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ملخص البحث

تناول البحث نظرية التعهد عند السيد اخلوئي. ومهد هلا بفكرة رسيعة عن 
املباحث اللغوية عند األصوليني، ثم عرض حلقيقة الوضع عندهم، وخلص منها 
اللغوي فيها. وقد  البحث  النظرية املذكورة حماواًل جتلية ما هو أقرب اىل روح  اىل 
النظم  نظرية  وتناغمها مع  اجتامعية،  اللغة ظاهرة  انطالقها من كون  جتىل ذلك يف 
لعبدالقاهر اجلرجاين، وانسجامها مع متطلبات األداء اللغوي ومصطلح املواضعة 
الذي ذكره مجاعة من اللغويني. ثم ذكر البحث مجلًة من االشكاالت عىل النظرية. 
وخلص بعدها اىل أهنا أقرب نظريات الوضع انسجامًا مع طبيعة البحث اللغوي، 

أو من أقرهبا.
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ABSTRACT

The current research paper tackles the promise theory of seid. 
Alkhuae (May Allah bless him), paves the way to certain linguistic loci of 
the fundamentalists, manifests the fact of the circumstance for them, 
manipulates the theory and endeavours to cull the essence of the 
linguistic research. Provided that the language is a social phenomenon, 
comes in line with the system theory of `Abidalqahir Aljareani and runs 
in harmony with the requirements of the linguistic performance and the 
term of circumstance certain grammarians mention. However, the study 
stirs some controversial issues of the theory and concludes that such a 
theory is the most harmonious with the linguistic research or rather the 
nearest one.
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ِحيِم ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ

مدخل

منذ  األصويل  الدرس  هبا  عني  اللغوية  القضايا  من  مجلًة  هناك  أن  خفي  غري 
من  غالبًا  يعّدوهنا  وهم  األلفاظ.  بمباحث  عادة  عنها  االصوليون  ويعرّب  نشأته، 
مذهبًا  ليس  ذلك  لكّن  ومسائله.  االصول  علم  مقاصد  عن  اخلارجة  املقدمات 
جلميعهم وإنام عامتهم عىل ذلك ومل نعدم من عّد هذه املباحث من مجلة مقاصد هذا 
العلم ومسائله)1(. والذين جيعلوهنا خارجة عنه بحثوا فيها ملسيس احلاجة إليها يف 
هذا العلم الذي هَو آلة ُيتوصل هبا اىل استنباط املسائل الرشعية من أدلتها. وبام أن 
أهم هذه األدلة الكتاب والسنة ومها ألفاظ فقد اصبحت احلاجة قائمًة لبحث هذه 

القضايا اللغوية الدخيلة يف فهمهام واستخراج املسائل الرشعية منهام.

وقد دفعهم اىل دراستها يف مقدمة علم االصول أهنا مل تنل يف املصادر اللغوية 
بحثها)2(. وإن كان هناك من االصوليني  استئناف  تغنيهم عن  التي  الكافية  العناية 
من  إليه  توّصل  فيام  اللغوي  يقلد  أن  يصح  ال  االصويل  الزمًا؛ألن  بحثها  عّد  َمن 
ثمرات بحثه بل البد أن جيتهد هَو يف ذلك. ولذا فقد أخذ عىل االصوليني ضعف 
اللغة)3(. ومهام يكن من يشء فإّن  االستقراء يف بحوثهم واعتامدهم استقراء علامء 
من  القدامى  أيدي  عىل  صغريًة  سوّي  مولود  كأي  »ولدت  اللغوية  التجارب  هذه 
االصوليني ثم نمت وتطورت بنمو هذا العلم وتطوره حتى كادت تكمل عىل أيدي 

املحدثني من األعالم يف مدرسة النجف األرشف احلديثة يف علم االصول«)4(.
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اللغة  ونشأة  الوضع  مسألة  االصوليون  هبا  ُعني  التي  اللغوية  املسائل  ومن 
النظريات يف من  بدلوهم وأسفرت جهودهم عن مجلةٍ  فيها  فأدلوا 

اقرتب بعضها مما توّصل إليه اللغويون قدياًم وحديثًا مما هو أقرب اىل طبيعة البحث 
اللغوي، وأغرق بعضها يف اجلانب العقيل والفلسفي)5(. وذكر مجع من االصوليني 
أن البحث يف نشأة اللغة ال طائل حتته وهَو املوافق ملا ذهب إليه عددمن الباحثني يف 

اللغة قدياًم وحديثًا)6(.

بعدم  وعّلله  السيستاين  السيد  املعارصين  االصوليني  من  بذلك  قال  وممن 
وختمينًا،  تقريبًا  زال  ما  فيه  الرأي  وأن  كافية  وقناعات  قاطعة  أدلة  اىل  الوصول 
توقفه عليه علميًا وعمليًا)7(.  لعدم  البحث االصويل  له يف  أنه ال مدخلية  وكذلك 
وعلق السيد عامر أبو رغيف عىل ذلك بأن »اآلراء يف جل مسائل العلوم وإشكالياهتا 
مل تصل اىل رأٍي قاطع وليس هلا من اليقني إال بعض درجاته، عىل أّن عدم الوصول 
اىل رأي قاطع يف قضية من قضايا املعرفة ال يشكل مسوغًا هلجرها واالعراض عنها، 
وحماولة  لولوجها  اضافيًا  دافعًا  يشكل  حاسم...  رأي  عىل  الوقوف  عدم  لعل  بل 
احلصول عىل قناعة تصديقية أقرب اىل احلقيقة«)8(. ويبدو يل أن الباحث خلط بني 
التي تصلح لعّدها نظريًة  املستوفية ألدلتها  النظرية  التي ترقى اىل مستوى  القضايا 
وبني املسائل التي ال تعدو أدلتها التخمني واالحتامل يف أدنى درجاته مما ال يعتمد 
يف بناء النظريات العلمية، ومسألة نشأة اللغة من قبيل الثاين كام هَو واضح ملن سرَب 
بحوث الدارسني يف هذه املسألة. وال ُيتوقع بحسب املعطيات املتوفرة الوصول اىل 

نظرية علمية يف هذا املجال.

حقيقة  هَو  فيه  العلمية  النظريات  لبناء  ميدانًا  كان  الذي  فاملهم  حال  كل  عىل 
الوضع وماهية العالقة بني اللفظ واملعنى، وذكرنا أن لالصوليني فيه نظريات عدة، 
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ما  أّن  غري  واملجاز.  احلقيقة  مباحث  من  بذلك  يتعلق  وما  الوضع  أقسام  وكذلك 
كام  واملعنى  اللفظ  بني  اإلرتباط  وماهية  فقط  الوضع  حقيقة  هَو  هذا  ببحثنا  يتعلق 
البحث ونحاول جتلية  يأيت يف هذا  فيام  السيد اخلوئي وسوف نعرض هلا  يراها 

ماهَو أقرب اىل طبيعة بحوث اللغويني فيام ذكره.

الوضع اللغوي

الرفع)9(. ومنها املواضعة  اللغة يدل عىل معاٍن كثرية منها ما يقابل  الوضع يف 
اللغة  الوضع يف  أن  الرشيف اجلرجاين )ت 816 #(:  األمر)10(، وذكر  املناظرة يف 
للمعنى  مقارب  املعنى  هذا  أن  الواضح  ومن  املعنى«)11(،  بإزاء  اللفظ  »جعل 
االصطالحي، بل يمكن أن يقال: إنه مأخوذ منه؛ألننا ال نجد ذكرًا هلذا املعنى يف 
املعاجم اللغوية لذلك نجد الكتب املعنية بالوضع مل تورد هذا املعنى عىل أنه املعنى 
أنه »جعل اليشء يف حّيز«)12(. أو هَو »جعل اليشء يف  اللغوي للوضع بل ذكرت 

موضع«)13(.

تابع  تعريفه  اآلراء يف حقيقته؛الن  باختالف  فيختلف  الوضع اصطالحًا:  أما 
للرأي يف حقيقته، وننقل هنا تعريف الرشيف اجلرجاين وهَو من التعريفات املشهورة 
ُفهم اليشء  أو أحّس اليشء األول  ُأطلَق  للوضع قال: »ختصيص يشء بيشء متى 
الثاين، واملراد باالطالق استعامل اللفظ وإرادة املعنى، واالحساس:استعامل اللفظ 
أعّم من أن يكون فيه إرادة املعنى أو ال«)14(. واملالَحظ عىل هذا التعريف أّنه أعم 
من الوضع اللغوي؛ ألنه ذكر اليشء األول والثاين ومل يذكر اللفظ واملعنى، واليشء 
قابل لالنطباق عىل اللفظ واالشارة واالشياء التي جُتعل عالماٍت عىل معنى معني 
وغري ذلك. وما الوضع اللغوي عىل هذا إال قسم من أقسام الوضع واألمر كذلك 
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فإّن الوضع أعم من الوضع اللغوي. ويالحظ عليه أيضًا أنه فّرق بني ارادة املعنى 
وبني عدم ارادته فجعل األول حتت عنوان فهم املعنى من الالفظ املريد وجعل الثاين 

االحساس باملعنى من الالفظ غري املريد للمعنى.

ولعل يف هذه التفرقة اشعارًا بالفرق بني الداللة التصديقية والداللة التصورية 
وأن األوىل تفهيمية وهَو ما جعله السيد اخلوئي غاية الوضع؛ألن افادة السامع 
تتأّتى  إنام  اللغة  من  احلاصلة  االخرى  والفوائد  الوضع)15(.  اىل  الداعي  املعنى هي 
االحساس  من  متأّتية  بأهنا  التصورية  عن  اجلرجاين  الوضع.وتعبري  حتقق  بعد  منها 
الداللة  أّن  من   اخلوئي السيد  إليه  ما ذهب  يوافق  يكاد  استعامله  باللفظ ال من 
التصورية ليست داللة وضعية بل هي ُأنسية تنتج عن اأُلنس باللفظ ِعرَب استعامله يف 

املعنى املخصوص، وإن كان اجلرجاين جعلها أحد قسمي الداللة الوضعية.

وجيدر بنا هنا أن نشري اىل ما وقع فيه الباحث ميثم رشيد محيد من خلط عند 
نقله تعريف اجلرجاين للوضع،فإن اجلرجاين يف كتابه التعريفات يذكر اصطالحات 
خمتلف العلوم، وقد يكون املصطلح الواحد يف ِعلمني أو أكثر بمعنيني أو أكثر ختتلف 
عن بعضها اختالفًا كبريًا واملؤلف يذكرها يف موضع واحد بحسب مادهتا اللغوية، 
بلفظ واحد، وعىل  املصطلحات وإن كانت  ارتباط بني هذه  يعني وجود  وهذا ال 
هذا فقد ذكر تعريف الوضع باصطالح اللغويني واالصوليني ثم أردفه باصطالح 
يف  االصوليني  معاجلات  »إّن  قال:  املذكور  الباحث  ولكّن  )الفالسفة(  احلكامء 
اآلن:هل  نسأل  أن  يمكننا  وبالفعل  النظام.  بصورية  تتمسك  أن  حتاول  عمومها، 
نحن أمام ذات إنسانية صورية متكث فيها االفعال الذاتية الصورية؟ أي كام يصفها 
بطبيعة  ارتبطت  أسئلة  وهذه  الدوام؟  عىل  منفصلة  ذات  بأهنا  اجلرجاين  الرشيف 

العمل الدال، ال عىل الذات االنسانية.
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إّن هذه التساؤالت خطرت ببال اجلرجاين نفسه،لذلك عّلق عىل تعريفه السابق 
للوضع بشقيه... وذلك بإيراده تعريف احلكامء بقوله: هَو هيأة عارضة لليشء بسبب 
نسبتني،نسبة أجزائه بعضها اىل بعض ونسبة أجزائه اىل االمور اخلارجية عنه كالقيام 
والقعود فإنَّ كاّلً منهام هيأة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها اىل بعض 

واىل االمور اخلارجية عنه)16(.

يأِت  مل  وأنه  اجلرجاين  ببال  ختطر  مل  املذكورة  التساؤالت  أّن  به  املقطوع  ومن 
بتعريف احلكامء تعليقًا عىل تعريف االصوليني بل ال معنى لذلك وإن حاول الباحث 
توظيف ذلك بالصورة التي ذكرها وهي صورة غريبة عن مقصود اجلرجاين؛ ألنه ال 
يمكن أن خيلط بني أمٍر اعتباري يرجع يف معناه اىل ما أراده معتربه وبني أمر له وجود 
عريض يف اخلارج؛ ألنه مقولة من املقوالت املعروفة يف الفلسفة. وبعبارة أوضح إّن 
املقويل فهو موجود  الوضع  أما  الواضع،  اعتبار  له وراء  اللغوي ال حقيقة  الوضع 
بوجود معروضه كالشخص الذي عرض عليه القيام والقعود يف املثال املذكور يف 

تعريف اجلرجاين.

 عىل كل حال نعود اىل احلديث يف حقيقة الوضع لنذكر أّن اللغويني واالصوليني 
هلم أقوال عدة يف حقيقته ال هيمنا التعرض هلا تفصياًل وإنام إذا استبعدنا نظرية ذاتية 
الوضع  ملبحث  تعرض  من  كل  فإن  الصيمري)17(  لعّباد  نسبت  التي  لّلفظ  املعنى 
يرى ان داللة اللفظ عىل املعنى بالوضع واالصطالح لكنهم اختلفوا يف تفسري هذه 
هو  اختار  ثم  يرتضها  ومل  امهها  اخلوئي  السيد  ذكر  عدة  اقوال  عىل  الوثيقة  العلقة 
القول املعروف بنظرية التعهد التي سبق اىل القول هبا عدد من االصوليني أقدمهم 
املحقق النهاوندي )ت 1322#()18( لكن السيد اخلوئي شيدها ودفع االشكاالت 

عنها لذلك نسبت اليه.
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نظرية التعهد

 بعد ما ناقش السيد اخلوئي األقوال وظهر له عدم صحتها قال: إّن »حقيقة 
الوضع ليست إال عبارة عن التعهد واإللتزام النفساين، و...يرشد اىل ذلك الغرض 
الباعث عىل الوضع بل الرجوع اىل الوجدان والتأمل فيه أقوى شاهد عليه، وبيان 
ذلك: أّن االنسان بام أنه مديّن بالطبع حيتاج يف تنظيم حياته املادية واملعنوية اىل آالت 
يربز هبا مقاصده وأغراضه ويتفاهم هبا وقت احلاجة، وملّا مل يمكن أن تكون اآللة 
االشارة أو نحوها لعدم وفائها باملحسوسات فضاًل عن املعقوالت فال حمالة تكون 
وهي  واملعقوالت  املحسوسات  من  مراداته  إبراز  يف  يستعملها  التي  األلفاظ  هي 
املقاصد هبا–  التفهيم وإبراز  الغرض منه قصد  أنَّ  –أي من  وافية هبام... ومن هنا 
التفهيم الزم ذايت  فإن قصد  النفساين،  والتباين  التعهد  الوضع هي  أن حقيقة  ظهر 
للوضع بمعنى التعهد. وإن شئت قلت: إّن العلقة الوضعية حينئٍذ ختتص بصورة 
بالداللة  الوضعية  الداللة  اختصاص  يرتتب  وعليه  مطلقًا  ال  املعنى  تفهيم  إرادة 

التصديقية«)18(.

ثم يتعرض اىل أشكال الدور، بأن التعهد أمر متأخر عن الوضع فكيف يكوُن 
منشًأ له؟ وأجاب: بأن التعهد من الواضع االول ليس متأخرًا، وأما من غريه من 
أّن  األمر  غاية  حقيقة  واضعني  كوهنم  من  يمنع  ال  انه  إال  كذلك  فهو  املستعملني 
الوضع األول تعهده ابتدائي وغريه من املستعملني تعهده ثانوّي تبعي. ثم أّيد هذا 
والتعهدات  االلتزامات  هذه  مثل  عىل  جارية  العقالئية  السرية  بأّن  للوضع  املعنى 

ولوالها الختل نظام املجتمع اإلنساين.

ثم أشار اىل إشكال أّن العلقة الوضعية لو مل تكن عىل نحو االطالق بني اللفظ 
واملعنى مل يتبادر يشء من املعاين عند صدور اللفظ بال قصد التفهيم أو بال شعور 
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اىل  مستند  غري  احلاالت  هذه  يف  املعنى  انسياق  بأن  االشكال  هذا  ودفع  واختيار، 
علقة الوضع بل من االنس احلاصل بسبب كثرة االستعامل وغريها، وال يمكن ان 
يصبح  بل  احلكيم  من  يصدر  ال  غرض  دون  من  الوضع  ألن  الوضع؛  عن  يكون 
اللغة  يف  فإنه  اللغوي  للمعنى  موافق  للوضع  املعنى  هذا  أن  ذكر  ثم  وعبثًا.  لغوًا 
بمعنى اجلعل واالقرار، ومنه وضع اللفظ، ومنه وضع القوانني الرشعية والعرفية 
فإنه بمعنى التزام اجلهة الواضعة بتنفيذها يف الناس. ثم ذكر أّن الوضع هبذا املعنى 
ينقسم اىل تعييني إذا كان تعهدًا من الواضع األول، وتعّيني إذا كان ناشئًا من كثرة 

االستعامل)20(. 

 ونحاول بعد عرضنا الرسيع هلذه النظرية أن نتلمس فيها اجلوانب التي تقرهبا 
من طبيعة البحث اللغوي، ويمكن امجاهلا يف اآليت:

وجدنا يف هذه النظرية نظرًة خمتلفة اىل اللغة فهي -عىل وفقها- ظاهرة اجتامعية . 1
جاءت تلبي حاجة البرش اىل التواصل الذي يستدعي إلزام كل ابناء اللغة بداللة 
األلفاظ عىل معانيها يف مقام االتصال والتفاهم فيام بينهم. وهذه النظرية موافقة 
للنظرية اللغوية احلديثة عند )دي سوسري( واتباع مدرسته. فاللغة عند هؤالء 
نظام من العالمات يكتسب قوة العُرف االجتامعية حينام يتفق عليه املستعملون 
ألفراد  ملزمة  بأهنا  متتاز  االجتامعية  والظواهر  والتفهيم)21(.  التفاهم  لغرض 
فالتزام  ضوئها)22(.  عىل  والسري  باتباعها  ملزمًا  نفسه  جيد  فرد  وكل  املجتمع 
يتطلب أن يربز تعهده والتزامه هذا بمربز خاص وإنام يكفي  باللغة ال  الفرد 
مجيع  تسقط  وبذلك  االلتزام  هذا  عن  فإنه كاشف  استعامله أللفاظها)23(.  فيه 
املناقشات التي قيلت وتقال عن الصيغة التي تكشف عن هذا االلتزام وتصبح 
غري ذات موضوع بعد أن كانت بعيدة عن حقيقة الوضع اللغوي بام هَو ظاهرة 
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من الظواهر االجتامعية، لذلك مل نجد رضورة للتعرض هلا وملا قيل يف اجلوانب 
عنها.

كل . 2 ينقلب  حيث  اللغوي  األداء  قضية  للوضع   اخلوئي السيد  رؤية  تثري 
مستعمل اىل واضع. »إّن هذه الرؤية، تغري من صفة املتكلم كونه يزرع خواص 
التفهيم  بني  موازنة  احداث  إّن  الداللية.  الرتكيبية  بنيتها  يف  اجلملة  تفسري 
اللغة. وهي من املعقول جدًا أن تنظر  والرتكيب قد تكون غاية بحد ذاهتا يف 
اىل الرتكيب سابقًا يف وجوده عىل اإلفراد وذلك ملمح واضح يف رؤية السيد 
)جومسكي(  عند  األداء  بمصطلح  تصلنا  مهمة  وصل  حلقة  وهَو  اخلوئي، 
هبذه  قرصًا  حمكومة  التفهيم  وإرادة  اللغوي،  األداء  إّن  اهلامة.  مقدماته  يف 

النتيجة«)24(.

وجه . 3 عىل  التصديقية  الداللة  وتناوله  للوضع  اخلوئي  السيد  رؤية  تتناغم 
اخلصوص مع ما ذهب إليه عبدالقاهر اجلرجاين )ت 471#( من نظرية النظم. 
وذلك أن تأكيد الداللة التصديقية وأهنا الباعث األساس للواضع عىل الوضع 
يعطي الداللة الرتكيبية موضعها املناسب هلا بام هي الغاية يف التفهيم والتفهم، 
ويعيد هلا موقعها املتقدم يف الدراسات النحوية التي نحا كثرٌي منها اىل تقطيع 
أوصال الرتكيب ودراسته إِفرادًا من دون عنايٍة بالعالقات القائمة بني وحدات 
هذه  من  اخلطاب  إليه  يتجه  حموري  ملعنى  ُيساق  واحد  سياق  هَو  بام  الكالم 

احليثية.

التعبري عن . 4 العربية يف  ما ورد عن علامء  تنسجم مع  للوضع  الرؤية  لعلَّ هذه 
الوضع باملواضعة واالصطالح والتواضع)25(. فإنَّ هذه التعابري ال تنطبق إال 
عىل كون اللغة بالتعهد وااللتزام؛ ألنَّ هذه املفاهيم تنطوي عىل معنى املشاركة 
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التواضع واالصطالح. وما هذه املشاركة واالتفاق إال  واالتفاق بني أطراف 
تعبري آخر عن االلتزام والتعهد بأن املستعمل إذا استعمل لفظًا ما أراد بِه املعنى 
الكذائي. يقول ابن جني)ت 392#( يف صدد بيانه ملذهب املواضعة يف أصل 
اللغات: »فلنقل يف االعتالل ملن قال بأن اللغَة ال تكون وحيًا وذلك أهنم ذهبوا 
اىل أنَّ أصل اللغة البّد فيه من املواضعة. قالوا: وذلك بأن جيتمع حكيامن أو 
ثالثة فصاعدًا فيحتاجوا اىل اإلبانة عن االشياء املعلومات فيضعوا لكل واحد 
من  واحد  اىل  جاءوا  فكأهنم  مساّمه...  ما  بِه  عرف  ذكر  إذا  ولفظًا،  سمًة  منها 
أن  ُعلم  اللفظ  هذا  ُسمع  وقت  انسان،فأي  انسان،  انسان،  وقالوا:  آدم،  بني 
فيام سوى ذلك من األسامء  املخلوق... وهّلم جّرًا  بِه هذا الرضب من  املراد 
بأن  يوصف  أن  جيوز  ال  -سبحانه–  والقديم  قالوا:  واحلروف...  واالفعال 
أن االنسب  يتضح  النص واشباهه  يواضع أحدًا عىل يشء...«)26(. فمن هذا 
أن يوصف مبحث الوضع باملواضعة ال بالوضع؛ الن االخري ال يفيد أنَّ اللغة 
حاجة اجتامعية وليدة االجتامع البرشي. بل لعّله يوحي بأنَّ هناك واضعًا معينًا 

مفروغًا من وجوده قد تصدى لوضع اللغات.

ه لنظرية التعهد  النقد املوجَّ

السيد  تبنّي  عىل  سابق  هَو  ما  منها:  النقود  من  مجلًة  النظرية  هذه  واجهت   
اخلوئي هلا ومنها: ما جاء مناقشًة للسيد اخلوئي بعد ما تبّنى هذه النظرية. ونحن بام 
التزمناه من تظهري السامت األقرب اىل البحث اللغوي من هذه النظرية لن نتعرض 
لإلشكاالت التي ال تنسجم مع هذا املنحى، وإنام سنذكر ما نراه مناسبًا ملا التزمناه. 
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ذكر الشيخ النائيني )ت 1355#( أنَّه مل يكن هناك َمن تعهد من شخص خاص . 1
ومل ينعقد جملس لوضع األلفاظ)27(. وهذا االعرتاض مردود بام ذكرناه من أنَّ 
التعهد إَنام هو ظاهرة اجتامعية تنكشف بالتزام أهل اللغة بدالالت األلفاظ، 
فإّنام  جني  ابن  عن  نقلناه  وما  اخلوئي،  السيد  عبارات  من  ُيفهم  قد  ما  وأما 
وليس  التعهد  هذا  إبراز  انامط  من  نمط  وهَو  اللغة  ألفاظ  بعض  يف  ممكن  هَو 
منحرصًا به. وهذه املناقشة ال تنبني عىل مبنى النائيني من أنَّ الواضع هَو اهلل 
كام فهمه بعض الباحثني)28(. وذلك؛ألن االعرتاض منصب عىل تصور جملس 
للمواضعة، أو أنَّ هناك واضعًا معينًا قد قام بالوضع، وهذا االعرتاض ممكن 

أن يصدر حتى ممن قال بأنَّ الواضع هَو البرش.

ناقش السيد حمّمد باقر الصدر )ت 1400#( العبارة التي يربز هبا التعهد. وقد . 2
سلف مّنا أنَّ هذه املناقشة ال معنى هلا بعد ما كان التعهد وااللتزام يمكن ابرازه 

ولو باستعامل اللفظ كام تقدم.

ذكر السيد السيستاين أنَّ الداللة التصورية أي تلك احلاصلة وإن مل يكن الالفظ . 3
قاصدًا للمعنى، تتحصل من اللفظ وإن مل يكن تعهد، والسيد اخلوئي قد اعرتف 

بذلك وحينئٍذ ال تكون منتزعة من التعهد وال تتوقف عليه)29(.

ويمكن اجلواب عن ذلك بأن التعهد وااللتزام كام مرَّ هَو الباعث عىل العلقة 
بني اللفظ واملعنى من اول األمر إذا نظرنا لّلغة بام هي ظاهرة اجتامعية تنشأ من التزام 
املجتمع هبا كأي نظام اشاري، وأن حتقق أي علقة بعد ذلك إنام هَو فرع هذا االلتزام 
العام. وقد ذكر السيد اخلوئي أن التعهد حيصل بكثرة االستعامل فال تناقض بني قوله 
السيد  كثرة االستعامل. واعرتض  أو من  التعهد  منتزعة من  التصورية  الداللة  بأن 
السيستاين ثانيًا: بأن املدلول التفهيمي يمكن أن يتحصل من التلفظ باللفظ بقانون 
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السببية، وال حاجة اىل تعهد نفساين. وهذا االعرتاض مبنٌي عىل ما ذكره من أنَّ يف 
الوضع مرحلة االشارة وهي استعامل اللفظ مع قرينة خارجية تدل عىل أنه يراد منه 
هذا املعنى. فمع حصول العلقة بذلك اذا استعمله ثانيًا ملتفتًا وهَو يف مقام البيان 
حيصل املدلول التفهيمي بحكم العقل بال حاجة اىل التعهد)30(. وهذا منه غريب؛ 
العلقة  وأنه ال حتصل  التعهد،  هَو  األول  من  الوضع  بأنَّ  يلتزم  اخلوئي  السيد  ألن 
التعهد نفسه. السببية عىل هذا متأخر يف االستفادة منه عىل  به، فقانون  الوثيقة إال 

فهذا الكالم مصادرة عىل املطلوب أو هَو أشبه باملصادرة.

التعهد تعهدًا اجتامعيًا عامًا ال نرى  ثالثًا بأن كون  واعرتض السيد السيستاين 
له شواهد يف املجتمع العقالئي، بل املجتمع يسري عىل هنج االستعامل الذي حدده 
الواضع بال تعهد نفساين)31(. ويظهر جوابه مما قدمناه ِمن أنَّ التعهد يرجع اىل كون 
تكون  أهنا  من  االجتامعية،  الظواهر  قوانني  عليها  تنسحب  اجتامعية  ظاهرة  اللغة 
ملزمة لالفراد وال بد هلم من السري عىل وفق التزامهم هبذه الظواهر. وأجاب عنه 
الباحث )صادق حسن عيل( بأن »سري املجتمع عىل هنج االستعامل التابع ملا حدده 
ما  اىل  يرجع  وهَو  اللفظ«)32(  من مستعمل  النفساين  التعهد  قهرًا  يستبطن  الواضع 

ذكرناه من اجلواب.

وناقش شيخنا االستاذ: حممد اسحاق الفياض هذه النظرية بجملة مناقشات . 4
نتعرض ملا نراه مناسبًا منها:

أواًل: أن املرتكز عند العقالء والعرف ان التعهد فرع الوضع ال أنه الوضع؛   
ألن التعهد الشخيص ال يناسب الوضع كقانون عام)33(. ويمكن اجلواب عنه:بأن 
هذا االرتكاز متأٍت من أنَّ املستعمل واضع بالتبع؛ ألنه نشأ يف جمتمع وَجد فيه لغًة 
بمثابة  قدمناه  الذي  باملعنى  اللغة  وضعوا  الذين  املستعمل  أسالف  فإن  فالتزمها. 
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الواضع األول، لذلك يظهر للعرف أن املستعمل تابع للواضع وإن كان هَو متعهدًا 
أيضًا بالتزام هذا الوضع.

أنَّ  ينشأ يف جمتمع عقالئي متكامل، مع  أن  أمر عقالئي البّد  التعهد  أن  ثانيًا: 
الوضع موجود حتى يف املجتمع البدائي)34(. وجوابه بام قدمناه من أن اللغة ظاهرة 
اجتامعية ونظامها نظام اشاري كأي نظام اشاري آخر يلتزم به واضعوه. وال فرق يف 

ذلك بني املجتمعات طاملا هي تعيش حياة اجتامعية ال انفرادية.

ثالثا: أّن الزم هذه النظرية عدم حتقق االشرتاك يف اللغات هنائيًا)35(. وواضح 
كونه  تقتيض  التي  التعهد  هبا  ُيربز  التي  الصيغ  مناقشة  اىل  راجع  االشكال  هذا  أن 
منصّبًا عىل لفظ واحد بعينه. وبام ذكرناه مرارًا من كون النقاش هبذه الصيغ ال معنى 
له يتضح امكانية وقوع التعهد يف املشرتك كام أن ما ذكر يف كتب اللغة من أنَّ من 

أسباب االشرتاك تعدد اللهجات العربية)36(. يصلح جوابًا عىل هذا االشكال.

رابعًا: أنه يلزم من هذه النظرية انقالب املستعمل واضعًا وهذا خالف املرتكز 
العقيل، ويظهر ذلك بجالء يف األعالم الشخصية)37(. وبام قدمناه من كون املستعمل 

متعهدًا تبعًا لتعهد الوضع االسبق يظهر سبب ما ذكره من االرتكاز القطعي.

التعهد . 5 والتعهد وأن  االعتبار  فرق بني  بأنه ال  أبو رغيف  السيد: عامر  أشكل 
اللفظ  الوثيقة بني  العالقة  به هذه  ليس شيئًا إال االعتبار، فال يصح أن تفرس 
واملعنى)38(. وجوابه يظهر من التذكري بأن حقيقة التعهد التزام املجتمع بداللة 
اللفظ عىل املعنى وهذا االلتزام هَو الذي ينقل الذهن اىل املعنى عند سامع اللفظ 
وهَو واضح يف األعالم الشخصية متام الوضوح. وقد افرتض السيد اخلوئي 
أن االعتبار ليس سوى دعوى أنَّ اللفظ هذا املعنى. فإذا نحن فهمنا االعتبار 

متضمنًا لاللتزام والتعهد فال مشكلة حينئٍذ يف أن نسميه اعتبارًا أو تعهدًا.
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األنسية  الداللة  انتجت  إذا  االستعامل  كثرة  أنَّ  أيضًا  املذكور  الباحث  وذكر 
وأفضت اىل التعهد فبامذا يتعهد الواضع؟ هل يتعهد فقط بأن الداللة تصديقية)39(. 
قبل حصوله، واملقصود هَو األول  أهنا حتصل  قولنا  أنَّ ههنا خلطًا بني  واجلواب: 
والباحث أشكل عىل الثاين. وذكر أيضًا أنَّ أبناء اللغة حيتكمون اىل املعاجم اللغوية 
داللة  له  تنعقد  ال  املعاجم  يف  ما  أنَّ  مع  ما  لكلمة  معني  معنى  يف  اختالفهم  عند 
تعهد  لنا  تنقل  املعاجم  فإنَّ  واضح:  وجوابه  فحسب)40(.  تصورية  بل  تصديقية 
الواضعني الذين سبقونا. وَمن قال: إنَّ تعهد الواضع البد أن نعلمه مشافهًة وأنه 

غري قابل للنقل يف كتاب او نحوه؟
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... اخلامتة ...

 نخلص من هذا البحث املوجز اىل أنَّ نظرية التعهد من نظريات الوضع التي 
بام هي  اللغة  وانسجامها مع طبيعة  األدلة عليها،  بمكانتها ومتانة  زالت حتتفظ  ما 
نظام اشاري توافقي يتبانى عليه املجتمع فيخضع لقوانني الظواهر االجتامعية، كام 
أنَّ االشكاالت املثارة مل متس جوهر هذه النظرية بل امكانية رّدها عىل وفق ما تبني 

من مميزات النظرية هلا جمال واسع.
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.24 – 23
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الفكر،بريوت، دت: ج1 / ص 118.
الدولية . 4 املؤسسة  احلكيم،  تقي  حممد  اللغوية،السيد  املجاالت  يف  االصوليني  جتارب  من   

للدراسات والنرش،بريوت، ط1، 2002 م:ص16.
 ينظر: البحث النحوي عند االصوليني، د مصطفى مجال الدين:ص 300 – 303.. 5
عدنان . 6 منري  السيد  السيستاين،بقلم  عيل  السيد  حمارضات  االصول،  علم  يف  الرافد  ينظر:   

للسيوطي:  املزهر  وينظر:  1990م:ص162،  ط1،  بريوت،  العريب،  املؤرخ  دار  القطيفي، 
ط2،  املرصية،  االنجلو  مكتبة  أنيس،  ابراهيم  د.  االلفاظ،  داللة  وينظر:  ج1/ص26، 

1963م:ص13.
 ينظر: الرافد يف علم االصول:ص162.. 7
 جملة الربهان، معهد الدراسات العقلية، النجف االرشف، العدد3، شتاء 2011م: ص172.. 8
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 ينظر: الفروق يف اللغة، أبو هالل العسكري )395 #(، بريوت، 1973م: ص 302.. 9
لسان العرب، حممد بن منظور )ت 711#(، دار صادر، بريوت، 1955م، مادة )وضع(.. 10
التعريفات، الرشيف اجلرجاين )ت 816#(، الدار التونسية للنرش، 1971م:ص132 . 11
13. علم الوضع دراسة يف فلسفة اللغة بني علامء أصول الفقه وعلامء اللغة،د. عبد الرزاق . 12

أمحد احلريب،مركز البحوث والدراسات االسالمية، بغداد،2006 م: ص16.
التعريفات: ص132.. 14
ينظر: حمارضات يف اصول الفقه، تقرير يف أبحاث السيد اخلوئي، تأليف الشيخ حممد اسحاق . 15
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