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 مقدمة
 

 مقدمة:
حمدا  هلل الحمد ،فيومباركاطيباكثيرا كما لجاللينبغي وعظيموجيو

وعمىمحمدوحبيبناسيدنالمعالمينرحمةالمبعوثعمىوالسالموالصالة،سمطانو
عرفالمجتمعاإلنسانيالمغةمنذبعدأماالدينيومإلىسنتواتبعومنوصحبوآلو

تميز اجتماعية نمجتمعّ ظاىرة فالمغة فييعمراإلنسانعمىاألرض، نشأتو،
إنسانعنالكائناتاألخرىاختصبيا،فأتاحتلوأنيكواوأنيقيمحضارة،لذا

لمفكرينفالمغةوالمجتمعوالحضارةظواىرمتداخمةمتكاممة،فقدأثاركثيرمنا
خر،ولكنالبحثالحديثاألعمىمدىالقرونقضيةالمغةوالفكرأييماأسبقمن

يحاولأنيبتعدعنىذهالدائرةالمفرغةمنالتساؤالتعنقضايايصعبحسميا
وجود وضرورة المجتمع لقيام المغة وضرورة اإلنسان فكر و المغة تتالزم ليثبت

.رةمجتمعإنسانيمتعاونإلقامةحضا
بينالظواىرالمغويةوالظواىراالجتماعية،وتأثرلعالقاتالشكفيأنا

المغةبالعاداتوالتقاليدوالنظاماالجتماعيفيزمانومكانمعينينقائمةمنذأن
وجدتالمغة،بوجودالحياةاالجتماعية،فجوىراإلنسانإنمايكمنفيلغتووحياتو

هالعالقاتقديمالريبفيو،غيرأنولميستوكماواالجتماعية،والنظرفيىذ
نوعاوتنظيراومنيجاورواداإالفيعصرناالحاضرفيظلعممجديدمنعموم

المغةاالجتماعي طمقعميو(عمم أ  Sociological )المغة linguistics أو  
Sociolinguictics عن بمعزل تطورىا قوانين و المغة فيم يمكن ال حركةو

المعنيين المكان فيالزمانو بيا الناطق و.المجتمع المغة االرتباطبين إنىذا
منكياناإلنسانيخولناأننؤكدأناإلنسانلغةويمزمعنىذهالمقولةأنالمغة

مغة،واإلنسانباللغةالذييتمتعباإلنسانيةمقدمةالكاممةاإلنسان،فالإنسانبال



 مقدمة
 

وأفكارهفيمستوىأعمىبكثيرمنالمستوىالحيواني،وقدأثبتتولوكانعقمو
.األبحاثالتيقامبياالعمماء

 أنالعقلالذييبمغنموهإلىبعدأنيتمكناإلنسانمنالنطقكلالتمكن
و تغذتبغذائيا، و سارتمعيا، و نشأتفييا، لمحياة، تجسيد و تخطيط المغة

ىا،وكانتاريخالمغةوسيظلمجالرحبانتصفحنيضتبنيوضياوركدتبركود
منخاللوالحضاراتاإلنسانية،ففيكلمجتمعميماكانتطبيعتووحجموتؤدي
المغةوظائفجذريةذاأىميةأساسيةباعتبارىاأقوىالروابطبينأعضاءالمجتمع،

الجماعة؟إذفمااألداةالتييمكنأنتكونأكثركفاءةمنالمغةفيتأكيدخصائص
استعماالتيا لممعانيتصمح الدقيقة بالظالل امتالئيا و يسرىا و ىيفيمرونتيا
متشعبة،فييالرابطاألقوىالذيّيوحدأعضاءالجماعةفتكونالعالمةالتيبيا

.يعرفون،والنسبالذيإليوينتسبون
إنياالمغةعمىىذااألساسليستعنصرامنعناصرالحضارةفحسب،بل

عند أقواىا و األدلة أقرب فيي ثم من و الحضاري، النشاط أنواع لكل أصل
نشاط أي نتعرفعمى أن يمكن  إننا و مجتمع ألي الخاصة المالمح استقصاء
إنسانيمنخاللالمغةوبالمغة،فعالمالمغةىوالعالمالوحيدالذيحققالعناصر

دىالمغاتالعظيمةالتيتعتبرمرآةاألساسلموضوعالبحث.وتبرزالعربيةكإح
حضارةأمةعريقة،لتكونبالكتابالكريممثالفريدافياإلعجازالمغويغيرأنيا
تواجواليوممخاطرشتى،وتكثرالمخاوفالتيتتوقعانقراضيافيالقريبواألمر

ليا،يكمنفيمايراهالبحثمنخطرإىمالالعربية،فالبدألياىامنتجنبعقوقيم
والبدمنأنمقدمةجيعواأنالمغةتمثلىويتيم،فموتياإنماىوموتألياىاقبل

كلشيء،وقدجاءىذاالبحثمحاولةاإلجابةعنعددمنالتساؤالتالتالية:
 كيفىيالعالقةبينالمغةوعمومالمجتمع؟ 



 مقدمة
 

 وماىيأىمالميجاتالتييتناولياالمجتمع؟ 
سئمةقدقسمنابحتناكاآلتي:لإلجابةعناأل

قسمناىذاالبحثالىفصمين،فالفصلاألولوىولمحةعنالكتابوقد
لمكتاب فنية فيالمبحثاألولعنبطاقة فيتناولثالثةمباحث،حيثتطرقنا ،

لنافيالمبحثالثانيالىشرععنوانالكتاببالتدقيق،أماالمبحثاالخيرحينتناو
فتحدتنافيوعنحياةالمؤلف"عبدهالراجحي".

أماالفصلالثانيوىودراسةمحتوىالكتاب،تكونمنثالثمباحثحيث
تطرقالمبحثاألولالىدراسةالعمماالجتماعيمنحيثالنشأةوالمنيج،فيحين
تناولالمبحثالثانياسياماتاالنتربولوجيونفيدرسالمغوي،وفياألخيرتطرقنا

الىمجاالتالبحثفيعممالمغةاالجتماعي.
 

التيفمناالسبابالبحثموسومابعنوان"المغةوعمومالمجتمع"وقدجاء
:دراسةىذاالكتابوىيكاآلتيدفعتنيإلى
o االكتاب.ذيدةالتييحتويياىالمفالمعموماتالقيمةو
o الترابطالقيمبينالمغةوالمجتمع
o لكونيا العربية فكانت الدراسة عينة عمى اختياري وقع ما استثمار

األجدربالدراسةبحكماالنتماء
 :إلىتحقيقيافتتمثلفيمايميتسعىىذهالدراسةأماعناألىدافالتي
 أعمقمعرفةمكانةالمغةفيالمجتمعبصورة.
استخداممنيجيالتفسيرالدراسةولبموغاليدفالمرجوفرضتعميناطبيعة

ال ذلكببيانأسبابتشكل و التحميل، بيانالظروفالتيأدتإلىعالقاتو و ،
البرىان عمى باالعتماد كان توصمتإليو ما لكن و تعميمات، إلى لتوصل ذلك،



 مقدمة
 

نيواجومجموعةمنالصعوباتمنالعقميلكنكانوالبدلكلعملفكريأمنأ
صعوبةالتنسيقبينأراءمختمفة،غيرأنذلكلميكنحاجزاأوعائقاأمام :بينيا

 .إتمامالبحثقدحظيبالقبول
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 الكتاب عنوان شرح الثاني: المبحث 
  المجتمع عموم و المغة 1.1

 األرض، عمى اإلنساف عمر فيي نشأتو، منذ المغة اإلنساني المجتمع عرؼ 
 أف لو فأتاحت بياػ اختص األخرى الكائنات عف اإلنساف تميز اجتماعية ظاىرة فالمغة
 متداخمة ظواىر الحضارة و  المجتمع و فالمغة لذؿ حضارة، يقيـ أف و مجتمعا يكوف

  متكاممة.
 ىي: المغة اف القوؿ يمكف لمغة المغوي تعريؼ فكا و 
سماء ا: " .....المغة مف (ىػ711نظور ت ابف م)جاء في لساف العرب لػ  :أـ لغة

عف الصواب و عف الطريؽ إذا  الف ميا لغوة و قيؿ لغا يمغو ولغا فالناقصة، و أص
النطؽ يقاؿ ىذه لغتيـ التي يمغوف بيا أي ينطقوف بيا". ابف  :ماؿ عنو، و المغو

في القرآف الكريـ، إنما وردت  (لغة)لـ ترد لفظة  .)ؿ غ ا)منظور، لساف العرب مادة 
ال يسمعوف القبيح، كما في قولو تعالى:"  الكالـ ألفاظ مشتقة منيا دالة عمى معنى

المغو  ادا سمعو و او قولو أيضا: " . 35 اآلية" سورة النبأ، فييا لغوا و ال كذابا
 551 اآلية." سورة القصص، اعرضوا عنو

 اصطالحا: أما ب.
 عند العرب: 

..أصوات يعبر بيا كؿ بأنيا:" . (ىػ392ت)فمف المغوييف العرب، يعرفيا ابف جني  
مف ىذا القوؿ  :التحميؿ .1/33قـو عف أغراضيـ...".ابف جني، الخصائص، 

 واإلظيارظات يراد بيا التعبير نستخمص أف ابف جني يعتبر المغة عبارة عف ممفو 
عما يريد المرء أف يبمغو ويراد بو الغاية والمرمى والمقصد وىو الباعث عمى  إلفصاحو 

فإف ابف جني في تعريفو يعرض طبيعة المغة وعناصرىا فعؿ التعبير. و منو 
                                                           

1
تخصص أدب عربي، كلية اآلداب و اللغات، جامعة العربي بن مهيدي، أم  سمراء شلواش، جدلية اللغة و المجتمع، شهادة ماسترـ،  

 10، ص 4102/4102البواقي، 
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،  األرجحالصوتية و وظائفيا التعبيرية وأف محاولتو في تفسير الظاىرة المغوية ىي 
ما توصؿ إليو العمـ الحديث و قد ورد ىذا  بداللةوىو مف أشمؿ تعريفات المغة 

 1التعريؼ نفسو عند الجرجاني في كتابو التعريفات 
 تغذت و معيا سارت و فييا نشأت لمحياة، تجسيد و تخطيط ةالمغ أف كما 
 مجاال سيظؿ و المغة تاريخ كاف و بركودىا، ركدت و بنيوضيا ىضت و بغدائيا

 و طبيعتو كانت ميما مجتمع كؿ ففي ،اإلنسانية الحضارات خاللو مف نتصفح رحبا
 بيف الروابط أقوى باعتبارىا أساسية أىمية ذا جذرية وظائؼ المغة تؤدي حجمو

  المجتمع. أعضاء
 أصؿ انيا بؿ فحسب، الحضارة عناصر مف عنصرا ليست األساس ىذا عمى المغة
 صاءاستق عند أقواىا أو األدلة أقرب فيي ثـ مف و الحضاري، النشاط أنواع لكؿ

 إال إنساني نشاط أي عمى نتعرؼ أف يمكف ال إننا و مجتمع ألي الخاصة المالمح
  العناصر. حقؽ الذي الوحيد عالـ ىو المغة فعالـ بالمغة، و المغة خالؿ مف
 جديدة، كثيرة ميو نيره في جرت و متالحقا، و سريعا تطورا شيد قد المغة عمـ إف ثـ
 و االنثروبولوجيا، و االجتماع، في تمع،المج بعمـو  اهلل عالقة عف بخاصة و

 االقتصاد. و السياسية، و النفس، عمـ و الجغرافيا،
 المجتمع عمـو أما
 تعريف عمم االجتماع: -1

عمـ االجتماع عمى انو عمـ دراسة المجتمع بما  األمريكيةعرفت الجمعية  
و جماعات، و مؤسسات و يدرس عمـ االجتماع البشر بصفتيـ  أفراديتضمنو مف 

كائنات اجتماعية، فيو يساعد عمى تشكيؿ حقؿ يحمؿ فيو تصرؼ الشخص في 
موقؼ عابر خالؿ يومو، و ىو يمتد ليشمؿ دراسة الظواىر العالمية و لدلمؾ فاف عمـ 

                                                           
1
 .01سمراء، شلواش، المرجع السابق، ص   
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ى الفردي يناقش االجتماع يحمؿ السموكيات بمستوياتيا الفردية، و المجتمعية فالمستو 
المستوى االجتماعي  أما األسريةالخالفات  أواليوية العرقية، و السموؾ المنحرؼ 

و  أسبابيافيناقش ظاىرة العنؼ و الفقر و البطالة و التميز و دلؾ برصدىا و تفسير 
الحيمولة دوف تفاقميا حيث اف اليدؼ نظريات عمـ االجتماع ىو فيـ تصرفات 

 1.شاة الثقافية، و االجتماعيةالبشر، و ردىا الى الن
تشكمت الظواىر، و السموكيات و المفاىيـ التي يؤمف بيا المجتمع و يتحرؾ و فقا 

بفعؿ عدد مف المؤثرات و عمى مدار مدة زمنية ليست بسيطة و لدلؾ  لمقتضياتيا
 أموراىناؾ  أف إال أفرادهيمكف لممجتمع اف يكوف قوة جارفة فبالرغـ مف الفروقات بيف 

التي  اإلقناعدراسة تمؾ القوى المؤثرة و عوامؿ الجدب و  أفعمييا ادا  اإلجماعيتـ 
السمبية، و استثمار الجوانب  أثارىافي المجتمع، تساىـ في وقاية المجتمع مف  أثمرت

 أوفييا  التأثيرااليجابية منيا حيث انو دوف فيـ ىده العوامؿ، لف يتمكف احد مف 
دراسة تفاعؿ المجتمع عمميا، و عمميا و رصد  إالىو  اتقويميا فعمـ االجتماع م

 2و القناعات السائدة فيو أفرادهانماط العالقات بيف 
 المغة  عف يتحدث باعتباره الكتاب ىذا أىمية تكمف الكتاب: قيمة و أهمية 1.1
  في: المجتمع عمـو
 اآلف يسمى ما ىذا و أصولو أخذت حيث المغوي، البحث فنوف مف فف المغة 

 االجتماعي. المغة بعمـ
 بياف. الى حاجة في ليست بالمجتمع المغة صمة  
 أعمؽ. بصورة المجتمع في المغة مكانة معرفة 
 أداة ىي انما فقط، صوتية لمقاطع رمزي تشكيؿ مجرد ليست المغة أف معرفة 

  الجديد. النشء عمى سمطة ليا و لمواقع مشكمة
                                                           

1
 www.sociology.unc.edu 

2
 www.asanet.org.retrieved 

http://www.sociology.unc.edu/
http://www.asanet.org.retrieved/
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 المجتمعات حضارة صناعة في يشتركاف الفكر و المغة 
 الراجحي "عبده المؤلف حياة الثالث: المبحث 

 

 
  

 سنة أكتوبر في الّراجحي إبراىيـ عمي عبده الدكتور ولد : بالمؤلف التعريف 1.1
 العربّية، الّمغة قسـ اآلداب، ليسانس درجة عمى حصؿ الدقيمية. بمحافظة ـ،1937
 في ماجستير وعمى ـ،1959 الشرؼ مرتبة مع "ممتاز" بتقدير اإلسكندرية جامعة
 في دكتوراة عمى ـّ ث ـ،1963 يونيو في نفسيا الجامعة مف المغوّية العمـو في اآلداب
 .ـ1967 يناير في منيا المغوّية العمـو في اآلداب
 مدّرس ودرجة ـ،1961 مف اإلسكندرّية بجامعة العربّية الّمغة بقسـ معيد درجة شغؿ
 ـ،1972 مف بيا الّمغوّية لمعمـو مساعد أستاذ ودرجة ـ،1967 مف بيا الّمغوّية العمـو
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 الّمغوّية لمعمـو متفرًغا أستاًذا عممو وآخر ـ.1977 مف الّمغوّية العموـ أستاذ درجة ثـّ 
 .اإلسكندرّية جامعة - اآلداب كمّية
  :المغوّية الراجحي عبده أبحاث من 1.1

 (.اإلسكندرّية بآداب خطية )نسخة المحتسب كتابو في جني ابف منيج- 
 .القرآنّية القراءات في العربّية الّميجات- 
 .اإلسرائيمّية الشخصّية- 
 .مسعود بف اهلل عبد- 
  .النحوي التطبيؽ- 
  .الصرفي التطبيؽ- 
  .العربّية الكتب في الّمغة فقو- 

 الراجحي عبده مقاالت من 1.1
 .ـ1979 اليوناف مؤتمر –وأرسطو العربي النحو- 
 .ـ1981 الرباط مؤتمر – الّمغة عمـ ومناىج العربي التراث- 
 .ـ1982 اإلسكندرّية مؤتمر – بالجامعات المغوّية لمدراسات أساسي مخطط- 

 الراجحي عبده وفاة 3.1
 مف التالي اليوـ في جثمانو وشّيع ـ،2010 إبريؿ 26 االثنيف يوـ توفي 
 .الّظير صالة بعد باإلسكندرّية المواساة مسجد
 الكاتب: أسموب
 األخرى بالعمـو المغة عالقة فسر بحيث التفسير و  التحميؿ أسموب الكاتب تناوؿ
 عناويف و)***( الثقافية و االجتماعية روبولوجيااالنث و االجتماعي المغة كاعمـ

 لـ و ذاتو بحد بالعنواف و بالمغة متعمقة مواضيع تتناوؿ كميا ادا متناسقة المباحث
 مع مترابطة و اخمةمتد نجدىا بالعكس بحثو في الكاتب اختاره الذي سياؽ عف تخرج
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 المغة أو المجتمع و المغة عمى مقصور انو يوىـ فالعنواف لمكاتب األساسي العنواف
 بظواىر مرتبطة معينة لغوية لظواىر تحميمية دراسة الى تقصد ال اي المجتمع في

 عمة تصؿ التي العامة المنيجية الخطوط بياف إلى تيدؼ إنما و معينة، اجتماعية
 أفضت قد و الثقافية و االجتماعية االنثربولوجيا بخاصة و تمعالمج بعموـ المغة

 موضوعات. عدة إلى البحث تقسيـ الى الغاية ىده بالمؤلؼ
 عمى حكرا تكف لـ أنيا حيث األخرى بالعمـو المغة عالقة يشرح ألنو مفيد بفالكتا

 البحر ىدا في البحث مف حصة فييا احثيفلمب و األخرى لمعمـو كاف بؿ فقط المغوييف
 العميؽ.
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 :1العمم االجتماعي المبحث األول  

تكن دراسة المغة وفقا عمى ) المغويين( مند القدم، فالمغة ىي أىم ما يميز  لم 
اإلنسان و ىي اخطر نشاط إنساني و ال يكاد يتصور نشاط بدون لغة. و من ناحية 
أخرى يدرك المغويون رغم مناداتيم بعممية الدرس المغوي و استقاللو أن دراستيم ال 

ا يستعينون بعموم كثيرة كالجغرافيا و يمكن أن تعتمد عمى المغة و حدىا و إنم
االنثروبولوجيا و عمم النفس و غيرىا و قد أدى اتصال عمم المغة بيده العموم إلى 
نشأة فروع لمبحث و قد يفيدنا اتصال البحث المغوي في الكشف عن منيج عمم المغة 

 .االجتماعي في صورتو الحالية

  ىي:مند منتصف القرن الماضي عرفت ثالثة مصطمحات 
  اليمولوجيا االثنوجرافيةEthnographic Philolog 
  االثنولوجيا الفيمولوجيا Philological Ethnology  
  االنثربولوجياLinaguistic Anthropology 

   ثم ظيرت مصطمحات أخرى أوائل القرن العشرين و ىي مصطمحات نمحظ
 فييا استخدام العطف و ىي:

  عمم المغة و االثنولوجياlinguistcs and Ethnology 
  سوسيولوجيةSociology of Language 
 عمم المغة السوسيولوجيSociological Linguistics 

 :بعد الحرب العالمية الثاني ظيرت ثالثة مصطمحات أخرى ىي 
  عمم المغة االثنولوجيEtgnolinguistics 
  عمم المغة النفسيPsycholinguistics 

                                                           
1
 .21، ص 0877، جامعة االسكندرية، بغداد، 10عند العرب، ط نهر علم اللغة االجتمعي  



دراسة محتوى الكتاب              الفصل الثاني                                  
 

19 
 

 عمم المغة االجتماعيSociolinguistics 

ا النحو في ذإلى إن استقرار المصطمحات عمى ى ا التطور يشيرذو ى 
 ه العمومذأن الدرس المغوي ىو األساس في ى السنوات األخيرة يدل عمى

ا العمم في السنوات األخيرة ال يرجع ذالكاتب في كتابو ان االىتمام بي كما ذكر 
 إلى أسباب عممية و إنما إلى أسباب عممية:

 .المشكالت المغوية في البالد النامية 
 .مشكالت التعميم و العالقات االجتماعية في المجتمعات المتقدمة 

أن المغة تنفد إلى كل جوانب الحياة، أي أن المغة ال توجد من اجل   ال شك 
ذاتيا و ىي ال توجد أصالة من اجل االتصال الفكري و لكنيا نشاط اجتماعي و ىي 

أن دراسات الميجات ، القات الشخصية و القيم الثقافيةالتي تفصح عن الع
 .1االجتماعية مثال تقتضي فيم البناء االجتماعي كما يقدمو عمماء المجتمع

من المؤكد أن المغة ىي السموك االجتماعي الكامل و ال مناص من فيم المغة  
 من المجتمع و من فيم المجتمع من المغة.

نيج عمم المغة الوصفي ، باإلضافة إلى منيج و عمم المغة االجتماعي يطبق م 
وصف الظواىر االجتماعية، لكن ىناك حدودا واضحة بين عمم المغة و عمم المغة 

 االجتماعي:

فنحن ىنا ال نركز عمى الجمل  و إنما نركز عمى التتابع الجمل في حديث،  
راسة و الدي يقدمو عمم المغة ىنا ىو اكتشاف الترابط المغوي في النصوص و د

الحديث الكالمي تغير مفيوم المغويين بان وظيفة المغة ىي الداللة و تفضي في عمم 

                                                           
1
 .00اللغة و علوم المجتمع، المرجع السابق، ص   
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المغة االجتماعي  الى نظرية أخرى تقرر أن وظيفة المغة ىي المخاطبة او االتصال 
 كما نفصل بعد.

و من مجاالت الحدث الكالمي ما يعرف اآلن بالتحول الكالمي و ىو  
غة االجتماعي، ادا ال يوجد مجتمع يتكمم لغة واحدة او موضوع لو أىمية في عمم الم

ليجة واحدة و اإلنسان ال يتحول من ليجة إلى أخرى او من لغة الى أخرى إلى 
ألسباب و عوامل اجتماعية و ادا كان المغويون يعزلون بعض الواىر المغوية 

يا ثالثة لدراستيا في حد ذاتيا فان عمم المغة االجتماعي يصر دراسة عمى مناطق ب
لغات انتيت الى اكتشاف العوامل التي تؤثر عمى تحول الشخص من لغة الى أخرى 

 كالمواقف و الموضوع و المشاركين في الحديث و الجنس و غيرىا.

و الذي الشك فيو إن طبيعة عمم المغة االجتماعي تفرض عميو إن يتبع في  
عمى وسائل االستبيان،  األغمب األعم طرائق البحث الحقمي مع خالف في االعتماد

و ميما يكن ىدا الخالف فان أىم ما يقصد إليو عمم المغة االجتماعي ىو ان يصل 
الى عوامل االجتماعية الكمية التي ليا تأثيرا عمى اختيار الناس لمغة و من ثم يصل 

 الى تطوير نظرية تصمح لدراسة أنواع األحداث الكالمية.

أتو دراسة المغة في عالقتيا بالمجتمع، كان عمم يعرف عمم المغة االجتماعي عمى 
المغة االجتماعي قد أصبح جزءا معترفا بو في معظم مناىج "عمم المغة المعاصر"، 
أو عمم المسانيات، و يعد عمم المغة االجتماعي حقيقة واحدة من أىم المجاالت النمو 

  1و التطور في الدراسات المغوية.

 

                                                           
1
 . 01، ص 0881د. هدسون، علم اللغة االجتماعي، الناشر علم الكتب "عبد الخالق ثروت"  ، الطبعة الثانية،  القاهرة، مصر،  
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  1نثربولوجيون و دراسة المغةالمبحث الثاني: اسهامات اال 

لقد و جد العمماء االنثربولوجيا في القرن التاسع عشر في منيج المغويين  
اقترابا كبيرا من منيجيم في الدرس، بل اختمط البحث االنثربولوجي و البحث المغوي 
في الكثير من األحيان، و اشتير عمماء بالجمع بين العممين، منيم ماكس مولر و قد 

ن الثقافة في العممين أساسا ىده الصفة ليس غريبا ادن أن ييتم كان مكا
االنثربولوجيون بالمغة، و أن يتصموا بمناىجيا، و أن يسيموا في دراستيا. و الذي 
يعنينا ىنا ىو أن نعرض لما قدمو االنثربولوجيون لمدرس المغوي و قد كان في 

 مجاالت ممددة ندرجيا عمى النحو التالي:

 جنس:المغة و ال-1

كانت قضية المغة و الجنس من القضايا التي شغمت المغويين و  
االنثربولوجيين في القرن التاسع عشر. و كان المغويون يذىبون إلى أن المعرفة 
المراحل التي تطورت فييا المغة تفسر لنا تاريخ األزمنة القديمة. و قد قبل عدد من 

 ىده الدعوى، و دىب إلى أن المغة تفسر الجنس الذي تحدث بيا.  االنثربولوجين

و تقدم كالرك خطوة أخرى حين صنف المغات حسب الخصائص معينة  
 تصميا بالجنس.

ا االتجاه لم يجد قبوال لدى الكثير من االنثربولوجين ، فعارضو ذى عمى أن 
غة و ليس الجنس، عدد كبير منيم  بحيث قال سايس أن المجتمع ىو الذي ينظم الم

و أشار االستاد  وتني إلى أن المغة تكتسب، و ال تصنع، و ىي مؤسسة و جزء من 
 ثقافة الشعب الذي تنتمي إليو 

                                                           
1
 .03، ص 1113دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، عبده الراجحي، اللغة و علوم المجتمع،   
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و من المالحظ انو ال تزال ىناك أفكار غامضة عن المغة مبنية في األغمب  
عمى وجود خصائص تميز المغات وفق لمجنس، و نحن نقرا حتى اآلن عمن يقول  

االنجميزية لغة التجار، و األلمانية لغة الحب، و الفرنسية لغة النساء، و االيطالية أن 
لغة األصدقاء، و االسبانية لغة العبادة و الذي الشك فيو أن مناقشات االنثربولوجيين 
في ىده القضية قد أفاد الدرس المغوي، دلمك ان رفض الصمة بين المغة و الجنس 

  .غويساعد عمى تغير المنيج الم

 المغات البدائية:-2

كان االنثربولوجين األوائل يعتقدون أن ىناك لغة بدائية الن المغة عندىم  
و قد حاول عدد منيم استخالص الخصائص التي تميز  ترتبط بالقدرة العقمية لمجنس،

 المغات البدائية وراو أنيا تتمثل في:

 ان المغات البدائية غير قادرة عمى التعميم و التجريد. 
  أن المغات البدائية عاجزة عن التعبير تعبيرا دقيقا محددا، و دلك الن مفرداتيا

 .محدودة جدا و ىده الخاصية تناقض الخصيصة السابقة
  إن المغات البدائية معرضة دائما لتغير السريع، وقد قدم عدد من الدارسين

  .أمثمة لمغات بعض القبائل تغيرت عمى أزمنة قصيرة

 1ئية و أصل المغة:المغات البدا -3

البحث في أصل المغة كان بحثا قديما، و إن كان عمم المغة الحديث قد توقف  
عنو ألسباب عممية معروفة. لكن االحتكام إلى المغات البدائية أفاد في تأكيد عدد من 

 القضايا المغوية الميمة.

                                                           
1
 .15، ص 0881عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي و تعليم اللغة العربية، جامعة االسكندرية،   
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سع عشر و قد أعجب االنثربولوجيون إعجابا شديدا بما قدمو لغويو القرن التا  
من مقارنات في المغات اليندية األوروبية في محاولة إلعادة صياغة المغة األم، و قد 
اعجبوا خاصة بما انتيت إليو أبحاث بعض ىؤالء المغويين  من أن اليندية األوروبية 

 األولى كانت تتكون أصالة من كممات ذات مقطع واحد .

لم يقبل فكرة أحادية المقطع ، الن  عمى إن عددا أخر من االنثربولوجيين 
المغات البدائية التي كانت موضع دراستيم لم تكن تنتمي إلى اليندية األوربية من 

 جية، و لم تكن تتميز بيده الظاىرة من جية أخرى.

المغات البدائية أكثر اعتمادا عمى اإلشارة، و لكنيا لم تكن أبحاثا مقنعة إقناعا  
بفيفر تقريرا عن قبائل البوريس في البرازيل أكدت فيو أن كامال، فقد قدم ما دام 

 اإلشارة تشكل عندىم عنصرا أساسيا في التوصيل المغوي.

 1المغة و األسطورة:-4

البحث في أصل المغة أدى إلى قضية أخرى، و ىي صمة المغة باألسطورة،  
 و القضية في أساسيا تقوم عمى أن المغة ليست إلى صورة خارجية لمفكرة.

و يرى مولر ان المغة لم تكن تستطيع ان تمثل الفكر دون ان تحرفو تحريفا  
ما، و ىو ما يسمى المراحل المبكرة من الكالم اإلنساني بانيا المرحمة األسطورية و 
يالحظ مولر ان المغة في المراحل التالية كانت تمثل الصعوبات بتحويميا الى 

يؤكد إن المغة ال يمكن ان تكون وسيمة  أساطير، و عالقة المغة باألسطورة جعمتو
كأمثمة لنقل الفكر، و الميم في ىدا كمو ان مولر يرى تفسير األساطير يجب ان 

 يعتمد عمى دراسة المغة.
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 نظرية سياق الحال:-5

ىي نظرية تستحق من الحديث المفصل ألنيا تمثل ركنا من أركان الدرس  
مدرسة لندن المغوية و بخاصة الى  المغوي و المعروف ان ىده النظرية تنسب إلى

و الحق ان سياق الحال ليست من ابتكار االستاد و إنما يرجع بعض  االستاد فيرث،
مالمحيا إلى لغويي القرن التاسع عشر، فمعالميا الرئيسية ترجع إلى العالم 
االنثربولوجي برونسالو مالينوفكسي و ىو نفسو يعد نقطة تحول في البحث 

ين جعل اىتمامو منصبا عمى الوصفية و الوظيفية و قد توصل الى االنثربولوجي ح
من خالل أبحاثو الحقمية ىده، ثم قدم شرحا وافيا ليا في بحثو  (سياق الحال)فكرة 

و نحن (اوجدن وريتشاردز )عن مشكمة المعنى في المغات البدائية الذي ألحقو بكتاب 
حاثو بين بعض القبائل نوجز ىنا ما قدمو في ىدا البحث. حين كان يجري أب

الميالنيزية في غينيا الجديدة الشرقية جمع عددا من النصوص التي تشمل صيغا 
سحرية و فنون شعبية ثم حاول أن يترجم ىده النصوص إلى االنجميزية فواجيا العديد 
من الصعوبات بخاصة انو حاول قوانين بعض المغات التي كتبيا المبشرون 

أى أن ىده الترجمة العممية ال تصمح لشيء و إن الترجمة ألغراضيم العممية و قد ر 
ليست تقديم الكممة المقابمة و إنما إن تقرر أتوجد الفكرة و ىناك العديد من 
الصعوبات األخرى منيا ان طريقة التي تستعمل بيا المغة تختمف عن طريقتنا ، و 

يز بقدر كبير من دلك ان التركيب النحوي يفتقر الى الدقة و التحديد و الجمل تتم
 1البساطة.

و قارن مالينوفكسي بين دراسة المغات المتقدمة و كذلك المغات البدائية فيبين  
ان دراسة المغات المتقدمة و كذلك المغات الميتة تتم في األغمب من خالل النصوص 
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 عمى حين يستحيل دلك من في المغات البدائية، بحيث ييتم الفيولوجي المكتوبة،
بإعادة صياغة الموقف العام، أما االثنوغرافي فيدرس ظروف الثقافة درسا مباشرا و 

 قد انتيى مالينوفسكي من عرضو الى النتائج التالية:

  إن دا قيمة ألنو التعريف الذي كان سائدا لمغة، عمى أنيا التوصيل الصوتي
 لألفكار، ليس تعريفا ال يصمح إال اجتناب معين من المغة

 المغوي ال تنطق و ال تفيم في حد ذاتيا و لكنيا تفيم في سياق  ان لنطوق
 الحال يضم كل ما ىو شخصي و تاريخي و ثقافي

  إن استعمال اإلشكال المغوية و الكممات و الجمل، تفيم السياق و ينبغي ان
 يشرحيا المغوي في ىدا اإلطار

 ميا في لغة و يترتب عن ىده األلفاظ ليست اختالفات عالمية كل لفظة ما يقاب
 .األخرى و لكن الميم ىو ما ندركو أن المفظة تعتمد عمى ثقافة المجتمع

إن المفظة ليست ىي الوحدة األولى لممعنى، و لكنيا الجمل فالجمل ىي التي  
 تنطق و تفيم، و األلفاظ ليست إال مستخرجات من المعاني و من الوظائف السياقية

كما عرضيا مالينوفسكي و قد التقطيا  (حالسياق ال)ه ىي الخطوط العامة لفكرة ذى
 1اإلستاد قيرث و قد أشار إلى أن أىم إضافة قدميا مالينوفسكي تذكر فيما يمي:

 .تقديم نظرية عامة و بخاصة استعمالو لتصورات سياق الحال 
  يتحدد باإلشارة إلى سياق ثقافي. (المفظة)تقريره ان معنى 
 بحثو صمة المغة بالثقافة، و صمة عمم المغة باالنثربولوجيا. 

السموك المغوي العادي إنما ىو جيد دو معنى، )لقد كان فيرث يمح دائما أن  
 (و ىو يوجو إلى االحتفاظ باألنماط الصحيحة من الحياة 
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و التأكيد عمى قضية المعنى عنده أفضى بو إلى اإلفادة من أفكار  
عمى أساسيا أقام نظريتو عن سياق الحال و جعميا التصور مالينوفسكي، و 

و في تقيمو لعمم الداللة كما يراه عرض لبعض المبادئ ، األساسي في عمم الداللة
 1التي يقوم عمييا البحث المغوي، و فحصيا في تخطيط عام عمى النحو التالي:

 صنع أصوات و  إن المغة ميل طبيعي إلى استخدام قدراتنا الفيزيقية في
 إشارات ذات معنى.

  و ىدا الميل يحتفظ بنشاط منظم، و ىو ما نصفو في أعمال النحو و
 المعاجم و النواحي االخرى.

  ،و نحن حين ندرس لغة معينة، فإننا نقصد ان نشير الى نظام لغوي معين
 يجد حياتو بأداء األشخاص لو.

  أيضا، و قد تطور تاريخيا ان الدراسة المقارنة لألنظمة المغوية ميدان واسع
في المغات اليندية و األوروبية، لكن عمم المغة الوصفي قد بدا و ىدا المنيج 

 الوصفي الذي يتضمن الدراسة المباشرة لألشخاص في نشاطيم.
 5- الكالم قد يكون شفويا و قد يكون كتابة، و ينبغي ان تنظر اليو باعتباره

 يحدث في سياق الحال.
 كالمية تعبيرات من نظام المغة.و ىده األحداث ال 

لقد ظل فيرث يركز عمى نظريتو في عمم الداللة عمى أساس سياق الحال و  
لكنو لم يطبق ىده النظرية تطبيقا كامال بحيث تصبح منيجا محرر المعالم و 

 معروف الخطوات.
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و قد ال يكون بعيدا عما نحن فيو ان نشير الى ان العرب القدماء كانت ليم  
الى المواقف، او المقام او غير دلمك مما قد يشبو فكرة سياق الحال من ىده  إشارات

ادا ىي أو  )اإلشارات ما افرده المفسرون لمعرفة أسباب نزول و يقول عنيا الواحدي
فى ما يجب الوقوف عمييا، و أول ما تصرف العناية إلييا، المتناع معرفة تفسير 

و يقول السيوطي ) و  (تيا و بيان نزوليااالية و قصد سبيميا دون الوقوف عمى قص
لمعرفة أسباب النزول فوائد منيا معرفة وجو الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكم، و 
منيا تخصيص الحكم بو عند من يرى ان العبرة بخصوص السبب. ومنيا ان المفظ 
قد يكون عاما و يقوم الدليل عمى تخصيصو فادا عرف السبب قصر التخصيص 

صورتو فان دخول صورة السبب قطعي و إخراجيا باالجتياد ممنوع... و  عمى ماعدا
 منيا الوقوف عمى المعنى و إزالة األشكال...

 1المبحث الثالث: مجاالت البحث في عمم المغة االجتماعية و المهجات 

أصبحت دراسة االتصال تمثل عنصر أساسيا من عناصر العموم االجتماعية  
االتصال من جانبو الثقافي و من جانبو المغوي و الذي الشك و الذي ييمنا ىنا ىو 

فيو ان االتصال ىو الوسيمة األولى التي تنتقل بيا الثقافة من جيل الى جيل، و ان 
اية ثقافة ال تفصح عن نفسيا إال بطريق االتصال فييا، و من ثم فان دراسة 

 االتصال في المجتمع ىي التي تقفنا عمى ثقافتو.

ان المغة ال تكشف عن قيم الحضارة فحسب، لكنيا تدل أيضا  و من مؤكد 
عمى أنماط العالقة بين الناس و من مؤكد كذلك ا المغة تحمل طابع الحياة التي 
يحييا المتكممون، بما يظير دلك االختالف المفردات بين لغة و أخرى و كل لغة 

يا او تشغل تحتوي في األغمب عمى كممات معينة يحب اصطحابيا ان يتحدثوا ب
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عندىم اىتماما خاصا و االتصال ليس وظيفة بيولوجية يؤدييا اإلنسان كما يؤدي 
وظائفو الحيوية األخرى، لكنو يكتسب من المجتمع و يتعمم طرائق االتصال باآلخرين 
سواء بالوسائل المغوية ام بغيرىا . و كثير ما نقول ان الطريقة التي كان يتحدث بيا 

و كدا و كممة طريقة ىده قد تعني درجة الصوت او شكل  كذابفالن جعمتني اشعر 
 الكتف او غير دلمك من األمور.

  المغة و المهجة: .1

ىناك اختالف كبير في الحجم ألن المغة أكبر حجما من الميجة، و ذلك يعني أن 
النوعية التي تتضمن العدد األكبر من الوحدات المغوية ىي "المغة" بينما النوعية 

   1ىي "الميجة"، فالمغة ليا مكانة تفتقدىا الميجة.االصغر 

 المغة الجانبية: . 2

ىو مصطمح يطمقو المغويون عمى الجوانب الصوتية التي تصاحب الكالم أي  
أنيا ليست تمك األلفاظ التي ينطقيا المتكمم و لكنيا حالة الصوت عند نطق األلفاظ 

د رصد المغويون معينة المغة الجانبية ارتفاعا او انخفاضا او تنغيما او غير دلك، و ق
رواىا تؤثر تأثيرا مباشرا عمى االتصال المغوي، و ىده الموازين يكتسبيا المتكمم من 
المجتمع، فيي تؤدي وظائف عرفية شان المغة العادية، و أىم ما رصده المغويون من 

 يمي: ىده الموازين ما

 ميزة جهاز الصوت :  2.1

تحدد بو درجة ارتفاع الصوت او انخفاضو عند نطق  ونعني بو الميزان الدي 
معين فكل موقف كالمي يكتسب في المجتمع درجة معينة من ارتفاع الصوت و 
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الناس يمتزمون ىده الدرجة عند ىدا الموقف، فادا تغيرت الدرجة ارتفاعا او انخفاضا 
تغير، و عما ينبغي ان تكون عميو في موقف معين فان السامع يدرك ان شيئا ما قد 

قد يفيم من دلمك معنى مغايرا لممعنى المغوي. بعض الناس يعرفون بيئاتيم بان 
أصواتيم مرتفعة عادة بدرجة معينة و آخرون يعرفون بانخفاض أصواتيم، و حين 
نسمع شخصا يغير درجة صوتو عما ىو معروف عنو فإننا قد ندرك ان عمال جديدا 

 قد طرا عمى الموقف الكالمي عنده.

تفاع الصوت او انخفاضو قد يكون خصيصة ضرورية لبعض أنماط وار  
التوصيل، فالصوت المنخفض انخفاضا كبيرا قد ييدف الى اإلحساس بالشك او الى 
نقل الحرص او الى الكتمان. و االرتفاع الكبير في الصوت ضروري لمقدم األلعاب 

 في السيرك مثال كما ىو ضروري في مواقف أخرى كثيرة.

ن يستخدم ىدا الميزان في المجتمع، حتى يعرف استخدام ارتفاع و اإلنسا 
الصوت و انخفاضو حيث ينبغي استخداميا، فرجا السياسة مثال ال ييمس و ىو 
يخطب في حشد من إتباعو، كما ان المحب و حبيبتو ال يتصايحان و ىما يجمسان 

في بنية و ميزان ارتفاع الصوت و انخفاضو دليل من أدلة البحث ، يدا في يد
المجتمع فدرجة الصوت المرتفعة عادة بين أىل الريف و ىي تختمف بينيم أيضا و 
حسب المنزلة االجتماعية و ال يستطيع احد ان يتحدث بصوت مرتفع أمام كبير 

 العائمة. و في المدينة تتحدد درجة الصوت وفقا لمواقف اجتماعية كثيرة.

 1ميزان طبقة الصوت: 2.2

و ىو ميزان أخر غير ميزان االرتفاع او االنخفاض، انو الطبقة الصوتية التي  
ينطق بيا كالم معين، و المعروف ان بعض األغراض تقتضي طبقات صوتية 
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خاصة، فالفرح و البيجة و الحزن و الضيق و خيبة الرجاء كل أولئك يعبر عنو 
 الناس بطبقات صوتية مختمفة. 

 المنفتح:  3.2

ىدا الميزان في ألوان معينة من الكالم، كتمك التي يقدميا الدعاة  و أنت تجد 
الدينيون او رجال السياسة حين يخطبون في الجماىير و بخاصة في األماكن 
المفتوحة أو الساحات العامة. و أنت تالحظ ىنا إنيم ال يستعممون كممات او 

في األغمب إلى تركيبات مباشرة تدل عمى مقصود داللة دقيقة، و إنيم يميمون 
استعمال ألفاظ أو تعبيرات رنانة ألفاظ تحمل أصواتيا الجانبية حتى تؤثر التأثير 

 المنشود.

 1:ميزان البطء و السرعة  2.1

لكل كالم درجة معينة من السرعة، و بعض الناس يعرفون بان نطقيم بطيء  
السرعة  او سريع بحيث يختمف عما ىو مألوف في المجتمع. ولكن الميم أن تغيير

النطق في موقف كالمي معين قد يضيف إلى معنى األلفاظ شيئا، و قد يقمب المعنى 
فنحن نالحظ ان سرعة الزائدة فاألغمب األحيان عمى حدة و غضب او  الى نقيضو،

ال( حين تنطق نطقا سريعا. اما  -امش-رأي قاطعو يمكن أن ننظر في مثل : ) فورا
يشير الى السخرية او عدم الرضا او عدم النطق البطيء المقطع فألغمب انو 

التصديق و دلك في مثل )ه _ ا _ ي _ ل( او )ف _ ع _ ل _ ا( أو ) مع 
السالمة( حين تنطق نطقا بسيطا و ىده الموازيين التي ذكرناىا ليست إال أمثمة قميمة 

 مما يرصده المغويون في أبحاثيم عن المغة الجانبية.
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 1المغة و الحركة الجسمية:. 3

و من ثم تناول الكاتب تفسير عن المغة و الحركة الجسمية و جاء كالتالي  
ىدا ميدان جديد من ميادين الدرس، أخد يسمك طريقو إلى البحث العممي في 

و قصد  السنوات األخيرة و صاحب ىدا العمم ىو العالم االنثربولوجي راى بيردوسل
بو أن يدرس استخدام اإلنسان حركات جسمو في عممية التوصيل بما يفيد في فيم 

 العممية المغوية و ربما يفيد اخرا في فيم ظواىر البناء االجتماعي

أشار بيردوسل في عرضو لمغة الجانبية إن معاني التي ينقميا اإلنسان ال  
م ليست مسالة عضوية  تحمميا ألفاظ المنطوقة وحدىا و الحق أن حركة الجس

يستخدميا اإلنسان كيفما اتفق، و إنما ىي نظام يتعمميا اإلنسان داخل المجتمع و 
ليا أنماط خاصة بالثقافة، و لما كان التعمم عممية مبنية عمى أنماط فان تعمم الحركة 
الجسمية باعتبارىا مظيرا من مظاىر االتصال يكون أيضا وفق أنماط و من ىنا 

ا االجتماعية. و الذي الشك فيو أن ىناك اختالفات كبيرة بين المجتمعات تتأكد قيمتي
في استخدام الحركة الجسمية، فالمبنانيون و السوريون و الفمسطينيون مثال يحركون 
رؤوسيم الى األعمى داللة عمى الرفض، و يحركون حواجبيم إلى األعمى داللة عمى 

في استخدام الرأس و أجزاء الوجو و  الرفض كذلك نرى اختالفات كبيرة بين الشعوب
 الذي الشك فيو أيضا أن ىناك فروق واضحة في استخدام حركة الجسيم.

و من األبحاث الطريفة بحث جرى عمى استخدام الحركة الجسمية بين  
 المسرح األمريكي و المسرح الفرنسي، انتيى عمى ان المسرح األمريكي يركز عمى

دوار األولى عمى حين تبدو األدوار الممثمين ا ألالممثمين األبطال الذي يؤدون
الثانويين ضعيفة باىتة و يظير دلمك واضحا حين يؤدي ىؤالء الثانويين أدوارىم 
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بالتركيز عمى النطق المفظي، أي أن ممثل ينطق جممة مثال ثم ينتظر حتى يأتي 
 دوره، أي انو ال يستخدم الحركة الجسمية بحيث تجعمو في حضور مستمر.

في بعض البالد العربية يجمس الناس إلى موائد الطعام ذات تقاليد بدوية  و 
جمسة خاصة، يتناولون الطعام باليد اليمنى و يضعون اليد اليسرى إلى ظيورىم حتى 

تشارك سيوا في عممية التناول، و ىكذا فانك تستطيع أن تجد مئات األمثمة التي  ال
لمجتمع من خالل الحركة الجسمية و تستحق الدرس لفيم طرائق االتصال داخل ا

ارتباطيا بالنظام المغوي. و ىدا االرتباط دو جوانب متعددة النو ليس مقصورا عمى 
استخدام حركة الجسم و المغة في عممية التوصيل، و إنما تتعدى دلمك إلى أن كل 
لغة حركات جسمية خاصة و أنت تستطيع أن تراقب احد الدين يتقنون لغتين 

و االنجميزية مثال، و الذي ييمنا أن نوضحو ىنا إن دراسة الحركة الجسمية كالعربية 
باعتبارىا مظيرا من مظاىر االتصال اإلنساني و باعتبارىا ضرورية لفيم النظام 
المغوي اتجيت مباشرة إلى تطبيق مناىج المغويين في البحث و يبدو تطبيق المنيج 

 فيما يمي:

o يولوجية، و لكنيا نظام اجتماعي شانو ان الحركة الجسمية ليست حركة فس
شان المغة تؤخذ باالكتساب و تدرس في إطار المجتمع و ىي لدلمك قابمة 
لتحميل الى عناصر حتى يمكن درسيا وفق مستويات عممية كما نفعل عند 

 دراسة المغة عمى مستوياتيا الصوتية و النحوية و الداللية.
o يا الجوىرية التي يفيميا ان الحركة الجسمية كالمغة من حيث طبيعت

تشومسكي و اصطحابو بأنيا خالفة او منتة ألنيا تتكون من عناصر محدودة 
 1و مع دلمك تنتج تركيبات ال نياية ليا
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o  يستخدم عمماء  الحركة الجسمية مصطمحات المغويين في التحميل المغوي فيم
حتو يدرسون الوحدة الحركية األساسية تحت مصطمح الكينيم التي تندرج ت

أنواع  ىي االلوكينات وفقا لممدة او الدرجة او الكثافة و ىو مصطمح 
 المغويين 

o  إن دراسة الحركة الجسمية ال تتم بعزل عناصرىا، تحميميا فحسب و انما
تقتضي وضعيا في سياق حدوثيا، و ىو تطبيق لنظرية الحال في الدرس 

 دا البحث.المغوي كما ازدىرت عند فيرث عمى ما اوضحناه في مكانة ى
o  يستخدم عمماء الحركة الجسمية مصطمحات التحويميين و بخاصة فيما

يطمقون عميو عنصر العالمة و قد افرد بيردوسل دراسة خاصة عن خصائص 
 1العالمات في استخدام األمريكي نذكر منيا مايمي:

عن الحركات الجسمية التي تصاحب  ىي عبارة العالمات الخاصة بالضمائر: -ا
 الداللة عمى الضمائر نحو و ضمائر اإلشارة و الوصل.

  .حركات تالحظيا عند داللة عمى الجمع  عالمات الجمع: -ب

عند استخدام األفعال عند إسنادىا إلى  نالحظياىي حركات  عالمة فعمية: -ه
 .األسماء، و الزمن

 .تستخدم عند الداللة عمى المكان ىي حركات :عالمات المكان-د

ىي حركات تالحظ عمى طريقة التحدث كان نقول امو فعل  عالمات الطريقة: -ج
 أو قالو بخشونة أو نعومة.
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o  لما كانت الحركة الجسمية نظاما اتصاليا ينشا في المجتمع، لو ما لمغة من
 خصائص، فانو يخضع أيضا لمدراسات الميجية شان ما يحدث في المغات و
من ثم توجد أبحاث خاصة بميجات الحركة الجسمية عمى مقياسيا 

 .االجتماعي
o  يعتمد المغويون عمى المصدر البشري اعتمادا كبيرا جدا في جمع مادتيم

المغوية عمى ما سيأتي عند حديثنا عن الميجات، لكن عمماء الحركة الجسمية 
 وجدوا صعوبات كبيرة جدا في االعتماد عمى ىدا المصدر

o  كانت الحركة الجسمية تدرس باعتبارىا مظيرا ميما من مظاىر االتصال، ادا
فإنيا في الحق ليست دالة كاممة شان المغة سواء بسواء، كما ييتم المغويون 

 بدراسة المغة الجانبية .

و الحركة الجسمية تدرس وفق موازين تشبو تمك التي اشرنا إلييا عند المغويين  
كة الجسمية فرع أخر من فروع البحث في ظواىر و مما ىو وثيق الصمة بالحر 

االتصال و ىو استخدام المسافة بين الناس و داللة دلك من حيث البناء االجتماعي 
 1و تأثيره عمى الدالالت المغوية أيضا.

و قبل ان ننيي الحديث نود أن نشير إلى أن األدب العربي يحفل بشواىد  
الداللة. و لم يكن دلمك درسا لمحركة الجسمية كثيرة عمى استخدام أعضاء الجسم في 

و إنما تعبيرا لغوي عنيا و ىو عكس ما نحن بصدده و من ىدا الوادي ما تدمو 
المعاجم العربية عن استخدام حركة ما من نحو ما قدمو الثعالبي عن كيفية النظر 

وما و من قبل عرض الجاحظ لتأثير حركة الجسم او اإلشارة عم في اختالف أحوالو،
فباليد و بالرأس و بالعين و  باإلشارةعمى الداللة فقال: قد قممنا في الداللة بالفظ: اما 
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الحاجب و المنكب، ادا تباعد الشخصان. و قد يتيدد رافع الصوت و السيف فيكون 
 دالك زاجرا رادعا،و يكون وعيدا و تحذيرا.

 1:المغة عند الحيوان. 4

الحيوان بحث تطرق الكاتب الى عالقة  و من ثم مر الكاتب عمى المغة عند 
الحيوان و المغة و ذكر الخصائص المميزة لمغة اإلنسان بحيث يتحدث نحاة العربية 
القدماء عن ظاىرة أطمقوا عمييا أسماء األصوات و يعنون بيا األلفاظ التي يوجييا 

شيء اإلنسان إلى الحيوان لزجره أو لدفعو إلى أداء أمر معين و قد عرض الجاحظ ل
ثم ليخرج  )من لغة الحيوان كما يفيميا أفراده و كما يفيميا عنو اإلنسان، قال:

 (الحيوان بعد دلك في لغة العرب من فصيح و تعجم، كذلك يقال في الجممة...

ا الشيء من تصوير العرب لمغة الحيوان، لكن الذي نحن بصده شيء ذى 
أخر، انو منيج يراه المحدثون ضروريا لفيم االتصال اإلنساني و من أشير الدراسات 
التي تمت في ىدا المجال ما قدمو لورنز عن نظام االتصال لدى نوع من الغربال، 

في مغازلة البنات و قد أشار انتيت إلى أن لدييا نداءات خاصة يستخدميا الدكتور 
لورنز إلى أن ىده النداءات ليست خاصة بمجتمع معين من ىدا الغربان و إنما ىي 
وحدات لدييا في أماكن مختمفة من العالم و من ثم فيي ضرب من الخصائص 
الكمية لدى ىده الطيور، وىناك أبحاث أخرى عن أنظمة النداء من أنواع القرود 

تمفة تستخدم داخل مجتمعاتيا لتوصيل أخبار عن طعام أو رصدت فييا نداءات مخ
عن خطر أو غير دلك وىده الدراسات عن نظم االتصال عند الحيوان أفضت إلى 

 تأكيد الخصائص المميزة لمغة اإلنسانية، و ىي ما يمكن أن نوجزىا فيما يمي:
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  :الثنائية 

نظامين  و ىي أىم خصائص المغة اإلنسانية، ألنيا نظام يحتوي عمى  
فرعيين واحد لألصوات و آخر لممعاني، و ىدان النظامان يقدمان لإلنسان اقتصادا 

 .أساسيا في عممية التوصيل

 :الخمق أو اإلنتاجية 

و ىي ثمرة من ثمرات الخصية السابقة، دلك أن المغة تمكن اإلنسان من نقل   
يم رسائل جديدة كل لحظة رسائل و معاني لم يسبق لو أن أداىا، و تمكنو من أن يف

لم يكن ليا عيد من قبل و قدرة المغة اإلنسانية عمى الخمق و اإلنتاج ال توجد في 
 1االتصال الحيواني

  :التحكمية 

مند زمن و الناس يتحدثون عن صمة الرمز المغوي بالشيء الذي يدل عميو،  
المغة انو و ميما تكن كثرة اآلراء عن ىده الصمة، فان الحقيقة التي يؤمن بيا دارس 

ليست ىناك صمة طبيعية لمرمز بالشيء، فعالقة الكممة بالمعنى ىي عالقة تحكيمية، 
 اعتباطية

  :التبادل الداخمي 

المغة تمكن اإلنسان من أن يكون مرسال و مستقبال في الوقت نفسو، فيي  
لك عند بعض ذ من ئافي المجتمعات، و قد نجد شي التي تتيح التبادل الداخمي

 القرود.الحيوان ك
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  :الشمولية 

إننا نستخدم المغة في الداللة عمى أشياء حقيقية، و عمى أشياء متخيمة و   
مادية ، معنوية و نستخدميا لإلشارة إلى أشياء في الماضي و الحاضر و المستقبل 

 و ال يوجد شيء ميما يكن إال و نستدم المغة في اإلشارة إليو

 :التخصص 

إن اإلنسان يتحدث و ىو يأكل و يمعب و ىو يعمل أي انو يستطيع إن   
يتحدث و ىو يؤدي شيئا ال صمة لو بموضوع الحديث، أما الحيوان فال يستطيع، 

 فالنحمة التي ترقص تنيمك فيزيقيا في عممية التوصيل ليس غير.

  :النقل الثقافي 

إال باالكتساب فيي ال  نداء الحيوان يتوارث أما المغة اإلنسانية فال تؤخذ  
 تعيش و ال تنقل إال من خالل ثقافة المجتمع.

 1:المهجات اإلقميمية. 2

ثم تحدث الكاتب عن الميجات اإلقميمية و الميجات االجتماعية بحيث قام  
بشرحيا و تفسيرىا فبداية مع الميجة اإلقميمية فالحديث عن الميجات حديث طويل، و 

يزال يدور عنيا نقاش و نقاش، و الذي ال شك فيو ان فييا أبحاث غير قميمة و ال 
المغة الواحدة تتنوع حسب أفرادىا و حسب ظواىر االجتماع و حسب اختالف المكان 
بأن الفرد الواحد ال ينطق كممة واحدة او جممة واحدة بطريقة واحدة، و إنما يتغير 

ان أن المغة تختمف نطقو لمكممة او تركيبة لمجممة وفقا لعوامل كثيرة و غني عن بي
في المدينة الواحدة، و تختمف من مدينة إلى مدينة و من إقميم إلى إقميم و ىدا 
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االختالف المغوي ظاىر في البيئات التي استقر فييا السكان مند زمن بعيدو الباحثون 
اىتموا بدراسة ىدا االختالف القائم عمى عوامل جغرافية، و البحث في الميجات 

جتماعية بطبيعتو بحث حقمي يقتضي دراسة الميجة في بيئتيا ذاتيا و اإلقميمية و اال
يعتمد عمة المصدر البشري و يعرف الدرس المغوي اآلن عددا من األطالس، منيا 
األطمس في ألمانيا و أطمس في فرنسا و ايطاليا و في انجمترا كذلك، أما محاوالت 

صل إلى رسم األطمس كامال، و أىم الخرائط المغوية في العربية فيي قميمة جدا و لم ت
خطوة في رسم الخرائط المغوية رسم الخطوط الميجية و ىي خطوط وىمية ترسم عمى 
وجو التقريب أي أنيا ليست خطوطا محددة تحديدا دقيقا كالخطوط السياسية مثال، 

 1تتنوع الخطوط إلى ثالثة أنواع:

 تتركز فييا ظاىرة لغوية معينة، بحيث تكون ىده المنطقة كالبؤرة التي  منطقة
 تنتشر منيا ىده الظاىرة إلى المناطق المجاورة.

  منطقة تنتشر فييا ظاىرة لغوية انتشارا غير مستقيم الخطوط، و إنما تتقاطع
الخطوط في مكان ثم تعود لتتقاطع في مكان أخر، و قد تنتشر عمى ىيئة 

 مروحة.
 ة تكاد تكون منعزلة جغرافيا، فتتركز فييا ظاىرة لغوية ال تنتشر بسبب منطق

االنعزال إلى مناطق أخرى، و ليس شرطا أن تقع ىده المنطقة في األماكن 
النائية أو عمى حافة، بل قد تكون عمى جبل قميل االتصال بما حولو أو 

سا جزيرة أو كبعض الواحات المصرية و قد ترجع إلى عامل جغرافي أسا
كمغة النساء أو الحريم في بعض البيئات المتطرفة في المحافظة و إن كانت 
تقيم في المدن الكبيرة و جدا النوع يطمق عميو مصطمح مناطق الحافة أو 

 المناطق اليامشية.
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و رسم ىده الخرائط المغوية يقتضي كما قمنا عمال حقميا منظما، يؤديو فريق  
ال المباشر بالمصدر البشري، و يجمع  الظواىر من الباحثين، و يعتمد عمى االتص

المغوية بطرق مختمفة أىميا في الميجات اإلقميمية استخدام االستبيانات التي ينبغي 
أن تتضمن معمومات عن اسم الشخص و محل ميالده و تاريخو، و األماكن التي 

 عاش فييا.

يمة ال شك، إن دراسة الميجات اإلقميمية عمى ىدا المنيج دراسة عممية أص 
وىي ضرورة لفيم عالقة المغة بالبيئة، و لفيم حركة المغة من عالقة البيئات بعضيا 
ببعض ثم لفيم البناء االجتماعي في ضوء ىده العالقات و ىده الدراسة قد تكون 

 .مفيدة أيضا في فيم بعض الجوانب التاريخية المتصمة بالتغير المغوي

 1المهجات االجتماعية:. 3

بخصوص الميجة االجتماعية فالميجات االجتماعية اقرب الى المغويين و أما  
عمماء المجتمع و عنايتيم بيا اشد ألنيا أكثر داللة عمى حركة اإلنسان في إطاره 
االجتماعي. ادا كانت الميجات اإلقميمية تتوجو إلى درس الظواىر المغوية في ضوء 

االجتماعية و ىناك دراسات عديدة عالقات المكان، و في اطار شامل من العالقات 
جرت عمى ىدا المنيج كتمك التي أجراىا عن استعماليا المغة عند الطبقة العميا و 
عند الطبقات األخرى في انجمترا و عمى أن درس الميجات االجتماعية في األغمب ال 
يستبعد درس المكان و درس العوامل غير االجتماعية األخرى في فيم الظواىر 

و الغني عن البيان  ة كما سيظير من طرق البحث التي نشير الييا بعد قميل.المغوي
أيضا إن التنوع المغوي في صورتو االجتماعية يشمل كل المستويات المغوية، 

 الصوتية و النحوية و الداللية .
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 ر:المهجة و العم 1.3

تؤخذ المغة اكتسابا، أي إن اإلنسان يكتسبيا داخل المجتمع ووسائل االكتساب  
تتطور لدى اإلنسان مع مراحل العمر و مع تطور ىدا الوسائل تتنوع لغة الفرد 
الواحد، فكل واحد منا يتكمم في طفولتو لغة تختمف اختالفا ما حين يتكمميا في شبابو 

مغة تختمف عند الفرد الواحد عمى طريق و ادا كانت ال و حين يتكميا في كبره.
العمر، فان ىناك تنوعا لغويا أكثر وضوحا و أكثر وضوحا وأكثر داللة عمى 
الظواىر االجتماعية و نعني بو دلك التنوع بين الكبار و الشباب مثال دلك إن الكبار 

 1.ليم لغتيم و الشباب ليم  لغتيم و قد ال يستطيع احد الجيمين أن يفيم األخر

 المهجة و الجنس: 2.3

التنوع المغوي عمى مقياس الجنس ليس مقصورا عمى المجتمعات التي توجد  
فييا حدود قوية تفصل الذكور من اإلناث لكنو موجود أيضا في المجتمعات التي 
تضعف او تختفي فييا ىده الحدود فالذي الشك فيو ان ىناك لغة لمرجال و النساء و 

يمتقين وحدىن يتحدثن لغة تختمف عن تمك التي يتحدثيا من الواضح أن النساء حين 
  .الرجال حين يمتقون وحدىم أيضا و ىم جميعا يتحدثون لغة ثالثة حين يمتقون جميعا

 المهجة و المهنة: 3.3

لكل مينة ليجة خاصة و بخاصة تمك التي تستخدم مصطمحات فنية،  
م لغتيم الخاصة و من فاألطباء و الجنود و الحالقون و الصيادون و غيرىم لي

عالمات النجاح أن يحسن اإلنسان التحدث بمغة المينة حين يتحدث الى زمالئو إن 
ىدا التنوع المغوي الذي اشرنا إلى بعض أمثمتو ىو الذي يعرف بالميجات االجتماعية 
و ىو ميدان ميم من الميادين البحث المغوي كما ذكرنا عمى أن طرق البحث فيو 
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و تنويعا في أدوات البحث من تمك التي يقتضييا بحث الميجات  تقتضي جيدا اكبر
اإلقميمية. و الباحثون في ىدا الميدان ال يكتفون باستخدام االستبيانات المختمفة و 
إنما يتصمون اتصاال مباشرا بمن يختارونيم مصدرا لجمع المغة و عمى أن أىم من 

ىو من يعرف بالمصدر البشري يعتمد عميو الباحث المغوي في الميجات االجتماعية 
أو من يمكن ان نسميو بالرواية، و ميمتو في البحوث أن يقدم أمثمة من المغة و أن 

 كالما يطمبو الباحث و يفسر استعمالو، بالمغة نفسيا أو بمغة أخرى. ينشئ

و اختيار ىدا المصدر ليس عممية سيمة، ادا ال يصمح كل متكمم ليده الميمة  
قاطع في اختياره، فقد يكون شخصا مصدرا صالحا عند باحث  و ليس ىناك مقياس

و غير صالح عند باحث آخر، و المسالة ترجع إلى ظروف البحث و إلى الباحث 
نفسو غير أن ىناك عوامل ينبغي أن نغمفيا عند اختيار المصدر البشري فيو أوال 

ة أو التخميط، ينبغي أن يكون في حالة صحية مناسبة ال توقعو في النسيان أو الغفم
ثم ينبغي أن يكون لديو من الوقت ما يتيح لمباحث أن يمتقي بو مددا كافية. و البد 
أن يكون متكمما جيدا لمغة، فبعض الناس يحب أن يتحدث كثيرا و بعضيم يتحدث 
بافتخار، و بعضيم يتمتع بخيال واسع لخمق موضوعات و مواقف لمكالم، و كل 

ميجات، و ثمة أسئمة ينبغي أن يعرفيا الباحث عند أولئك مفيد جدا لمباحث في ال
 1اختياره مصدره:

 ىل يتقن التحدث بمغتو؟ 
 ىل يستعمل كممات من مناطق أخرى؟ 
 ىل ىو مسامر وقصاص يحب الحكايات، و يستخدم األمثمة في حديثو؟ 
 ىل يستطيع أن يشرح لغتو شرحا جيدا؟ 
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الباحثون فعن الميجات ال يكتفون في األغمب بشخص واحد إال ادا كان  
القصد دراسة الخطوط العامة لبنية لغوية معينة. و لكن دراسة الميجات االجتماعية 
في تنوعيا الذي اشرنا إليو تقتضي تعدد المصادر البشرية ألسباب كثيرة منيا جمع 

و بالمينة أو بأي عامل اجتماعي أخر المالمح المغوية الخاصة بالعمر أو بالطبقة أ
و منيا إن الناس تختمف مياراتيم المغوية و يختمف حبيم لأللوان الحديث و من 
حيث الثقافة و الخصائص النفسية يحسن أن يكون الشخص الذي تستعين بو في 
جمع المادة المغوية ممن يستطيعون التحدث في موضوعات كثيرة تتصل بثقافة 

يعني أن يكون خبيرا بكل شان من شؤون الحية و لكن الميم إال  المجتمع  دلك ال
يكون جاىال بالقيم األساسية و بألوان النشاط الرئيسية في المجتمع و يحسن أيضا 
أن يكون ممن يتمتعون بقدر من الذكاء و التيقظ و قوة الذاكرة، و النشاط و المرح و 

 الصبر و األمانة .

ترة من التدريب يحاول الباحث فييا أن يشد لك ال يغني عن فذعمى أن كل  
روايتو إلى االىتمام و التعاون و أن يعرفو بنظام العمل، و الطريقة التي ينبغي أن 
يجب بيا عن األسئمة، و التي ينبغي أن ينطق بيا الكالم قبل أن يدونو الباحث و 

لتدريب أن اليدف من ىدا ابعده، و ما المعمومات التي يستطيع ان يضيفيا، بل ان 
 ا الشخص غالى آن يفكر في المغة كما يفكر فييا الباحث نفسو.ذيفضي بي

 



 نقد الكتاب: 

كتاب المغة و عموم المجتمع لعبده الراجحي قد تناول عدة موضوعات، عرف  
في الدرس  األنثروبولوجيينثم عرض اسيامات  في اوليا عمو المغة االجتماعي،

 المغوي/ و قد تناول مجاالت كالمغة و االتصال و الميجات االقميمية و االجتماعية. 

عمم المغة االجتماعي  الكتاب و دراستي لكتابفمن خالل دراستي لمحتوى  
لف الدكتور ىدسون، الذي حاول ان يدافع عن الرأي القائل ان اكتشافات عمم لممؤ 

المغة االجتماعي ذات صمة وثيقة بنظرية المغة، و أشار الى دارس عمم المغة 
 االجتماعي و دارس عمم المغة، تبين لي ان عبده الراجحي لم يدقق في موضوعاتو

كثيرا مثل ما دقق ىدسون، ألنو قدم نظرة متسقة لمغة، كي تأخذ في اعتباراتيا نتائج 
دراسات عمم المغة االجتماعي، و من خالل دراستو و قد حاول الجمع بين الخيوط 

 . المفككة في كتابو ىذا
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  خاتمة

 أن سبحانو أسألو و ،الدراسة ىذه إتمام كرمو و بمنو لي يّسر الذي اهلل أحمد 
 ما أبرز ذكر إلى ختاميا في أنتيي و اآلخرة، و الدنيا في نافعا مقبوال عمال يجعميا

 :التالي النحو عمى توصيات و آراء  من إليو توصمت

 عمى اإلنساني المجتمع تظير فيي بيئتو، و باإلنسان الصمة وثيقة المغة إن 
 ىي إنما و بعينو، واحد مجتمع أحضان بين رابطة المغة ليست و  حقيقتو
 يتأتى وال العصور عبر الثقافات انتقال و جيل و جيل بين لمترابط ميم عامل
 متراصا كال بيا الناطقة األمة من تجعل إذ العجيبة، الوسيمة بيذه إال ذلك

 .التطور لنواميس خاضعا
 الكتاب قدسية من الرفيعة مكانتيا استمدت رفعة، و سمو و سيادة لغة العربية 

 مكانة من مكانتيا استمدت و جمعاء، لمبشرية مبينا بيانا بيا نزل الذي الكريم
 .الطويل اإلنسانية تاريخ عبر منجزات قدموىمن ما و أىميا

 من موقفيم و أىميا شؤون عن بمعزل المغة شؤون في التداول يجوز ال 
  .لغتيم

 جامعا وعاء و القومية و الوطنية و اليوية عن الدفاع معقل المغة اعتبار 
 لمتفكير وسيمة و لمتعبير، طريقة و األمة، مكونات من أساسيا مكونا و لمثقافة

 اإلذابة مشاريع ضد منيعا سدا و الحضارة، و التاريخ و لإلرث حامال و
 تسفيو أو المغة تغيير فيرى ت التي الغربية الحضارات بوتقة في التدريجية
 الكمي التغيير ببدء إيذانا أقالميم و ألسنتيم عمى من محوىا و بيا، أصحابيا
 .الحضارية منجزاتيم و اإلنساني، تاريخيم عن لسمخيم تمييدا و ألىميا،



 خاتمة
 

45 
 

 المغة ألىمية وعي غير من مستقبميم يبنوا و مصيرىم يعوا أن لمعرب يمكن ال 
 اإلنساني لموعي حاسما منطمقا بوصفيا إنما و لمتعبير، وعاء  بوصفيا ال

 يريدون إنما اإلنساني، محتواىا من المغةيجدرون  الذين أن و لغة، في مبينا
 و الفارغة، الثرثرة وسائل من وسيمة بل اليومي لمتعامل أداة عمييا اإلبقاء
 عمى القبض عن بإيقافيم بيا الناطقين تحطيم و تحطيميا عمييم يسيل بذلك

 وعي عن عاجزة منتجة ال مستيمكة مجتمعات إلى تحويميم ثم من و مصيرىم
 بعد ما و العولمة عالم المعاصر العالم في ىامشيتيا و تخمفيا و عطائيا
 .العولمة

 حبا الوطن ىذا أحب إذا إال شيئا لوطنو يبدع أن يمكن ال إنسان أي إن 
 أديم عمى نبتت التي بالمغة إال الحب ىذا عن التعبير يمكن ال و عميقا،
 أو قواه ن ه ت أو أبنيتو، قواعد تتيدم أن يمكن ال لغة يمتمك فالذي الوطن،
 .إخضاعو يسيل أو أنواره، تخبو أو أحوالو تتردى

 في وفقت قد أكون أنرجوه أ الذي و وحده، هلل فالكمال الكمال، لنفسي أدعي ال اخيرا

 اهلل أسال شمول، و تقريب و إيضاح و تسييل فييا وظيفية بطريقة البحث ىذا إنجاز
 .زلل من فيو وقعت عما يعفو أن و بو ينفع أن

 مشاربيم اختالف عمى الكرام قراءال نفوس في طيبا صدى العمل ىذا يجد أن أممي
 .اىتماماتيم تنوع ،و
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 ملخص الدراسة:

   

كيزة من ركائز من خالل دراستنا لهذا الموضوع القيم و الذي يتمحور حول اهم ر  
اذ تعد محورا أساسيا في تاريخ الشعوب القديمة  لمغة و عموم المجتمع"المجتمع اال و هو "ا

النسان عن و الحديثة، فهي عمر االنسان عمى األرض باعتبارها ظاهرة اجتماعية تميز ا
في دراسة المغة من حيث  األنثروبولوجيينباقي الكائنات األخرى، كما ظهرت جهود 

 إليضاحالمهجات التي يتناولها المجتمع، و أهم المجاالت التي ترتكز عميها المغة و هذا 
 مدى الترابط القيم بين المغة  و المجتمع، و مدى التكامل الوطيد بينهما.



 ملخص الدراسة:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

A travers notre étude de ce sujet précieux, qui s'articule autour du pilier le 

plus important de la société, qu'est les « sciences du langage et des 

communautés », car c'est un axe essentiel dans l'histoire des peuples 

anciens et modernes. Les efforts des anthropologues sont également 

apparus dans l'étude de la langue en termes de dialectes avec lesquels la 

société traite et des domaines les plus importants sur lesquels la langue 

est basée. 

 

 

من خالل دراستنا لهذا الموضوع القيم و الذي يتمحور حول اهم ركيزة من ركائز  
المجتمع اال و هو "المغة و عموم المجتمع" اذ تعد محورا أساسيا في تاريخ الشعوب القديمة 
و الحديثة، فهي عمر االنسان عمى األرض باعتبارها ظاهرة اجتماعية تميز االنسان عن 
باقي الكائنات األخرى، كما ظهرت جهود األنثروبولوجيين في دراسة المغة من حيث 
المهجات التي يتناولها المجتمع، و أهم المجاالت التي ترتكز عميها المغة و هذا إليضاح 

 مدى الترابط القيم بين المغة  و المجتمع، و مدى التكامل الوطيد بينهما.



Summary 

Through our study of this valuable subject, which revolves around the 

most important pillar of society, which is "language and community 

sciences", as it is an essential axis in the history of ancient and modern 

peoples. The efforts of anthropologists have also appeared in the study of 

language in terms of the dialects that society deals with, and the most 

important areas on which the language is based. 

 




