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، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ورحمة هللا تعالى، أبنائي الطلبةالسالم عليكم        

 وأن يحفظكم هللا تعالى من كل سوء ومكروه.

 املقررة للفصل فقه اللغةالخاص بوحدة  أما بعد، ففي هذا امللف جزء من املقرر 

  تعالى.  في األيام املقبلة إن شاء هللابالتتمة وسألحقه ، الثاني

 

 

 

 قبالتوفي                                                                                   
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 نظريات نشأة اللغة اإلنسانية

 تقديم:

علماء واملفكرون يف شيء من مسائل علم اللغة، كما اختلفوا حول موضوع نشأة اللغة، وقد المل خيتلف 

هلذا معارضني  تنوعت آراؤهم، واختلفت مذاهبهم، ومع ذلك مل يصلوا يف حبوثهم إىل نتائج يقينية، فانفصلوا إىل

 .اليت تصب يف صميمهميكن التحقق من صحة وقائعه، ومؤيدين للبحوث اللغوية  باعتباره موضوعا ال املوضوع

، لكن ليس يف أدلة حول أصل اللغةوعندما ظهرت الدراسات اللسانية احلديثة، اختلفت النظريات واآلراء 

سنوات حىت أنه يف ال ل منها لحل القطع أو الظن القريب.أّي من تلك النظريات ما تطمئن إليه النفوس، ويُ 

هذا املوضوع، وقررت اجلمعية اللغوية يف باريس عدم مناقشته هنائيا، أو قبول أي األخرية انصرف الباحثون عن 

 .اخلوض فيهحبث فيه لعرضه أو 

لكن، رغم أنه يتعذر الوقوف على رأي، ال جيد فيه الباحث نقصا أو عليه اعرتاض. إال أنه من الضروري 

 ت اليت سيقت حول تفسري نشأة اللغة اإلنسانية.معرفة خمتلف النظريا

 تعريف اللغة: -1

جلت فيه اإلرهاصات األوىل للتعامل مع املسألة اللغوية بشكل من يعد القرن الرابع اهلجري، قرنا سُ 

(، هو أول من أعطى تعريفا جامعا للغة يف كتابه هـ293تاملوضعية واملنطقية، وغالب الظن أن "ابن جين" )

يف كتابه "الصاحيب يف فقه للغة وسنن العرب يف  هـ(293)ت فلم يتطرق له كل من "ابن فارس""، الخصائص"

يف "باب القول على اللغة  فعرفها بقوله يف مصنفه )فقه اللغة وسر العربية(. ه(939)ت كالمها(  و"الثعاليب"

 ".وماهي": "أما حدها فهي أصوات يُعرب هبا كل قوم عن أغراضهم
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له على معظم جوانب التعريف اليت عرضها علم اللغة يف العصر اشتمال ؛مطابقا لتعريفات احملدثني هلا فكان تعريفه

وهذا التعريف دقيق ويتفق يف جوهره مع ": يف كتابه "مدخل إىل علم اللغة" "فهمي حجازي"يقول  احلديث.

 الصوتية للرموز اللغوية، ويبني أيضاالطبيعة  -من جانب -فهو يؤكد عناصر تعريف اللغة عند الباحثني املعاصرين

فكار يف اطار البيئة اللغوية، ويذكر كذلك أهنا تؤدي وظيفتها يف جتماعية هي التعبري ونقل األأن وظيفتها اال

 ".جمتمع بعينه، فلكل قوم لغتهم

  مقصوده".ه( يف مقدمته بقوله: "اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن 808وعرفها "ابن خلدون" )

 ( يف خمتصره بقوله "هي كل لفظ وضع ملعىن"، وهو هنا يساوي اللغة مبفردات اللغة. هـ696تو"ابن احلاجب" ) 

بأهنا "وسيلة إنسانية لحضة وغري غريزية إليصال األفكار والعواطف والرغبات عن طريق  كذلك،  وعرفها "سابري"

ات احليوانات واألصوات غري الكالمية اليت يصدرها وهو تعريف خُيرج أصو نظام من اإلشارات املقصودة". 

 اإلنسان؛ كالبكاء والسعال أو الضحك، ألهنا ليست أجزاء من نظام اللغة.

جعل تعريف اللغة يقوم على جوانب  لسابق، جنده يتميز عن غريه؛ ألنهلكن إذا ُعدنا لتعريف "ابن جين" ا

 أساسة: 

ارة عن أصوات منطوقة، وقوله أهنا أصوات خُيرج "الكتابة"، اخلاصية الصوتية للغة؛ أي أن اللغة عب -

ويقصر اللغة على اجلانب الصويت. وإن كانت بعض التعاريف احلديثة تتوسع، فتدخل يف اللغة كل وسيلة للتفاهم؛ 

 . طبيعتها الصوتيةمن إشارات وتعبريات الوجه، وإمياءات وغريها، لكن األشهر هو 

 نقل األفكار، والتعبري عن األغراض داخل اجملتمع الواحد.ل؛ باعتبارها وسيلة الوظيفة االجتماعية للغة -

 أهم نظريات نشأة اللغة اإلنسانية: -2

 نظرية االلهام والوحي والتوقيف:أوال:           

ال َيَد ، عز وجل أن اللغة اإلنسانية إهلام، ووحي من اهلل ، يفتتلخص هذه النظرية عند القائلني هبا  



                                                                                                                                                           
      

4 
 

أنصارها منذ أقدم ا وهللإلنسان يف وضعها؛ فهو أعجز من ذلك؛ فهي بذلك توقيفية ال جمال لالجتهاد فيها. 

 ق.980اليوناين )هريا لكيت( ت العصور؛ فهي تنسب للفيلسوف

: يف "الصاحيب" حيث قال ""ابن فارس بينهم وقد قال هبذه النظرية غري قليل من علماء املسلمني، ومن

  .""َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكلََّها"أقول إن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله جل ثناؤه: "

يقول: علم األمساء  بقوله: "فكان ابن عباس  "ابن عباس"وذكر أربعة أقوال يف تفسري األمساء، مث رّجح قول 

الناس من دابة، وأرض، وسهل، وجبل، ومحار، وأشباه ذلك من األمم  اليت يتعارفها هذه األمساء كلها. وهي

صيف عن جماهد: قال: علَّمه اسم كل شيء. وقال غريمها: إمنا علمه أمساء املالئكة.  وقال وغريها. وروى خُ 

 ".آخرون: إمنا علمه أمساء ذريته أمجعني. والذي نذهب إليه من ذلك ما ذكرنا عن ابن عباس

فهو ياول إثبات مذهبه عن طريق إبطال ما ذهب إليه  ؛قلي الذي ساقه "ابن فارس"أما الدليل الع

والدليل َعَلى ِصحَّة َما نذهب إِلَْيِه إمجاُع العلماء َعَلى احتجاج "أصحاب القول باملواضعة واالصطالح، يقول: 

ولو َكاَنْت اللغة ُمواَضَعًة واصطالحًا ملَْ  بلغة القوم فيما خيتلفون ِفيِه َأْو يتفقون َعَلْيِه، مُثَّ احتجاجهم بأشعارهم،

أي أن االحتجاج  ."يكن أولئك يف االحتجاج هبم بأوىل منا يف االحتجاج َلْو اصطلحنا َعَلى لغة اليوم وال فرق

 بلغة القوم يف تلك الفرتة الزمنية اليت حددها العلماء فيه داللة على أن اللغة توقيف من عند اهلل تعاىل.

وخلٌَّة أخرى أنه ملَْ يبلغنا أن قومًا من العرب يف زماٍن يُقارب زمانَه أمجعوا َعَلى تسمية شيء من ويضيف "

وهو قول يُبطل فيه كذلك القول بأن  ."األشياء مصطِلِحني َعَلْيِه، فكنا َنستِدل بذلك َعَلى اصطالح َكاَن قبلهم

 اللغة اصطالح بشري.

هب التوقيف، فقد أيد هذا املذهب العديد من علماء العربية، ومل يكن "ابن فارس" وحده من قال مبذ

ه( يف كتابه "اإلحكام يف أصول 936)ت "ابن حزم األندلسي"ه( و 233)ت "أبو علي الفارسي"منهم؛ 
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 جالل الدين السيوطي يف "االقرتاح". األحكام"

وقد سجل  ،وكان مرتددا بني التوقيف واالصطالح يف اخلصائص فقد عرض هذه النظرية "ابن جين"أما 

هذا ": "باب القول على أصل اللغة، أإهلام هي أم اصطالح؟يف "حيث قال  ،كتابهتردده يف غري موضع من  

وج إىل فضل تأمل غري أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة، إمنا هو تواضع واصطالح ال وحي موضع لحُ 

، بل تردد فيها هو وشيخه "ابن فارسـ"مل جيزم هبا ك، يُظهر أنه برأِي أكثر أهل النظرللباب ره يصدوت ،"وتوقيف

إال أن أبا بقوله: "حيث أعقب ذلك ، بني التوقيف واإلهلام، والقول باملواضعة واالصطالح. "أبو علي الفارسي"

َوَعلََّم آَدَم "بقوله سبحانه:  -أي احتج أبو علي-قال يل يوًما: هي من عند اهلل، واحتج بقوله  -رمحه اهلل-علي 

وهذا ال يتناول موضع اخلالف، وذلك أنه قد جيوز أن يكون تأويله، أي تأويل قول ": أضاف مث "،"اأَلْسَماَء ُكلََّها

أقدر آدم على أن واضع عليها، وهذا املعىن من عند اهلل سبحانه ال لحالة، فإذا كان  "َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها"اهلل: 

 ."ذلك لحتماًل غري مستنكر؛ سقط االستدالل به

 أدلة أصحاب التوقيف: -

"واهلل خلق  ما ورد هبذا الصدد يف العهد القدمي من اإلجنيل إىلعلماء الغرب املؤيدون هلذه النظرية  ستندي

من طني مجيع حيوانات احلقول، ومجيع طيور السماء، مث دعا آدم لريى كيف يسميها. وليحمل كل منها االسم 

  .الذي يضعه له اإلنسان. فوضع آدم أمساء جلميع احليوانات املستأنسة، ولطيور السماء ودواب احلقول"

 يكاد يكون دليال على عكس النظرية.  وهذا النص ال يدل على شيء مما يقوله أصحاب هذه النظرية بل

 إىل ذلك ثالثة وجوه:  و يضيف القائلون بالتوقيف

ِإْن ِهَي ِإالَّ َأمْسَاٌء أنه سبحانه وتعاىل ذم قوما يف إطالقهم أمساء غري توقيفية يف قوله تعاىل: " -

 .وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية ،"ُسْلطَانٍ أَنُتْم َوآبَاؤُُكم مَّا أَنَزَل اللَُّه هِبَا ِمن  مَسَّْيُتُموَها
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واأللسنة اللحمانية  ،قوله تعاىل :"ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم "  -

 .غري مرادة لعدم اختالفها. وألن بدائع الصنع يف غريها أكثر. فاملراد هي اللغات

الحتيج يف التخاطب بوضعها إىل اصطالح آخر فلو كانت اللغات اصطالحية  مفاده أنه عقليدليل و   -

ما الدور أو التسلسل يف األوضاع وهو لحال فال بد من االنتهاء إىل إمن لغة أو كتابة، يعود إليه الكالم، ويلزم 

 فال جيوز تسمية الثوب فرسا مثال.  ،وبناء على كالم أهل التوقيف، ال جيوز قلب اللغة مطلقا التوقيف.

جبميع اللغات  : علم آدم أمساء مجيع املخلوقاتفسريا آخر هو أن اهلل تبارك وتعاىلوقدم "ابن جين" ت

ن إ:العربية والسريانية و الفارسية والعربانية والرومية وغري ذلك من سائر اللغات. فكان هو وولده يتكلمون هبا، مث 

 حل عنه ما سواها عهدهم هبا. ولده تفرقوا يف الدنيا وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات، فغلبت عليه واضم

أما "اخلفاجي" فيذهب إىل أن التوقيف اإلهلي مستند إىل لغة سابقة له يفهم هبا املقصود بافرتاض أن 

 املواضعة تقدمت بني آدم واملالئكة .

 : نظرية التواضع واالصطالح، أو المواضعة: ثانيا

ذا وكذا من األلفاظ. أن اللغة مواضعة واتفاق بني الناس؛ حبيث يصطلحون على ك علىهذه النظرية  تنبين

 الفيلسوف اليوناين )دميو كريت( يف القرن اخلامس قبل امليالد، كما مال إليها بعض الفالسفة اإلجنليز.  وقد قال هبا

قوله :"وذلك أهنم ذهبوا إىل أن أصل اللغة ال بد فيه وقد صور "ابن جين" هذه النظرية يف "اخلصائص" ب

من املواضعة، قالوا: وذلك كأن جيتمع حكيمان أو ثالثة فصاعداً؛ فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء واملعلومات، 

ىل فيضعوا لكل واحد منها مسًة ولفظًا إذا ذكر ُعِرف به ما مسماه؛ ليمتاز عن غريه، وليـُْغىن بذكره عن إحضاره إ

 مرآة العني". 
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وبعد أن وضَّح ذلك، ذكر أن التواضع ميكن أن ينقل إىل لغة أخرى، و"جعل ما يشاهد من اخرتاع الُصنَّاع 

 آلالت صنائعهم من األمساء: كالنجار، والصائغ، واحلائك دليالً على هذا الرأي". 

 وقد اعرتض على هذه النظرية باعرتاضات منها: 

 غة سابقة يُتفاهم هبا. أن التواضع يتاج إىل ل -

 أنه ال يكون حكماء يتواضعون بدون لغة، فهذه النظرية _ إذاً _ ال حتل املشكلة، وال ختلو من املآخذ. -

 أن هذا القول جمرد دعوى تفتقر إىل دليل.  -

 وقد احتج أصحاب هذا الرأي بالعديد من األدلة منها:

 اختلف املفسرون يف املراد باألمساء.  دلياًل قاطعاً؛ فقد أن اآلية اليت احتج هبا علماء املسلمني ليست - 

 نُدخل فيها مصطلحات جديدة متاشيا مع تطور العصر. أنه لو كانت اللغة توقيفية ملا جاز لنا أن  -

 من اهلل ل على أن اللغة ليست كلها توقيفالدلي ،ن حدوث الرتادف، واالشرتاك، والتضاد يف اللغةأ -

  .تعاىل

ساقة ال تنهض هبذه النظرية، وال تقوى على الوقوف يف وجه االعرتاضات.  وهبذا
ُ
 وغريه يتبني أن األدلة امل

أن التوقيف ميكن محله على اإلهلام من اهلل تعاىل للبشر "،  عبقرية العربيةيف كتابه " لطفي عبد البديع ويرى

باألمساء يف مطلق معناها دون أن يكون يف ذلك تعارض ما مع القول باالصطالح على معىن أن يتواطأ اثنان 

فأكثر من أبناء لغة بعينها على تسمية شيء باالسم الذي يرتضونه ويتواضعون عليه هم ومن يليهم، ويكون 

يف اإلنسان ال يتم أحدمها إال باآلخر فهما جانبان للغة اليت تدرج على « متكاملني»صطالح أمرين التوقيف واال

األرض ولكنها متد بسبٍب إىل السماء؛ فالتوقيف كاألصل امليتافيزيقي للغة، واالصطالح كاألصل االجتماعي هلا، 
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ن هبذا وذاك من حجج وأدلة فمبناه على وكالمها له مكانه السائغ يف العمل اللغوي، أما ما أفاض فيه القائلو 

 .قضايا كالمية يف مجلتها ينقض بعضها بعًضا

 :أو المحاكاة والتقليد نظرية محاكاة أصوات الطبيعة ثالثا:   

هذه النظرية على أن اللغة اإلنسانية، إمنا نشأت من لحاكاة أصوات الطبيعة، كأصوات احليوانات  قومت

وأصوات مظاهر الطبيعة، واليت حتدثها األفعال عند وقوعها، مث تطورت األلفاظ الدالة على احملاكاة، وارتقت بفعل 

 ارتقاء العقلية  اإلنسانية وتقدم احلضارة. 

أشباه  باب إمساس األلفاظحيث أفرد له بابا مساه " "ابن جين" قدميا، رأيال ذهب إىل هذهقد و 

ولو مل يتنبه على ذلك اال مبا جاء عنهم من تسميتهم األشياء بأصواهتا، كاخلازبار لصوته، قال فيه: " المعاني"،

بسملت، هللت، والبط لصوته وحنو ذلك قوهلم حاحيت، وعاعيت، هاهيت، إذا قلت حاء، عاء، هاء، وقوهلم: 

قرر أنه نقله عمن سبقوه بقوله: حوقلت. كل ذلك أشباهه امنا يرجع اشتقاقه إىل األصوات واألمر أوسع ". و 

منا هو األصوات إ"وذهب بعضهم إىل ان أصل اللغات كلها، أما يف العصر احلديث فمن القائلني هبذا الرأي، 

وشحيح احلمار ونعيق الغراب، مث ولدت اللغات عن ذلك املسموعات  كدوي البحر وحنني الرعد، وخرير املاء ، 

 فيما بعد". 

وإىل هذه النظرية مييل كثري من الباحثني املعاصرين، ويرون أهنا تساير طبيعة األشياء اليت تبدو بسيطة مث 

 -ذلك مع-تنمو وتتطور؛ فاللغة من هذا املنطلق بدأت تقليداً ألصوات الطبيعة، وقد يكون املتكلمون استخدموا 

داً، مث تنمو التعبريات واإلشارات، مث اسُتغين عن ذلك فيما بعد. وقد استندوا يف رأيهم إىل لغة الطفل اليت تبدأ تقلي

 من األمم البدائية يستخدمون اإلشارات اليدوية، واجلسمية للمساعدة يف التعبري.  وتستقيم، وأن كثريا

  رابعا: نظرية الغريزة الكالمية:
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وهي إحدى النظريات احلديثة، وترى أن اإلنسان مزود بغريزة خاصة كانت حتمل كل إنسان على التعبري 

، أو معنوي بكلمة خاصة، ولذا احتدت املفردات والتعابري عند اإلنسان األول، وأنه بعد  عن كل ُمْدَرٍك حسيٍّ

 نشأة اللغة مل يستخدم اإلنسان هذه الغريزة؛ فانقرضت. 

م، ومها من أشهر علماء 0900م، واألملاين )مولر( ت0890ذه النظرية الفرنسي )رينان( توممن قال هب

 اللغة األوربيني. 

 وقد وجهت إليهما اعرتاضات منها: 

ال َيْصُدُق معه أن تكون هذه هي اللغة اإلنسانية األوىل اليت  ،أن املعاين الكلية املعنوية تدل على رقي -

 األصول مرحلة لغوية متقدمة. يفرتض أن تكون بسيطة؛ فهذه 

أن الغريزة الكالمية مل يعرف كيف اسُتخدمت أول مرة للتعبري عن حاجة اإلنسان، وهذا هو املوضوع  -  

 الذي تدور حوله املشكلة كلها. 

 النصوص التطبيقية:

 يف حتليل النصوص التطبيقية املقررة لوحدة "فقه اللغة": ةاملتبع يةاملنهج

 :النصوصطريقة تحليل   

 يتم حتليل النصوص باالعتماد على اخلطوات اآلتية:

  .التعرف على صاحب النص -0

وتكون يف معظم األحيان مصطلحات لغوية. وهنا تتباين النصوص ، حتديد الكلمات األساسية يف النص  -3

كلها كلمات مفاتيح، ن مل نقل  إذ كثريا ما جند نصا ال يتجاوز السطر، ومعظم الكلمات الواردة فيه، إاللغوية 
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 واالحتجاج عليها. أسلوبه يف عرض آرائه، و فاألمر نسيب هنا متعلق بدقة صاحب النص

ومن مثة الظواهر اللغوية الفرعية اليت ختدم بدورها  ،استخراج الظاهرة اللغوية األساسية اليت يعاجلها اللغوي -2

 . ية ومناقشتهاتلك األساس

  نموذج مبسط ومختصر لتحليل النص

أما حدها فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.  : " "0ج يقول "ابن جين" يف كتابه اخلصائص:

 ."هذا حدها. وأما اختالفها فلما سنذكره يف باب القول عليها: أمواضعة هي أم إهلام

 : السؤال

 .وأفكار لغوية معطياتما فيه من  ناقشحلل النص حتليال لغويا و 

  :لتحليل النصنموذج مبسط ومختصر 

 : التعرف على صاحب النص -0

من أشهر  ه،293تويف سنة و دته باملوصل، الاملوصلي النحوي واللغوي، كانت و  هو أبو الفتح عثمان ابن اجلين

 .، احملتسب، اخلصائصسر صناعة اإلعرابمؤلفاته؛ 

 .اللغة أصل  وهي : حتديد الظاهرة اللغوية -3

 .أصوات ، يعرب هبا ، كل قوم : استخراج الكلمات املفاتيح - 3

 : شرح الكلمات املفاتيح - 4

ن األصوات تشكل مادهتا األساسية، ونعرفها بأهنا جمموعة من إذا علمنا أن اللغة ظاهرة طبيعية، فإ : أصوات

يفية وهي األصوات الوظ ؛نسان بلسانه للتواصلهنا بني األصوات اليت يصدرها اإل الذبذبات اليت متر يف اهلواء مميزين

وباقي األصوات يف الطبيعة . واألصل يف اللغة يعطى للمنطوق قبل املكتوب ألن املكتوب يأيت يف مرحلة تالية 

 . للمنطوق و يافظ عليه



                                                                                                                                                           
      

11 
 

التواصل  يتحققف وأحاسيسه، أفكارهالتعبري عن من  يتمكن اإلنساناليت من خالهلا  ةوسيلالهي اللغة   :يعرب

كائن اجتماعي يرتبط باجملتمع الذي   اهنيا واجتماعيا ألاليت تربط بني الناس فكريا وثقافهي إذن؛  ةفاللغ ،االجتماعي

 ويزدهر داخله. عيش فيهي

 . ىل تباين األقوامإهنا البعد االجتماعي للغة ويبني أن تباين اللغات يعود  "ابن جين"يربز  : كل قوم

 .مستعينا باحملاضرة وبعض املراجعيتابع الطالب بعد ذلك حتليل النص وشرح أفكاره  : مالحظة

 

 :قائمة بالمصادر والمراجع المقترحة 

  .يفعلي عبد الواحد وا :فقه اللغة -

 : علي عبد الواحد وافي  علم اللغة -

 .باركممحمد ال :وخصائص العربيةفقه اللغة  -

  .صبحي الصالح :في فقه اللغة راساتد -

  .أنستاس الكرملي :نشوء اللغة ونموها واكتمالها -

  .أنيسبراهيم إة: أسرار اللغ من-

  .أنيس براهيمإ :داللة األلفاظ -

   .االشتقاق والتعريب: عبد القادر المغربي -

 

 

 


