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 البيان والتبينييف  اللساني عنداجلاحظالدرس 



 المقدمة   

 وال هللاالحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على خاتم النبيين المرسلين سّيدنا محمد صل 

وصحبه الطّيبين الّطاهرين، ومن تبعهم  آلة، أفصح المتكلمين، وأبلغ الناطقين، وعلى محمد

 : بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

جليلة متواضعة طالما كان  راقيةث العربي اإلسالمي القديم، ثري بأسماء االشك أن التر   

، ولقد تعّددت القضايا بتعّدد هذه الشخصيات هدفها اإللمام بجوانب العلم والمعرفة،  ونشر ثقافتها

الفّذة، ومنهم أبو عثمان الشهير بالجاحظ، الذي ذاع صيته عبر األزمان واألجيال نظار للمكانة 

التي حفل بها ولعّل هذا ارجع للقدرة العقلية التي مكنته من إنتاج هذا الكم الهائل من المؤلفات 

أنظار الباحثين والدارسين حيث قال فيه ياقوت في مختلف الموضوعات، مّما جعلته محط 

جمع بين اللسان والقلم وبين الفطنة والعلم، وبين األري واألدب، " الحموي في معجم األدباء 

، ومن بين القضايا التي اهتم بها الجاحظ القضايا ذات "وبين النثر والنظم، وبين الذكاء والفهم

تلك المصطلحات " البيان والتبيين" من خالل كتاب  الطابع اللغوي البحت، والذي لفت انتباهي

اللسانية التي استعملها في متن كتابه والتي تحتاج إلى تمحيص وتدقيق في مدلوالتها، على 

الرغم أنه من الصعب في بعض األحيان أن نعثر على مفهوم بعض المصطلحات المتداولة على 

من أجل إثبات أّن   اردهل ازدنا ذلك حيوية  وا لسان الجاحظ، إالّ أن ذلك لم يثّن من عزيمتهما ب

ما توصل إليه العقل العربي لم يكن باألمر الهّين، كما أن بعض المفاهيم لم تكن ببعيدة عن 

 التفكير الغربي، بل وجدنا الجاحظ 

 الغربي، وكأناللسانية، يقترب من التفكير  الدروسفي كثير من األحيان عند تعرضه لبعض 

 . للفكر اللغوي الجاحظ في بعض مصطلحاته اللسانية امتدادي الغربي الفكر اللسان

على هذا األساس اخترنا هذا الموضوع الذي جاء مستندا للدارسات السابقة منها النظريات 

 . اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين لمحمد الصغير بناني

وابارزه في حلة  الدرس اللسانيبدارسة  اللساني،ث ات الترفجاء هذا البحث ليوصل خطوا   

اللساني عند الجاحظ في البيان والتبيين دارسة صوتية تطبيقية ،واختيارنا  بالدرس فعنونهاأصيلة، 

لهذا الموضوع، يكن اختيار تلقائيا، بل عن وعي وقصد، ذلك ألّن العطاء العلمي الذي تمّيز به 

، ذلك ما أّهله لكي يكون معلم العقل واألدب بال منازع، أما مادة هذا الرجل عطاء ال متناهي

 الكتاب فهي متجددة ومتنوعة ، 

وفي محاولة إلمامي بهذا الموضوع، انطلقت من عّدة تساؤالت علقت بذهني خاصة في المادة 

اللساني الجاحظي؟ وماهي أهم  الدرسللكتاب فما هي إذن نظرة المحدثون  الدرس اللساني

الدرس وظفها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين؟ وكيف ساهمت في  الصوتية التيلحات المصط

 ؟ اللساني



 تمهيدوخاتمة، فكان  ولوفصتمهيد وقد اتبعنا في عملنا هذا خطة أريناها مناسبة اشتمل على  

اللساني منذ العصور  الدرس اللساني، تطرقت فيه إلى أهميةالدرس معنونا باللسانين العرب و

 الدرس الصوتي في البيان  الغابرة ومدى انشغال العرب به، ووسمت الفصل األول

والتبيين، جاء معنونا البيان والتبيين من المنظور اللساني الجاحظي وتطرقنا في الفصل الثاني إلى 

ب النطق الدالة على عيو الدروسمعّرجين على حديث عن  والتبيين،البيان  الصرفيةدارسة 

بنوعيها العيوب البيانية والعيوب اللفظية، فدارستنا التطبيقية كانت منصّبة على هذه 

وختمنا ها البحث بخاتمة لخصنا فيها أهم النتائج  والفصل الثالث دراسة الداللية،العيوب،

 إليها  لالمتواص

ث هذه الفصول فقد اعتمدنا في مباح الموضوع،واخترنا لهذا البحث منهجا يتالءم مع طبيعة 

التي وردت في البيان والتبيين، إضافة إلى المنهج  الدرس اللسانيمنهجا تاريخا وذلك عند ذكرنا 

، وركزنا في بحثنا على عّدة الدرس اللسانيالتحليلي الذي اعتمدنا عليه في توضيح مدلوالت 

 : هااللسانية، والكشف عن داللتها لعّل أهمالدرس مصادر أعانتنا على التعمق في 

 البيان والتبيين للجاحظ . 

 معجم األدباء لياقوت الحموي . 

 العمدة في نقد الشعر البن رشيق القيرواني . 

 معجم العين لخليل . 

 مقاييس اللغة البن فارس . 

 : جع المستعملة مايليراوكان من ابرز الم

 علم اللسان العربي فقه اللغة العربية عبد الكريم مجاهد . 

 دارسات في اللسانيات التطبيقية لحلمي خليل . 

 قضايا أساسية في علم اللسانيات لمازن الوعر . 

 مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ لميشال عاصي . 

"  محمد مهدي" مي ألستاذي المشرفة اوفي األخير ال يفوتني أن أتقّدم بكامل شكري واحتر  

قدمه لي من نصائح في إنجاز هذا البحث  اعترافا لماتهاه ارفقني من بداية المشوار إلى من الذي

  . المتواضع، فلها مّني التقدير وجميل الثناء والعرفان

 

 

 

 

 



 الخاتمة

، يمثل أحد أعالم الفكر اللغوي العربي األصيل، أّن الجاحظمن خالل هذه الدارسة تبّين لنا 

ويتضح ذلك جلّيا في كتابه البيان والتبيين، الذي مثل موسوعة عربية جمعت معارف لغوية 

ف مشاربهم الفكرية، أما دارستنا وأدبية وبالغية استفاد منها كبار العلماء والباحثين على اختال

 : فقد أوقفتنا على مجموعة من النتائج في غاية األهمية من أهمها اللسانية

العصر العباسي هو عصر االزدهار الفكري والثقافي، إذ كان له األثر الفّعال والبالغ في تكون 

 . ثقافة الجاحظ العلمية

لغويا وأدبيا يحتاج إلى  اإذ حمل بين طياته فكركتاب البيان والتبيين، هو آخر ما ألف الجاحظ، 

 . دارسة معمقة ودقيقة

، يكشف عن الروح امن خالل البيان والتبيين نستطيع القول بأّن  للجاحظ نظاما فكريا متمّيز

العلمية والموضوعية الدقيقة التي تحلى بها ، فحديثه عن أصناف الداللة يثبت أن له فضل السبق، 

 . السيميائيات بشكل أو بآخر إنه يعّبر عن علم

 . استطاع الجاحظ بحسه العلمي الفائق أن يدرك مفاهيم لسانية اقترب بها من اللسانية المعاصرة 

المخارج عند الجاحظ، تمّيز بتحليل فريد من نوعه، ذلك ألّن الجاحظ، درس أنواع المخارج  

 . مّيزه عن باقي علماء الّصوتيات وخصائصها، مّما

اللسانية التي وظفها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين وخاصة الصوتية منها، اتصفت بنظر ثاقب، 

  .اللغويوحس مرهف، وهي تشّكل إسهاما ناضجا وثمينا في دارسة علمية النطق 

إياها من الناحية النطقية  افّسر الجاحظ وأفاض في عيوب النطق وخاصة اللثغة، مفّسر

 . واالجتماعية

 إلى حّد ما في بحثنا هذا الذي أردنا من خالله إثبات أنّ  قد وفقناألخير نأمل أن نكون وفي ا

الغربي، العربي اإلسالمي، يحمل كنواز، تكاد تضاهي ما أنتجه الفكر ا للساني  التراث اللغوي

تحتاج إلى من يهتم بها، ويضعها في مكانتها العلمية، حتى يتمكن الباحث من الربط بين هذا  فقط

البيان والتبيين جزء من هذا  الحديثة، وكتابث الفكري األصيل، وبين المناهج العربية االتر

 . ث والجاحظ أحد ُصّناعهاالتر

، وواحد من بين الدرس الّلغويوهكذا يمكننا القول ودون مبالغة بأن الجاحظ يعتبر ارئد من رواد 

ين اجتهاداته العلمية كأرضية انطالقة متينة العلماء الالمعين القدامى الذي اتخذ علماء اللغة المحدث

 . اللساني الحديثللعبور من جسر الفكر الّلغوي القديم وصوال إلى الفكر 



وهذه هي أهم الخالصات والنتائج التي أثرنا رسمها في خاتمة هذا البحث المتواضع والذي يبقى 

بحث، فما ورد فيه من أفكار عبارة عن تساؤالت طموحة، وال ندعي اكتمال ما قمنا به في هذا ال

شرف المحاوله  وان أخطئنا فلقد نلنا. سبقى عرضة للنقد والتحليل، ولكّل شيء إذا ما تّم نقصان

أن ينال قبولكم وان يلقى االستحسان  نأمل من هللا ،في هذا البحث وأخيراَ بعد أن ابحرنا والتعليم

بنا اشرف خلق هللا محمد بن عبدهللا وعلى منكم ، وصل اللهم وسلم تسليماً كثيرا على سيدنا وحبي

 .وصحبه اجمعين آلة
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