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  فقه�اللغة:�مناهجه�وقضاياه
  

  عبد�اللطيف�إ./�د

  ،�الهند،�ك$��تروننت��امكلية�الجامعة،�،�أستاذ�مساعد،�قسم�العربية

  

�من�حيث�أصو  �اللغة؛ ̄صط[ح�عdى�العلم�الذي�يع��jبدراسة�قضايا �ومفردا«�ا،�يطلق�فقه�اللغة��ي� ا«�ا،
وتراكي�éا،�و�ي�خصائصها�الصوتية،�والصرفية،�والنحوية،�والد�لية،�وما�يطرأ�عل¸�ا�من�تغي$�ات،�وما�ينشأ�
�يجري�ويدور��ي� �تواجهه�من�مشك[ت�إvى�غ$��ذلك�مما �يثار�حول�العربية�من�قضايا،�وما من�لهجات،�وما

  م�بفهم�اللغة،�ودراسة�موضوعا«�ا،�وقضاياها.،�فيقال:�هو�العلويمكن�أن�يعرف�تعريفا�موجزا�.فلكه

  العلوم�ا�تعلقة�بفقه�اللغة:�

العلوم�الشرعية:�كعلم�الحديث،�وعلم�نحن�نعرف��ي�الدراسات�اللغوية�الصلة�الوثيقة�ب$ن�اللغة�و  •
فإن�لها�.�،�وعلم�العقيدة،�وعلم�الفقه،�وغ$�ها�من�علوم�الشريعة-عموما-التفس$�،�وعلوم�القرآن�

وثيقا�بفقه�اللغة؛�من�حيث�د�لة�_لفاظ،�ومعرفة�الغريب،�واصط[حات�الناس،�وعرفهم�ارتباطا�
  �ي�_لفاظ�إvى�غ$��ذلك�مما���يتسع�اPجال�لتفصيله.�

�واختصار�وب$ن�اللغة�و  • �يفيد�من�فقه�اللغة�من�جهة�تقريب�_لفاظ�الطبية، �فهو�مما علم�الطب:
  �لتعريب.�،�أو�ا̄شتقاقاPصطلحات�الطويلة�عن�طريق�

�و  • �اللغة �كث$��من�وب$ن �وإدراك �وتحليلها، �اللغة، �فهم �عdى �تع$ن VWال� �العلوم �فهو�من �النفس: علم
  �.مسائلها؛�فاللغة�من�أنواع�السلوك�البشري،�و×ي�تكشف�عن�نفسية�اPتكلم،�وأسراره

�والجغرافيا • �التاريخ، �وب$ن �يم�وبي½�ا �فبواسط±�ما ؛
ً
�كث$�ا �الباحث�اللغوي �يساعدان �تفس$��فإ�ما كن

  قضايا�انتشار�اللغة،�وانحسارها،�وحدوث�اللهجات،�ودخول�_لفاظ�الجديدة�وغ$�ها.�

وبي½�ا�وب$ن�الحضارة�واPجتمع،�وبي½�ا�وب$ن�_خ[ق،�كما�نعرف�الَع[قة�القوية�ب$ن�اللغة�وب$ن�طرق� •
  .تدريسها�وتعليمها

لوم�واPعارف�_خرى�اهتمام�اPحَدث$ن،�ح��Wوقد�نالت�هذه�الجوانب�اPش§�كة�ب$ن�اللغة�وب$ن�غ$�ها�من�الع
�أقساما�خاصة�أصبحنا ̄جتماع�اللغوي،�وعلم��نرى� ن��ي�جامعات�أوربا �كعلم� لهذه�الجوانب�اPش§�كة،

 النفس�اللغوي،�والجغرافيا�اللغوية،...�وغ$�ها.�

 ا�ناهج�ا�شهورة�&ي�بحث�فقه�اللغة�

�الوصفي .١ �معينا�نهج �لغوية �وهو�بحث�ظاهرة �ووصفها،�: �تلك�الظاهرة، �وذلك�بم[حظة �محددة. �ف§�ة ��ي ة
�نطق�_صوات� �البحث��ي �ذلك: �عdى �ومن�_مثلة �وكشف�خصائص�تلك�الظاهرة. والحديث�عن�جوان�éا،

اهdي.�الحلقية��ي�منطقة�ما،�أو�دراسة�أساليب�النفي��ي�ديوان�شاعر،�أو�د�لة�بعض�_لفاظ��ي�العصر�الج
وصفية،�وكث$��من�البحوث�العربية�تس$��عdى�هذا�اPنهج،�وكذلك�أك¿��البحوث��وثافهذه�وما�شاكلها�تعد�بح

 .�لبحث��ي�اللغة،�وأك¿�ها�استعما�ويعد�اPنهج�الوصفي�أهم�مناهج�ا�الحديثة.

�التاري±ي .٢ �مثال�ذلك:�ا�نهج �خ[ل�التاريخ. �وتغ$�ا«�ا �من�حيث�تطورها، �وهو�الذي�يبحث��ي�قضية�لغوية :



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ١٤٢

142 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ن�_لفاظ،�ودراسة�د�ل±�ا��ي�الشعر�الجاهdي،�ثم�معان¸�ا��ي�العصور��س[مية�إvى�عصرنا�اختيار�مجموعة�م
 الحاضر.�

:�ويع�VjاPقارنة�ب$ن�لغت$ن�أو�أك¿��من�اللغات�ال�VWتنت¬�Vإvى�مجموعة�واحدة،�محاو��توضيح�ما�ا�نهج�ا�قارن  .٣
�أو�الد��  �من�خ[فات�أو�تقارب��ي�_صوات،�أو�البنية، �وي[حظ�أن�اPنهج�التاريíي�بي½�ما �أو�ال§�اكيب. ت،

�عdى�البحث�الوصفي.�
ً
 واPقارن�يعتمدان�أساسا

ن�إ:�وهو�الذي�يفيد�من�اPناهج�السابقة،�ويحاول�إيجاد�قواعد�عامة�تصدق�عdى�أك¿��اللغات.�ا�نهج�العام .٤
� �تحت�اPنهج �تندرج �السابقة �الث[ثة �اPناهج �من �أي ��ي ���تدخل VWال� �اللغة�اPوضوعات �دراسة ��ي العام

كالحديث�عن�نشأة�اللغة،�واكتساب�الطفل�للد��ت،�وتقسيم�اللغات،�والصراع�بي½�ا،�وكحدوث�اللهجات�
  وأسباب�ذلك،�وضعف�اللغة،�أو�قو«�ا�إvى�غ$��ذلك.�

  -قضايا�فقه�اللغة:

ه�اللغة،�Åن�ميدانه�فقالتطور�اللغوي�سواء�كان��ي�اPع��jأو�الصوت�أو�النحو�هو�القضايا�اPهم��ي�مجال�
الكلمات�ومعان¸�ا،�ومعاني�الكلمات���تستقر�عdى�حال،�بل�×ي��ي�تغ$��مستمر�،�ومطالعة�أحد�معاجم�العربية�

؛�ويظهر�هذا�التغ$���ي�صورت$ن�ت��هن�عdى�هذا�التطور�وتب$ن�أن�معاني�الكلمات�متغ$�ة�من�عصر�إvى�عصر.
).�١(الثانية:�عندما�تضاف�كلمة�جديدة�إvى�مدلول�قديم،�و مة_وvى:�عندما�يضاف�مدلول�جديد�إvى�كلمة�قدي

�إحدى�هذين�الحاجة �تؤدي�إvى VWالعوامل�ال� �فيحاولون��،إن�من�أهم �جديد، �jعن�مع����تع �جديدة كلمة
� �القديمة، �اللفظ�ود�لته �هذا �ب$ن �فتتغ$��الع[قة �القديمة، �اللفظية �ذخ$�«�م �من �لـه �داٍل يكون�و تعي$ن

̄جتماÙي�والثقا�ي�للمجتمعات��نسانيةvى�كلمة�جإاجة�حال أو�أسباب��،ديدة�بأسباب�خارجية�مثل�التطور�
  .�ومن�_سباب�الداخلية:)٢(داخلية�مرتبطة�باللغة�وتراكي�éا�وع[قا«�ا�بفصيل±�ا�اللغوية

ا�الفرق�مأب$ن�الناس،�يتداولو�ا�كما�يتداولون�الدراهم�ويستبدلون���ا�الحاجات،��اللغة�للتفاهم�:�ستعمال .١
���ي

ً
أن�التبادل�باللغة�يكون�بواسطة�_ذهان�والنفوس.�وتختلف�باÅشخاص�والبيئات�فالد�لة�تتشكل�تبعا

 لذلك،�وتتنوع�بتنوع�التجارب�و_حداث�و_جيال.�

التبدل�من�أسباب�التطور�الد�vي�ال�VWتأتي�من�داخل�اللغة.�ومن�_لفاظ�ال�VWانحرفت�:��نتقال�أو التبدل .٢
�كلمة�عن�د� �سياق�مع$ن�من�الك[م ��ي �واستعمالها �Åلفاظ�معينة �بسبب�مجاور«�ا �وأصل�‘‘الفشل’’ل±�ا ،

�"الفزع�والج�ن�والضعف" و��تنازعوا�’’.�واستعملت���ذا�اPع���jي�القرآن�الكريم��ي�قولـه�تعاvى�:�)٣(معناها�:
�وتذهب�ريحكم.. ��.]�٤٦:[_نفال‘‘ فتفشلوا �_ ‘‘ اتقى’’فكلمة ��ي Vjنفسهتع� �وÐى �استعملت�كلمة��،صل: ثم

��،بمع��jأعم�من�اPع��j_صdي‘‘ التقوى ’’ ‘‘ التقي�واPتقي’’فأصبحت�تفيد�العمل�الصالح،�وأصبحت�كلمات:
أن�العرب�تقول�:�"رجل�تقي،�ويجمع�عdى�‘‘ لسان�العرب’’تدل�عdى�الرجل�الصالح،�ذكر�ابن�منظور��ي�معجم�

 .�)٤(لعذاب�واPعا.��Vبالعمل�الصالح،�وأصلـه�من�وقيت�نف�V�Íأق¸�ا"أتقياء،�معناه�أنه�ُموٍق�نفسه�من�ا

�كالبواعث��بداعية،�واPجازات�الفنية�لغرض��:و�ستعارةا�جاز� .٣ وقد�يرجع�تغ$��اPع��jإvى�أسباب�خاصة،
�التعب$�. ��ي �و¯فتنان �اPعاصرون�¯تساع �اللغة �علماء �وجد ̄ستعارة�،وقد �و �اPجاز�اPرسل نماذج��،�ي

�آخر �إvى �مجاٍل �من �ونقلها �وتطورها �لتغ$��الد��ت �الكلمات�)٥(أساسية �لكث$��من �اPجازي �فا�ستعمال .
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فإن�الكلمة�تتغ$��قيم±�ا�الد�لية�عندما�تستخدم�بصورة��،"يعطينا�ع[قات�جديدة،�تتجاوز�الد�لة�اPباشرة
�تس§�Ùي�وتتحول�من�مجال�إvى�مجال،�فتكتسب��ي�موقعها�الجديد�درجة�أ�،مجازية عdى�من�الوضوح��Åا

�كما�وجد�الباحثون�اPعاصرون�أن�التشابه�ب$ن�_شياء�قد�يو�)١(̄نتباه��ي�سياقها�الجديد" باستعمال��ى.
 .‘مصطلحات�جديدة�مع��ة،�تتضمن�فكرة�التشابه�واPماثلة

ي�نتيجة�لسبل�عديدة�وقد�رأى�بعض�الباحث$ن�اPعاصرين�أن�الكث$��من�حا�ت�التغ$��والتحول�الد�vي�إنما�×
�كذلك �ولغراب±�ا �لتشع�éا �حصرها ��.‘��يسهل �سنة �اPتو�ى �الرازي �أبو�حاتم �٣٢٢ب$ن �كتابه ��ي ��ي�’’هـ الزينة

  �ي�دراسة�التطور�الد�vي،�أن�تلك�اللغة:�‘‘ الكلمات��س[مية

 إما�قديمة�موروثة�بألفاظها�ود��«�ا� -١

٢- �Gم�معناها�أو�وإما�ألفاظ�قديمة�منحت�د��ت�جديدة�بعد�م ُعِمّ
َ
يء��س[م،�أي�أ�ا�أصا��ا�التطور�الد�vي�ف

ص�أو�ُنِقل�إvى�مع��jآخر،�وكانت�من�قبل�مستعملة��ي�د��ت�أخرى.� ِصّ
ُ
 خ

وإما�ألفاظ�جديدة��ي�صيغها�ود��«�ا،�و×ي�من�البنية�الصرفية�العربية�نزل���ا�القرآن�أو�دل�عل¸�ا�الرسول�� -٣
 قبل�ذلك.��،�ولم�تكن�تعرفها�العرب(ص)

وإما�ألفاظ�أعجمية�اق§�ض±�ا�العرب�من�لغات�_مم�_خرى�وعرب±�ا،�أي�أ�ا�صاغ±�ا�عdى�أبني±�ا�وأنشأ«�ا�عdى�� -٤
�أو�باPشا��ة-أوزا�ا�

ً
 فأصبحت�من�نسيج�العربية�ولم�تعد�إvى�أصولها�القديمة�بعد.��-إما�اPتطورة�د�ليا

�ال�VWتدعو�أهل�لغة�إ vى�اق§�اض�بعض�الكلمات�ال���VWتوجد��ي�لغ±�م�من�لغات�فالحاجة�أو�الضرورة�×ي
سبب��ون�عام��ي�جميع�اللغات،�وهو�أيضاأخرى�واستعمالها،�فاللغات�يستع$��بعضها�من�بعض،�وهذا�قان

  �.)٢(من�أسباب�التطور�الد�vي

  القضايا�ا�همة�ال·�jتؤدي�إ¦ى�تطور�الدLلة�:�

�لة�_لفاظ�تتغ$��حسب�الحاجات�والحا�ت�ال�VWيك¿��ف¸�ا�داستعمال�بعض�الكلمات�&ي�مدلوLت�معينة�:� .١
،�ويقصر�مدلولـه�عdى�الحا�ت�¿�ة�استعمالها�بمرور�_يام�خاصااستعمالها،�اPع��jالعام�لكلمة�معينة�تص$��بك

ال�VWشاع�ف¸�ا�استعماله،�ومن�ذلك�جميع�اPفردات�ال�VWكانت�عند�العرب��ي�الجاهلية�عامة�اPدلول�ثم�شاع�
�واPؤمن�ا �والصوم �والحج �كالص[ة �وشعائره، �الدين �بشؤون �تتعلق �خاصة �معان ��ي ��س[م ��ي ستعمالها

 والكافر�واPنافق�والركوع�والسجود�...�إلخ.

�الكلمة .٢ �غموض�مع}© �بفصيلة�من��: �مرتبطة �وتكون�الكلمة �_ذهان، ��ي
ً
�واضحا �كان�مدلول�الكلمة وكلما

�تعرضه�لل �ك¿��تقلبه�الكلمات�معروفة�_صل�قلَّ
ً
�غامضا

ً
تغي$�،�ويساعد�عdى�إيضاح�مدلولها.�وكلما�كان�م�éما
̄ستعمال ̄نحراف�و��تكون�لها�أسرة�معروفة�_صل�متداولة� فذلك�يؤدي�إvى��،وضعفت�مقاومته�لعوامل�

 .غموض�معناها�وإ��امه

أصوات�الكلمة�يساعد��،�فثباتوقد�يكون�التطور�الصوتي�سببا��ي�التطور�الد�vي�أحياناالتطور�الصوتي:� .٣
عdى�ثبات�معناها،�وتغ$��أصوا«�ا�يساعد�عdى�تغ$��معناها،�Åن�تغ$��صورة�الكلمة�الصوتية�يضعف�صل±�ا��ي�

�عرضة�للتغ$��و¯نحراف �يجعل�معناها �وأسر«�ا،�وهذا �فتطور�أصوات�الكلمة�قد�يجعلها�‘_ذهان�بأصلها .
Pآخر�فيختلط�ا��jجديدتصبح�مماثلة�لكلمة�أخرى�لها�مع��jعنيان�وينجم�عن�ذلك�مع. 

                                                           
�     � RC� g=
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عندما�يستعاض�من�العبارة�كلمة�واحدة،�لتؤدي�اPع��jالذي�تؤديه�العبارة�كاملة،�فتتغ$��اختصار�العبارة:� .٤
�"الذوات"د�لة�هذه�الكلمة�بمرور�_يام،�ثم�تصبح�الصلة�بي½�ا�وب$ن�معناها�الجديد�غ$��واضحة.�مث[�كلمة�

 .)١"(ذوات�_م[ك’’ب[�شك�مختصرة�من�عبارة��×ي

ومن�عوامل�التطور�الد�vي�ك¿�ة�دوران�الكلمة��ي�الحديث،�فإننا�"ن[حظ�أن�مع��jالكلمة�كÎ.ة��ستعمال:� .٥
ُه�كل�مرة� �للتغ$��كلما�زاد�استعمالها،�وك¿��ورودها��ي�نصوص�مختلفة،�Åن�الذهن��ي�الواقع�ُيَوجَّ

ً
يزيد�تعرضا

يجب�أن�نفهم�.�ومن�هنا�ينتج�ما�يسم��بالتأقلم�.لق�معان�جديدة�ي�اتجاهات�جديدة،�وذلك�يو�ي�إليه�بخ
̄سم،�قدرة�الكلما � �تبعامن�هذا ل[ستعما�ت�اPختلفة�ال�VWتستعمل�ف¸�ا،��ت�عdى�اتخاذ�د��ت�متنوعة،

�مكتب،�إذ�كانت�bureauوعندنا�مثال�جميل�عن�التأقلم��ي�كلمة��.وعdى�البقاء��ي�اللغة�مع�هذه�الد��ت :
غطى���ذا�النسج،�ثم��تدل��ي

ُ
_صل�عdى�نوع�من�نسج�الصوف�الغليظ.�ثم�أطلقت�عdى�قطعة�_ثاث�ال�VWت

�كانت،�ثم�عdى�الغرفة�ال�VWتحتوي�عdى�هذه�القطعة�من�_ثاث،�
ً
عdى�قطعة�_ثاث�ال�VWتستعمل�للكتابة�أيا

عdى�أية��ه�_عمال،�وأخ$�اذين�يقومون���ذثم�عdى�_عمال�ال�VWتعمل��ي�هذه�الغرفة،�ثم�عdى�_شخاص�ال
 مجموعة�من�_شخاص�تقوم�بإدارة�إحدى��دارات�أو�الجمعيات.

�بتذال�أو��نحطاط��ع}©�الكلمة�:� .٦  

الذي�يصيب�_لفاظ��ي�كل�لغة�لظروف�سياسية�أو�اجتماعية�أو�عاطفية،�فكلمة�هو�̄بتذال�أو�¯نحطاط�
،�)البواب(ثم�انحدرت��ي�وقتنا�الحاضر�إvى�مع���j)،ئيس�الوزراءر (كانت�تع��Vjي�الدولة�_ندلسية:��)الحاجب(

�العامل�هو��ي�حد�ذاته�أحد�مظاهر�‘)٢)(الشرطي(العربية�أصبحت�تع��Vjي��سبانية��)الوزير(وكلمة� �وهذا .
  التطور�الد�vي�كما�س�åى.

الد�لة�اPعاصرين�إن�أسباب�تغ$��اPع��jكث$�ة�ومتنوعة،�قد�تستع�V�úعdى�الحصر،�وقد�ذكر�بعض�علماء�
�لتغ$��اPع�j،�ثم�انت¬��إvى�القول:�"إن�عملية�تغ$��اPع��jمسألة�صعبة�ومعقدة،�

ً
أك¿��من�واحد�وث[ث$ن�سببا

وبعضها�فريد��ي�نوعه،�وعdى�الرغم�من�ذلك�يمكن�استنباط�عدة�أسباب�مهمة�لتغ$��اPعاني،�وهذه�_سباب�
استطاع�علماء�اللغة�اPعاصرون��.)٣(ن�Vþوالحاجة�إvى�اسم�جديد"لغوية�وتاريخية�ونفسية،�وم½�ا�التأث$��_ج

ن�أهم�مظاهر�التطور�الد�vي�ال�VW.�إاهر�رئيسة�تصدق�عdى�اللغات�جميعاأن�يحصروا�التطور�الد�vي��ي�مظ
�أو�تغي$��مجال�استعمالها �تخصيص�د�لة�الكلمة،�أو�تعميم�د�ل±�ا، و��بد�من�.�تصيب�_لفاظ�ث[ثة،�×ي:

�القو  �إن �وأغنوها��العرب�علماءالل �الد�vي، �مظاهر�التطور �من �اPظاهر�الث[ثة �هذه �إvى �تن�éوا �قد _وائل
  بالبحث�و_مثلة�الكث$�ة.
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