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 األولى: مفهوم فقه اللغة وموضوعاته ومصادرهالمحاضرة 

_باعتبار مفرديه _ تعريف مفهوم اللغة  

رجل فقاهة اذا صار فقيها، وفقه: يقال: فقه ال والفطنة فيه والفهم له، (: الفقه هو العلم بالشيء)فقه تعريف كلمة
االصفهاني رحمه اهلل :" الفقه هو خص من العلم قال الراغب أن الفقه أوبعض  العلماء يرى  1"فقها ي فهمأ

وقد وردت مادة ) الفقه( في القرآن الكريم عشرين ، 2التواصل الى علم الغائب بعلم شاهد ،فهو اخص من العلم "
  .مرة تحمل المعاني السابقة

 :} فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا { فمن ذلك قوله تعالى 

 رقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين () فلوال نفر من كل ف تعالى:وقال 

 ن من شيء اال يسبح بحمده ولكن ال يفقهون تسبيحهم(أ) و  :قال تعالى

ستعمل في غير ، ولكنه يلشرفها وذلك من باب تخصيص الداللة( على علوم الدين وقد غلب استعمال )الفقه
 .علوم الدين بقرينة

  3."اذا تكلم فمعناها الكالم فهذا تعريفها في اللغة: اللغة مشتقة من لغا يلغو:" (اللغةتعريف كلمة )

" ( حيث قال:ني في كتابه )الخصائصبو الفتح ابن جأشهرها ما ذكره أ ،ي االصالح فعرفت بتعريفات عديدةما فأ
ربية على اختالف وهذا التعريف الذي تناقله علماء الع، 4" غراضهأات يعبر بها كل قوم عن اصو  هاحد أما

 عبارة عن:ان اللغة حدث التعريفات العلمية للغة حيث ترى تلك التعريفات أرع تخصصاتهم يضا

 .التعبير عن أغراض األفرادب_                                  اللغة عبارة عن أصوات منطوقةأ_ 

  لكل قوم لغته الخاصة بهد_                                       وسلة للتواصل االجتماعيج_ 

                                                           
 .04:أنظر: االصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص 1
 .04: صنفس المصدر: 2

 : ابن منظور: لسان العرب، مادة لغا. 3
 .78، ص1الخصائص، ج : ابن جني 4
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حيث يشتركون في وجود ركائز أساسية ريف اللغة عند جميع من عرفها ركان التي يدور عليها تعهي األفهذه 
 فقط بل هناك لغات ال نجد فيها أصوات صواتال تقتصر على األقد ، و ، فتدخل في اللغة كل وسيلة تفاهمللغة

 .ي تعد لغةهمثل إشارات المرور فشارات فيها اإل بل نجد

و أ، نها نظام من الرموز الصوتية"أويراها بعض المحدثين ، 5"كل لفظ وضع لمعنى :"نهاأوعرفها ابن الحاجب 
  6"بناء مجتمع معينأالجماعة اللغوية، وتستخدم للتفاهم بين  فرادأذهان أمجموعة من الصور اللفظية تختزن في 

 7"معنى موضوع في صوت ":نهاأخر بأويراها 

_باعتبار تركيبه_ : فقه اللغة تعريف فقه اللغة  

  8"فقه اللغة من الناحية اللغوية هو: فهم اللغة، والعلم بها، وادراك كنهها. ":تعريف اللغة

قضايا اللغة من حيث : يطلق فقه اللغة في االصطالح على العلم الذي يعنى بدراسة تعريفه في االصطالح
 اصواتها ومفرداتها وتراكيبها، وفي خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، وما يطرأ عليها من تغيرات 

، وما تواجهه من مشكالت الى غير ذلك مما يجري ينشأ من لهجات، وما يثار حول العربية من قضايا اوم
، ودراسة قضاياها  هو العلم الذي يعنى بفهم اللغة :"فيقال  ا  تعريفا موجز  ن يعرفأويمكن  ،ويدور في  فلكه

 9."وموضوعاتها

وهو  ،ثة مقابال لمصطلح )فقه اللغةهناك مصطلح آخر يرد في بعض المؤلفات الحدي: مصطلح العلم اللغة
ن العلم أباعتبار  ا شيئا واحدا  ، وبعضهم يجعلهمفين المحدثين يفرق بين المصطلحينفبعض المؤل ،()علم اللغة

 . ذا االختالف طارئ على العربيةن هأوالحقيقة  ،والفقه شيء واحد

 لقد حصل خلط بين المصطلحين السابقين بسبب ترجمة بعض المصطلحات الغريبة الخلط بين المصطلحين:
  حدهما: يعنى الدراسة النصوصأفالغربيون  يرفقون بين علمين يتناوالن اللغة،  ومحاولة تطبيقها على لغتنا

، وقد يترجم هذا باسم )علم دبي واللغويوالنتاج األ القديمة، واللغات البائدة، ويهتم بالتراث، والتاريخ، اللغوية
ت واالصوات مستعينا بوسائل ، ومقارنة ودراسة للهجا: وصفا وتاريخاالثاني: يعنى بدراسة اللغة ذاتهاو ، اللغة(

                                                           
 .154، ص1األصفهاني: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج:  5
 .23: حاتم الضامن: علم اللغة، ص 6
 .5: أحمد مختار: علم الداللة، ص 7
 .37: إميل يعقوب: فقه اللغة وخصائصها، ص 8
 .34(، ص1، )ط3445دار خزيمة،  :محمد بن إبراهيم الحمد: فقه اللغة مفهومه موضوعاته قضاياه، 9
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علمين يهتمان  ، والتفريق بينالباحثين تطبيق هذا على العربية ومن هنا حاول بعض ،وآالت حديثة علمية
 :يلي منها ما مورا  أبالعربية متناسين 

 .ختالف الكبير بين العربية وغيرهاأ_ اال

 لينا في العصر الجاهلي .إن اقدم نصوص العربية وصل أب_ 

  .العربيةنزل باللغة  القرآن الكريم وأن ج _ 

 .ها لها الكتاب العزيزظها التي حفوبقيت لها هيبت، الى يومنا هذاحافظت على خصائصها وانها  -د

 :موضوعات فقه اللغة

 .صل اللغة والخالف في ذلكأ_ القول في  1

 .سرار وجمالأوما تنطوي عليه من  _ خصائص اللغة العربية 3

 ساليبهم .أو  معرفة سنن العرب في كالمهم _  2

 اللغوية .صوات أل_ علم ا 0

 ._ لهجات العرب واختالفها 5

 _ بنية الكلمة العربية وهو ما يسمى بالصرف . 6

 .و الركيب وهو ما يسمى بالنحوأ_ الجملة،  8

 و معانيها أ لفاظ داللة األ_  7

 .وانحطاطهالفاظ _ تطور داللة األ9

 _ االشتقاق بأنواعه  14

  .والنحت _ المشترك والمترادف والمتضاد 11

  ._ التعريب وضوابطه 13

  .صحابهاأومناهج  _ المعاجم العربية  ومدارسها  12
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  .لة تقنية اللغةأ_ مس 10

 .شكالت، وما يحاك ضدها من مؤتمرات_ ما تواجهه العربية من عقبات وم 15

 .والصناعية وغيرها الجديدة كمصطلح الطبية_ مواكبة العربية للجديد، واستيعابها للمصطلحات  16

 .في هذا الباب في القديم والحديث _ جهود العلماء 18

  .صالح الخط العربيا  الدعوة العامية ، وترك االعراب  و  _ قضايا 17

 . وما يتمخض عنها من نتائج وقرارات، ت التي تقوم بها المجامع اللغوية_ العناية بالدراسا 19

  :فقه اللغةهداف أ

 معرفة خبايا اللغة العربية به. يستحسنبواب العلم أن ذلك باب عظيم من إ_ 1

عد  آية من آيات االبداع الصوتي الذي ي _ دراسة االصوات اللغوية على سبيل المثال تطلعنا على الجهاز 3
 لهي.اإل

، وصفاتها وما يترتب على ذلك  من مباحث مهمة تعين : فمعرفة مخارج االصوات_ لتمكن من النطق السليم 2
 للغة .على النطق  السليم على 

 سرارها أدراسة عربية تجعلنا ندرك ميزتها، وتمكننا من معرفة  : فدراسة اللغةة_ االعتزاز باللغة العربي 0

 .مبينا على واقع مدروس ية اعتزازا  وذلك يدعو الى االعتزاز بالعرب

ه الى العامية لتوج، واوالجمود وكالمناداة بترك االعراب_ مواجهة ما يحاك ضد العربية: كاتهامها بالصعوبة ،  5
و أ هدم الدين ، والتي يراد منها من الدعاوى التي تحاك ضد العربيةوكتابة الحروف بحروف جديدة الى غير ذلك 

 .هلهأثره في نفوس أضعاف إو أه، التشكيك في

على والحرص ن من جهود جبارة في سبيل خدمة لغة القرآ: فالوقوف على ما بذلوه _ تعظيم السلف الصالح 5
 الحفاظ على التراث العربي.

لفاظ أو تعريب ي تعريب األ، سواء فوقوف على داللتها يسد حاجة عظيمة، والاللغةبالعلم  مواكبة تطور _6
 المصطلحات.
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_ خدمة العلوم االخرى ففقه  اللغة له عالقة بكثير من العلوم كما سيأتي بيان ذلك فالوقوف عليه، ومعرفته  8
 .والعلوم االخرى يخدم كثيرا من التخصصات

ن من قد َمرَّ ل        التأليف في فقه اللغة بأدوار جديرة أن تسجل، تقف الباحث على نشأة هذا العلم وتطوره, وا 
العسير استيعاب جميع الكتب المتعلقة بفقه اللغة تعلق ا غير مباشر؛ لعل أقدم ما وصلنا من هذه الدراسات مباحث 

ألنها ال  ،فقه اللغة كثير من للتجوز ميتهااالشتقاق في العربية، وفي تس األصمعي "أبي سعيد عبد الملك عن
ثم أنشأ ابن جني ، زء ا هامًّا من هذا العلم العظيمتعدو مالحظات عامة اتسع القول فيها فيما بعد، وأوضحت ج

ومنطقه السليم أبحاث ا الفقيه اللغوي العبقري كتابه "الخصائص", وراح يناقش فيه بفكره الثاقب ، "أبو الفتح عثمان"
، وتركب اللغات، خطيرة في أصل اللغة "أإلهام هي أم اصطالح" وفي مقاييس العربية، واطرادها وشذوذها

 .لكتب أن تسمى بفقه اللغةومع أن "خصائص" ابن جني أجدر ا ،واختالف اللهجات
كالمها"، وذهب إلى أن اللغة "الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في صاحب كتاب أما أحمد بن فارس        

َماَء ُكلََّها{ إلهام وتوقيف، مستدالًّ بقوله تعالى: }َوَعلَّمَ  َسأ على أنه ضمَّن كتابه هذا بعض المباحث الهامة  ،َآَدَم األأ
واختالف  ية؛ كخصائص هذه اللغة، واشتقاقها وقياسها، ومترادفها ومجازها واشتراكها ونحتهاحقًّا في فقه العرب

 ولهجاتها.لغاته 
ينشئ بعد ذلك كتابه "فقه اللغة" فقد عرض في كتابه ، ونرى الثعالبي "أبا منصور عبد الملك بن محمد"       

"المخصص" لبعض البحوث المتعلقة بنشأة اللغة العربية، وبالترادف والتضاد واالشتراك واالشتقاق، وتعريب 
 عشر جزء ا، وهو حسن التنسيق دقيق.األلفاظ األعجمية، ونحو ذلك, والمخصص يقع في سبعة 

كتابه العظيم "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" من أكثر الكتب و  جالل الدين السيوطي المتوفىوال ننسى 
ألصق المؤلفات بفقه  -بتنوع أبوابه، واتساع أغراضه-ولعل كتابه  ،المتقدمة، ويزيد عليها بعض األبحاث الجديدة

  .اللغة
 فقه اللغة وعلم اللغة: الفرق بين

إذا التمسنا التفرقة بين هذين الضربين من ضروب الدراسة اللغوية، من خالل التسميتين المختلفتين اللتين تطلقان 
 :عليهما، وجدنا أن

أي: العلم المختص بالكالم أو اللغة؛  Linguistiqus ou Science Du Langageعلم اللغة عند الغرب:  -
بمعنى الصديق،  philos", وهي كلمة مركبة من لفظين إغريقيين أحدهما philologieواسم فقه اللغة عندهم: "

بمعنى الخطبة أو الكالم، فكأن واضع التسمية الحظ أن فقه اللغة يقوم على حب الكالم, للتعمق  Logosوالثاني 
 ه وأصوله وتاريخه.في دراسته من حيث قواعد

عنوانا  لدراسة اللغة العربية وخصائصها، أما علم اللغة )اللسانيات( فعنوان  إن مصطلح فقه اللغة العربية  -
 شامل لكل ما يتصل بالعربية وغيرها من اللغات من فصيلتها وغير فصيلتها.
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يدرس اللغة كغاية في حد علم الذي إن فقه اللغة يصدر اللغة كوسيلة  لتحقيق غاية، أما علم اللغة  فذلك ال-
ذاتها، أي يدرس اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها للوقوف على خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية 

 بغض النظر عن قائليها وبالظروف التي انتجتها.
دخل عند الضرورة ، بمعنى أنه أثناء الدراسة منحى الصواب فيتللغة يدرس اللغة كما يجب أن تكونإن فقه ا-

ولهذا غالبا  ما يهتم فقيه اللغة باللغة الفصحى ة وتجعلها صحيحة بعيدة عن الخطأ لوضع القواعد التي تنظم اللغ
 المنزهة عن العيوب واللهجات القبلية.

أما علم اللغة فيدرس اللغة كما هي ال كما يجب أن تكون، فهو يدرس اللغة بغض النظر عن قيمتها فال يهتم  -
هي أن يدرس اللساني إن كانت هذه اللغة متقدمة أو مختلفة أدبية أم علمية فصيحة أم هجينة، ألن غاية اللساني 

 والمعايير. عدهذه اللغة لغرض الدراسة في ذاتها دون تدخل منه لوضع القوا
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 نظريات نشأة اللغة :نيةالمحاضرة الثا

هتم الباحثون منذ أقدم العصور بموضوع نشأة اللغة ، وربما كان موضوع نشأة اللغة من أقدم المشاكل التي ا
 : جابهت عقل اإلنسان ؛ فكثرت اآلراء في ذلك

وابن  وقد قال بهذه النظرية ابن فارس في الصاحبي ،هب إلى أن اللغة وحي من عند اهللوتذ :نظرية التوقيف-1
وعلم اللغة اليوم  وعّلم آدم األسماء كلها "  " ى:، وهو قوله تعال، ودليل هؤالء دليل نقلي ال عقلي ماوغيره جني

 . يرفض هذه النظرية ويمكن أن تخرج اآلية على أن اهلل أقدر اإلنسان على وضع األلفاظ
واالصطالح على ألفاظها  اللغة ابتدعت بالتواضع واالتفاق وتذهب إلى أن :االصطالحالتواضع و  نظرية  -9

، غير أنهم يشيرون إلى أن كل أنصار هذه النظرية ابن جني وغيره، وليس لهذه النظرية دليل، ومن ومدلوالتها
 . شيء ال يرتجل ارتجاال بل يتكون بالتدرج واالتفاق

لكن بعض المحدثين يرى أنه ليس لها سند عقلي أو نقلي أو تاريخي بل ما تقره يتعارض مع النواميس العامة 
تسير عليها النظم االجتماعية، هذا إلى أن التواضع على التسمية يتوقف في كثير من مظاهره على لغة التي 

 صوتية يتفاهم بها المتواضعون.
  : bow-wow وو -نظرية البو نظرية محاكاة أصوات الطبيعة أو  -2

والتي ، ات الحيوان وأصوات مظاهر الطبيعة، كأصو أصل اللغة محاكاة أصوات الطبيعة وتهب إلى أن       
إلى أن  ذهب بعضهم فهو يرى أنرية ، وقد عرض ابن جني لرأي أصحاب هذه النظتحدثها األفعال عند وقوعها

وصهيل  المسموعة، كدوي البحر، وحنين الرعد، وخرير الماء،لها إنما هو من األصوات أصل اللغات ك
وهذ  ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعدمن أصوات الطبيعة  ونحو ذلك ....إلخ ) أي أصوات الحيوانات( الفرس

ويذهب بعض اللغويين المحدثين إلى أن هذه النظرية أدنى نظريات هذا  ،ومذهب متقبل عندي وجه صالح 
  .ة وأقربها إلى المعقولالبحث إلى الصح

  ding-dongالغريزة الكالميةنظرية  -4

للتعبير عن   ، صدرت عن اإلنسان بصورة غريزيةبدأت في صورة تعجبية عاطفية وتذهب إلى أن اللغة اإلنسانية
وقد  ،سرون أو يتلهفون فيقولون " وي "انفعاالته من فرح أو وجع أو حزن أو استغراب ... فالساميون عامة يتح

 . رفضت هذه النظرية لألسباب نفسها التي رفضت بها سابقتها
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  yo-he-ho :نظرية االستجابة الصوتية للحركات العضلية  -5

تعمل أعضاء ، عندما يسة التي يتفوه بها اإلنسان عفوي اوملخصها أن اللغة اإلنسانية بدأت بالمقاطع الطبيعي
، كما نسمع إذا وقفنا بقرب رجل يرددون أصوات مثل )هيال هوب( األعمال الشاقة وهم جسمه في العمل اليدوي

 . يحمل ثقال أو حداد يعمل ... وقد رفضت هذه النظرية لألسباب نفسها التي رفضت بها سابقتها
إال جانب ا ضيق ا جد ا من  ، ألنها لم تفسرلت تفسير نشأة اللغة رفضت جميع اوهكذا نرى أن النظريات التي حاو 

 المحسوسة فهو يرفض الحدس والخيالم اللغة الحديث ال يبحث إال فيما تؤكده المادة ، وعلاللغة
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 نشأة الدراسات اللغوية: الثالثةالمحاضرة 

الخالف في منشأ اللغة العربية نشأت اللغة العربية الفصيحة في شمالي الجزيرة العربية، ويرجع أصلها         
القديمة التي كان العدنانّيون يتكلَّمون بها، وُتصنَّف اللغة العربية ضمن مجموعة اللغات إلى العربية الشمالية 

السامّية الُوسطى، أي ضمن اللغات السامية الشمالية الغربية، وتشمل اللغة اآلرامّية، والعبرّية، والكنعانّية وهي 
ة الجنوبية القديمة التي نشأت في جنوبي أقرب اللغات السامّية للعربية، وتختلف العربية الشمالية عن العربي

 .العربية الجزيرة
إّن اللغة العربية هي أقدم اللغات؛ فقد استطاعت الحفاظ على أدبها وخصائصها من حيث مفرداتها،         

فها، وهذا ال ينفي أّن باقي اللغات كالعبرّية، واليونانّية، والالتينّية، والسنسكريتّية  وتراكيبها، وقواعد نحوها، وَصرأ
فها، بعكس اللغة العربية التي هي لغات قديمة أيضا ، إاّل أّنها فقدت كثيرا  من ألفا ظها، وقواعد نحوها وَصرأ

استطاعت الحفاظ على مفرداتها وقواعدها، وأغلب أهل تلك اللغات ال يتكلَّمون بُلغاتهم القديمة، بينما َبِقيت 
  .وألّنها لغة القرآن الكريم -وأشهرها لغة قريش-العربية لغة حية؛ بسبب تعدُّد لهجاتها 

تطوُّر اللغة العربية كان الختالط قريش بالشعوب األخرى السبب األقوى في قوة لغتها وفصاحتها، حيث          
كانت قبائل العرب قبل اإلسالم تأتي إلى مّكة من كّل مكان في موسم الحج، وتختلط ببعضها البعض عند الَبيع 

أصبحوا أفصَح العرب، وما ساعدهم على  والشراء، فصارت قريش تتخيَّر أفضل الكالم الذي تستحسُنه، وبالتالي
ُبعُدهم عن بالد الَعَجم، كالروم، والفرس، وعدم ُمخاَلطتهم مخالطة كثيرة و تمسُّكهم بلغتهم العربية الفصيحة أيضا ، 

 ُتؤثِّر على لغتهم، باإلضافة إلى أّنهم كانوا يتخيَّرون ثّم مع الفتوحات اإلسالمية التي انتشرت، ومع ازدياد اختالط
 .في العصَرين األموي والعباسي العرب بالشعوب األخرى

ازدهرت الحضارة اإلسالمية، وأصبحت العربية اللغة األولى عند الشعوب اإلسالمية، إال أّنه نتيجة هذا           
حيِّزا ، وبدأت الترجمة تأخذ فَضُعَفت العربية وبدأت الجهود تتكاثف االختالط دخل اللَّحن إلى ألسنة العرب، 

ويعايشها؛ ليكتسبها بصورة تلقائية، وبصورة  لذلك حرص العرب على إرسال أبنائهم إلى البادية لَضبط اللغة
 .، حيث صفاء اللغة، وقد حاولوا إقصاءهم عن الُمدن؛ حتى تبقى لغتهم العربية نقّيةفصيحة؛
تطورت في ظل القرآن الكريم الذي رأى فيه لعلمية اإلسالمية العربية نشأت و من المعلوم أن الحياة ا         

من هذه الحقيقة الكبرى و  ،ياتهم بحيث تستقيم مع ما جاء فيهينظم شؤون حالمسلمون الكتاب الذي يتعبد به و 
 .الوصول إلى ما يحويه من أحكامالعلم في سبيل فهم النص الكريم و للمسلمين كانت حركتهم نحو 

من أحب العرب من أحب النبي العربي أحب العرب و ب اهلل أحب رسوله... و إن من أح ":يقول الثعالبي         
من أحب العربية عني بها وثابر عليها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب و أحب اللغة العربية التي بها 

ا من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح اإلقبال على تفهمهالعربية خير اللغات واأللسنة و إليها... و و صرف همه 
سائر أنواع ز الفضائل واحتواء على المروءة و الميعاد ثم هي إلحراالتفقه في الدين وسبب إصالح المعاش و 

م يكن في اإلحاطة بخصائصها والوقوف على معانيها ومصارفها لو لكالينبوع للماء و الزند للنار و  المناقب
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االرتباط بين الحياة الدنيوية  زيادة..." فهذااليقين في معرفة إعجاز القرآن و  ا إال قوةدقائقهوالتبحر في جالئلها و 
 .تطورهاة الحياة العلمية للغة العربية و الحياة الدينية هو الذي يوضح لنا نشأو 

 :الديني العامل
لقد بدأ المسلمون بما هو عملي قبل الوصول إلى "منهج نظري" فكانت قراءة القرآن عن طريق التلقي        
كان الفقه أسبق من األصول ن التفسير باألثر أسبق من غيره و كامن وضع كتب تحدد منهج القراءات و سبق أ

ما هو عملي من حيث جمع بدأ بومن هذا التطور العام نستطيع تصور تطور الدراسة اللغوية عند العرب فتراها ت
 .صول إلى وضع منهج في دراسة اللغةضبطها ثمّ دراسة التراكيب اللغوية قبل الو األلفاظ و 

 :عامل اللحن
معربة مما إلى جانب العامل الديني وجد اللحن الذي انتشر نتيجة لطبيعة اللغة العربية نفسها فهي لغة      

قال العرب إلى البالد األعاجم بعد الفتوح انتاالختالط الذي حصل بين العرب و ة ثّم نتيج ،يجعل اللحن يسرع إليها
قضاء لمسلمون الجدد إلى الحجاز للحج و كما قدم ا ،المفتوحة واتخذوها مستقرا لهم وملكهم للكثير من العبيد

إلى عهد النبي بدأ اللحن يظهر مبكرا بل أن جذوره تمتد  فة فتأقلموا معهم شؤونهم في المدينة عاصمة الخال
روي أن أرشدوا أخاكم" و "صلى اهلل عليه وسلم فقد روي أن رجال لحن بحضرة الرسول فقال صلى اهلل عليه وسلم 

من أبا موسى" فكتب عمر ألبي موسى" عزمت عليك  " كاتبا ألبي موسى األشعري كتب إلى عمر بن الخطاب
أول لحن  قال الجاحظ: " ،وصل اللحن إلى الباديةن جاء العصر العباسي حتى إما و ، ؟لّما ضربت كاتبك سوطا

فهم النص القرآني علماء اللغة إلى جمعها لحفظها و  هذا ما دعاو  "،ع بالبادية هذه عصاتي عوض عصايسم
 "الكريم

 :العامل الحضاري
بعض إذ كانت  قد رأينا أن بعضها يؤثر فيو  ،العربية كلها في العهد األموي والعباسي األول نشأت العلوم       

جدت عندهم العلوم انغرست و و  ولما تحضر العرب ،ع فصلها إال في العصور الالحقةلم يقذات اتصال يبعضها و 
كالطب والفلسفة والكيمياء  ،لحياة العلمية والفكريةحقوال أخرى ذات عالقة با فأدركوا ، في نفوسهم حب المعرفة

 .الصرفلوم األخرى كاللغة والنحو و ور مناهج العهذه العلوم أثرت في تطو  الفلك...و 
 :مصادر جمع اللغة

 بل جعلوا لذلك ،تحرى علماء اللغة األوائل في جمعها كل التحري فلم يأخذوها عن جميع العرب حيثما وجدوا     
وفي هذا  فلم يخالط لغتها دخيل ،هو الرواية عن القبائل التي بعدت إقامتها عن األعاجمطبقوه بكل حزم و  مقياسا
خذ عن لم يأنهم نقلت اللغة العربية... قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة و الفارابي: " إن الذين ع يقول الصدد

جميع هذه القبائل وازن وسفلى تميم" و " أفصح العرب ُعليا هغيرهم من سائر قبائلهم " وقال أبو عمر بن عالء:
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 ،قضاعةمثل لخم وجذام و  لقبائل األخرى لم يأخذ عنهم شيئابعض او  ،الصحراء بعيدا عن اختالط األعاجمتسكن 
 كذلك سكان اليمامة وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمنالروم و غسان وتغلب لقربها من الفرس و و 

 ،األعراب يسمعون منهم يقضون مدة قد تطول إلى أعوام يعيشون معدية و كان العلماء يخرجون إلى الباو        
إلى جانب  كما كانوا يجمعون ،ذلك األمر حتى العصر األموي إلى العصر العباسي األولاستمر و يدونون و 

 .اإلسالمي الموثوق من صحته وكان ذلك كمصدر من مصادر اللغة في مرحلتها األولىاللغة الشعر الجاهلي و 
 قد مرت بثالث مراحلو ومراحلها: طريقة جمع اللغة 

 جمع الكلمات دون ترتيب: -1

لغة مات اللغة دون نظام معين ذلك أن الباحث كان يرحل إلى البادية فيجمع كلمات البدأ جمع كل 
قد كان أسلوب عالم اللغة كأسلوب عالم الحديث بل نفس المنهج ذلك أن و  ،المتنوعة ويسجلها دون ترتيب

المحدث كذلك  غوي معكما يتفق الل، يسجلها دون ترتيب بدايةجمع األحاديث المختلفة األبواب و المحدث يقوم ب
وجيد فصح لغة ترتيب الحديث فقالوا فصيح و تجدر اإلشارة إلى أن اللغويين رتبوا ما ورد في الو  ،في ذكر السند

جاء في غيره. كما عدلوا كما قالوا أن اللغة التي وردت في القرآن أفصح مما  ،منكر ومتروكوأجود وضعيف و 
 .لكذبه با  جرحوا قطر خليل و عل علماء الحديث فعدلوا الجرحوهم كما فالرواة و 

  :جمع الكلمات التي لها نفس الموضوع-3
أي جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد كالمحدث يجمع األحاديث على حسب األبواب     

المعنى فأرادوا تحديد  سبب ذلك أنهم رأوا كلمات متضاربةو  ،يسميها كتاب الصالةمثال يجمع أحاديث الصالة و 
هو ما جعلهم يجمعونها في موضع واحد كقولهم " القد طوال والقط عرضا" أو رأوا كلمة واحدة وضعت معانيها و 

 ،والعين عين النفس العين عين الميزانو  ،" العين مطر أيام ال تقلعاألصمعي:كقول ينظر إليه و لمعان مختلفة 
نصاري الذي ألف مثلما فعله أبو زيد األ كل كتاب منها موضوعا واحدا  فيصيبه بعين" كما ألفت عدة كتب تناول 

 .كتابا في المطر

:المصادر اللغوية  

: القرآن نوا عليها قواعدهم في خمسة مصادرحصر اللغويون العرب مصادرهم التي استقوا منها مادتهم وب     
الكريم )واعتبروه أعلى درجات الفصاحة(؛ والقراءات القرآنية )التي جاءت وفقا للهجة من لهجات العرب(؛ 
والحديث النبوي الشريف )وقد رفضه الكثير من النحاة ذلك أن الرواة أجازوا فيه النقل بالمعنى ووقع فيه كثير من 

حتى المجهول قائله رغم خروجه عن اللغة السليمة من أجل  اللحن عند الرواية(؛ والشعر العربي )استشهدوا به
الضروريات وحصروا مصدرهم في الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين(؛ والشواهد النثرية )ما جاء في شكل 
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وفي ذلك كله قد  عراب ممن لم يختلطوا مع األعاجم(خطبة أو وصية أو مثل أو حكمة أو مشافهة عن بعض األ
 ..المنطق والقياس ال بمعاودة المشافهةاستكملوا الثغرات ب
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 الرابعة: التداخل اللغويالمحاضرة 

  .خرىألغة : استعمال خصائص لغة معينة في لغة 

 جنبية أصلية مالمح صوتية وتركيبية ومعجمية وصرفية خاصة بلغة ن يستخدم المتكلم بلغته األأاصطالحا: 

م على اللغة التي يتعلمها نه تأثير اللغة األأون الغربيون التداخل اللغوي عادة بني: يعرف اللساالتداخل اللغوي
، ويعني العنصر هنا صوتا م بعنصر من عناصر اللغة الثانيةو هي ابدال عنصر من عناصر اللغة األأ ،المرء

، في خرىأهجة ( الى و لأولكننا ننظر الى التداخل اللغوي  بوصفه انتقال عناصر من لغة ) ،و تركيبياأاو كلمة 
اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والمفرداتية  والداللية والكتابية  سواء كان االنتقال  و اكثر من مستوياتأمستوى 

و ال شعوريا فاذا تأثرت اللغة العربية أو بالعكس وسواء كان هذا االنتقال شعوريا أمن اللغة االم الى اللغة الثانية 
جنبية  التي يتعلمها فإننا نعد ذلك من باب و باللغة  األأها الطفل العربي بلهجته العامية الفصيحة التي يتكلم
  .التداخل اللغوي كذلك

 مستويات التداخل اللغوي: 

  وتظهر تأثيرات اللغة االم على اللغة الثانية التي يتعلمها المرء في مستويات لسانية متعددة وهي:

:المستوى الصوتي-1  

التداخل في المستوى الصوتي إلى ظهور لهجة اجنبية في كالم المتعلم تبدو واضحة في اختالف يؤدي        
ن كانت الوحدة  الصوتية ( موجودة في اللغة األم واللغة )الفونيم النبر والقافية والتنغيم وأصوات الكالم، وحتى وا 

الثانية فإن نطقها يختلف صوتيا  ما يؤدي إلى ظهور تلك اللهجة األجنبية في كالم المتعلم ويضرب لنا فرنس 
ماكي مثال  على ذلك فيقول:" إن الوحدة الصوتية/ط/ يتطلب نطقها حصرا  على الهواء وذبذبة الحبال الصوتية 

أن هذه الوحدة الصوتية موجودة في اللغات األلمانية واإلنكليزية والفرنسية  إلنتاج الصوت،  وعلى الرغم من
والروسية فإن كلمة الصوت المنتج يختلف من لغة إلى أخرى ويمثل االختالفات النسبية بالنقاط)...( في الشكل 

 اآلتي:

نقاط( 6) -......-األلمانية:  

نقاط(8)-.......-اإلنكليزية.  

نقطة(12)-.............-الفرنسية:  
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نقطة(.18)-.................-الروسية:  

 وأثناء الكالم باللغة الثانية يتأثر المعلم بعادته في نطق الصوت /ط/ بلغته األم فيحصل فرق صوتي.

 (:iمثال: الفرنسيون ال يفرقون في نطق حرف )

Cheepبمعنى زقزقة : 

 Chipبمعنى رقاقة : 

Chitبمعنى فتاة وقحة : 

sheep :غنم. بمعنى 

  المستوى النحوي:-3

يؤدي تأثير نحو اللغة األم على نحو اللغة الثانية إلى وقوع المتعلم في اخطاء تتعلق بنظم الكالم )أي 
ترتيب أجزاء الجملة( وفي استخدام الضمائر، وفي عناصر التخصيص مثل أل التعريف وفي أزمنة األفعال  

إلخ مثال  فقد يجد المتعلم صعوبة في استخدام الضمائر وأسماء وحكم الكالم مثل االثبات والنفي والتعجب....
اإلشارة لدى تعلمه اللغة العربية لغياب التذكير والتأنيث  في لغة الولوف أو الماندنجا )طالب السينغال( في هاتين 

خلط بين اللغتين وقد تسمع احد السينغاليين يقول:" هذا البنت الطويل هو أختي وهو يدرس معي" ومعلم أن ال
عاقة االتصال والتفاهم.  المذكر والمؤنث في العربية قد يؤدي إلى اللبس في المعنى وا 

 المستوى الداللي:-3

عندما تضم اللغتان األولى والثانية كلمة واحدة ولكنها تستعمل بمعنيين مختلفين فإن متعلم اللغة الثانية قد 
، وفي اإلنكليزية بالفرنسة تعني ) تأخير( locationيميل إلى فهم تلك الكلمة بمعناها في لغته األولى، مثل كلمة 

نسيون هذا النوع من الكلمات المتشابهة شكال  المتباينة تعني )موقع( والبون الداللي شاسع بينهما ويسمي الفر 
 مضمونا  باألخوات المزيفات.
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 المستوى المفرداتي:-4

يؤدي التداخل اللغوي في هذا المستوى إلى اقتراض كلمات من اللغة األم ودمجها في اللغة الثانية عند 
ذا كانت الكلمة مستخدمة في اللغتين ولكن  بمعنيين مختلفين فقد يستخدمها المتعلم بمعناها في لغة الكالم بها، وا 

 األم وهو يتحدث باللغة الثانية ومثال ذلك:

للداللة على السيارة ألنها في اإليطالية تسمى  une machineقد يستخدم اإليطالي المتحدث بالفرنسية لفظة 
machina    ،)ماكينا(machina — voiture 

 المستوى الكتابي:-5

علم في أخطاء في الكتابة بسبب التداخل اللغوي ومثال ذلك عندما يلفظ الحرف بصورة مختلفة يقع المت
 تالتة. —في  لغة أو لهجة األم فيميل إلى كتابته طبقا  للفظة، كما يكتب التلميذ المغربي ثالثة بالتاء
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 القياس اللغوي :الخامسةالمحاضرة 

 :القياس اللغوي

خذ القياس يأخذ مجراه عند النحاة العرب، باعتباره الوسيلة األساسية في التقعيد النحوي أ
وقد عرف الجرجاني وكان عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي من األوائل الذين استخدموا القياس، 

رة عباعبارة عن التقدير: يقال قست النعل بالنعل إذا قدرته وسويته، وهو  :"في اللغة القياس بقوله
عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من  في الشريعة:، 10"عن رد الشيء إلى نظيره

القياس هو حمل كالم العرب ، 11"الجمع بين األصل والفرع في الحكمالمنصوص إلى غيره وهو 
وهو مستوحى من كالم العرب يقول ابن  ،على ما ورد ووصل إلينا من لغاتهمغير المألوف 

  12"انه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب باري عن النحو:"االن

تظهر العالقة الجدلية بين النحو كعلم والقياس كمنهج، فالنحاة استعملوا القياس في األوزان 
كذلك صيغة "تفاعل ، حرفة نحو: نجارة، حياكة، صحافةعالة " فهو فقاسوا كل ما هو على وزن " فِ 

 .التظاهر بالشيء مثل تجاهل، تفاعلتقاتل تضارب، وتدل أيضا على  "تدل على المشاركة:

 :تعريف القياس

وقد سلك القدماء  يجرى مصطلح )القياس( عند النظر في القواعد العربية وفي اصولها على وجوه كثيرة ،
المشكالت تكد العقل  في الحديث عنها ))طريق التفصيل والتشعيب وااللتواء  والتعقيد، وفتحوا بسببه ابوابا من

عليها احكاما عجيبة لغوية رتبوا  ،في علم اصول الفقه روابط واشباهاوعقدوا بينه وبين القياس  ،وترهق الفكر
  ،.التفريع اسرافا جاوز حد االبانة ((وشرعية، واسرفوا في التفصيل و 

  القياس االستعمالي:
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ويريد بغير المنقول  ،13لمنقول اذا كان في معناه"غير االقياس حمل :" وفي هذا الوجه يقول ابن االنباري
ثالجة وعصارة على مثال قولهم قداحة  :لذي تحاكى به كالم العربي الفصيح، كأن تقولكالمنا المستحدث ا

وبرادة ...الخ ، وان لم يكن هذا أو ذاك منقوال عنهم ، وكان ترفع في كالمك ما يستحق ان يكون فاعال ، وان 
لما كان :" يكون مفعوال به ...الخ ، وان لم يكن منقول عنهم ، وذلك ألنه كما يقول االنباري تنصب ما يستحق ان

محاكاة للعرب في طرائقهم والقياس بهذا المعنى ، 14"غير المنقول عنهم في معنى المنقول كان محموال عليه
)كاإلبدال واالعالل والحذف وما يعرض لها من احكام  ،المنا على كالمهم، في صوغ الكلمةوحمل ك ،اللغوية

  (.والزيادة ...الخ

 القياس النحوي

جراء حكم االصل على الفرع القياس حمل فرع على اصل بعي هذا الوجه يقول ابن االنباري:" وف لة وا 
و تقول نصبت )ال( النافية للجنس االسم أب الفعل المضارع قياسا على االسم لمشابهته له، اعر إ :،كأن تقول
ر قياسا على )إّن( لمشابهتها اياها في التوكيد، فإن )ال( تأتي لتوكيد النفي كما تأتي )إن( لتوكيد ورفعت الخي

 وهذا ما م الثابت عن العرب بالنقل الصحيح،الى العلة الحك والقياس بهذا المعنى يبتدعه النحوي تنبيها   15"االثبات
 .)النحو كله قياس ( :يعنيه النحاة حين يقولون

أما القياس في عرف النحاة اس يقول الدكتور تمام حسان:" بين هذين الوجهين من وجوه القيوفي الفرق 
 ، وبهذا المعنى الول هو انتحاء كالم العرب، واألما من قبيل القياس النحويأو  ،من قبيل القياس االستعمالي
و كذلك مما يطبقه مجمع اللغة وهذا القياس هو وسيلة كسب اللغة في الطفولة، وه ...يكون نحوا بل تطبيقا للنحو

ول هو ذا كان األا  س الثاني فهو النحو كما يراه النحاة ، و ما القياأ .في صوغ المصطلحات والفاظ الحضارة ..
 16نتحاء فالثاني هو النحو."اإل

 أركان القياس:

و)علة( صل)المقيس عليه (، وفرع )المقيس( : ايقول ابن االنباري:" والبد لكل قياس من أربعة اشياء
سند الفعل اليه مقدما عليه أُ وذلك مثل ان تركب قياسا في الداللة على رفع مالم يسم فاعله فتقول: اسم  ،و)حكم(

ن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل، فاألصل هو الفاعل والفرع هو مالم يسم فاعله، والعلة الجامعة هي أفوجب  ،
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كون لألصل الذي هو الفاعل وانما اجرى على الفرع هو مالم االسناد والحكم هو الرفع واالصل في الرفع ان ي
 17لنحو كل القياس من اقيسة النحو."يسم فاعله بالعلة الجامعة التي هي االسناد، وعلى هذا ا

ل عن و المنقو أو المقيس عليه أ، فاألصل )و ِطباعة قياسا على ِتجارة وِزراعةأحافة وكأن تقول صِ 
مر و األأا صحافة وطباعة ن والعلة ) و المقيس أو غير منقول ( هو قولنأوالفرع ) ،زراعةالعرب ( هو التجارة و 

ك في الداللة ذا تحققت العلة( هو االشتراإو ما يثبت للمقيس والحكم ) أ ،( االشتراك في الصيغةامع بينهماالج
 و يحترف حرفة. على من يمتهن مهنة أ

 أقسام القياس:

 .، وقياس الشبه، وقياس الطرد: قياس العلةالى ثالثة اقسام ي القياس النحوينبار يقسم ابن األ

 أوال: قياس العلة: 

بما ومثل له  18صل"التي علق عليها الحكم في األ ن يحمل الفرع على االصل بالعلةأهو  :"لوفيه يقو 
)ليس(  ومن امثلته ان يقوم من منع تقديم خبرم فاعله على الفاعل بعلة االسناد، سبق بينه من حمل مالم يس

عليها: ال يجوز تقديم خبرها عليها قياسا على )عسى( فانه ال يجوز تقديم خبرها عليها، وعلة المنع عدم تصريف 
 الفعل.

ومع أن النحاة يقررون أن الحكم يجرى مع العلة وجودا وعدما فانهم يقررون أن الشواذ ال تنقض هذا 
صل في كل واو تحركت ال ترى ان األآلى القواعد المطردة والشواذ ال تورد نقضا ع:" الحكم، يقول ابن االنباري

وانفتح ما قبلها أن تُقلب ألفا  نحو باب ودار واألصل فيهما )بوب ودور( فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها ٌقِلبت 
 19ألفا  فال يجوز أن ُيورد )القود( و)الحوكة: جمع حائك( نقضا  لشذوذه في بابه."

  ثانيًا: قياس الشبه

أن يحمل الفرع على األصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في األصل  "وفيه يقول:
)يضرب( على ضارب وكما أن  " وذلك أن يدل على إعراب المضارع بأنه على حركة االسم وسكونه، فإن قولك
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حركاته وسكناته وليست هذه  )ضاربا ( ُمعأرب كذلك ما أشبهه، والعلة جامعة هنا: جريان الفعل على االسم في
 20العلة هي التي أوجبت له اإلعراب"

والشبه المقصود هنا قد يكون من جهة اللفظ كالمثال السابق، وقد يكون من جهة المعنى، ومثاله أن 
أسماء االفعال نحو) عليك ومكانك وامامك( مشابهة في المعنى لألفعال التي قامت هذه األسماء مقامها وهي 

ت وتقدم( ولهذا الشبه أجاز الكوفيون تقديم معمول أسماء األفعال قياسا  على جواز تقديمه على األفعال )الزم واثب
 التي قامت مقامها.

وقياس الشبه قياس صحيح يجوز التمثل به في أوجه الوجهين كقياس العلة، ألن قياس العلة يوجب غلبة 
 ضي أن يكون حكمه مثل حكمه.الظن، وكذلك قياس الشبه، وألن مشابهة الفرع لألصل تقت

 ثالثًا: قياس الطرد

الحكم وتُفِقد اإلحالة )المناسبة( في العلة، واختلفوا في كونه حجة فذهب قوم   هو الذي يوجد معهوفيه يقول:"     
إلى أنه ليس حجة، ألن مجرد الطرد ال يوجب غلبة الظن أال ترى أنك لو عللت بنا ليس في عدم التصريف، 

ناء في كل فعل غير متصرف، فلما كان ذلك الطرد ال يغلب على الظن أن بناء )ليس( لعدم الطراد الب
ذا ثبت بطالن هذه العلة مع  التصرف...بل نعلم يقينا   أن )ليس( إنما بني ألن األصل في األفعال البناء...وا 

 21اطرادها علم أن مجرد الطرد ال يكتفى به فال بد من إحالة أو شبهه"

القياس: أهمية  

القياس عملية عقلية فطرية، يقوم بها أفراد الجماعة اللغوية كبيرهم وصغيرهم على سواء، بل إن البحوث       
الحديثة أكدت اكتساب اللغة يقوم على اساسها، والقياس عملية إبداعية من حيث إنه يضيف إلى اللغة صيغا  

ن هذه الصي  والتراكيب في الغالب على مثال معروف، وتراكيب لم تعرفها من قبل، كما أنه عملية محافظة، أل
ويقول المازني في) التصريف(:" أن ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم، وما لم يكن في كالم العرب 

فيقول:" اعلم أن إنكار القياس في  ابن األنباري على من أنكروا القياس ، كما يرد22فليس له معنى في كالمهم"
 23ق، ألن النحو كله قياس.النحو ال يتحق
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