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 ورغم أمهيّة املوضوع إالّ أ ّن الباحثني مل يفردوه،تناولنا من خالل هذا البحث أهم املباحث اللّسانيّة يف ال ّدرس األصويل
نعرف هبذه اجلزء من
ّ  لذلك ارأتينا أن، سواء على مستوى ال ّدرس اللّساين أو األصويل،ابلبحث والعناية مبؤلف مستقل
،أبهم النّظرايت اللّسانية
ّ  حماولني ذكر اآلراء األصوليّة يف نشأة اللّغات ونردفها،ال ّدرس اللّغوي يف هذه الوريقات القليالت
 وما أهم النظرايت، ما مفهوم اللّغة عند األصوليني واللّسانيني:ولتحقيق هذا اهلدف سعينا لإلجابة عن اإلشكالية التّالية
 وكانت أهم النّتائج املستخلصة أ ّن األصوليني اهتموا مببحث نشأة،املوضوعة يف نشأهتا؟ واعتمدان املنهج التّحليلي الوصفي
.وتوسعوا فيها وبلغت اآلراء فيها إىل سبعة آراء
ّ مدوانهتم األصولية ودرسوها
ّ اللّغات يف مق ّدمات

. التّفكري اللّساين؛ نشأة؛ اللّغات؛ األصوليّني؛ اللّسانيّني:كلمات مفتاحّة

Abstract :
Through this research, we addressed the most important linguistic investigations
in the fundamentalist lesson, and despite the importance of the topic, the
researchers did not single it out by researching and caring for an independent
author, whether on the level of the linguistic or fundamentalist lesson, so we
decided to introduce this part of the linguistic lesson in these few papers, trying to
mention opinions Fundamentalism in the emergence of languages and synthesize
them with the most important linguistic theories, and to achieve this goal we
sought to answer the following problem: What is the concept of language among
fundamentalists and linguists, and what are the most important theories developed
in its emergence? We adopted the descriptive analytical method, and the most
important findings were that the fundamentalists were interested in the study of the
origins of languages in the introductions of their fundamentalist blogs and studied
and expanded on them and reached opinions in them to seven opinions.
Keywords: Linguistic reasoning, genesis, languages, fundamentalists, linguists.
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مقدمة:

من عادة األصوليني التّعرض ملباحث اللّغات يف كتبهم وذلك أل ّن هذه املباحث هي
مادته؛ وأ ّن ملباحث اللّغات مدخال كبريا ملن
كاملدخل إىل أصول الفقه من جهة أنّه أحد مفردات ّ

يريد دخول أبواب الفقه واالطالع على حقائقها من جهة أخرى ،فالتّم ّكن من الدرس األصويل
متوقف على ضبط اللغة ومباحثها؛ فمن ال يعرف اللغة ال ميكنه استخراج األحكام من الكتاب
تسهل له فهم دالالت
حكم يف اللّغة تُكسب ال ّدارس اآلليات األساسيّة ّ
الّت ّ
والسنة ،وأيضا أ ّن التّ ّ
األلفاظ ومعاين احلروف
يتفرع عنها من مسائل
وملا كانت أمهّية مباحث اللّغة كبرية
ّ
وخاصة مسألة نشأة اللّغات وما ّ
ّ
املدوانت
يف
غريه
على
غات
ل
ال
نشأة
ابب
تقدمي
كان
ة،
لساني
و
ة
وفقهي
وعقائدية
ة
لغوي
ّ
ّ
ّ
وقضااي ّ
ّ
األصوليّة؛ من ابب أن معرفة ماهية الشيء سابقة على معرفة أقسامه وأحكامه.

وهذا البحث هو مسامهة أولية منا يف إبراز بعض اجلوانب املتعلّقة بنشأة اللّغات عند األصوليني
عامة ومقارنتها بنظرايت اللّسانيني احملدثني ،حماولني بيان النسق املعريف ،واملنهجي املتحكم يف هذ
ّ
ال ّدرس.
وقد حاولنا من خالل هذا البحث أن جنيب على جمموعة من التساؤالت واإلشكاالت الّت
تشغل الباحثني يف جمال ال ّدرس اللّغوي عند األصوليني؛ من أمهها:
 ما مفهوم اللّغة عند األصوليني واللّسانيني؟ -ما أمهيّة ال ّدرس اللّغوي عند األصوليني؟

 فيم جتلّت أمهّية قضية نشأة اللّغة يف ال ّدرس األصويل؟أهم اآلراء األصولية والنّظرّايت اللسانية حول نشأة اللّغات؟
 ما ّويسعى هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف والغاايت ،منها:
 -إبراز العالقة بني مباحث فقه اللّغة وال ّدرس األصويل.

خاصة.
عامة ويف نشأة اللّغات ّ
 بيان جهود األصوليني يف ال ّدرس اللّغوي ّ109
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 بيان مدى ّتوفيق األصوليني يف دراسة نشأة اللّغات.الّت أشارت إىل مسألة اللّغات ،وكان مرتكزان كثريا على املصادر
اعتمدت على بعض ال ّدراسات ّ
القدمية ،ومن هذه ال ّدراسات:
 السيّد أمحد عبد الغ ّفار ،التّصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه. مشتاق عبّاس معن ،املعجم املفصل يف فقه اللّغة. حممد بن إبراهيم احلمد ،فقه اللّغة مفهومه وموضوعاته وقضاايه. حممد أمني بن حممود البخاري املعروف أبمري ابدشاه احلنفي ،تيسري التحرير.-

ترحيب بن ربيعان الدوسري ،نشأة اللغات.
جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.
إبراهيم أنيس ،دالالت األلفاظ.
علي عبد الواحد وايف ،علم اللّغة.

 أنيس فرحية ،نظرايت يف اللّغة.واقتضت طبيعة البحث أن نعاجل املوضوع يف ضوء املنهج الوصفي التحليلي ،سالكني اخلطّة التالية:
.1مق ّدمة:
 .2نشأة اللّغات (املفهوم واملاهيّة):
 1.2النشأة (لغة):
 2.2اللّغة:
 1.2.2عند األصوليني
 .2.2.2عند اللّسانيني
 .3آراء األصوليني يف نشأة اللّغة:
 1.3توقيفيّة:

 2.3اصطالحية (الوضعيّة):
 3.3بعضها توقيفي وبعضها اصطالحي:
 1.3.3قصد التّواضع توقيفي دون ما عداه:
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ّ 2.3.3أوهلا اصطالح والباقي توقيف:
.3.3توقيفيّة اصطالحيّة (ال ّكل جائز):
ُ 3.3وضع اللّفظ لذاته:
 .3آراء اللّسانيني يف نشأة اللّغة:1
 1.3نظريّة:bow-wow
 3.3نظرية :Ding-Dong
:Pooh-Pooh 2.3

 3.3نظرية :Yo-he-ho
 3.5نظرية :Ta-Ta
 .3قراءة نقديّة هلذه النّظرايت:
 .6خامتة:
 1.6النتائج.
 2.6التّوصيّات.

 .0نأةة الليغات (املفهلم واملاهّية):
مل خيتلف علماء اللّغة واملف ّكرين وكل من اشتغل على قضااي فقه اللّغة وأصل اللّغات يف شيء
استدل أبدلّة يستحيل اجلمع بني أقواهلم لتنافرها وتباعد زوااي
كل
ّ
كاختالفهم على هذه املسألة ،و ٌ
فنمهد مباهيّة املركب نشأة اللّغات مث نردفه فيما بعد أبقوال كل فريق
النّظر إىل هذه املسألةّ ،
وأدلتهم:

 1.0النأةة (لغة):

تع ّددت اصطالحات العلماء حول هذه املسألة فمنهم من قال نشأة اللّغة ومنهم من اصطلح
عليها بداية اللّغة وآخرون قالوا أصل اللّغة ،فالنّشأة يف الّلغة من «نَ َشأَ نَ ْشئاً ونُ ُشوءاً ونَ َشاءً ونَ ْشأَةً
2
يبدأَ يف البداية؛ «يف بداية األمرّ :أول األمر قبل
بدأََ ،
وشب»  ،والبداية مصدر َ
ونَ َشاءَةًَ :حيِ َي ورَاب َ

3
ومادته الّت
ُصل وأُصول :أساس يُقام عليه ،أول الشيء ّ
كل شيء» ّ ،أما األصل فمفرد مجعه «أ ُ
ّ
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ِ ٍِ
وها قَائِ َمةً َعلَى
يتكون منها كقولنا ْ
﴿ما قَطَ ْعتُ ْم م ْن لينَة أ َْو تَ َرْكتُ ُم َ
أصل املوضوع؛ ويف التّنزيل الكرميَ :
أ ِ
أساسا».4
ُصوهلَا﴾{احلشر ،اآلية}53:؛ يف ْ
ُ
األصل :يف البداية أي ً
فاألصل اللّغوي لأللفاظ الثّالثة مشرتك يف املعىن وتتّفق يف كوهنا بداية الشيء وأصله وأساس الذي
أُحيي عليه.
 0.0الليغة:

اللّغة يف املعاجم العربية مصدر من لغا يلغو ،إذا تكلّم فهي الكالم وقيل القول« ،قال األزهري:
واللّغة من األمساء النّاقصة ،وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم» ،5ويف االصطالح تع ّددت التعريفات
واختلفت بني األصوليّني واللّغويني واللّسانيني؛ ومن أشهرها مايلي:
 مفهوم اللّغة عند األصوليني:

6
ِ
ٍ ِ
توسع ابن احلاجب
عرفها ابن احلاجب يف خمتصره بقوله « :حد اللغة كل لفظ ُوض َع ملعىن» ؛ وقد ّ
ّ
اللغات:
يف ح ّد اللّغة فلفظة كل تعين هنا جمموع األلفاظ ،وقال األسنوي يف شرح منهاج األصولُ « :
ِ
ِ
للمعاين»7؛ واللّفظ :هو ما يتلفظ به من األصوات املقطّعة سواء قلّت
املوضوعة
عبارةٌ عن األلفاظ

حكما ،وذلك ليدخل فيه الضمائر املستكنّة ،فإهنّا وإن
حروفه أو كثرت ،وسواء تل ّفظ به حقيقة أو ً
حكما ،بدليل اإلسناد إليها وجواز أتكيدها والعطف
مل يكن ملفوظًا هبا حقيقة فهي ملفوظ هبا ً
عليها وغري ذلك وقوله (وضع ملعىن) كالفصل خيرج املهمل.8

وعرفها ابن بدران (ت1336ه) يف كتباه املدخل بقوله« :فاعلم أن اللّغة إمنا هي األلفاظ ال ّدالة
ّ
9
على املعاين النفسيّة» ؛ فتعريف األصوليني تعريف علمي للّغة وذلك العتقادهم أ ّن اللّغة هي ابب
الشرعي وحتديد الفكرة الّت يبىن عليها احلكم ،وارتكز تعريفهم حول ركن ال ّداللة وعالقة
لفهم النّص ّ

اللّفظ ابملعىن ونسجوا حوله تعريفاهتم للّغة ،كما يتضح أ ّن اللّغة عندهم تبدأ من نقطة ال ّداللة
األوىل ،إذ جندهم يربطون بني اللّفظ ابملعىن ألن املعاين قائمة يف النّفس –كما هو معروف -تعرب
صحة هذا الفكر
عنها ألفاظ اللّغة ،فهي ترمجة للفكر وما جيري فيه ،وال نستطيع احلكم على ّ
10
وسالمته إال من خالل تلك األلفاظ.
 مفهوم اللّغة عند اللّغويني القدامى:
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يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم»11؛ وذهب
أشهر تعريف هلا هو قول ابن جين« :ح ّد اللّغة :أصوات ّ
ابن خلدون إىل أ ّن اللّغة ملكة فقال يف اترخيه« :ملكات يف اللّسان للعبارة عن املعاين وجودهتا
وقصورها حبسب متام امللكة أو نقصاهنا ،وليس ذلك ابلنّظر إىل املفردات وإّمنا هو ابلنّظر إىل
12
وعرفها أيضا بعبارة أخرى يف املق ّدمة فقال« :إ ّن اللّغة يف املتعارف هي عبارة املتكلِّم
ّ
الرتاكيب» ّ ،

فعل لساينٌّ انشئ عن القصد إبفادة الكالم ،فال بد أن تصري ملَكة
عن مقصوده ،وتلك العبارة ٌ
كل أمة حبسب اصطالحاهتم«.13
متقررة يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان؛ وهو يف ِّ
 مفهلم الليغة عند الليسانّ؛ن احملدث؛ن:

تصرف ويفكر هبا ،وأ ّن
يتصرف ويف ّكر ابلطّريقة ّ
الّت ّ
يرى سباير أ ّن اللّغة هي الّت جتعل جمتمعا ما ّ
ذلك اجملتمع ال يستطيع رؤية العامل إالّ من خالل لغته14؛ فاللّغة يف نظر اللّسانيني املعاصرين نظام
لغز كبري حار العلماء يف حلّه ،15لذلك نتج لنا يف ال ّدرس اللّساين احلديث العديد من
مع ّقد ،و ّ
يب مفهوم اللغة وتبسيطَه ِمن منظور اللّسانيات احلديثة.
التعريفات الّت حاول أصحاهبا تقر َ
وض َعها اللّسانيون حول مفهوم اللغة وماهيّتها ،تعريف دو سوسري:
لعل أشهر التّعريفات الّت َ
و ّ
ِ
اصل بينهم ،ويكتسبها
«نظام من الرموز الصوتية االصطالحية يف أذهان اجلماعة اللغوية ،حت ّقق التو َ
مساعا من مجاعته» ،16وأعتقد أ ّن هذا التّعريف ليس كما أراده سوسري؛ ألنّه مل يثبت عن
الفرد ً
سوسري تعريف كامل وشامل للّغة بل تعريفات جزئيّة بثّها ضمن نقاشاته وحتليالته ،وقد تتبّعها د
مؤسسة اجتماعيّة هدفها التّواصل ،مث
حممد حممود األمني ومجعها بقوله« :اللّغة يف عرف سوسري:
ّ
هي نظام مستقل من الدالئل اللغوية ذات الطبيعة االعتباطيّة والشكليّة القائمة على مبدأ

التّقابل»17؛ وهو قريب من تعريف سوسري يف حماضراته الّت مجعها تلميذاه.
الرتكيبيّة قائال« :سأنظر إىل
نص يف كتابه البنية ّ
وابملقابل جند تعريف نعوم تشومسكي الذي ّ
اللّغة بدأ ِمن اآلن على أهنا جمموعة متناهية أو غري متناهية من اجلمل ،كلٌّ منها م ٍ
تناه يف الطول،
ُ
ُ
ٍ
ومكونة ِمن جمموعة من العناصر املتناهية» ،أو اللّغة عنده هي فئة أو جمموعة من اجلمل احملدودة،
أو غري احملدودة ،وميكن بناؤها من جمموعة حمددة من العناصر.18
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الصوتيّة ،أو جمموعة من
عرفها د حامت ّ
الرموز ّ
الضامن أب ّن اللّغة« :نظام من ّ
وعند اللّسانيني العرب ّ
صور اللّفظية ختتزن يف أذهان أفراد اجلماعة اللّغويّة ،وتستخدم يف التّفاهم بني أفراد جمتمع
ال ّ
معني».19
لعل من أمشل تعريفاهتا الّت وقفنا عليها ،التّعريف القائل« :اللّغة ظاهرة بسيكولوجية اجتماعيّة،
و ّ
ثقافيّة مكتسبة ،ال صفة بيولوجيّة مالزمة للفرد ،تتألّف من جمموعة رموز صوتيّة لغويّة اكتسبت عن
الصويت ،تستطيع مجاعة ما أن تتفاهم
الرمزي ّ
مقررة يف ال ّذهن ،وهبذا النّظام ّ
طريق االختبار ،معاين ّ
وتتفاعل».20
 0.0نأةة الليغة:
عرجنا على مفهوم طريف املرّكب ميكننا أن
هو مصطلح مرّكب من نشأة واللّغة؛ وبعد أن ّ
تؤسس لكيفية نشوء وبيان أصل اللّغة
نعرف نشأة اللّغات ب جمموعة من النّظرايت والفرضيات الّت ّ
ّ

اّلل تعاىل -أصل اللّغة،
البشريّة األوىل ويف سبب وضعها ،وال أحد يعلم على وجه التّحقيق –إال ّ
وإن كان هذه املسألة ُدرست ضمن مباحث فقه اللّغة إال بعض احملدثني نفى أن تكون من مسائل
اللّغة فقط ،بل ال تدخل يف نطاق علم اللّغة  Linguisticبل يف نطاق البسيكولوجيا
واألنرتوبولوجيا والفلسفة ،21لكن املتتبع لكتب العلماء العرب جيدهم درسوها وق ّدموا جهدا ال

يُنكر وذلك حتت ابب فقه اللّغة.
واهتم الباحثون منذ القدمي مبوضوع نشأة الّلغات وذلك الجتماعيّة اللّغة ،فكثرت البحوث
نقسم هذه اآلراء حسب موضوع حبثنا إىل آراء األصوليني وآراء
وتع ّددت اآلراء حوهلا ،وميكننا أن ّ

اللّسانيني:
 .3آراء اصأصللّ؛ن يف نأةة الليغة:22

أهم املباحث اللّغويّة الّت تناوهلا األصوليّون ،بل قلّما جتد مؤلّفا أصوليا أغفل هذه
من ّ
تتفرع عنها ،كالقياس والعموم
املسألة ،وذلك لكوهنا أغلب املسائل البالغيّة والعقائدية واألصولية ّ

واجملاز ...
أهم النّظرايت
وكان لعلماء األصول جهودا ال أبس هبا يف هذه املسألة تنظريا وتطبيقا ،ومن ّ
توصلوا إليها ما يلي:
ّ
الّت ّ
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 1.3تلقّفّية:
الصحابة
وذهب أصحاب هذا الرأي إىل أ ّن الواضع هو ّ
اّلل سبحانه وتعايل ،وهو قول مجهور ّ
والتّابعني وأتباع التّابعني ،ومجع من أصحاب اإلمام أمحد وذهب إليه أبو احلسن األشعري واألستاذ

ابن فورك ومجع من أصحابه ،23وأبو علي الفارسي وابن فارس ومجع من اللّغويني.
احتج أصحاب هذا الرأي حبجج نقلية وعقليّة:
و ّ
اّلل تعاىل﴿ :وعلم آدم األمساء كلها﴾{البقرة ،اآلية ،}31:وقوله تعاىل -يف
 احلجج النّقليّة :قول ّذم أقواما على تسميتهم بعض األشياء من غري توقيف﴿ :-إن هي إالّ أمساء مسيتموها أنتم
سياق ّ

وآابؤكم ما أنزل هللا هبا من سلطان﴾{األعراف ،اآلية ،}11:وأيضا قوله تعاىل ﴿ :ومن آايته خلق
انكم﴾{الروم ،اآلية.}22:
السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألو
ّ
ّ
-احلجج العقليّة:

مث اختلف أصحاب هذا املذهب إىل طرق التّوقيف وكيفية وضع هللا سبحانه وتعاىل اللّغة آلدم
ﷺ ،إىل ع ّدة أقوال نُرجعها إىل ثالثة نقاط:24
اّلل سبحانه وتعاىل كلّم آدم مباشرة.
 أ ّن ّ
 أ ّن هللا سبحانه وتعاىل خلق األلفاظ املوضوعة يف جسم مث أمسعها آلدم ﷺ؛ مث خلق له العلم


الضروري للداللة على املعاين.
اّلل سبحانه ألقى يف روع آدم من غري كسب منه بوضع هذه األلفاظ إبزاء هذه املعاين.
أ ّن ّ

 0.3اصطالحّة (اللضعّية):
أكثر أهل النّظر على أ ّن أصل اللّغة إمنّا هو تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف25؛ مبعىن أ ّن اللّغة
الرأي ابن جين من اللّغويني ،وأيب هاشم بن
وضعت ابالتّفاق وابتدعت ابلتّواضع ،وذهب إىل هذا ّ
احتج أصحاب هذا الرأي حبجج نقلية وعقليّة منها:
اجلباء وأتباعه من املعتزلة ومجع من املتكلّمني ،و ّ
احلجج النّقلية :قوله تعاىل﴿ :وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه﴾{إبراهيم ،اآلية}53:؛ وفيهدليل على تق ّدم اللّغة على البعثة والتّوقيف.
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احلجج العقليّة :ومن حججهم ما ذهب إليه ابن جين بقوله« :وذلك أ ّهنم ذهبوا إىل أ ّن أصل اللّغةفصاعدا فيحتاجوا إىل اإلابنة عن
ال ب ّد فيه من املواضعة ،قالوا :وذلك كأن جيتمع حكيمان أو ثالثة
ً
األشياء واملعلومات فيضعوا لكل واحد منها مسة ولفظًا إذا ذكر عرف به ما مسماه ،ليمتاز من غريه
وليغىن بذكره عن إحضاره إىل مرآة العني».26
 3.3بعضها تلقّفي وبعضها اصطالحي:

الرأي على قولني آخرين ومها:
واختلف أصحاب هذا ّ

 1.3.3قصد التيلاضع تلقّفي دون ما عداه:
ويقصد به أصحاب هذا القول أ ّن «ابتِ َداء اللغ ِة وقَع ِابلت علِي ِم ِمن ِ
اّلل ُسْب َحانَهَُ ،والْبَاقِ َي
ْ َ َ َ َ ْ
َ
ِ
ص ِط َال ِح»27؛ أي أنه ال ب ّد يف أول األمر من التوقيف يف أصل نشأة اللّغة ،مث ما جاء بعدها
ِابال ْ
اصطالحي وضعي من البشر فإن النّاس حيدثون يف كل زمان ومكان ألفاظا وكلمات ما كانوا
يعلموهنا ويستعملوهنا قبل ذلك ،وحدث بسبب ذلك لغات كثرية بسبب الوضع واالصطالح؛ وإليه
ذهب صاحب املدخل إىل مذهب أمحد بقوله :أ ّن «اللّغة بعضها حاصل ابلتّوقيف والتّعليم وبعضها
حاصل ابالصطالح».28
وذهب األستاذ أبو إسحاق االسفرائييين 29إىل أ ّن القدر الذي يدعو به اإلنسان غريه إىل التّواضع
ابلتّوقيف ،وإالّ فلو كان ابصطالح فاالصطالح عليه متوقف على ما يدعو به اإلنسان غريه إىل
االصطالح على ذلك األمر ،فإن كان االصطالح لزم التّسلسل وهو ممتنع؛ فلم يبق غري التّوقيف،
30
نرجحه فيما يعتقده
وجوز حصول ما عدا ذلك بكل واحد من الطّريقني  ،وهذا الرأي الذي ّ
ّ

األستاذ أل ّن بعض الباحثني ينسب له القول ابصطالحية النّشأة مث الباقي توقيفيّة وهذا بعيد وأشار
31
ورجحه صاحبا اإلهباج .
إىل هذا اخلالف ّ
الشوكاين يف إرشاد الفحول ّ
 0.3.3يأوهلا اصطالح والحاقي تلقّف:

ويرى أصحاب هذا املذهب أ ّن ما جاء توقيفا ال يكون إالّ بعد أن يكون تق ّدمه مواضعة
واصطالحا.
.3.3تلقّفّية اصطالحّية (ال يكل جائز):
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ونص على ذلك بقوله« :حنن جنوز
هو قول مجهور احمل ّققني والذي ارتضاه أبو حامد يف املنخول ّ
حيرك هللا تعاىل رأس واحد فيفهم اآلخر أنه قصد االصطالح ،وجنوز كوهنا
كوهنا اصطالحية أبن ّ
الرب تعاىل مراسم وخطوطا يفهم النّاظر فيها العبارات مث يتعلّم البعض من
توقيفية أبن يثبت ّ
البعض ،وكيف ال جيوز يف العقل كل واحد منها وحنن نرى الصيب يتكلم بكلمة أبويه؛ حىت ويفهم
ذلك من قرائن أحواهلما يف حال صغره فإذا الكل جائز»32؛ وبه اعرتف مجهور احملققني «جبواز هذه
األقسام وتوقفوا عن اجلزم» 33أبحدها.
وحجتهم أصحاب هذا الرأي يف ذلك حجج عقليّة أب ّن «هذه األدلّة الّت استدل هبا القائلون –
ّ

سواء مذهب التّوقيف أو االصطالح -ال يفيد شيء منها القطع ،بل مل ينهض شيء منها ملطلق
الداللة ،فوجب عند ذلك الوقف؛ ألن ما عداه هو من التقول على هللا مبا مل يقل ،وأنه ابطل وهذا
هو احلق».34
الباقالين وغريه من أهل التّحقيق إىل أ ّن كل واحد من هذه املذاهب ممكن
وذهب القاضي أبو بكر ّ
حبيث لو فرض وقوعه؛ مل يلزم عنه حمال لذاته أو وقوع البعض دون البعض ،فليس عليه دليل قاطع،
والظّنون فمتعارضة ميتنع معها املصري إىل التّعيني.35
ُ 0.3وضع الليفظ لذاته:

36
السبكي يف اإلهباج
ويرى أصحاب هذا ّ
الرأي أن نفس األلفاظ دلت على معانيها بذاهتا ؛ يقول ّ
الرأي« :ذهب عباد بن سليمان الصيمري 37ومن وافقه إىل أن داللة
شرح املنهاج عن أصحاب هذا ّ
اللفظ على املعىن ملناسبة طبيعية بينهما وهذا حيتمل وجهني:

 أحدمها :وهو الذي اقتضاه نقل اآلمدي عنه أن تلك املناسبة الطبيعية حاملة للواضععلى الوضع وهو أقل نكريا وال ميكن ادعاؤه يف كل األلفاظ واللغات إذ لو كان كذلك
ملا وقع املشرتك بني الضدين وملا اختلفت دالالت األلفاظ على معانيها ابختالف األمم
واألزمنة إذ املناسبة الطبيعية ال ختتلف ابختالفها.
 والثاين :وهو أعظم نكريا أن تلك املناسبة الطبيعية وحدها كافية يف كون تلك األلفاظدالة على تلك املعاين من غري احتياج إىل الوضع».38
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الصيمري اجلمهور وش ّذ عنهم ،وزعمه هذا ابطل كون «اختالف االسم ابختالف الطّوائف
وخالف ّ
املسمى».39
مع ّاحتاد ّ
الرتجيح:
ّ
اّلل أعلم -أ ّن
هذه أهم النّظرايت الّت ذكرها األصوليون ووقفنا عليها خالل حبثنا ،ونرى –و ّ
األمة من
األول القائل بتوقيفيّة اللّغة هو األقرب إىل احلقيقة و ّ
الصواب ،وذلك أل ّن أفضل هذه ّ
الرأي ّ
الصحابة والتابعني وأئمة املذاهب تبنّوه؛ والستنادهم حلجج قويّة من املنقول واملعقول؛ نذكر
مجهور ّ
منها:






عاما قبل أن ينفخ فيه
ما رواه الطربي يف تفسريه« :خلق هللا آدم مث وضعه ينظر إليه أربعني ً
الروح حىت عاد صلصاال كالفخار ،ومل متسه انر ،فيقال  -وهللا أعلم :-إنه ملا انتهى الروح إىل
40
اّلل
رأسه َعطس فقال :احلمد هلل! فقال له ربه :يرمحك ربك»  ،فلوال أ ّن اللّغة إهلام من ّ
السالم.
وتوقيف منه كيف تكلّم آدم عليه ّ
اّلل تعاىل﴿ :وعلم آدم األمساء كلها﴾{البقرة ،اآلية ،}31:قال ابن حزم« :وقد ميكن أن
قول ّ
يكون هللا تعاىل وقف آدم عليه السالم على مجيع اللغات الّت ينطق هبا الناس كلهم اآلن
ولعلها كانت حينئذ لغة واحدة مرتادفة األمساء على املسميات مث صارت لغات كثرية إذ توزعها

بنوه بعد ذلك وهذا هو األظهر عندان واألقرب».41
ِ
ِ
ِ ِ
ال« :خلق هللا آدم وطوله
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم ،قَ َ
يب َ
حديث أَيب ُهَريْ َرةَ َرض َي اّللُ َعْنهَُ ،عن الن ِّ
ستون ذراعا ،مث قال :اذهب فسلم على أولئك من املالئكة ،فاستمع ما حييونك ،حتيتك وحتية
ذريتك ،فقال السالم عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة هللا؛ فزادوه :ورمحة هللا ،فكل من
يدخل اجلنة على صورة آدم ،فلم يزل اخللق ينقص حىت اآلن»42؛ وفيه فوائد كثرية منها:
اّلل تعاىل.
اّلل سبحانه آلدم عليه السالم ،وفهم آدم لكالم ّ
 تكليم ّلذريته ،وفيه إشارة ملن يزعم أ ّن اللّغة
 إخبار ّاّلل تعاىل آدم أ ّن هذه التّحيّة هي حتيّته و ّ
العربية هي اللّغة األصل.
السالم التّحية لذريّته من بعده؛ مما يعضد أ ّن اللّغة بدايتها توقيفية من
 تعليم آدم عليه ّهللا تعاىل.
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السالم.
 وجود خطاب بني ّاّلل سبحانه واملالئكة األطهار عليهم ّ
الشيخ ابن تيميّة اخلالف يف أصل هذه املسألة قائال« :ومنشأ النّزاع بني أهل األرض
وحسم ّ
اّلل
واالضطراب العظيم الذي ال يك اد ينضبط يف هذا الباب يعود إىل أصلني :مسألة تكلّم ّ
اّلل»43؛ والقول يف هذه املسألة حمدث ال نعرف
ابلقرآن وسائر كالمه ،ومسألة تكلّم العباد بكالم ّ
أحدا من املسلمني قاله قبل أيب هاشم بن اجلبائي.44

 .3سحب وضع الليغة عند اصأصللّ؛ن:45

ذكر األصوليون أسباب عديدة لوضع اللّغة جنملها فيما يلي:

يستقل وحده إبصالح مجيع ما حيتاج إليه؛
 اإلنسان اجتماعي بطبعه؛ حبيث ال ميكنه أنّ
فال ب ّد من مجع عظيم ليعني بعضهم بعضا حىت يتم لكل واحد منهم ما حيتاج إليه؛ ولزم
للمعاون من االطالع على ما يف نفس احملتاج بشيء يدل عليه :من لفظ ،أو إشارة ،أو
كتابة أو مثال أو حنوه.
صوت فتكون موجودة حال احلاجة إليها ومعدومة حال االستغناء عنها.
 اللّغة ٌخصصنا لكل معىن عالمة
 كون اللّغة حتمل املعاين الّت حيتاج إىل التعبري عنها كثرية جدا ّلكثرت العالمات حبيث يعسر ضبطها.

عربان عنها بغري اللّغة املنطوقة.
 خشية االختالط يف املدلوالت واالشرتاك فيما بينها إذا ّاللّغة أفيد وأسهل وأيسر؛ ألن احلروف كيفيّات تعرض للنفس الضروري ،فال يتكلف هلا ما يتكلف
لغريها
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خمطيط يل يخص خمتلف آراء اصأصللّ؛ن يف مسةلة نأةة الليغة .إجناز الحاحث؛ن
 .0آراء الليسانّ؛ن يف نأةة الليغة:46
توصل األمر ابجلمعية اللّغويّة الفرنسيّة
ّأما اللسانيني احملدثني فقد صالوا وجالوا يف هذه املسألة حىت ّ
بسن قانون مينع إلقاء حماضرات يف هذا املوضوع؛ ومنع
ّ La Société Linguistique
مناقشة هذا األمر وعدم قبول األحباث حوله ،لكن بعضهم بقي يقدم لنا خالصة جهده مما أدى
نلخصها فيما يلي:
فيي آخر األمر إىل ع ّدة نظرايت واعرتاضات ّ

 1.0نظريية:bow-wow

أو نظريّة احملاكاة كما اصطلح عليها ابن جين؛ معناها أ ّن األلفاظ األوىل كانت تقليدا وحماكاة
ألصوات الطّبيعة وذلك كأن يسمع نباح الكلب فيوضع له اسم من صوته الطّبيعي؛ أو يسمع
الّت تسمع هلا أصوات؛ ويعتقد
حفيف ّ
الشجر وزفري النّار ...فيتّخذ هلا أمساء لكل الظواهر الطّبيعيّة ّ
أصحاب هذه النّظريّة أ ّن هذه األمساء هي أقدم الكلمات يف اللّغة اإلنسانية ،وذهب إىل هذه
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وحجتهم يف
النّظريّة يسربس وابن جين ،واعرتض علّها ماكس مولر ورينان بش ّدة مته ّكمني هباّ ،
ذلك« :أ ّن ليس من املعقول أن يقلّد اإلنسان أصوات حيواانت أدىن منه ،وأ ّن األلفاظ الّت تفسرها
تعرب لنا عن نشأة اللّغة».47
قليلة جدا ال ميكن أن ّ

ونص على ذلك بقوله« :هذه النّظرية
وأيّد هذه النّظرية من احملدثني علي عبد الواحد وايف ّ
الصحة ،وأقرهبا إىل املعقول ،وأكثرها اتفاقًا مع طبيعة األمور
هي أدىن نظرايت هذا البحث إىل ّ
وسنن النشوء واالرتقاء اخلاضعة هلا الكائنات وظواهر الطبيعة االجتماعية ،وهي إىل هذا وذاك تفسر
املشكلة الّت حنن بصددها ،وهي األسلوب الذي سار عليه اإلنسان يف مبدأ األمر يف وضع أصوات

أي دليل يقيين
معينة ملسميات خاصة ،والعوامل الّت ّ
وجهته إىل هذا األسلوب دون غريه ،ومل يقم ّ
على خطئها ،ولكن مل يقم كذلك أي دليل يقيين على صحتها ،وكل ما يذكر لتأييدها ال يقطع
بصحتها ،وإمنا يقرب تصورها ويرجح األخذ هبا».48
:Pooh-Pooh 0.0

عجبية العاطفيّة Interjections؛ ويعتقد أصحاب هذه النّظريّة
ويُطلق عليها نظريّة األصوات التّ ّ
أ ّن اللّغة اإلنسانية بدأت يف صورة شهقات؛ صدرت عن اإلنسان بشكل غريزي لتعرب عن فرحة أو
دهشة أو غضب أو أمل وحنو ذلك من انفعاالت قوية ،ومن اللّسانيني الذين تبنّوها األملاين ،Pfui

وهي شبيه بنظريّة داروين؛ ويقصدون ب  Poohيف االجنليزيّة مثل أووف يف العربيّة.
 3.0نظرية :Yo-he-ho

الصوتيّة للحركات العضلية ،يزعم أصحاب هذه النّظرية أ ّن
ويُطلق عليها نظريّة االستجابة ّ
عفواي أثناء قيامه بعمل ما مجاعيّا ،كاألنني
اللّغة بدأت من تلك األصوات الّت يصدرها اإلنسان ّ
التنهد وغريها؛ مث تتطّور هذا األصوات إىل عبارات وكلمات غري مفهوم ّأوليا مث تصطلح بينهم على
و ّ
معني.
معىن ّ
يقول إبراهيم أنيس« :يرى أصحاب هذا الرأي أ ّن اللّغة نشأت حني اجتمع اإلنسان أبخيه
اإلنسان ،ومل تنشأ عنه وهو منفرد منعزل ،وهبذا يربطون بني نشأة اللّغة وتكون اجملتمع اإلنساين،
أهم ما متتاز به هذه النّظريّة على النّظرايت السابقة أ ّهنا عاجلت
لعل ّ
ويوثّقون بني اللّغة واجملتمع ،و ّ
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كل
النّشأة اللّغويّة يف ضوء اجملتمع اإلنساين وربطت بني اللّغة واجملتمع ربطا وثيقا؛ يف حني أ ّن ّ
السابقة تفرتض أ ّن الكلمات األوىل صدرت عن اإلنسان املنفرد قلّده غريه يف نطقه».49
النّظرايت ّ

 3.0نظرية :Ding-Dong

وهي شبيهة بنظريّة  bow-wowوالفرق بينهما :أن األوىل حماكاة ألصوات الطبيعة
واحليواانت ،و Ding-Dongحماكاة للجرس املوسيقي ،وقد ذكرها ابن جين يف كتابه
اخلصائص وأفرد هلا اباب تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين ،وابب إمساس األلفاظ أشباه املعاين،
وواضعها اللّغوي الشهري ماكس ميلر.

ويرى إبراهيم أنيس أ ّن أصحاب هذه النّظرية يزعمون بوجود صلة وثيقة بني ما ينطقه املرء من
أصوات وبني ما يدون يف فلك من أفكار ،وأن أي أثر خارجي يتأثر به املرء يستلزم النّطق ببعض
األصوات.50
 0.5نظرية :Ta-Ta

الصوتيّة  Verbal Gestures،ويزعم صاحبها أ ّن الكلمات هي
وتُعرف بنظريّة اإلشارات ّ
تطورت من إشارات ابليد وعضالت الوجه إىل إشارات ابليد مع إحداث أصوات،
إشارات صوتيّة ّ
أي بداية التّعبري هي اإلشارة مع إحداث صوت  ، ta taوتنسب لريتشارد ابجت Paget.
 .0قراءة هلذه النيظرايت:
مم يُالحظ على هذه النّظرايت:
ّ
الصويت للكلمات وربطها
 إغفال اجلانب االجتماعي للّغة ،واهتمامهم الكبري ابجلانب ّبعضها مبسببّات طبيعية.
 اعتمادهم على النّظرية ال ّداروينيّة يف معظم تفسرياهتم تعريضا أوتصرحيا. التّفسري القاصر املقتصر على بعض األلفاظ وعجزها عن تفسري ابقي األلفاظ الّت هيابأللوف.
الشوق وهو فهم قاصر لنشأة اللّغة.
 ربط نشأة اللّغة ابلعواطف واحلب و ّ وأيضا كيف ميكن تفسري اللّغة ابحملاكاة ويف العربية آالف الكلمات املشرتكة يففونيمات حم ّددة.
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 كيف نفسر األلفاظ الّت ال عالقة هلا أبصوات الطّبيعة. .6خامتة:

املتوصل إليها خالل البحث:
أهم النّتائج والتّوصيات ّ

أ -النّتائج:
الرتابط الوثيق بني علوم اللّغة العربيّة وبني أصول الفقه.
ّ -1
 -2االعتناء املميّز لقضيّة نشأة اللّغات يف ال ّدرس األصويل.
تطرق علم األصول.
 -3أمهّية العربية ملن أراد ّ

 -3اجلهود الكبرية لعلماء األصول يف علوم اللّغة ومتيّزهم يف عالجهم لبعض املسائل الّت مل
يتطرق هلا اللّغويون.
ّ
السلف وإّمنا أحدثها أيب هاشم اجلبائي ومنازعته
 -3مسألة أصل اللّغات مل تعرف عند ّ
يتفرع عنها من املسائل.
للحسن البصري ،واختلف العلماء يف ّ
أمهّيتها وفيما ّ
 -6االهتمام الكبري لألصوليني مبسألة نشأة اللّغات فنرى أن أغلب األصوليني ق ّدموا هبا يف
كتبهم ،ومنهم من استفاض ابلشرح وال ّدراسة ومناقشة األدلّة مثل:
 حممد بن علي الشوكاين يف كتابه إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول.-

صفي ال ّدين اهلندي يف كتابه هناية الوصول يف دراية األصول.
الغزايل يف كتابيه املنخول واملستصفى.
أبو حامد ّ
عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي يف كتابه هناية السول شرح منهاج الوصول.

 حممد أمني بن حممود البخاري املعروف أبمري ابدشاه احلنفي يف كتابه تيسري التحرير ،حيثمن أفضل من انقش املسألة نقاشا علميا مستحضرا أدلة كل فريق.
 -1القول ابصطالحيّة اللّغة قول بعيد عن املنطق العلمي وحجج أصحابه ومهيّة وتفتقر إىل
الدليل واالستنباط العلمي.
الصويت يف اللّغة وأمهلوا اجلانب ال ّداليل واالجتماعي هلا.
 -8اللّسانيون احملدثون اعتنوا ابجلانب ّ
 -9أغلب النّظرايت اللّسانيّة احلديثة مرجعها إىل النّظريّة ال ّداروينيّة.
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تصرح بذلك.
 -15النّظرايت احلديثة منبعها االعتقاد ابصطالحيّة اللّغة ولو مل ّ
الصواب.
 -11الرأي القائل بتوقيفيّة اللّغة هو األقرب إىل احلقيقة و ّ

ب -التيلصّيات:
يتطرق هلا،
 -1تراثنا األصويل زاخر ابملباحث واملسال والقضااي اللّغويّة الّت مل تدرس بعد ومل ّ
وخاصة ما يتعلّق بعلوم اللّسانيات ومباحث اللّسانيات احلديثة ،لذلك نوصي الباحثني
ّ
يف جمال اللّغوايت واألصول ابلعناية هبا.
الرتاث العريب ،لذا نوصي الباحثني
 -2أغلب النّظرايت واآلراء اللّسانيّة احلديثة أصوهلا يف ّ
بتتبّعها وكشف أصوهلا.
 -3التّمكن ابللّغة العربية يفتح على لباحث سبل البحث والدراسة يف خمتلف الفنون واجملاالت.

املراجع واملصادر:
الكتب:

 .1إبراهيم أنيس ،دالالت األلفاظ ،مكتبة األجنلو املصرية ،الطبعة اخلامسة1983 ،م.

 .2أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1329 ،ه  2558 -م.

 .3آل تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،حتقيق :د أمحد بن إبراهيم بن عبّاس ال ّذرودي ،دار الفضيلة ،الطّبعة األوىل1322 ،ه-
2551م.
 .3أنيس فرحية ،نظرايت يف اللّغة ،دار الكتاب اللّبناين ،بريوت ،الطّبعة الثّانية1981 ،م.

 .3تقي الدين أبو احلسن بن حييي السبكي وولده اتج الدين أبو نصر عبد الوهاب ،إلهباج يف شرح املنهاج ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطّبعة األوىل1353 ،ه  1983 -م.
 .6تقي الدين أيب بكر بن زايد اجلراعي املقدسي ،شرح خمتصر أصول الفقه ،حتقيق :حممد بن عوض بن خالد رواس وآخرون،
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية ،الشامية – الكويت ،الطبعة :األوىل 1333 ،ه  2512 -م.
 .1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد ال رمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية،
اململكة العربية السعودية1316 ،ه 1993-م.
 .8جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،احملقق :فؤاد علي منصور ،الطبعة :األوىل1318 ،ه 1998-م.
الضامن ،علم اللّغة ،بيت احلكمة ،جامعة بغداد-العراق ،دط ،دت.
 .9حامت ّ

 .15ابن حزم األندلسي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،الشيخ أمحد حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.
 .11ابن خلدون ،املقدمة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .1993 ،1

 .12ابن خلدون ،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،حتقيق :خليل شحادة ،الناشر:
دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1358 ،ه  1988 -م.
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 .13د السيّد أمحد عبد الغ ّفار ،التّصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية –مصر،د ط1996 ،م.
 .13د وليد حممد مراد ،املسار اجلديد يف علم اللّغة العام ،مطبعة الكواكب ،دمشق1986 ،م.

 .13عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي ،هناية السول شرح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل،
1325ه 1999 -م.
 .16عبد القادر بن حممد بدران ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :الثانية1351 ،ه.
الراجحي ،فقه اللّغة يف الكتب العربيّة ،دار النّهضة العربيّة ،بريوت –لبنان1392 ،ه1912-م.
 .11عبده ّ

 .18أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي ،اخلصائص ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة ،دت.
 .19علي عبد الواحد وايف ،علم اللّغة ،هنضة مصر للطباعة والنشر ،الطبعة :األوىل ،د ت.

 .25فخر الدين الرازي ،احملصول للرازي ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1318 ،ه -
 1991م.
 .21فخر الدين الرازي ،احملصول للرازي ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1318 ،ه -
 1991م.
قسوسي ،مؤسسة الرسالة
 .22الفريوزآابدى ،القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ابشراف :حممد نعيم العر ُ
للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثامنة 1326 ،ه  2553 -م.

 .23حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ،صحيح البخاري ،حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل،
1322ه .
 .23حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1325 ،ه -
 2555م.
 .23حممد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،حتقيق :الشيخ أمحد عزو عناية ،دار الكتاب العريب،
الطبعة األوىل 1319ه 1999 -م.
 .26منظور ابن  ،لسان العرب ،دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1313،ه .

 .21النجار احلنبلي ابن  ،شرح الكوكب املنري ،حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الطبعة :الثانية1318 ،ه -
 1991م .
املقاالت:

 .28ترحيب بن ربيع ال ّدوسري ،نشأة اللّغات ،مقال منشور يف جملّة :جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة وال ّدراسات اإلسالميّة،
العدد ،33ذو القعدة1329 ،ه.
 .29حممد حممود األمني ،مفهوم اللّغة بني سوسري وتشومسكي ،املؤمتر ال ّدويل الثّالث للّغة العربيّة حتت عنوان :االستثمار يف اللّغة
العربيّة ومستقبلها الوطين والعريب وال ّدويل 15-1 ،مايو  ،2513ديب اإلمارات.
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مدونة
 .35رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة ،مفهوم اللغة ووظائفها ،مقال أضيفيوم السبت  18يناير  ،2513على ّ
اللّسانيات التّواصل اللّغة والتّفاعل واجملتمع ،إطّلعت عليه يوم -16أبريل،2525-
http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2014/01/blog-post_7229.html

-1ينظر :إبراهيم أنيس ،دالالت األلفاظ ،مكتبة األجنلو املصرية ،الطبعة اخلامسة1983 ،م ،ص.25
ويُنظر :عثمان ابن جين ،اخلصائص ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة ،د ت ،ج ،1ص.33العرقسوسي ،مؤسسة
 -2الفريوزآابدى ،القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ابشراف :حممد نعيم
ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثامنة 1326 ،ه  2553 -م ،ص.33
 -3أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1329 ،ه  2558 -م ،ج،1
ص.168
 -4املرجع نفسه ،ج ،1ص.155
-5ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1313،ه  ،ج ،13ص.235
-6نقال عن :جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،احملقق :فؤاد علي منصور ،الطبعة :األوىل1318 ،ه -
1998م ،ج ،1ص.18
-7عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي ،هناية السول شرح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل،
1325ه 1999 -م ،ج ،1ص.18
-8يُنظر :تقي الدين أيب بكر بن زايد اجلراعي امل قدسي ،شرح خمتصر أصول الفقه ،حتقيق :حممد بن عوض بن خالد رواس وآخرون،
لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية ،الشامية – الكويت ،الطبعة :األوىل 1333 ،ه  2512 -م ،ج ،1ص.135
 -9عبد القادر بن حممد بدران ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :الثانية1351 ،ه ،ص.115
الغزايل منوذجا،
 -10يُنظر :سامي عزيزي ،مباحث فقه اللّغة عند األصوليني-أبو حامد ّ
 -11أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي ،اخلصائص ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة ،دت ،ج ،1ص.33
 -12ابن خلدون ،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ،حتقيق :خليل شحادة ،الناشر:
دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1358 ،ه  1988 -م ،ص.163
 -13ابن خلدون ،املقدمة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط  ،1993 ،1ج  - 2ص .293
-14يُنظر :د وليد حممد مراد ،املسار اجلديد يف علم اللّغة العام ،مطبعة الكواكب ،دمشق1986 ،م ،ص.39
سورية،
السابقّ ،
الصفحة نفسها ،و مازن الواعر ،قضااي أساسية يف اللسانيّات احلديثة ،دار طالس ،دمشقّ -
 -15يُنظر املرجع ّ
الطّبعة :األوىل ،1988 ،ص.13
.De Saussure: Cours in linguistics général pp 7 - 150 -16
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-17حممد حممود األمني ،مفهوم اللّغة بني سوسري وتشومسكي ،املؤمتر ال ّدويل الثّالث للّغة العربيّة حتت عنوان :االستثمار يف اللّغة
العربيّة ومستقبلها الوطين والعريب وال ّدويل 15-1 ،مايو  ،2513ديب اإلمارات.
مدونة
-18يُنظر:رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة ،مفهوم اللغة ووظائفها ،مقال أضيفيوم السبت  18يناير  ،2513على ّ
اللّسانيات التّواصل اللّغة والتّفاعل واجملتمع ،إطّلعت عليه يوم -16أبريل،2525-
http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2014/01/blog-post_7229.html
الضامن ،علم اللّغة ،بيت احلكمة ،جامعة بغداد-العراق ،دط ،دت ،ص.32
-19حامت ّ
-20أنيس فرحية ،نظرايت يف اللّغة ،دار الكتاب اللّبناين ،بريوت ،الطّبعة الثّانية1981 ،م ،ص.13
-21يُنظر :املرجع نفسه ،ص .13
الغزايل أمنوذجا.
 -22يُنظر لالستزادة حبثنا حول مباحث فقه اللّغة عند األصوليني -أبو حامد ّ
 -23ينظر :فخر الدين الرازي ،احملصول للرازي ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة1318 ،
ه  1991 -م ،ص.181
-24يُنظر :ترحيب بن ربيع ال ّدوسري ،نشأة اللّغات ،مقال منشور يف جملّة :جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة وال ّدراسات
اإلسالميّة ،العدد ،33ذو القعدة1329 ،ه ،ص.53
 -25عثمان ابن جين ،اخلصائص ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة ،د ت ،ج ،1ص.33
-26املصدر نفسه ،ج ،1ص.35
-27حممد ب ن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،حتقيق :الشيخ أمحد عزو عناية ،دار الكتاب العريب،
الطبعة األوىل 1319ه 1999 -م ،ج ،1ص.31
 -28عبد القادر بن حممد بدران ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ص.111
 -29هو إبراهيم بن حممد ،اإلسفراييين ،األصويل ،الشافعي ،امللقب بركن الدين ،أحد اجملتهدين يف عصره ،تويف سنة مثاين عشرة
وأربعمائة ه  ،من تصانيفه" :أدب اجلدل"" ،معامل اإلسالم"" ،العقيدة" وغريها .ا .ه  .هدية العارفني " ."8 /1سري أعالم النبالء
"."333 /11
 -30يُنظر :د السيّد أمحد عبد الغ ّفار ،التّصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية –مصر،د ط،
1996م ،ص.36
 -31تقي الدين أبو احلسن بن حييي السبكي وولده اتج الدين أبو نصر عبد الوهاب ،إلهباج يف شرح املنهاج ،دار الكتب العلمية
–بريوت ،الطّبعة األوىل1353 ،ه  1983 -م ،ج ،1ص.191
الغزايل ،املنخول من تعليقات األصول ،ص.15
-32أبو حامد ّ
 -33فخر الدين الرازي ،احملصول للرازي ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1318 ،ه -
 1991م ،ص.182
الشوكاين ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،ج ،1ص.33
-34حممد بن علي ّ
 -35يُنظر :د السيّد أمحد عبد الغ ّفار ،التّصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه ،ص.36
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الشوكاين ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،ج ،1ص.31
 -36حممد بن علي ّ
 -37هو أبو سهل ،عباد بن سليمان البصري ،املعتزيل ،من أصحاب هشام الفوطي ،خيالف املعتزلة يف أشياء اخرتعها لنفسه ،كان
أبو علي اجلبائي يصفه ابحلذق يف الكالم ،من آاثره :كتاب "إثبات اجلزء الذي ال يتجزأ" ا .ه  .سري أعالم النبالء "."331 /15
 -38تقي الدين أبو احلسن بن حييي السبكي وولده اتج الدين أبو نصر عبد الوهاب ،إلهباج يف شرح املنهاج ،ج ،1ص.191
 -39آل تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،حتقيق :د أمحد بن إبراهيم بن عبّاس ال ّذرودي ،دار الفضيلة ،الطّبعة األوىل1322 ،ه-
2551م ،ص.913
 -40حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1325 ،ه
  2555م ،ج ،1ص.368 -41يُنظر :ابن حزم األندلسي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،الشيخ أمحد حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ج،1
ص.33
 -42حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ،صحيح البخاري ،حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل،
1322ه  ،ج ،3ص ،131رقم احلديث.3326 :
 -43ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية1316 ،ه 1993-م ،ج ،12ص.393
-44يُنظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية1316 ،ه 1993-م ،ج ،1ص.95
 -45ينظر :فخر الدين الرازي ،احملصول للرازي ،حتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة1318 ،
ه  1991 -م ،ص .193و ابن النجار احلنبلي ،شرح الكوكب املنري ،حتقيق :حممد الزحيلي ونزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الطبعة:
الثانية1318 ،ه  1991 -م  ،ج ،1ص.99
-46ينظر :إبراهيم أنيس ،دالالت األلفاظ ،مكتبة األجنلو املصرية ،الطبعة اخلامسة1983 ،م ،ص.25
ويُنظر :عثمان ابن جين ،اخلصائص ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة ،د ت ،ج ،1ص.33الراجحي ،فقه اللّغة يف الكتب العربيّة ،دار النّهضة العربيّة ،بريوت –لبنان1392 ،ه1912-م ،ص.92
-47عبده ّ
 -48علي عبد الواحد وايف ،علم اللّغة ،هنضة مصر للطباعة والنشر ،الطبعة :األوىل ،د ت ،ص.153
 -49يُنظر :إبراهيم أنيس ،دالالت األلفاظ ،مكتبة األجنلوا املصرية ،الطبعة اخلامسة1983 ،م ،ص.26
-50املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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