكم اذلي نسمعه أو نس تجب هل يف حياتنا اليوـية .



اإن اخلربات الشخصية ـنطلق حممود جمًّا حبيث ل ميكن التعممي ـن خالهل عىل اللغة يف امتجمتع لنه ل يأخذ
يف الاعتبار امتجمتعات الخرى اليت ميكن أن تكون الـور فهيا ـنظمة تنظميًا خمتل ًفا لك الاختالف .

واحلدقيدقة أن السبب الفعيل لزايدة الاهامتم بعمل اللغة الاوامتعي يف العدقم الخري يروع اإىل الاكتشافات امليمانية
والاـشرييدقية اليت حتدقدقت ـن خالل الحباث وادلراسات املهنجية اليت أوريت حميثًا ل اإىل اإجنازات التنظري اليت
تستنم اإىل املهنج النظر .
عمل اللغة الاوامتعي وعمل اللغة العام
وميكن هنا أن نطرح سؤا ًل ؛ هل هناك اختالفات بني عمل اللغة الاوامتعي وعمل اللغة العام ؟ وـا يه
الاختالفات اإن وجمت ؟ فاكن هناك رأي يش يع عىل نطاق واسع وهو أن هناك اختالفًا بني العلمني وأن
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الاختالف يمكن يف أن عمل اللغة العام ل هيمت إا ّل بنية اللغة دون الاهامتم ابلس ياق الاوامتعي

()social context

اليت تكتسب فيه اللغة وتس تخمم .
وإان هممة عمل اللغة العام يه اكتشاف وحتميم قواعم أية لغة حىت يس تطيع علامء عمل اللغة الاوامتعي بعم
ذكل أن يمرسوا ندقاط هذه الدقواعم ابمتجمتع كام حيمث ـي ًال عنمـا يكون هناك عمد ـن بمائل التعبري اللغوي اليت
تس تخمهما امتجموعات الاوامتعية اخملتلفة للتعبري عن يشء واحم.
و يبني هذه الفكرة ادلكتور حلمي خليل حيث يدقول " :والواقع أن علامء العربية الدقماىم مل حيظوا مبا مه
أهل هل يف اترخي الفكر اللغوي الإنساين فدقم شاع بني داريس اللغة وـؤريخ الفكر اللغوي خاصة يف احلضارة
الغربية أ ّن علامء العربية الدقماىم مل ينتجوا يف علوم اللغة إا ّل دراسات رملية ( )Practicalتتص بتحليل اللغة العربية
وحمها دون وضع نظرية عاـة يف دراسة اللغة  .غري أن اترخي الفكر اللغوي الإنساين يبني لنا أنه ل توجم أـة قم
فكرت أو اهمتت بدقضااي اللغة وظواهرها إا ّل وقم انطلدقت ـن دراسة لغهتا اخلاصة" .
وبذكل يتوحض لنا اختالف عمل اللغة الاوامتعي وعمل اللغة العام  ،وقم أطلدقنا علهي امس علامء عمل اللغة
متيزيا هل عن علامء عمل اللغة الاوامتعي  ،وًكن حتدقيق تطور اللغة يعمون أنفسه ـن علامء عمل اللغة العام ل
العام ً
ـن علامء عمل اللغة الاوامتعي .
عمل اللغة الاوامتعي وعمل اوامتع اللغة
قم س بق أن عرفت عمل اللغة الاوامتعي عىل أنه دراسة للغة يف عالقهتا ابمتجمتع  ،وقم رممت اإىل أن
يتضمن هذا التعريف أن عمل اللغة الاوامتعي وزء ـن دراس هتا  ،وذلكل فاإن قمية عمل اللغة الاوامتعي تمكن يف
قمرته عىل اإيضاح طبيعة اللغة بصفة عاـة وإايضاح خصائص حممدة للغة بعيهنا .
وقم أدرك دارسو امتجمتع أن حدقائق اللغة ميكن أن تزيم ـن فهمه للمجمتع  ،وأن جنم يف خصائص امتجمتع
متيزيا للمجمتع ـن لغته أو يوازهيا أمهية يف ادلور اذلي تؤديه يف رملية قيام امتجمتع بوظيفته .
ـا ميكن أن يكون أكرث ً
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وبذكل ميكن أن نعرف عمل اوامتع اللغة عىل أنه دراسة امتجمتع يف عالقته ابللغة (وهو عكس تعريفنا لعمل اللغة
الاوامتعي)  ،ولكن الاختالف بني عمل اللغة الاوامتعي وعمل اوامتع اللغة ليس اختالفًا يف العنارص وإامنا يف حمور
الاهامتم  ،وهو المهية اليت يولهيا ادلارس للغة أم امتجمتع .
وقم بني الس تاذ ادلكتور كامل برش يف الفكرة تبيينًا واضًا وهو أن عمل اللغة الاوامتعي وختلف يف
املنطوق بعمل اوامتع اللغة أو عمل الاوامتع اللغوي

))The Sociology of Language

وعمل النرثوبولويج أو

النرثوبولوويا اللغوية وعمل اللغة الثنوجلي
وأـا املصطلح عمل الاوامتع اللغوي أو عمل اوامتع اللغة ( )The Sociology of Languageفشينه الس تاذ
ادلكتور كامل برش بأنه ـرادف للمصطلح عمل اللغة الاوامتعي (ٍ )Sociolinguisticsمبعىن أهنام يطلدقان ابلتبادل عىل
يشء واحم أو فرع واحم ـن ادلرس اللغوي الاوامتعي أو الاوامتعي اللغوي.
وأيضً ا ًكن الآخرون يفرقون بني ـملول املصطلحني وهو عنممه تفريق يف درجة الاهامتم ,أى أن الفرق
بني اململولني يظهر يف الرتكزي عىل جانب دون أآخر  ،مبعىن الاهامتم ابجلانب اللغوي أو اجلانب الاوامتعي كام
تصصا يف هذا اجلانب أو ذكل
يظهر الفرق عنمـا يكون الباحث املعني أقمر ـن صاحشه وأكرث ـنه خربة وأرمق ً
أى اجلانب اللغوي أو اجلانب الاوامتعي .وبذكل لكه  ،يتبني لنا أن ـصطلح عىل اللغة الاوامتعي دالًّ وـملو ًل
لنه ألصق بعملنا سواء أخذان ابلتعريف املذكور أم مل نأخذ به .
عمل اللغة الاوامتعي عنم اجلاحظ)(jahidz

وأـا ـفهوم عمل اللغة الاوامتعي عنم اجلاحظ فدقم ظهر ـن كتاابت اجلاحظ وأآرائه وقم ًكن عىل وعي
ابلعالقة اليت بني اللغة وامتجمتع ورضورة لك ـهنام للآخر وـا يرتتب عىل ذكل ـن تبادل التأثري والتأثر .
وـن أروع ـا يوحض حميثه عن رضورة الاوامتع أنه يدقول " :وأن حاجة بعض الناس اإىل بعض صفة لزـة يف
طبائعه وخلدقة قامئة يف وواهرمه واثبتة ل تزايله وحميطة جبامعهت وـش متةل عىل أدانمه وأقصامه".
وأيضً ا ًكنت أمهية البيان ابلنس بة ذلكل الاوامتع وكيف أنه رضوري لوووده وووهري يف حموثه حيث
وـعربا عن حدقائق حاجامه وـعرفًا ملواضع سم اخلةل ورفع
يدقول " :فهذا اذلي وع ه هللا تعاىل سب ًشا فامي بيهن
ً
Volume 1 Nomor 1 Desember Tahun 2016 22

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفظنا

Muflihah

البحث اللغوي االجتماعي عند اجلاحظ

الش هبة وـماواة اخلربة ولن أكرث الناس عن الناس أفه ـهن عن الش باح املاثةل والوسام اجلاـمة والورام
الساكنة  ،ولن الشلك أفه عن شلكه وأسكن اإليه وأآصب به ,والصيب عن الصيب أفه هل وهل أآلف وإاليه أنزع
وكذكل العامل والعامل واجلاهل واجلاهل ،قال هللا عز وجل لنبيه عليه الصالة والسالم { :ولو وعلناه ً
ـلاك جلعلناه
رج ًال} لن الإنسان عن الإنسان أفه وطباعه بطباعه أآنس وعىل قمر ذكل يكون ـوقع ـا يسمع ـنه .
وبذكل يتضح لنا أن اجلاحظ قم بني ابإشاراته وأفاكره عن عمل اللغة الاوامتعي .وبذكل يكون أن
اجلاحظ قم وحض لنا أن ل لغة بمون جممتع حتيا به وتعيش به وأن امتجمتع ل ميكن أن حيمث إا ّل اإذا ًكنت اللغة
اإحمى ـدقوـاته ودعاـة كربى يف وووده.
وقم زاد الس تاذ ادلكتور حلمي خليل هذه الفكرة توضي ًحا حيث يدقول " :واحلق أن علامء اللغة العربية
الدقمـاء قم بلغوا ـرتبة التنظري يف دراس هت اللغوية مبا أثبتوه ـن ـالحظات وأآراء حول اللغة ـن حيث يه ظاهرة
اإنسانية عاـة ل يف كتب النحو والرصف واملعامج حفسب بل يف ـصادر وكتب أخرى ـيل كتب اإجعاز الدقرأآن
وبالغته وتفسريه وكذا يف كتب أصول الفدقه وعمل الالكم والفلسفة أى يف الرتاث غري اللغوي" .
وهذا البحث حياول أن يملل عىل ذكل يف اإطار عمل ـن العلوم اللغوية املعارصة هو عمل اللغة الاوامتعي
 ،وذكل ـن خالل املالحظات اليت عر لها اجلاحظ وخاصة يف كتابيه "احليوان" و "البيان والتبيني" وهو
يتحمث عن التنوعات اللغوية ( )Varieties of Languageوامتجمتعات الالكـية ( ، )Speech Communitiesوتفرع اللغة
اإىل لهجات واللهجات الاوامتعية ( )Social Dialectsواللغة الفصح

()Standard Language

وعالقهتا ابلعاـيات

( )Colloquialواللكنة ( )Accentواللهجات ا إلقلميية ( )Regional Dialectsوالعربية الهجني ( )Pidgin Arabicوغري
ذكل ـن ـوضوعات وـصطلحات يتماولها عمل اللغة الاوامتعي الآن.
وكامبني الس تاذ ادلكتور كامل برش هذه الفكرة حيث قال " :فاجلاحظ ًكن بعيم النظر يف رؤيته للغة
وتنوعامها بتنوع البيئات وأهلهيا وـراتهب يف البنية الاوامتعية والثدقافية ـن ـزنةل وـاكنة وحرفة وصناعة  ...اإخل".
وأشار اجلاحظ اإىل يشء غري قليل ـن ذكل يف مجةل ـن أعامهل كـ "احليوان" و"البيان والتبيني" و"البخالء"
ـتناثرا يف أعامهل عن لغة الفصحاء البلغاء
ورسائ ه املوسوـة برسائل اجلاحظ (الرسائل الدبية) وحتمث حميثًا ً
والعراب واملودلين والنبطيني واخلراسانيني واحلكامء ـن فالسفة وـتلكمني والعاـة ـن سواد الناس .
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ومل يكتف الرجل ابحلميث عن السامت العاـة للهجات أو لغات هذه الفئات امتجمتعية بل ًكن أحياانً يدقف وقفات
الفاحص املمقق لبعض الظواهر املمزية لهذه الفئة أو تكل وخباصة يف جمال الصوات وـس توى النطق حماول
بذكل ربط البنية الصوتية ابلبنية الاوامتعية والثدقافية .
وبذكل يدقول اجلاحظ يف تنوع سامت الالكم بتنوع املتلكمني ـن حيث الثدقافات والبين واجلنس

()Race

فاخرا وـعناه ًي ًفا كرميًا
 :وقم يتلك املغالق اذلي نشأ يف سواد الكوفة ابلعربية املعروفة ويكون لفظه ّ ً
ـتخريا ً
نبطي وكذكل اإذا تلك اخلراساين عىل هذه الصفة ,فاإنك تعمل ـع
ويعمل ـع ذكل الساـع لالكـه وخمارج حروفه أنه ّ
اإعرابه ّ
وتري ألفاظه يف خمرج الكـه أنه خراساين وكذكل اإن ًكن ـن كتّاب الهواز ،ويدقول اجلاحظ أيضً ا:
ظن أهنا روـية وأهلها يزرمون أهنا ّ
ـودلة بأن تدقول " :انرمة وتدقول  :مشس
والنخاس ميتحن لسان اجلارية اإذا ّ
ثالث ـرات ـتواليات" .
وأيضً ا ينرصف اجلاحظ يف أـاكن أخرى اإىل رصم بعض السامت الصوتية اخلاصة اليت تفصح عهنا بعض
اللس نة ذات البعم الاوامتعي املعني ويدقول يف ذكل بصمد الالكم عن اللكنة" :اإن الصهيب الرويم يدقول :اإنك
لهائن ابلهاء عنمـا يريم قول اإنك خلائن ابخلاء"  ،وهذا قول اجلاحظ" :وـهن ُصهيب بن س نان المنري صاحب
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ًكن يدقول :اإنك لهائن يريم اإنك خلائن ،وصهيب بن س نان يرتضخ لكنة روـية،
وعبيم هللا بن زايد يرتضخ لكنة فارس ية وقم اومتعا عىل وعل احلاء هاء" .
وهبذا ًكن اجلاحظ ل يكتفي ابحلميث عن امتجمتعات الإنسانية بل اإنه يعم احلمك ليشمل لك جممتعات
اخمللوقات ـن احليواانت والطيور بل اإنه لينطق أحياانً النبات والزروع وامجلادات  ،وذكل لكه قشل أن يلتفت اإليه
أو يعرفه العامل احلميث.
أي اإذا ًكن العلامء اليوم يتحمثون عن لغة احليواانت والطيور وعن تعلميها ـن اللغة والإشارات ـاميكن
ـن التصال هبا والتفامه ـعها فاإن اجلاحظ قم س بدقه اإىل ذكل ,فدقال يف حميثه عن الطري" :ولها ـنطق تتفامه به
حاجات بعضها اإىل بعض ول حاجة هبا اإىل أن يكون لها يف ـدقطعها فضل ل حتتاج اإىل اس تعامهل ،وكذكل ـعانهيا
يف ـدقادير حاجامها مث يرد جحة ـن يرى أن هذا ليس ـنطدقًا فيدقول:
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"فاإن قال قائل :ليس هذا مبنطق قيل هل  :أـا الدقرأآن فدقم نطق بأنه ـنطق والشعار قم وعلته ـنطدقًا،
وكذكل الكم العرب فاإن كنت اإمنا أخروته ـن حم البيان وزرمت أنه ليس مبنطق لنك مل تفه عنه فأنت أيضً ا ل
تفه الكم عاـة المم وأنت اإن مسيت الكهم رطانة وطمطمة فاإنك ل متتنع ـن أن تزمع أن ذكل الكهم وـنطدقه
جفائزا هل أن وخرووا الكـك ـن البيان واملنطق" .
وعاـة المم أيضً ا ل يفهمون الكـك وـنطدقك ً
ويس متر اجلاحظ يف توضيح تكل الفكرة وبيان اشرتاك الإنسان واحليوان يف صوتية اللغة وصمور
الصوتية يف لك ـهنام عن مف ولسان وأن قضية الفه وعمـه ل دخل لها هنا ليتحمث بعم ذكل عن تعلمي الإنسان
الطري الصوات ,فتتعمل كام يعمل الإنسان الالكم ,فتلك كتعلمي الصيب والجعمي وأنه ل فرق بني الناس والطري إالّ
يف أن ذكل املعىن ـعىن يسم ـنطدقًا والك ًـا عىل التشبيه ابلناس وعىل السبب اذلي جيري والناس ذكل هل عىل
لك حال.
وهكذا كام قم أشري اإليه يف املدقمـة أن اجلاحظ يدقمم لنا ,ورمبا لول ـرة يف اترخي الفكر اللغوي الإنساىن
الصول النظرية والتحليلية لعمل اللغة الاوامتعي ,ويه ل حتتاج إا ّل اإعادة صياغهتا يف قالب ـهنجي أكرث دقة
كثريا ابلرصاحة املهنجية يف أعامهل رمغ وعيه الاكـل هبا .
ووضو ًحا مما صنع اجلاحظ اذلي ًكن ل يلزم نفسه ً
وأيضً ا ًكن ابن خدلون قم سار يف هذه الفكرة ـع زايدمها توضي ًحا ,حيث توسع يف ـعاجلهتا وهو مل يكن
متزيا يف امتجال الفكري حفسب بل اـتمت عبدقريته اإىل قضااي أخرى ذات نسب قريب ابللغة العربية عىل وجه
ـ ً
اخلصوص  ،فتلك عن اللغة واللسان وـفهوهمام وطبيعة لك ـهنام كام تناول فكرة التطور اللغوي وـاهية الإعراب
ووظيفته وحدقيدقته ـن حيث الطبع والصنع كام أشار اإىل الفصاحة والبالغة وأيضً ا تناول ابلنظر العميق عالقة اللغة
ابمتجمتع وطبيعة هذه العالقة وـردودها البادي فامي نسميه التنوع اللغوي ،أو بعبارة أ ّدق حماوةل الكشف عن ـمى
املواءـة بني البنية اللغوية والبنية الاوامتعية وهذه احملاوةل يه أساس العمل يف عمل اللغة الاوامتعي.
وأيضً ا يبني لنا ابن خدلون هذه الفكرة ـن خالل تعريفه للغة أن ـفتاح الكشف عن الرؤية الاوامتعية
للغة عنمه يمتثل يف تعريفه للغة حيث يدقول " :واعمل أن اللغة – يف املتعارف – يه عبارة املتلك عن ـدقصوده
وتكل العبارة فعل لساين انش ئة عن الدقصم لإفادة الالكم فالبم أن تصري ـلكة ـتدقررة يف العضو الفاعل لها وهو
اللسان وهو يف لك أـة حبسب اصطالحامه " .
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وًكنت اصطالحية اللغة أو عرفيهتا يه أـور كثرية وـهنا -:


اللغة اصطالح أى اتفاق أش به ابلعدقم الاوامتعي بني أفراد البيئة املعينة أو ـا سامه ابن خدلون (الـة)
واتفاق يدقتيض الالزتام به والسري عىل هميه قم املس تطاع .



فالصطالح اللغوي اإذن قابل لن يصيبه ـا يصيب العراف الاوامتعية ـن اخلروج عىل المناط التدقليمية
ابلتعميل أو التغيري أو التجميم والتحميث  ،وقم أشار ابن خدلون نفسه اإىل هذا املعىن حيث يدقول  :اعمل
أن عرف التخاطب يف الـصار بني احلرض ليس بلغة ـرض الدقممية ول بلغة أهل ويل بل يه لغة أخرى
قامئة بنفسها بعيمة عن لغة ـرض وعن لغة هذا اجليل العريب اذلي بعهمان ويه عن لغة ـرض أبعم( ) .



اللغة اصطالح يه وس يةل التواصل بني أفراد امتجمتع والتواصل يدقتيض ووود ـتلك وساـع يف املواقف اليت
تلفهام ول يمت التواصل ول يكون إا ّل ابلوقوف عىل أر ـشرتكة ـن الثدقافة والرؤية  ،فاإن اهزتت هذه
كثريا
الر أو اختلفت أو تنافرت ونبامها اهزت الاصطالح اللغوي وتنافرت ظواهره أى تنوعت قلي ًال أو ً
حبسب جمرايت الحوال يف امتجمتع الواحم أو امتجمتعات اخملتلفة وـا أكرث تنوع هذه امتجرايت وتعمدها وـا أكرث
تنوع الاصطالح اللغوي وتعمده ـواءـة لعواـةل وأس بابه .وـن ذكل يتضح لنا أن ابن خدلون يمرك العميق
التصال للعالقة بني اللغة وامتجمتع ,مفا يصيب امتجمتع ـن تغريات أو تنوعات يف أمناط السلوك والثدقافة لبم ـن
أن يظهر أثره يف اللغة أو عىل العكس .



ا أللفاظ ذات ادلالةل جالتعامية عنم اجلاحظ)(Jahidz

ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة جالتعامية
ا أللفاظ اخلاص ابلبيئ اجلغرافي
أأ -أأسامء ا ألماكن ومهنا :


ا ألبةل  ،كقوهل  ... :كنحو سوق ا ألبةل
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تعلةق  :يه املدين اجملاورة للبرصة اليت اكتسححاا البرصحة حل الحر محن أألةاحا أل حا تبحب العحر بحدور
العجم ( ،) 1ومن هنا اكنت طرقات ا ألبةل ( ) 2و ر ا ألبةل (. ) 3


ا ألساورة  ،كقوهل  :و أأان أأريد مزنل مليك اب ألساورة

(احلةوان .)95/5

تعلةق  :يه ماكن نزهل قوم من العجم ابلبرصة (. ) 4


اخلريب  ،كقوهل  :اىل اخلريب فاديى أأنه فقيه (احلةوان . )8/9
تعلةق  :يه منطق مشهورة يف بغداد وقيب اب احلبرس (. ) 5
 -الطرق داخب املدين



اجلادة  ،كقوهل  :و لةك ابجلادة ( ...احلةوان  463/9و . )934/5
تعلةق :وهذه اللفظ اليت أأطلقها اجلاحظ ل الطريق الواسع املمتد (. ) 6



الرحب  ،كقوهل  ... :وارشافك ل رحب بين هامش

(احلةوان .)93/9

رحب وبالد َر ْحب كام يقال بدل سحهْب
تعلةق  :قال ابن ا أليرايب :الرحب يه ما اتسع من ا ألرض  ،و أأيضً ا بدل ٌ
وبالد سهةل (. ) 7


ّلسكّ  ،كقوهل :ومل أأجد أأهب سك اصطفانوي (احلةوان  191/9و . )149/9
تعلةق :السك وامجلع سكك ،وهذه تربط املناطق السكنة و أأهب احملةل بعضهم ببعض (.) 8

ج -أأماكن السكن ومواد البناء


ا ألخباص ،كقوهل  ... :بني أأخباص البرصة (البةان . )938/1
تعلةق  :يه بةوت الطبق ادلنةا واملعروف بأأخباص البرصة (. ) 9



البةوت ،كقوهل  :واذا البةوت م أل ً
روًث وتر ًااب (البةان  ، 44/9واحلةوان . )953/5
تعلةق  :مما يف الاذيب ،بيت الرجب داره (. ) 10

( )1أألفاظ احلضارة العباس ة ىف مؤلفات اجلاحظ,د .طةب صاحل الشذر,دار قباء للطبا والنرش القاهرة1338م) ص . )92
( )2ااحلةوان ،اجلاحظ حتقيق يبد السالم محمد هارون ،دار اجلةب ،بريوت1366م (. )981/1
( )3نفس املرتع (. )121/4
( )4املرتع السابق ,أألفاظ احلضارة العباس ة (ص.)13
( )5نفس املرتع (ص  ، )18وانظر كذكل  :احلةوان (. )116/4
( (6نفس املرتع (ص . )99
( )7نفس املرتع (ص . )99
( )8نفس املرتع (ص. )99
( )9املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )94
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ادلور ،كقوهل  :ال يديون يف حصون دورمه (احلةوان . )916/4
دورا أأأ أأدار معححه  ،وقيححب ادلار أأأ احملححب امححع البنححاء والعرص ح  ،وادلار أأأ
تعلةححق :دار اليشححء يححدور ً
البدل (. ) 11

ا أللفاظ اخلاص ابلفئات جالتعامية
طبقات اجملمتع
 الأكراد ،كقوهل  :أأيين الأكراد يف اجلبال (البةان . )198/1


البرب ،كقوهل :وساكن اجلزائر يف البحار والبرب (نفس املرتع) .



والطةلسان،كقوهل :والطةلسان وموقان ووتيالن (نفس املرتع) .

فئات ذات طبةع اتعامية خاص


البيرسي ،كقوهل  :أأ م خيرتون أأيظم من أأابهئم و أأقوأ من مثب البيرسي (احلةوان . )154/1
تعلةق  :وهو اذلي خيلق من بني البةض والهند وهذا النتاج ال خيرج ل مقدار خضحم ل ألبحو ن وقو حا ولكنحه
ايء أأحسن و أأفلح (. ) 12



احلاكة  ،كقوهل :أأان جند احلاكة (البةان . )63/1
تعلةق  :اكنت حاكيته للخراسان وا ألهوازي والزجني والس ندي وا ألتناس وغريها (. ) 13



الرساري ،كقوهل  ... :يندما بلغه من اختاذ الرساري (احلةوان .)94/4
تعلةق  :يه مجع رسي ويه ا ألم اململوك (. ) 14

ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة الةومي
أأ -الطعام والرشا و أأدوا ا
( )10لسان العر  ،ابن منظور, ,طبق جديدة حمقق دار صادر بريوت الطبع الثانة 9229م  ،مادة ( :بيت)(. )184/9
( )11نفس املرتع ،مادة ( :د و ر)(999/5وما بعدها) .
( )12انظر  :احلةوان (. )155/1
( )13املرتع السابق ،أألفاظ احلضارة (ص . )52
( )14نفس املرتع (ص.)44
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الزبماورد ،كقوهل :و أأهب خراسان يعجبون ابختاذ الزبماورد (احلةوان . )14/4
تعلةق  :هذا الطعام خاص ببالد فارس وخاص أأهب خراسان (. ) 15



اجلري  ،كقوهل  :ويف اجلري قال أأبو لكحدة  :هحو أأدم العمةحان وتيحد يف الكوشحان وادلواء لليةتحني (احلةحوان
. )994/1



اخلوان ،كقوهل  :وكنا اذا تغدينا من اخلوان (احلةوان . )192/9



السكباج ،كقوهل  ...أأما يف البةف فسكباج محمض ذب (احلةوان . )961/4



الطباهجات ،كقوهل  :وللعبافري طباهجات (احلةوان . )999/5
تعلةق  :طعام مثب الكبا تسمة العر البفيق (. ) 16
 -املالبس



البازكند ،كقوهل  :من يلبس البازكند (البةان . )115/9
تعلةق  :هو رداء يلقى ل الكتف (. ) 17



التجافيف  ،كقوهل  :وال التجافيف وال اجلواشن (البةان . )18/9
تعلةق  :هو ما جلب الفرس وقد يلبسه االنسان أأيضً ا (. ) 18



اجلُ ّب  ،كقوهل  :قال ين اجل ّب واجلبان (احلةوان  451/9و. )999/5



اخلوذ ،كقوهل  :وال التجافيف وال اجلواسن وال اخلوذ (البةان .)84/9
تعلةق  :من أألبس احلر (. ) 19

ا أللفاظ اخلاص ابلعادات
( )15انظر  :احلةوان (. )31/6
( )16املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )89
( )17نفس املرتع والبفح .
( )18نفس املرتع والبفح .
( )19املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )66
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أأ -ادات ومناس بات احتفالة


االاتوة  ،كقوهل واالاتوة وا ألرابن واخلرج لكه بيشء واحد (احلةوان . )148/4



ا ألرابن ،كقوهل واالاتوة وا ألرابن واخلرج لكه بيشء واحد (احلةوان . )148/4



اجلعاةل ،كقوهل  :وكةف تسخو أأنفسهم ابجلعاةل الرفيع (احلةوان .)914/9



اخلرج ،كقوهل واالاتوة وا ألرابن واخلرج لكه بيشء واحد (احلةوان . )148/4
تعلةق :ومن هذه لكها مناس بات تلزتم هبا امجلا ح ااحاه الفحرد محن مثحب دفحع ادليح ويه الحيت يحديو ا ابمجلحاةل
وهذه املناس ب تديى سب السخمي (. ) 20
 -ادات ومعتقادات شعبة



جلوة ،كقوهل  :لرتأ الفرس وجلوة العروس (احلةوان . )115/1



احلازي ،كقوهل  :وهو خط احلازي والعراف والزاتر (احلةوان  61/1و. )434/9



ادلخن  ،كقوهل  :اذا دخنت ادلار ابدلخن (احلةوان . )924/9
تعلةق  :ا ألمر يتعلق ابلبخور للرقي (. ) 21

تح  -ادات اخلطاب وصفات اخلطةب


الزج ،كدقوهل  :اإذا مل يكن يف أسفلها زج فهىي عصا( البيان) 3/92
ّ
تعلةق  :هو اذلي رافق العبا



() 22

العم  ،كقوهل :واذلي البد منه العم واخملرصة (البةان . )39/9
تعلةق  :العم يه العادات اليت يلزتم هبا اخلطةب يند القائه اخلطب (. ) 23



العبا ،كقوهل  :اذا مل كن يف أأسفلها زج فهيي يبا (البةان . )39/9
تعلةق  :من أأنواع العبا ؛ يبا نبع ويبا أأبنوس ويبا رشاين وغريها (.) 24

( )20انظر  :البةان والتبيني (. )6/9
( )21نفس املرتع (ص . )193
( )22املرتع السابق البةان والتبيني (. )19/9
( )23املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )192
( )24املرتع السابق البةان والتبيني (. )191/9
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اخملرصة ،كقوهل :واذلي البد منه العم واخملرصة (البةان . )39/9
تعلةق :يه اليت ميسكها االنسان بةده من يبا أأو مقر ينحد منحاقةل الحوم وينحد مسحاجةل اخلبحوم و أأيضً حا
يند جماًثة اخلبم (. ) 25

ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة الس ةاس ة
أ -ا أللفاظ اخلاص ابقلمي ادلوةل االسالمي


بغداد ،كقوهل  :كام اكدت ا ألتناد حتةط ببغداد (احلةوان . )8/9



اجلوالن ،كقوهل  :وال تبفر ابلعىص كحةات اجلوالن (احلةوان .)148/4



احلكوم  ،كقوهل  :ومجهور هذه احلكوم (البةان . )19/1



دمشق ،كقوهل  :ين أأهب دمشق ووهجوه ( ...البةان . )921/1



الشامات ،كقوهل  :ولو اكنت ابلشامات أأو مبرص (احلةوان . )424/9
تعلةق  :وذكل يه من ا ألقالمي العربة واالسالمي .

ب -ا أللفاظ اخلاص ابلوظائف واجليش يف ادلوةل االسالمي


ا ألرشاط ،كقوهل  :قال وشهدته مرة و أأرشاطه

(احلةوان . )495/4

تعلةق  :ا ألرشاط مجع رشط .


اجلند ،كقوهل  :واكن الرجب تلسعه اجلرارة بعكرس مكرم أأو جبند

(احلةوان . )913/4

تعلةق  :ومن فرق اجلند يند احللفاء النشابون والنفاطون والنفاض وادلراج


احلرس ،كقوهل :و ل أأان لو حلنا بني حرس ا ألسواق

(البةان . )14/9

(احلةوان .)929/1

ج -ا أللفاظ اخلاص ابلتةارات الس ةاس ة
أأ -الزن ات الس ةاس ة وادليني للفرق امللحدة
( )25انظر  :البةان والتبيني (. )6/9
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املانة  ،كقوهل  :ال خيطئ فيه ا ّال املانة (احلةوان  81/4و. )441



الزندق  ،كقوهل  ... :أأبةض أأقر ابلزندق (احلةوان . )924/9



تعلةق :زنديق قبةح املذهب واملعتقحد ينحد الفحرس قحدميًا ( ) 26أأأ الزن حات يف ادل حن ال يف الس ةاسح ,والقائحب
ببقاء ادلهر.



الشعوبة  ،كقوهل  :ونبد أأ ل امس هللا تعاىل بذكر مذهب الشعوبة

(البةان  14/9و احلةوان )449/5

 رؤساء الفرق امللحدة

ادليبانة  ،كقوهل  :زمعت ادليبانة (احلةوان . )46/5
تعلةق  :مه من فرق جموس ة أأيضً ا .



اجملوس ،كقوهل  ... :وهو مذهب اجملوس (احلةوان . )441/4



املوابذة ،كقوهل (املرتع السابق) .



املُقَنَّع ،كقوهل  :وهذا املقنع اكن ّقب ًارا (البةان . )124/9

تح  -الفرق االسالمي ادليني ونز ا ا الس ةاس ة


اجلهمة  ،كقوهل :فذهبت اجلهمة ( ...احلةوان  39/4و. )988
تعلةق  :ويه من الفرق اجلربي (. )27



اخلوارج ،كقوهل :وقال ين اخلوارج ( ...احلةوان . )944/4



ادلهري  ،كقوهل :فأأما ادلهري مهنم يف ذكل صفات (احلةوان . )4/1



الرافض ،كقوهل :واكن الس ةد رافض ًّةا غال ًّةا

(احلةوان . )928/9

تعلةق  :تكل الفرق الش ةعة املتطرف (. )28

( )26املرتع السابق لسان العر  ،مادة ( :ز ن د ق)(. )64/4
()27املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )926
( )28نفس املرتع (ص . )133
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ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة جالقتبادي
ا أللفاظ اخلاص ابلزرا
أأ -ا أللفاظ اخلاص اب ألرض الزراية


ادلالة  ،كقوهل :فيأأيت دالة لقوم (احلةوان . )92/9



الريف ،كقوهل :وامنا كون حيث كون الريف (احلةوان . )953/6



الس باخ ،كقوهل :أأ ا من والهئا س باخ (احلةوان . )149/4



البحاحص ،كقوهل :اكن ابلبحاحص ا ألمايل (احلةوان . )92/6



ضةع  ،كقوهل  :فيقوم الزوج همةل القةل مقام ضةع (احلةوان . )919/9
تعلةق :يه نوع من ا ألرض اليت تطرح احملاصةب الزراية والوفرية (. ) 29
 -ا ألدوات الزراية



املسحاة ،كقوهل :فنظر اىل حديدة مسحاة (البةان . )13/1
ْ



املعارص ،كقوهل :وامنا تكل املعارص بني متر ورطب (احلةوان .)424/9
تعلةق :اليت تس تعمب لعرص المتر واس تخراج ادلبس(. )30

ج -ا أللفاظ اخلاص ابلبنا
طبقات البناع وختببا م


البةازرة ،كقوهل :والبةازرة أأيرس من يبتاع مهنم (احلةوان . )459/9



حامل ،كقوهل :ولو ال أأن امحلالني قد تعلوا أأفواههم (احلةوان .)159/4



البةاقةل ،كقوهل :فأأنت بعض البةاقةل (احلةوان . )424/9



الكساح ،كقوهل :يدخب داره حامر كساح (احلةوان )92/9

( )29املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )999
( )30نفس املرتع (ص . )993
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د -ا أللفاظ اخلاص ابلتجارة


االقطاع ،كقوهل  ... :والباكك ولك اقطاع (احلةوان  1و  6و. )938



الباكك ،كقوهل ( :نفس املرتع) .



البةارف  ،كقوهل  :ويقرص بعضهم أأن كون صريفيا (احلةوان .)141/1

ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة العلمة
ا أللفاظ اخلاص ابلعمل ومراكزه ومبنفاته العلمة
أأ  :مراكز العمل


الكتاتيب ،كقوهل  :ومهنم معلموا كتاتيب القرأ (البةان . )951/1
 :اجملالس العلمة



ادلفاتر ،كقوهل  :ممن ترك دفاتر لمه (احلةوان . )938/4



صورا ديدة من تكل املناظرات (احلةوان )599/5
املناظرات ،كقوهل  :كتب اجلاحظ ً



مبو ًاب (احلةوان . )98/6
مبو  ،كقوهل جنعب ذلكرها ًاباب ّ
ّ
تعلةق  :هو من ا أللفاظ اليت تتعلق ابلكتاب و أأيضً ا الوراقني والرتتامن( ، )31و أأيضً ا اكن اجلاحظ يبني لنا ين
ا أللفاظ اخلاص بدراس احلةوان وبدراس النبات فارتع اىل كتبه .

ا أللفاظ ذات ا ألصول غري العربة
أأ -ا أللفاظ اال رانة
ا ألطعم


الباذروج ،كقوهل  :يسمى أأهب الكوف احلوك الباذروج  ،والباذروج ابلفارس ة (البةان . )92/1

( )31نفس املرتع (ص . )943
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بزماورد ،كقوهل  :لةتخذ هل مهنا بزماورد (احلةوان . )31/6



الرتجنبني ،كقوهل  :كام يسقط الرتجنبني (احلةوان . )499/5
تعلةق  :الرتجنبني أأأ طال أأكرث ما يسقط خبراسان وما وراء الهنر (.) 32
 -ا ألرشب



ج ّال  ،كقوهل :واجل ّال والبنفسج وغري ذكل مما يرش من ا ألرشب (احلةوان )146/5



ادلاذي ،كقوهل  :يرشبون ادلاذي والسكر (احلةوان . )146/5



تعلةق  :هو رشا (. ) 33



ادلس تفشار ،كقوهل  ... :من ادلس تفشار (البةان . )129/9



تعلةق :هو العسب اجلةد املعبور ابلةد (. ) 34

تح  -السكن


دلق احلةض واحلببسني (البةان . )68/9
جبسني ،كقوهل  :ويه ّ



تعلةق  :يه خش ب يظمي يس تخدهما الباين(. )35



خان ،كقوهل :أأان نزلنا بعض اخلاانت (البةان . )48/9



تعلةق :يه السكن خاص ابملسافرن ويه الفندوق(. )36



دروند ،كقوهل  :رمبا تعلت ماء واهًا ابللةب دروند (احلةوان . )428/9



تعلةق :هو يتعلق من مقطعني در مبعىن البا وبند مبعىن املادة(. )37

د -ا أللبس


بزيون ،كقوهل  :وبزيون واسط (احلةوان . )934/9

( )32نفس املرتع (ص . )455
( )33نفس املرتع (ص )441
( )34نفس املرتع (ص . )441
( )35املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )443
( )36املعر ىف الوم ا ألجعمى ط.طهران  ،للجوالةقي (ص 1366 )993م .
( )37املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )445
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تعلةق :الزبيون كجردحب ويبفور ؛ الس ندس(. )38


ابز بنكد ،كقوهل :مهنم يلبس الباز بكند (البةان . )115/1
تعلةق :وهو اكحلجا يشد ل اذلراع(. )39



تكك ،كقوهل  ... :ومعب التكك (احلةوان . )118/1
تعلةق :وهذه يه مرتبط ابلرساويب(. )40
 -ا أللفاظ الةواننة



ا ألبنوس ،كقوهل  :ويبا ا ألبنوس (البةان . )191/9



أأ ْرسس ،كقوهل :و زيد أأرسس (احلةوان . )94/9
تعلةق  :ان أأرسس من يوامل بعض اجملوس(. )41



اكسري ،كقوهل  :وما القول يف االكسري والتلطةف (احلةوان . )6/1
تعلةق :مادة مركب  ,اكن ا ألقدمون زمعون أأ ا حيول املعدن الرخيص اىل ذهب. )42(.

تح  -ا أللفاظ الآرامي


ا أل ّ
طرغةل ،كقوهل  :وبني ا ألطرغةل والثقران (احلةوان . )51/9
تعلةق  :هام من ا أللفاظ الآرامي اليت وردت يف جمال احلةواانت .



بةع  ،كقوهل  :فأأدخلين يف مزنل يتبب ببيع (البةان . )48/9
تعلةق :والبةع ابلكرسة يه متعبد النبارأ(. )43



البطم ،كقوهل  :و أأجشار البطم ويه احلب اخلرضاء بعةدة املنابت منا (احلةوان .)459/5
تعلةق  :يه من ا أللفاظ الآرامي ا ألصب .

د -ا أللفاظ الهندي
( )38نفس املرتع (ص . )483
( )39نفس املرتع (ص . )483
( )40نفس املرتع (ص . )439
( )41املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )549
( )42املرتع السابق املعجم الوس ةط  ،مادة ( :اكرس) (.)99/1
( )43املرتع السابق القاموس احملةط  ،مادة ( :ابع)(ص. )695
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ا ألنبجات ،كقوهل  :ان املعجوانت لكها امنا تكون يف العسب وكذكل ا ألنبجات (احلةوان . )493/5
تعلةق  :يه املربةات ويه فاكه هندي حريب(. )44



بالدر ،كقوهل  :وان البالدر امنا صار يبلح الفعب ويورث احلفظ (احلةوان . )953/9
تعلةق  :وهو مثرة لو ا اىل السواد ل لون القلب ويف داخلها مادة اسفنجة هبا يشء شبيه ابدلم(. )45



الربهبار ،كقوهل  :فبلغوا أأيضً ا يف الربهبار واملعرف ابلعقاقري (احلةوان . )495/9
تعلةق  :يه ا ألدوي اليت الب من الهند من احلشيش والعقاقري والفلوس وغريها(.)46

اخلالصة
كام قم أشري اإليه يف املدقمـة أن اجلاحظ يدقمم لنا ,ورمبا لول ـرة يف اترخي الفكر اللغوي الإنساىن
الصول النظرية والتحليلية لعمل اللغة الاوامتعي ,ويه ل حتتاج إا ّل اإعادة صياغهتا يف قالب ـهنجي أكرث دقة
كثريا ابلرصاحة املهنجية يف أعامهل رمغ وعيه الاكـل هبا و أن
ووضو ًحا مما صنع اجلاحظ اذلي ًكن ل يلزم نفسه ً
اجلاحظ قم بني ابإشاراته وأفاكره عن عمل اللغة الاوامتعي.
وبذكل يكون أن اجلاحظ قم وحض لنا أن ل لغة بمون جممتع حتيا به وتعيش به وأن امتجمتع ل ميكن أن
حيمث إا ّل اإذا ًكنت اللغة إاحمى ـدقوـاته ودعاـة كربى يف ووود .وا أللفاظ ذات ادلالةل جالتعامية يند اجلاحظ
يه ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة جالتعامية ،ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة الس ةاس ة  ،ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة
جالقتبادي ،ا أللفاظ اخلاص ابحلةاة العلمة ،ا أللفاظ ذات ا ألصول غري العربة

( )44نفس املرتع (ص . )583
( )45املرتع السابق احلةوان ( )953/9يف الهامش .
( )46املرتع السابق أألفاظ احلضارة (ص . )583
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املراوع
اإبراهمي أنيس ،اللغة بني الدقوـية والعاملية ,د ،.داراملعارف مبرص .د.ت. .
ابن ـنظور ،لسان العرب,طبدقة جميمة حمدقدقة دار صادر بريوت الطبعة الثانية 3002م
أبو السعود أمحم الفحزاىن ،البحث اللغوى عنم اإخوان الصفاء،ـطبعة الـانة ـرص 1111هـ 1991-م.
أبو عامثن اجلاحظ ،ادلكتور محمم عبم املنع حفايج ،البيان والتبيني ,ط .الوىل ،دار الكتاب ،اللبنان –
بريوت1992 ،م
أبو هالل العسكرى ،الفروق يف اللغة ،طبعة ـصححة وـدقابةل عىل عمة خمطوطات ونسخ ـعمتمة  ,دار الفاق
اجلميمة بريوت 1293هـ1992 /م.
اىب عامثن رمرو بن حنر اجلاحظ حتدقيق عبم السالم هارون ،رساةل يف خلق الدقرأآن للجاحظ مضن رسائ ه ,ـكتبة
اخلاجن الدقاهرة 1231هـ 1991 /م.
اىب عامثن رمرو بن حنر اجلاحظ حتدقيق عبم السالم هارون ،رسائل اجلاحظ ،الطبعة الوىل ,ـكتبة اخلاجن مبرص
1299هـ 1999 /م
أرسطو  ،كتاب النفس أرسطو ندق ه اإىل العربية ،د /أمحم فؤاد السواين راوعه عىل اليواننية الب وورج
قنوايت1993 ،م ..
أرسطو رساةل يف الفراسة , ,ـعهم اخملطوطات العربية رمق  151فراسة.
أرسطو كتاب النفس أرسطو ،ندق ه اإىل العربية ادلكتور أمحم فؤاد الصواين ،ط .احلليب1999,م .
بلدقامس الغايل ،اجلانب الاعزتايل عنم اجلاحظ ،دار ابن حزم  ،بريوت – لبنان 1999م.
متام حسان ،اللغة بني املعيارية والوصفية  ،عامل الكتب  ،س نة 3000م
اجلاحظ حتدقيق عبم السالم محمم هارون ،احليوان ،دار اجليل ،بريوت1999م.
اجلاحظ ،حدقدقها وًهحا رمر الطباع ،البخالء دار الرمق ،بريوت – لبنان1999 ،م.
جارهارد هلبش ،ترمجة وعلق عليه ادلكتور سعيم حسن حبريي ،اترخي عمل اللغة احلميث ,،ـكتبة زهراء الرشق،
3002م .
وون ليونز ،ترمجة وتعليق ادلكتور ـصطف التوىن ،عمل اللغة ،دار الهنضة العربية ،الدقاهرة1933 ،م .
حسن ظاظا اللسان والإنسان ـمخل اىل ـعرفة اللغة ,ط .دار التأليف ابلدقاهرة 1993م.
حلمي برًكت،امتج متع العريب املعارص ،ـركز دراسات الوحمة العربية.
حنا الفاخورى ،نوابغ الفكر العريب واجلاحظ ،سلسةل رمق  3دار ااملعارف مبرص.د.ت.
ادلكتور زيمان عبم البايق ،التفكري الاوامتعي نشأته وتطوره ،ـكتبة غريب الدقاهرة1101 ،هـ 1931 -م .
ادلكتور عيل عبم الواحم وايف ,عمل اللغة ،الطبعة العاًة ,دار هنضة ـرص 1999م.
رـضان عبم التواب ،املمخل اإىل عمل اللغة وـناجه البحث اللغوي ، ،الطبعة الثالثة ـكتبة اخلاجن ابلدقاهرة
1119هـ 1999 /م.
ستيورات تيش ،ترمجة أمحم محودة ،الإنسان والعالقات البرشية ،ط .دار ـرص للطباعة د.ت.
سعيم الفغاين نظرات يف اللغة عنم ابن حزم النملىس ، ،دار الفكر د.ت.
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الس يوطً ،ح وتعليق محمم جاد املوىل وأآخرين  ،املزهر ىف علوم اللغة وأنواعها,ـنشورات املكتبة العرصية,
بريوت 1103هـ1939/م
شارل بلال ،اجلاحظ ىف البرصة وبغماد ساـراء ,ترمجة د .اإبراهمي الكيالين  ،دار الفكر1935 ،م.
طه احلاوري ،اجلاحظ ،حياته وأاثره ،دار املعارف مبرص1930 ،م.
عبم العزيز ًف ،املمخل اإىل وسائل الإعالم ،دار الكتاب املرصي ،الدقاهرة1939 ,م.
عبم هللا ربيع محمود و د .عبم الفتاح الربًكوى ,عمل اللغة ,أسسه وـناهجه الطبعة الوىل ,ـؤسسة الرساةل
1103هـ.
عبم هللا ربيع محمود ،املالـح الدائية عنم اجلاحظ يف البيان والتبيني , ,ط الوىل حدقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
1101هـ1931/م .
العامثنية للجاحظ ,حتدقيق عبم السالم هارون  ,احليوان نرش دار الاكتب العرىب 1291هـ.
عيل عبم الواحم الوايف ,نشأة اللغة عنم الإنسان والطفل ،ط  .هنضة ـرصالدقاهرة ,د.ت. .
فاطمة حمجوب ،دراسة يف عمل اللغة( ،ص  )199املطبعة العربية احلميثة ,الدقاهرة .د.ت
ًكـل عطاىه الغريب يف عامل احليوان ،روبريت ملون ،ترمجة  ،دار املعارف مبرص1990 ،م.
كرمي زىك حسام ادلين ،أصول تراثية ىف عمل اللغة ـكتبة الجنلو املرصية د.ت.
كامل برش ,عمل اللغة الاوامتعي (ـمخل) ,دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع 1999م.
كامل برش ،التفكري اللغوي بني الدقممي واجلميم ،ـكتبة الش باب د.ت.
الكنمي ،رسائل الكنمي الفلسفة ،حتدقيق محمم عبم الهادي أبو ريمة  ،دار الفكر العريب 1953م.
لويس ،ترمجة ادلكتور متام حسان ،اللغة يف امتج متع ،عامل الكتب1132هـ3002/م .
محمم الس يم علوان ،امتجمتع وقضااي اللغة  ،دار املعرفة اجلاـعة 1995م.
محمم العبم ،العبارة والإشارة ,دراسة يف نظرية التصال ،دار الفكر العريب 1995 ،م .
محمود فهمي جحازي ،ـمخل إاىل عمل اللغة،دار الثدقافة والنرش ،الدقاهرة1999 ،م .
نور ادلين بليبل ،الارتدقاء ابلعربية يف وسائل الإعالم ،دار الكتب الدقطرية3001 ،م.
همسون،عمل اللغة الاوامتعي ،ترمجة ادلكتور محمود عياد ,عامل الكتب الطبعة الثالثة 3003م.
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