فقه اللغة وعلم اللغة والفرق بينهما /مصطلحات لغوية  /أشهر مصنفات
اللغويين القدامى والمحدثين
قسم اللغة العربية

فقه اللغة ( )Philology
الفمه لغة هو الفهم والفمٌه الفطن وكل علم بشًء هو فمه
فمه اللغة هو الذي ٌحاول الكشف عن أسرار اللغة ومعرفة سر تطورها ،وهو ٌضم
الدراسات التً تعنى بنشأة اللغات وداللة األلفاظ وتطور بنٌتها تارٌخٌا.
فٌعنى فمه بالفهم الصحٌح والدلٌك للغة ،مع دراسة المستوٌات الصوتٌة ،والصرفٌة،
والداللٌة ،والنحوٌة ،ومتابعة تطورها ،والبحث فً المعجمات والفهارس عن
المعانً ،واالشتمالات ،والترادف ،وعلوم البالغة ،مع الحفاظ على الوظٌفة األساسٌة
للغة ومصادرها .ارتبط ظهور مصطلح فمه اللغة بابن فارس ،فً المرن الرابع
عشر للهجرة ،والذي ذكره ألول مرة فً كتابه "الصاحبً فً فمه اللغة وسنن
العرب فً كالمها" ،واعتبر العلماء والباحثون أن شرح النصوص الشعرٌة وتناول
مفرداتها ٌندرج تحت مصطلح فمه اللغة ،باإلضافة إلى النظر فً تارٌخ اللغة وأصل
اللغة وتطورها ونشأتها ،والعاللة بٌنها وبٌن اللغات األخرى ،وهذه النظرة تهدف
إلى الحصول على رأي نمدي سلٌم وحكم دلٌك على األدٌب.

علم اللغة ( )Linguistics
هو دراسة اللغة على نحو علمً وٌعنى بدراسة األصوات اللغوٌة واللهجات
والدراسات الممارنة.
علم اللغة كان ظهوره مرتبط بالعالم دي سوسٌر فً المرن التاسع عشر للهجرة،
وهو ٌدرس اللغة بطرٌمة علمٌة ،وٌهتم باللغة نفسها ،وٌدرسها لذاتها ،مع المحافظة
على النظر فً التارٌخ اللغوي ،ووضع الفرضٌات ودراستها وإثباتها أو نفٌها؛
للتوصل إلى نظرٌات علمٌة تخدم اللغة ،ووظٌفة علم اللغة تمسٌم اللغة إلى مستوٌاتها
الرئٌسٌة وهً :الصوتٌة ،والنحوٌة ،والصرفٌة ،والداللٌة ،وٌتتبع الباحثون منهجا
علمٌا واضحا إلثراء الماعدة اللغوٌة.
أنواع علم اللغة

علم اللغة نوعان  :تارٌخً ،ووصفً.
فالوصفيٌ :موم بوصف اللغة مظهرٌا وظاهرٌا ،كتناول األصوات ،وعلوم التراكٌب
الخاصة فً ولت محدد،
أما علم اللغة التاريخي :فهو ٌموم بمتابعة التطور الذي حصل على اللغة عبر
التارٌخ ،كما ٌحدد طبٌعة هذه التغٌرات وٌصنفها ،وهنان علوم مصاحبة لعلم اللغة
منها  :النفسً ،واالجتماعً ،علوم الفٌزٌاء ،وعلوم األجناس ،وذلن ألن تطور اللغة
مرتبط بتطور العمل ،وهذا ما ٌجعل الفصل بٌن علم اللغة والعلوم األخرى صعب.

أهداف فقه اللغة
من أهداف فمه اللغة :تعوٌد الباحث على النظر فً المصطلحات والمعانً ،إلثراء
معجمه اللغوي الذاتً لٌعٌنه على التعبٌر ،وتأصٌل اللفظ السلٌم للمفردات ،ومن
أهداف فمه اللغة معرفة التارٌخ العام لتطور لغتنا وفترات ازدهارها ،باإلضافة إلى
تمكٌن وتسهٌل استٌعاب اللغة وفهمها عند الدارسٌن.
االستنتاج عالقة فقه اللغة بعلم اللغة:
مما سبك نستنتج أن فمه اللغة وعلم اللغة علمان متداخالنٌ ،صعب الفصل بٌنهما
بشكل دلٌك ،ومن العلماء من اعتبرهما وجهٌن لعملة واحدة ،أو مصطلحٌن لمفهوم
واحد ،فالفروق بٌنهما دلٌمة ،ففمه اللغة مصطلح أسبك زمانٌا لمصطلح علم اللغة،
الذي ظهر لٌوضح التركٌز اللغوي ،وٌصف علماء اللغة فمه اللغة بأنه علم مقارن
بٌنما علم اللغة علم تركيبي ،والتصر بحث علماء فمه اللغة على التاريخ الخاص
باللغة ،أما علماء علم اللغة فبحثهم وصفي تمرٌري .إن دراسة الفرق بٌن علم اللغة
وفمه اللغة ،تحتاج إلى تركٌز وجهد كبٌرٌن ،وذلن لدلة المصطلحٌن وتداخلهما،
وهً أحد الدراسات الواجبة على الباحثٌن العرب تفسٌرها وتمحٌصها ،وهذا ٌندرج
تحت المحافظة على اللغة العربٌة ،والبحث فً أسرارها.

الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة
 /1من حيث المنهج

ٌدرس فمه اللغة؛ اللغة بوصفها وسٌلة لدراسة الحضارة أو األدب بٌنما ٌدرس علم
اللغة ٌدرس اللغة لذاتها
 /2من حيث الزمن
ٌعد فمه اللغة سابما من الناحٌة الزمانٌة مصطلح علم اللغة
 /3من حيث ميدان الدراسة
ٌعد مٌدان فمه اللغة أوسع وأشمل ألنه ٌعنى بتمسٌم اللغات وممارنتها ببعضها ببعض
وشرح النصوص المدٌمة ,أما علم اللغة فٌركز على التحلٌل والوصف .
 /4من حيث الوصف
اتصف علم اللغة منذ نشأته بكونه علما ولم ٌحاول أحد أن ٌصف فمه اللغة بكونه
علما.
 /5من حيث العمل
عمل فمهاء اللغة تارٌخً ممارن فً أغلبه أما عمل علماء اللغة فوصفً تمرٌري

مؤلفات العلماء العرب القدامى في فقه اللغة
تعد رسائل األصمعي (ت215هـ) عن االشتماق فً العربٌة من ألدم النتاجات
اللغوٌة وهً عبارة عن مالحظات عامة .
وجاء بعده ابن جني فكتب الخصائص الذي ضم مسائل لغوٌة متعددة ،
اما ابن فارس (ت 395هـ) فكتابه الصاحبً فً فمه اللغة وسنن العربٌة فً كالمها
ٌعد أول كتاب حما عنوان فمه اللغة  ،وله كتاب آخر عنوانه مماٌٌس اللغة .
وٌضع أبو منصور الثعالبي (ت 429هـ) كتابه الموسوم فمه اللغة وسر العربٌة
الذي ضمنه بعض موضوعات فمه اللغة .
وٌنشًء ابن سيده (ت 458هـ) كتابه المخصص وفٌه موضوعات من تتعلك بفمه
اللغة.

وٌعد كتاب السيوطي ( ت911هـ) الموسوم بالمزهر فً علوم اللغة وأنواعها من
أغنى الكتب المتعلمة بفمه اللغة مادة ومضمونا وٌعد دائرة معارف واسعة فً هذا
المٌدان

مؤلفات المعاصرين في موضوعات فقه اللغة
 /1د .ابراهيم أنيس ومن مؤلفاته األصوات اللغوٌة ،داللة األلفاظ ،فً اللهجات
العربٌة  ،من أسرار اللغة .
 /2د .ابراهيم السامرائي ومن مؤلفاته التطور اللغوي التارٌخً  ،التوزٌع اللغوي
الجغرافً  ،دراسات فً اللغة .
 /3د .ابراهٌم نجا وعنوان كتابه فمه اللغة العربٌة
 /4د .أحمد علم الدٌن الجندي وعنوان كتابه اللهجات العربٌة فً التراث
 / 5د .أحمد مختار عمر ومن مؤلفاته البحث اللغوي عند العرب  ،دراسة الصوت
اللغوي  ،علم الداللة
 /6د .أسعد دمحم علً النجار ومن مؤلفاته فصول فً األصوات اللغوٌة  ،مباحث فً
فمه العربٌة
 /7د .تمام حسان ومن مؤلفاته مناهج البحث فً اللغة  ،اللغة العربٌة معناها ومبناها
 /8د .رشٌد العبٌدي وعنوان كتابه أبحاث ونصوص فً فمه اللغة العربٌة
 / 9د .رمضان عبد التواب ومن مؤلفاته فصول فً فمه اللغة العربٌة  ،التطور
اللغوي التارٌخً  ،لحن العامة والتطور اللغوي
 /10د .صبحً الصالح وعنوان كتابه دراسات فً فمه اللغة

 فقه اللغة -موضوع فقه اللغة من المواضٌع الفرعٌة الشائكة فً اللغة العربٌة ،وهو من صنعة
العلماء األوائل ،وجزء من إبداعهم وفصاحتهم وبالغتهم ،فذكرت هذه اللفظة فً القرآن الكرٌم
عشرٌن مرة ،قال تعالى فً إحدى المواضع" :فمال هؤالء القوم ال ٌكادون ٌفقهون حدٌثاً" ،وفً
األغلب األعم كلمة الفقه تستعمل للداللة على علوم الدٌن المختلفة ،ولكنها تستعمل لسائر العلوم
ولكن بشرط وجود قرٌن ٍة دالة .
فقه اللغة العربٌة أوّ ل من استعمل هذا المصطلح فً عنوان كتاب هو أبو الحسين
سنن العرب في
أحمد ابن فارس ( ت  593هـ ) فً كتابه الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها و ُ
كالمها .لكنّه لم ٌعرّفه ولم ٌح ّدد موضوعه فً مقدمّته ،إال ّ أنّ المتأمّل فً محتواه ٌجد صاحبه قد
حشد فٌها مسائل شتّى تنتمً إلى علوم لغوٌّة مختلفة منها أصل اللّغة العربٌّة ولهجاتها
وفصاحتها ومعانً األدوات النّحوٌّة والحذف وإضمار وتقدٌم وتأخٌر و المطابقة فً الجنس
والعدد والحقٌقة والمجاز واالشتقاق والتّغٌّرات الصّوتٌّة التً تطرأ على بعض أنواع الكلمات .
وهوما ٌوحً بأنّه كتاب تعلٌمًّ موجّه إلى الرّ اغبٌن فً اإللمام بخصائص اللّغة العربٌّة بعد قطع
شوط فً تعلّم مبادئها .
يزيد أبو منصور الثعالبي(ت  929هـ) هذا المصطلح غموضا فً كتابه (فقه
اللغة) حٌث ٌطلقه على تحدٌد الفروق ال ّداللٌّة بٌن األلفاظ التً تنتمً إلى حقل معجمًّ واحد
نحو " :فً الثٌّاب " و" فً ّ
الطعام " و" فً الش ّدة والشّدٌد من األشٌاء "  ،مسمٌّا المسائل التً
تناولها ابن فارس فً كتابه الصاحبً فً فقه اللغة – وقد نقل أكثرها عنه " سرّ العربٌّة .ولكنّ
الثّعالبًّ قد بٌّن قصده من تألٌف كتابه .وهو تمكٌن القارئ المسلم من التعمّق فً معرفة دٌنه
وامتالك القدرة على إدراك إعجاز القرآن .وفً هذا ٌقول" :العربٌّة خٌر اللّغات واأللسنة.

تعريف الفقه واللغة :
أما تعرٌف الفقه :فهو فهم اللغة والتم ّكن منها ،الستخدامها فً المكان والزمان
المناسبٌن ،مع الحفاظ على شكلها وظاهرها ،أما اللغة :فهً الكالم المتكوّ ن من مجموعة من
األصوات واإلشارات والكلمات ذات المعنى ،والتً تشكل أداة التواصل بٌن األفراد ،لتعبر عن
أغراضهم وحاجاتهم.

تعريف فقه اللغة :
وٌعرف فقه اللغة ً
لغة واصطالحا :التعرٌف اللغوي لفقه اللغة:
 فهم اللغة ،وإدراك منهجها وغوامضها ،والعمل بأسالٌبها. أما فقه اللغة اصطالحاً :فهو العلم الذي ٌدرس قضاٌا اللغة من أصوات وتراكٌبومفردات ،بمستوٌاتٍ مختلفة ،صوتٌا ً ونحوٌا ً وداللٌا ً وصرفٌاً ،ومتابعة التطورات
ً
مقارنة باللغات واللهجات األخرى.
علٌها ،والبحث فً العقبات التً تمر بها هذه اللغة،

موضوعات فقه اللغة :
لفقه اللغة موضوعات جلٌلة وعظٌمة ،أوجزت فٌما ٌأتً:
-

الكشف عن أصل اللغة .البحث فً أسرار وجمال اللغة العربٌّة ،وخصائصها.
معرفة قواعد العرب فً كالمهم .الصوتٌات ،وعلوم النطق.
اللهجات العربٌة ،والفروق بٌنها .المستوى الصرفً ،وعلم بنٌة الكالم.
النحو العربً وقواعده.
علوم الداللة.
ازدهار علوم الداللة وانحطاطها.
أنواع االشتقاق.
الترادف والتضاد والنحو.
الترجمة والتعرٌب وسننهما.
المعاجم والفهارس العربٌة ومناهجها.
البحث فً تنقٌة اللغة ،وتصفٌتها من الشوائب والدخٌل.
معرفة العقبات والمشكالت التً تتعرض لها اللغة.
استٌعاب اللغة للمصطلحات الحدٌثة فً مجالً الطب والصناعة.
اللهجات المختلفة ،والعناٌة بالخط العربً.
االهتمام بالدراسات التً تنشرها المعاجم اللغوٌة ،ومناقشة نتائجها وتوصٌاتها.

الغاية من فقه اللغة
ٌ
غاٌة وأهداف مرجوّ ة ،ولذلك ٌكون الخوض فً غماره والبحث فٌه ،ومن هذه
لكل علم ٌدرس
األهداف:
-

التأمل فً بدٌع صنع هللا ،فعلوم الصوتٌات والجهاز الصوتً معجزة خالدة.
القدرة على النطق السلٌم.
االفتخار باللغة العربٌة وعلومها.
تفتٌح القرائح وتنبٌهها اتجاه ما ٌحاك ضد العربٌة ،وذلك ألن الدفاع عن اللغة واجب
ٌ
دٌنً وأخالقً.
مواكبة التطور السرٌع الذي ٌطرأ على اللغات ،وٌؤثر على اللغة العربٌة.
بٌان العالقة المتداخلة بٌن العربٌة واللغات األخرى ،وخدمة كل منهما لألخرى.

ومما سبق نجد أن غمار علوم فقه اللغة واسع وعظٌم ،ال ٌسلكه إال كل إنسان قوٌم ،وفً فكره
تفت ٌح وإلمامٌ سلٌم.

نظرٌات نشأة اللغة
القسم قسم اللغة العربٌة

 /نظرٌات نشأة اللغة
 -1نظرٌة اإللهام اإللهً أو التوفٌقٌ :رى أصحاب هذه النظرٌة أن اللغة هً إلهام
من اإلله عز وجل كأحمد بن فارس وغٌره مستدلٌن على ذلك بقوله تعالى " وعلم
آدم األسماء كلها" أي أسماء المسمٌات (البقرة )33/وقٌل أن آدم سمى األشٌاء من
النبات والحٌوان وغٌرها 3وقد رفض ابن جنً هذه النظرٌة 3
 -2النظرٌة االصطالحٌةٌ :رى أصحاب هذه النظرٌة أن هناك مجموعة من البشر
استوطنوا منطقة معٌنة وبدؤوا بإطالق ألفاظ أو مسمٌات لجمٌع األشٌاء من حولهم ,
كالكائنات الحٌة وغٌر الحٌة األَشٌاء المادٌة والمعنوٌة وقد دعا لها ابن جنً فً
كتابه الخصائص 3
 -3النظرٌة الغرٌزٌة أو الفطرٌة أو االستعداد الفطري 3وأول من دعا بهذه النظرٌة
فٌثاغورس وأفالطون والرواقٌون فهم ٌرون أن اللغة نشأت نشأة طبٌعٌة وهً نتٌجة
االستجابة الفطرٌة لإلنسان التً تفرضها حاجاته مثل الحاجة إلى الطعام والشراب
والنوم وغٌرها وأٌدهم اللغوي األلمانً كماكس مولر وسمى هذه النظرٌة (نظرٌة
دنج دونج) أي االستعداد الفطري فاإلنسان مزود فطرٌا بالقدرة على إنتاج ألفاظا
دالة مطبوعا بالرغبة على التعبٌر عن أغراضه وحاجٌاته وهذه القدرة النطقٌة ال
تظهر إال عند الحاجة إلٌها أو فً الوقت المناسب فقد الحظ األطفال ٌطلقون ألفاظ
جدٌدة على األشٌاء التً ٌرونها لم ٌسمع بها من قبل3
 -4نظرٌة الصرخات االنفعالٌة أو التنفٌس عن النفس دعا إلى هذه النظرٌة
(فندرٌس) بكتابه اللغة وذكر أن اإلنسان ٌعبر تعبٌرا تلقائٌا عند اإلحساس باأللم أو
الفرح أو الحزن أو القلق أو الخوف وهو تعبٌر تلقائً فطري ٌمثل المظهر األول
من مظاهره اللغة عند اإلنسان ثم تطور هذا المظهر وأصبح لكل قوم فً بٌئة لغوٌة
مظهر لغوي ٌختلف عن مظاهر األقوام األُخرى 3
 -5نظرٌة المحاكاة أو التقلٌد ألصوات الطبٌعة :وٌرى أصحاب هذه النظرٌة أمثال
هردر وابن جنً أَن أَسماء األشٌاء مقتبسة من أصواتها وهً تقلٌدا ألصوات
الطبٌعة التً تصدرها الكائنات الحٌة كاإلنسان والحٌوان أو غٌر الحٌة كالظواهر
الطبٌعٌة قال ابن جنً فً كتابه الخصائص  ":أَن أصل اللغات كلها من األصوات
المسموعات ك ُدي الرٌح وحنٌن الرعد وخرٌر الماء وشحٌج الحمار ونعٌق الغراب

وصهٌل الحصان 333الخ) والدلٌل لغة األطفال تبدأ بأصوات ثم المقاطع ثم الكلمات
ثم الجمل والسٌاق3
 -6نظرٌة التطور اللغوي (دارون) فقد مرت اللغة بمراحل متعددة هً:
أ -مرحلة األصوات الساذجة أو االنبعاثٌة التً ٌصدرها اإلنسان فً عصوره األولى
نتٌجة لعدم نضج أعضائه النطقٌة ومٌوله
ورغباته غٌر محدودة وهً تمثل عند األطفال من عمر ثالثة أشهر إلى عمر ثمانٌة
عشر شهرا وتسمى بالمناغات وهً أصوات صرخات عشوائٌة3
ب -المرحلة التكٌفٌة أو التنبئٌة وٌصاحب هذه المرحلة إشارات متنوعة تساعد
األصوات المنبعثة مساعدة فطرٌة وتبدأ أعضائه النطقٌة بالنضوج غٌر أن
األصوات التً ٌصدرها اإلنسان ال تختلف عن األصوات التً ٌصدرها الحٌوان فً
التعبٌر عن رغباته واالستغاثة بغٌره من أبناء جنسه وهً عند الطفل تبدأ فً
األشهر األخٌرة من السنة أألولى واألشهر األولى من السنة الثانٌة
خ -مرحلة المقاطع وهً االنتقال من األصوات المحدودة إلى صٌاغة مقاطع قصٌرة
مستنبطة من تقلٌد أصوات الكائنات الحٌة وغٌر الحٌة كأصوات الظواهر الطبٌعٌة
مثل دادا ,ماما,بابا,هوهو,عوعو3
د -الكلمات وهً المرحلة االنتقالٌة من المقاطع إلى الكلمات المستنبطة من
أصوات الطبٌعة واالشتقاق من األصول فروعا للتعبٌر عن مٌوله ورغباته وحاجٌاته
وهذه المرحلة تعد تطورا للغوي وتظهر بعد اكتمال عقله ونضوج أعضاء جسمه
واتساع اتفاق حٌاته االجتماعٌة وكثرة واجباته وشدة الحاجة إلى التفاهم مع أبناء
جنسه 3
هـ -تركٌب الكلمات داخل الجمل وتكوٌن العبارات والنصوص ثم السٌاق

