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... ملخص البحث...

الغاية  الداليل عند األصويل، هي مما يستحق  الدرس  التمثيلية يف  القواعد  إن 
التي قررها األصويل  الداللة  أنواع  القواعد مهمة من بني  والدراسة، وتتوزع هذه 

وهي عىل النحو اآليت:

دراسة املعاين التي تدل عىل االستعامل احلقيقي هلا. 1 .

دراسة املعاين املجازية. 2 .

دراسة املعاين الرتكيبية. 3 .

الورقة  هذه  موضوع  هو  للمعنى،  األصوليني  دراس��ة  من  األول  الفرع  إن 
البحثية، وهي تبحث يف العالقة بني اإلدراك واملعنى عند األصوليني.

دراستها  يف  وحتديدًا  التصور،  عىل  صياغتها  يف  تعتمد  التمثيلية  القواعد  إن 
االصويل،  قدمه  الذي  اجلهد  هذا  عىل  وبناء  احلقيقية.  املعاين  بإزاء  األلفاظ  لوضع 
فمن الطبيعي أن يصنف يف قائمة علامء اللغة يف الدرس العريب القديم واحلديث. إن 
األصوليني حاولوا أن يقدموا نظريتهم يف الداللة التي يمكن أن تكون قد درست 

التي مهدت لظهور نظريتهم يف “الوضع اللغوي”. اللغوية”،  “املبادئ 
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... Abstract...

The representational rules in word creation amongst the 

Jurists. This kind of studies is important, they have discussed-

«the three branches of the» Meaning:

The actual Meaning- the facts.1. 

The metaphorical Meaning.2. 

The compound or structural meaning.3. 

The first branch is the subject of the actual study search-

ing the relationship between the cognition and meaning for the 

Jurists.

The representational rules depend on the concept in Mean-

ing versus facts. Accordingly, for the effort the jurist introduc-

es, it is of necessity to be categorized in the list of linguistics 

of the modern and classical Arabic lesson. The jurists endea-

vour to broach their theory in semantics, and it might study 

the "linguistic principles" that pave the way to their theory in 
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the "linguistic position". The Jurist introduces their theory and 

treatises with an additional production called «the Linguistic 

principles» or «Research on Words».
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... توطئة...
نظرية الوضع في محيطها التاريخي

يعّد التصور املادة املعرفية األوىل يف الفكر التصوري. ومن هذا املبدأ بالتحديد 
عند  التصور  غايات  فمن  والعقل.  التفكري  مسائل  ليعالج  الفكر  هذا  انطلق 
األصويل أن يتم به “حصول صورة اليشء يف العقل”)1(. ومن هذا التعريف تّوصل 
األصوليون، كام توّصل أصحاب االجتاه التصوري يف الفلسفة، إىل أن التصور يعني 
عليها بنفي أو إثبات”)2(. وباملحصلة، يمكننا أن  حيكم  أن  غري  من  املاهية  “إدراك 
نقول إن التصور هو وسيلة اإلدراك االوىل عند األصويل، فهو آلية ذهنية، ارتبطت 
إهنا  أويل،  بشكل  نقول  أن  املمكن  ومن  اإلنسان.  عند  الذهني  االستدالل  بطريقة 
اقرتبت من طريقة التمثيل، أو متثيل األشياء يف قوانني ثابتة. غري أن مهمة مثل هذه 
الورقة البحثية الصغرية، التعريج ولو بشكل بسيط عىل قيمة االستدالل التصوري، 
ل قيمة فائضة عن ذلك يمكن الوقوف عنده، وبيان قابلية إدخاله يف فقرة  وما شكَّ

نظام التمثيل. وهي التي سيأيت احلديث عنها -بمشيئة اهلل- الحقًا.

وال شك أن الفكر األصويل، كان بحاجة فعلية، إىل نسق من العمليات الصورية، 
يف رصد الداللة وأنامطها. ويمكننا أن نقول إن اخلرائط الذهنية التي رسمها األصويل، 
ورصد من خالهلا فعل التصور، كافية إلنجاز نسق من العمليات التصورية. فهي تبنّي 
طبيعة الداللة يف حميطها التصوري، وهذه تشمل بالرضورة الداللة بعنارصها وصورها 

وموضوعاهتا. وإذن فهذه املحاولة من التفكري تنتهي بوضع تعريف للداللة:
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هو  األول  واليشء  آخر،  بيشء  العلم  به  العلم  من  يلزم  بحالة  اليشء  “كون 

الدال، والثاين هو املدلول”)3(.

واملالحظ أن حلظة التكوين، جتمع عنارص التأثري، يف املكّون الداليل، يف حميط 
تصوري واحد. إن هذا العمل يتطلب أمورًا، منها: أن األصويل يعمم أو يطلق العنان 
لعنارص خلق الداللة، ويعممها بشكل ينتج عنه، “كون الداللة صفة متعلقة أساسا 
بالداالت، وما صالحية الفهم سوى الزمة هلا”)4(، وهذا يعني أن ما “يتطلب من 
الدال حصول الفهم منه بالفعل، وهبذا املعنى مثاًل، ال تعترب اللغة املسامرية، أو بعض 
النصب األثرية قبل فك رموزها دالة”)5(. وإىل حد ما قد يكون هذا من املآخذ، عىل 
الرغم من تفرده، عىل الفكر األصويل. وهذا ما املح إليه األستاذ عادل فاخوري يف 

تعليقه السابق. وأظن أن املسألة بحاجة إىل تأمل.

من املؤكد أن )الدال( له ما يميزه يف خمتلف النظريات الداللية، واحلال ينطبق 
بحد  مشكلة  ليست  بالدال،  متعلقة  صفة  الداللة  وكون  األصولية.  النظرية  عىل 
ذاهتا؛ فبقدر ما تتضمنه من تعميامت، أو إطالقات عامة، فهذه الفكرة تتضمن عىل 
املستوى النظري أمرين، اوهلام: أن األصويل يرّكز عىل حلظة االنتقال من الدال إىل 
املدلول، وحلظة االنتقال هذه، ترتك ما جيعلها عملية ذهنية قائمة بذاهتا. وهذا يعني 
أن األصويل يمنح القيمة املعرفية صفة القيمة االنتقالية، بعد أن تكون الزمت الدال 
مالزمة تامة وال يمكنه التجرد منها. ومن هنا يمكن أن نفرس حركة العقل اإلنساين، 
حيملها  التي  )القيمة  القيمة  ثبات  حالة  العقل  تالزم  حني  ال��داليل،  مستواها  يف 
الدال(؛ بان نقول: إن الفهم سيكون يف هذه املعادلة، الزمة من لوازم )الدال( يف 

عالقته الذهنية مع املدلول.
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الفكر األصويل،  الداللية، يف  املعادلة  أكرب يف  الدال  قيمة  أن  نستنتج  مما مىض 
وقياس قيمته ال تتأتى من مالزمته خلواص داللية فحسب، وإنام يتعدى األمر إىل 
موضوع الكشف الذهني، فاحلقائق املوضوعة التي يتاح احلديث عنها، البد أن متيض 
يف مستوى دقيق من الكشف، ولو تم التعبري عن هذا املستوى بأنه الزمة من لوازم 
األصويل  طريقة  من  ناجتًا  أصوليًا،  خيارًا  واإلبانة،  الوضوح  خيار  لكان  )الدال(، 
يف التعامل مع العالقة الداللية التي تربط الدال باملدلول. ولكن إسهام العقل من 
الدال،  لوازم  من  الزمة  يعترب  أن  يمكن  )الوضع(  ف�  املعادلة،  هذه  يربك  اخلارج 
ولكنه باملقابل يرتبط ب� )الواضع(، واجلدلية اآلن خترج من جمرد لزوم الدال رشوط 
الداللة، إىل حميط املعنى، وإمكانية اإلحاطة به، وأظن أن األصويل، كان يتعامل مع 
املعنى بجدية أكرب، إىل درجة البحث عن حدود قياسية يف التعامل مع هذه الظاهرة، 
وهذا يعني أننا نقف بإزاء االستدالل نفسه بقالب صوري أصويل، كام سيتبني الحقًا.

وعىل أية حال، وبالعودة إىل مسألة الوضع، فإن الفكر األصويل فيها، حياول أن 
يقول كلمته يف نشأة اللغة. وهو عامل أساس يف الدخول إىل اللغة، بل يكاد يكون 
يضع  األصويل  الفكر  إذن  وهكذا.  الداللية،  املباحث  وإىل  إليها،  الوحيد  املدخل 
)الوضع( اللغوي أساسًا من أسس التفكري يف اللغة، ومن دونه يكون ذلك العمل 
مستحياًل. واألصويل يدرك هنا جّيدًا، أن حجم املدخل جيب أن يتناسب مع حجم 
املوضوع، أو بوسع العلم الذي سريتكز عىل ذلك املدخل. إن هذا يعني أن مسألة 
التصوري  الفكر  قدرة  تعكس  قد  فهي  األصويل،  لدى  مهاّمً  خيارًا  كانت  الوضع 
رة،  املتصوَّ للموضوعات  والعقلية،  الطبيعية  والبدايات  األصول  بحث  يف  نفسه، 
وهذه األصول والبدايات، ستحكم من هذه اللحظة -أي التي بدأ التفكري فيها يصل 
إىل البدايات- عىل أن األصويل يعمل عىل قواعد تذهب إىل أن مادة العمل حمورها 
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املوضوعات املجردة، ال األشياء املتحققة يف الواقع. وانطالقًا من هذا اخليار كانت 
ن بقاء  نظرية الوضع مؤسسة عىل جهة التفكري هذه، بل ملزمة يف تتبع كل خطوة ُتؤمِّ
النظرة إىل املوضوعات، واحلديث هنا عن اللغة يف حدودها وتعريفاهتا الصورية.

ولعل ما جيري هنا، ينقل لنا جتربة العقل اللغوي، يف أداء تواضعات صورية 
فاعلة، يف حتديد نشأة اللغة وعملها يف قواعدها العقلية. وعىل ذلك فإن تصنيف أنواع 
متايز يف رصد األشكال  أو  تفاوت  الصارمة، دون  القياسات  للوضع، خيضع هلذه 
اللغوية. وبعد ذلك، يتم إخضاع التصنيفات املطروقة للمبادئ ذاهتا، حتى يصبح 
من الصعب التمييز بني املادة، ونظامها الذي تقوم عليه. وعىل أية حال، فإننا نستطيع 
يف فكرة الوضع األصولية أن نلمح مميزات عامة، ومن أوىل هذه املميزات، ما جاء يف 
تعريف الرشيف اجلرجاين قوله: “ختصيص يشء بيشء متى ُأطِلَق أو ُأِحسَّ اليشء 
األول ُفِهَم منه اليشء الثاين”)6(. ففي قوله )أطلق أو أحس( يضع أمامنا عنرص الداللة 
طريق  يف  املسوق  الداليل  التعامل  هذا  طبيعة  يف  تأملنا  ولو  )الدال(.  وهو  األول، 
التواضع واالتفاق عىل اللغة، لوجدنا أن لفظ اإلطالق مناسب هلذه الغاية، ولكن 
األصويل يقودنا إىل معاجلة أخرى يف قوله )أحس(، ويعرفه الرشيف نفسه بقوله: 
املعنى أو ال)7(”. وهذه  إرادة  فيه  يكون  أن  أعّم من  اللفظ  استعامل  “واإلحساس: 

التلويح  قد تضمنت جهتي  لوجدناها  القصدية،  الداللة  بأركان  قارهنا  لو  املعاجلة 
أخرى،  بوسيلة  باإلطالق، ال  مقّيد  )املرسل(  فالباث  الدال،  بالتواصل من طريق 
والتأثر. اإلحساس  منطقة  يف  اضطرارًا  واقع  فهو  اإلطالق،  هلذا  هدف  واملتلقي 

وعىل أية حال، فإن يف االقرتاب من نظرية القصد، يمثل فرصة لتعرف نظرية 
الوضع، ال من منظور املقارنة، وإنام من منظور هويتها، أو ماهيتها التي من املمكن 
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وضعها، إىل جانب ما ظهر متزامنًا معها، من األعامل التي وجدت ضالتها يف ربط 
فإن  حال،  أية  وعىل  اللغوي.  املتن  يف  يشاهبه  بالذي  املعرفية،  األصول  من  هو  ما 
وهذه  الوظيفية،  التواصلية  املدرسة  عن  جدًا  بعيد  القصد  عن  هنا  به  نتحدث  ما 
مناسبة جيدة، أن نقدم للقصد، ونستعرضه بشكل موجز، من جانب تنوعه وثرائه 
يف ارتباطه باللغة، عرب تاريخ العمل عىل اللغة نفسها. وعىل أية حال، فإن ما نتحدث 
به عن القصد بعيد عن التأثريات االجتامعية، التي ذهبت إليها القصدية التواصلية 
احلديثة، وقد تعاملت مع اللغة من واقع األداة التعبريية االجتامعية)8(، وهو خمالف، 
بالتأكيد، يف جذوره املعرفية، لنظرية الوضع. ومع هذا ونتيجة للتامس الذي حيدث 
إذن  أدق.  بشكل  الوضع  نظرية  نتعرف  أن  بينهام،  باملقارنة  يمكننا  االجتاهني  بني 
فالنظرية القصدية العربية، هي نظرية دينية ال تبتعد يف وضعها، كثريًا عن األعامل 
الدينية التأسيسية كعلم الكالم وغريه من العلوم الدينية. ويمكننا أن نتلمس املالمح 
يعرف  العريب  “إّن  يقول:  فهو  عبداجلبار،  القايض  عند  للقصد،  األوىل  املعرفية 
مقاصد العريب باالختبار، وهلذا نرى العرب تعرف من مقاصد العرب ما ال تعرفه 
من مقاصد العجم، ملا مل يكن فيه من االختبار ما أمكنه يف العرب، ولذلك يعرف 
األخرس باإلشارة من حال صاحبه ما ال يعرفه غريه، ألنه قد اخترب من ذلك ما ال 
بالقول  يفهم  مما ال  الصغري  الصبي  أغراض  من  ربام عرفت  والوالدة  خيتربه غريه؛ 
باالختبار  يعرف  أن  يمتنع  مل  ذلك  صح  فإذا  اختبارها.  لفضل  غريها  يعرفه  ال  ما 
ويكون  يمتنع،  ال  وما  يمتنع  وما  يقع،  ال  وما  يقع  ما  واجلامعة  الواحد  حال  من 
احلاصلة  للعلوم  مباين  ألنه  العادة،  طريقة  عىل  باضطرار،  حيصل  مما  العلم  هذا 
العادة  زاوية  من  القصد  مع  يتعامل  القايض  أن  املالحظ  ومن  العقل)9(”.  ببدهية 
االجتامعية املقرونة باإلدراك. والسمة األوىل التي يتميز هبا هذا اإلدراك، هي سمة 
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فهي:  اإلدراك،  الثانية هلذا  السمة  أما  العقل.  بدهية  القايض:  يسميها  التي  املبارشة 
اإلنسانية، عىل  الذهنية  املعاجلة  العقيل يف  املستوى  فيها  يتغلب  التي  العقلية  السمة 
املشرتكات اللغوية، وغري اللغوية، ذات القيم االجتامعية االعتباطية. ولعل أقرب 
نقطة دالة عىل عمل القايض يف القصد، ما ذهب إليه املدرسيون، فهم يعرفون القصد 
بقوهلم: اجتاه الذهن نحو موضوع معني، وإدراكه له مبارشة، يسمى القصد األول. 
العلم  طريق  هو  فاإلدراك  إذن  الثاين)10(.  القصد  يسمى  اإلدراك  هذا  يف  وتفكريه 
أن يكون هذا  للقصد، ال  القريب  السبب  التعريف يكون  القايض، وهو هبذا  عند 
أمر  يكن من  الوضع. ومهام  نظرية  الصوري، كام يف  الدال  لوازم  العلم الزمة من 
بني األصويل وأصحاب  املعرفية  املالمح واجلذور  فإن  والتأثر،  التأثري  أو  املفارقة، 
الكالم صارت واضحة، بام رسمه القايض عبداجلبار يف منطلقات التعريف باخلرب 
يف أصوله املعرفية القصدية، مقارنة له مع التصورات التي أطلقها األصويل، ليضع 

جذور الكالم املعرفية األوىل يف نظرية الوضع.

إن معاجلات األصوليني يف عمومها، حتاول أن تتمسك بصورية النظام اللغوي، 
أو جتعل من صورية املعنى أداة حتكم هذا النظام. وباملقابل ربام ال نبتعد كثريًا إذا قلنا 
إن هذا العمل قد يؤدي إىل إكساب الذات اإلنسانية شيئَا من صورية هذا النظام. 
وبالفعل يمكننا أن نسأل اآلن هل نحن أمام ذات إنسانية صورية، متكث فيها األفعال 
الذاتية الصورية؟. أي كام يصفها الرشيف اجلرجاين، بأهنا أثر جمسم لصورية الدال، 
بظالله وألوانه املختلفة. وهل يمكن أن نتقبل اآلن بأهنا ذات منفعلة عىل الدوام؟. 
هذا  إن  اإلنسانية.  الذات  عىل  ال  الدال،  عىل  العمل  بطبيعة  ارتبطت  أسئلة  وهذه 
للوضع  السابق  تعريفه  لذلك عّلق عىل  نفسه،  ببال اجلرجاين  التساؤالت خطرت 
إرادة  فيه  يكون  أن  بأعّم من  املعنى، واستعامله  وإرادة  اللفظ  باستعامل  أي  بشقيه، 
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املعنى. وذلك بإيراده تعريف احلكامء للوضع بقوله: “هو هيئة عارضة لليشء بسبب 
نسبتني، نسبة أجزائه بعضها إىل بعض، ونسبة أجزائه إىل األمور اخلارجية عنه كالقيام 
والقعود فإن كالًّ منهام هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها إىل بعض، 

وإىل األمور اخلارجية عنه)11(”.

وبناء عىل الفقرة السابقة التي يقدمها لنا اجلرجاين نفسه، نتلمس خطوط التقاء 
األصول املعرفية للوضع عند األصويل مع ما يقدمه لنا اجلرجاين يف عرضه ملوقف 
الفالسفة منها. فمن الواضح من قوله، أن )الدال( عند الفالسفة حمكوم بإضافته، 
إن كانت إضافة ذاتية، أو خارجية. أو بتعبري آخر يمكننا أن نقول إهنا ذات طبيعة 
مبارشة، وأخرى غري مبارشة. وإذا كانت يف األوىل تعني مطابقة الدال للمعنى أو 
املدلول، فإهنا يف الثانية تذهب إىل انفصال الدال متامًا عن املعنى، وكالمها يعد هيئة 
هبا  يتمتع  العموم  سمة  فإن  ذلك  عىل  وبناء  هبا.  ارتبطا  التي  األشياء  عن  عارضة 
الدال يف كال الوصفني، وإضافتهام تقربامها إىل الوقائع املوصوفة بواسطتهام. وأما 
اللفظ يف نظرية الوضع، وضع  عند األصوليني، فاألمر خمتلف بعض اليشء؛ الن 
الدال عن  انفصال  أن  وقرر  الدال،  من  أكثر  األصويل  اقرتب  معنى، وهكذا  بإزاء 
املدلول ليست صورة مكتملة عن الدال، وإنام األصل أنه ظهر إىل الوجود مقرتنًا 
باملدلول، أما إذا كان األمر خالفًا لذلك، فإن مفاده ال يعدو عن كونه ثانويًا، حمبوسًا 
بكثرة االستعامل. ويسمى األول بالوضع التعييني، والثاين املقرون بكثرة االستعامل 

يسمى الوضع التعيُّني)12(.
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نظرية الوضع بين االستدالل المنطقي،
والقواعد التمثيلية

من األمور املهمة التي طرأت عىل نظرية االستدالل املعرفية، يف أصوهلا املنطقية 
حتديدًا، التفاتتها املميزة لنظرية الوضع اللغوية. ففي معرض حتديد كلمة )وضع(، 
الوضع  “أن  إىل  بالنيش  روبري  يذهب  االستنتاجي،  التفكري  أصول  من  وتقريبها 
بقوله:  اإلثبات  ويعّرف  خيتلف عن اإلثبات. إن اإلثبات رضب من الوضع)13(”. 
“إنه وضع يشٍء بصفته صادقًا)14(”. أما الوضع فيقول عنه: “لكن يمكننا أن نضع 
قواًل مع تعليق مسألة صدقه أو كذبه)15(”. وببساطة يمكن حسم وجود هذا الوضع 

اجلديد، “ملجرد أن نعرف ما هي اللوازم التي يستدعيها)16(”، عىل حد تعبريه.

األسباب  ذات  املهمة،  العوامل  قائمة  يف  ُأدرج  هنا،  الوضع  أن  الواضح  من 
يف  مساره،  حددت  الوضع،  إىل  النظرة  أن  ويبدو  االستداليل.  القياس  من  القريبة 
آليات الكشف عن حدوده املتشعبة يف الدالالت التي يستدعيها. إن تلك اآلليات 
مازالت ذاتية؛ فمراقبة اللوازم التي يستدعيها، تتطلب الوقوف عىل األشكال الذاتية 
التي يتمتع هبا الوضع اجلديد. ولعل هذه النقطة بالذات، هي عامل رئيس يف اختالف 
التفكري األصويل، عن التفكري املنطقي الصوري والتجريبي عىل حدٍّ سواء. إنَّ التفكري 
األصويل سّجَل مالحظة رئيسة مهمة عىل نظرية الوضع، تقول هذه املالحظة “إنَّ 
داللة األلفاظ عىل معانيها داللة لفظية وضعية”)17(. بمعنى أهنا ليست داللة ذاتية، 
وال يمكنها أن تكون كذلك. وقد تكونت فكرة مقابلة للداللة الوضعية، يمكنها أن 
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توصلنا إىل صيغ هنائية يف املادة اللغوية، فبداًل من أن نساير اللوازم يف الشكل االنتقايل 
للداللة، يمكننا أن نعود إىل أصل األلفاظ التي خرجت منها هذه األشكال. ولعل 
فكرة أصل املشتقات، فكرة مالئمة هلذا الغرض، فيمكننا أن نتقّبل بسهولة، القول 
بني  املشرتكة  اللغوية(  )املادة  هو  املعروفة  املشتقات  أصل  “إن  املشهور  األصويل 
هذه املشتقات، أي السواكن الثالثة التي ال نستطيع أن ننسب هلا معنى حمددًا”)18(. 
وهذا القول يدل بشكل أو بآخر عىل احليز العقيل التمثييل للداللة الذاتية لأللفاظ.

غري  يف  األص��ويل  مع  نسري  أن  نستطيع  إننا  نقول  أن  يمكننا  تقدم  ملا  ونتيجة 
الوجهة الربهانية االستداللية، التي طبع هبا الوضع اللغوي يف الفلسفة املنطقية. فهم 
يقولون عىل سبيل املثال: “إن املصدر ولنفرض أنه كلمة )نوم( أو )تنويم( يتكون 
إذن  فهو  )تفعيل(  أو  )َفْعل(  هي  عليها  عارضة  صيغة  ومن  وم(  )ن  هي  مادة  من 
)مادة مصوغة(، فإذا أردنا أن نجعله أصاًل للفعل )نام( أو )نّوم( لزم ما هو باطل 
عقاًل من عروض الصيغة عىل املادة املصوغة، فالعقل يمنع أن تأخذ مادة اخلشب 
مثاًل وهي متص�ورة بص�ورة شباك صورة أخرى للكريس أو املنضدة إال إذا انحلت 
الصورة األوىل وعاد اخلشب )مادة رصفة(”)19(. وعىل الرغم من أن هناك من حيتج 
أن ما  اعتباطية)20(. إال  اللغة  الذايت لأللفاظ، واحلجة أن أوضاع  التمثيل  عىل هذا 
بلغه األصويل هنا، يعد مرحلة مهمة يف إخضاع نظام األلفاظ ودالالهتا، إىل نظام 
التمثيل العقيل القائم عىل األصول اللغوية الصورية. ويمكننا بناء عىل هذه املحاولة 
أن نضع اجلهد األصويل، يف الداللة، يف خطٍّ ثالث يقف إىل جانب اخلط الذي يقول 

إن الوضع اللغوي هو خيار استداليل، واآلخر الذي يقول هو بناء اعتباطي.

وبناء عىل هذه النتيجة يمكننا اآلن أن ننظر إىل اآلليات التي دّعم هبا األصويل 
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ومن  الداليل(.  )التمثيل  اليوم  نسميه  أن  يمكن  ما  أو  الداللة،  يف  التمثيلية  نظريته 
الرباهني التي نسوقها هنا، أن نظرية الوضع عند األصويل ككل، هي مطلب داليل، 
والشكل النهائي للعالقة التي تقوم بني اللفظ واملعنى، هو شكل املعنى ال اللفظ، 
ومن ثم استعري هذا الشكل ليضاف إىل الوضع، فأصبح هناك وضع عام وخاص، 
باب  فتح  بلفظ  ألبس  التخصيص  أو  التعميم  به  أريد  معنى  احلقيقة  يف  فهو  وإال 
التعميم أو التخصيص. فجاءت النتيجة وضع عام أو خاص، وموضوع له خاص 
أو عام، عىل نحو اإلسقاط التمثييل للمعنى، حيث ال يمكن، أن يمثل معنى، سبق 

إليه هبذا التمثيل أو اإلسقاط. فهو يبقى حمافظًا عىل ترتيبه دون تفاوت يف القيمة.

املحافظة  تتم  هنا، هو كيف  األذهان  إىل  يتبادر  الذي  السؤال  فإن  وبعد ذلك 
عىل األطر التمثيلية العامة هذه، مع شمول املعاين واأللفاظ بالتوسع، وكّل بطريقة 
تناسبه؟. ومن املناسب أن نقول: إن الفكر األصويل كأي فكر يريد أن يصوغ نظرية 
التي  العامة  القواعد  املعرفة تناسب اجتاهاته وميادين عمله، فهو يعمد حتاًم إىل  يف 
من املفرتض أن جيعلها أصاًل من أصول تفكريه، ويلجأ بعد ذلك إىل املنهج املناسب 
فإن  ذلك  وبعد  املمكنة،  بالغالبية  متثيلها  يستطيع  حيث  القواعد  هذه  يساير  الذي 
لألصويل نظرية معرفية تقّرب النتائج التمثيلية التي يعمل عليها، إىل أقرب األمثلة 
املتاحة يف اللغة. وإذا ثبت لدينا ذلك، فإننا بحاجة ماسة للسؤال عن املواد اللغوية 
هذا  طبيعة  من  سيكون  األص��ويل.  املعريف  املكّون  حيز  يف  الدخول  تقبل  ال  التي 
التساؤل، جرد اخلواص اللغوية عىل مستوى االستعامل، ليتبني ما الدقيق يف خاصية 

العمل األصويل وما هو غري ذلك؟

وعند هذه النقطة يمكننا أن نبحث عن النظام التمثييل للغة كام يفهمه األصويل، 
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خالل  من  معه  التعامل  يتاح  نظامًا،  األصويل  عرف  يف  اللغة  تبدو  هل  والبداية، 
قواعد متثيلية عقلية؟. وهذا السؤال يستدعي تساؤاًل آخر عن ماهية التمثيل. إذن 
ما التمثيل؟. يعرف أصحاب املدرسة اللغوية العقلية التمثيل بقوهلم: إن شيئًا مادّيًا 
معّينًا تتطابق أجزاؤه والطريقة التي رّكب هبا جزءًا يف مقابل جزء مع جمموعة معينة 
من األفكار أو احلقائق)21(. واملالحظ من التعريف أن جمموعة من الوقائع يراد هلا 
أن تطابق جمموعة من األفكار، يف إطار حتول هذه العالقة إىل حقائق. والفارق بني 
هذا املنهج واملنهج االستداليل الصوري، يكمن يف أن املنهج اإلستداليل الصوري 
الذهنية هي  العقلية واألشياء املصورة من خالهلا، فالصور  القواعد  ال يفصل بني 
األشياء ذاهتا التي متثل أو تنوب عاّم هو متحقق يف الواقع. ولذلك فمن البدهيي، أن ال 
نجد أشياء متحققة يف الواقع، فضاًل عن أن متتد إليها أو تؤثر هبا جمموعة من القواعد 
والسبب  الذهنية.  الصور  معاجلة  يف  الفائدة  عديمة  تكون  الغالب  يف  التي  العقلية 
.)22( عنه  انفكاكها  الذهنية بصاحبها وعدم  الصور  ارتباط  إىل  أيضًا  يعود  يف ذلك 

وعىل أية حال، فإن لألصويل ما يربطه بمنظومة األفكار الصورية، ونعلم أن 
هناك ما هو متجّذر فيها ويرتبط هبا ارتباطًا تامًا. ومع هذا كله أجد من الظلم أن 
ينسب هذا الفكر إىل املنظومة الصورية بشكل مطلق، ألن عوامل ارتباطه بالنظرية 
العقلية احلديثة، متينة للغاية وتقوم عىل أسس علمية فاعلة، قد متثلها الطرفان غاية 
نفسها.  الوضع  نظرية  من  انطالقًا  الفكرة  هذه  يعزز  ما  هنا  وسنذكر  التمثيل.  يف 

وسنبني عىل ما هو متداول يف مدرسة النجف الفقهية املعارصة.
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مقومات التمثيل في نظرية الوضع عند أصوليي النجف

هنا  والواضع  )للواضع(،  مالزمة  سمة  املدرسة،  هذه  يف  التمثل  قابلية  إن 
ُيظِهر نظامًا من  الذي  اللغوي  العقل  به  اللغة فحسب، وإنام يقصد  ليس مستعمل 
من  خيفف  بالطبع  األمر  وهذا  لإلمكان.  قابلة  أو  ممكنة،  لغوية  نامذج  يف  القواعد، 
صورّية النظام اللغوي. ومن األمثلة التي ترضب هنا، ما تتحدث به هذه املدرسة، 
“إن  اخلاص(:  له  واملوضوع  العام  )الوضع  الوضع  أقسام  من  الثالث  القسم  عن 
عن  احلكاية  قابلية  له  الثالث  القسم  يف  العام  ر-  امُلتصوَّ به  -ويقصدون  امللحوظ 
اللفظ ملصاديقهام  االبتداء واالنتهاء ويضع  يتصور مفهوم  أن  فللواضع  مصاديقه، 
التي حتكي عنها مفاهيمهام)24(.” فالقابلية التي يتمتع هبا امُلدرك، ال يمكن أن تصل 
به إىل مستوى توليد املفاهيم، والواضع قارص أيضًا عن بلوغ ذلك ما مل جُيّهز بأدوات 
األثر،  متعادالن يف  الطرفني  إن كال  املفاهيم.  توليد  من  التي متكنه  اللغوي  النظام 
واللغة ليست واسطة بل هي ميدان التمثل يف نقل إمكانية التصور، وطريقة إنجازها 
إىل امُلتمثِّل هلذا التصور. وإذن فإن األصويل يقر بإمكانية النظام اللغوي، عىل إنجاز 
معادلة التمثل، عىل وفق قواعد معينة. والفارق بينه وبني اللغوي، أن األصويل يرى 
أن  إال  الذهني،  ر  املتصوَّ يف  يراها  التي  نفسها  الظواهر  تلك  اللغة،  يف  يتحقق  فيام 
اللغوي  وأما  الزمن)24(.  حيث  من  ال  الرتبة  حيث  من  األوىل  عىل  سابقة  األخرية 
فريى العكس مع املحافظة عىل ميزان الرتبة والزمن. إذن ما يظهر يف اللغة هو نتيجة 
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طبيعية لتمثل النظام اإلدراكي، وهو املنجز الفعيل من خالل القواعد العقلية لدى 
اإلنسان. وهذا إذا وافق عمل األصويل، فهو من املسلامت اآلن يف العمل اللغوي.

ومن أمثلة الوضع األخرى التي حققت غايات متثيلية مميزة، تقسيمهم الوضع 
التصور  برصد  فمعني  األول  أما  ونوعي.  شخيص،  إىل  املوضوع،  اللفظ  بحسب 
بشخصه،  رًا  متصوَّ املوضوع  “اللفظ  عىل  يطلق  فهو  له،  املوضوع  للفظه  مطابقًا 
فيكون الوضع شخصيًا كتصور لفظ زيد بشخصه”)25(. ومن البدهيي أن نلمح يف 
املنطق الصوري عن  الدال مع املدلول، وهو مقارب ملا ورثه  التقسيم مطابقة  هذا 
أرسطو. ولكن من ناحية أخرى يتضمن هذا التقسيم ملمحًا مهاًم عن متثيل املتصور 
الذهني، فحضوره املبارش واملطابق للفظ، يرتك املجال واسعًا لالستغراق يف عملية 
التمثل التام وغري التام. ولو استقر لنا هذا التقسيم؛ سيؤدي بنا إىل أن نفرتض أن 
عدم انفصال الدال عن ما يصوره يعني، أن التمثل طابق فعل التصور؛ فلم يعد من 
املمكن فصل االثنني عن بعضهام. وإذن فإن يف هذا الدال متّثلت مجيع خواص زيد، 
ولو تعددت. ومن املمكن أن نقول، إن الدال )زيدًا( يمثل اإلسقاط األكرب لشخص 
اسمه زيد، بكل محولته االجتامعية )الفرد + القيم االجتامعية املضافة(. ولو تأملنا 
يف نظام هذا التمثل، سنجد أنه قاعدة من القواعد اإللزامية املعجمية لدخول )س( 
يف بنية اجلملة، و)س( هو جمموع القيم املتاح حتققها يف املوضوع أو املسند إليه يف 
اجلملة. وهذه النتيجة جترنا إىل أخرى، تتمثل يف أن التمثل األول )التصور( له أثر 
يف وضع املخصصات العبارية االختيارية يف اجلملة. وهذه تأخذنا إىل ثالثة، تقول: 
إن كل خمصص عباري ُيعّد حدًا فاصاًل لتمثيل أحد املكونات بإسقاطاهتا أمجعها، 
وال يتاح ألي ختصيص داليل حتوييل أو خارجي متثل باسم استفهام أو غريه وله اثر 

داليل، ال يتاح له أن يعرب أكثر من خمصص واحد فقط ال غري )26(.



القواعد التمثيلية يف نظرية الوضع عند األصوليني مدرسة النجف أنموذجًا

586

أمر  إىل  أن أشري  أود  النوعي(،  الثاين، أي )الوضع  القسم  أن ندخل يف  وقبل 
قد يكون من األمهية بمكان، وهو أننا جيب أن نعرتف أن سبب تأخرنا يف اإلفادة 
من النحو التوليدي التحوييل، أو أية جتربة لسانية جديدة، يعود سببه إىل أننا نفتقر 
إىل املداخل واملداخل فحسب التي تؤدي إليه، وأحسب ان األصويل ربام وضع لنا 
مداخل متعددة، وهذا أقرهبا. وعىل أية حال. نعود إىل التقسيم النوعي للوضع، وفيه 
تكون جهة التصور أو التمثل أحادية، أو لنقل غري تامة، وهو كام يعرفه األصويل: 
رًا بوجهه وعنوانه، فيكون الوضع نوعّيًا، كهيئة الفعل املايض  “إذا كان اللفظ متصوَّ
التي هي موضوعة النتساب الفعل إىل الفاعل يف الزمان املايض”)27(. ولو تأملنا يف 
ينفصل  هنا  التصور  أيضًا، ولكن  التصور  زاوية  ينطلق من  لوجدناه  التحديد  هذا 
ر، يمكننا  املتصوَّ التمثل جلهة مدركة ومعينة يف  يتحقق  فبعد أن  التمثل،  عن حلظة 
عليه  أطلق  كام  اهليئة،  ملمح  يف  ر  املتصوَّ هذا  يرافق  التصور  أن  ونتيقن  نستنتج  أن 
األصويل. والغامض يف هذا التمثل، جتاوزه اهليئة الشخصية، “فاملوضوع ليس اهليئة 
املواد  من  مادة  أي  يف  )فعل(،  هيئة  مطلق  بل  مثاًل،  نرص  أو  رضب  يف  الشخصية 
اهليئة الشخصية متزامن مع مادة حتققت  للنظر أن جتاوز  حتققت”)28(، بل الالفت 
بالفعل، وسبب حتققها هو الفراغ من متثلها من جهة، وانفصال التصور الذي جيرها 

إىل التعلق هبيئة شخصية ما، من جهة ثانية.

كافيًا،  سببًا  يعد  التمثل  هذا  مثل  وجود  إن  نقول،  أن  هنا  املناسب  من  ولعل 
أن  ويكفينا  ودالليًا.  ونحويًا  رصفيًا،  الفعل،  من  يتحقق  فيام  متثيلية  قواعد  لوضع 
السواكن  من  اللغوية  بامدته  مرتبطة  الفعل  هيئة  إن  الرصفية،  القاعدة  لنا  تقول 
املعروفة، والقاعدة النحوية: أن الفعل متالزم مع مفعوله وليس مع فاعله)29(، وهذه 
القاعدة يمكننا أن نعتربها متثياًل ملادة متحققة جتاوزت اهليئة الشخصية، أما القاعدة 
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الداللية فتقول: إن الزمن ليس الزمة من لوازم هيئة الفعل، بل الزمة من لوازم ما 
حتقق منها، وعىل وفق اجلهة التي رسمت هلا نحويًا. ويف هذه النتيجة ما يطابق ما 

ذهب إليه األصوليون، يقول د. مصطفى مجال الدين:

“أما األصوليون فقد ربطوا زمان الفعل باملسألة النحوية، ال باملدلول الرصيف 
مواقع  حسب  وداللتها  وسياقها،  اجلملة  تأليف  بطريقة  ربطوه  أهنم  أي  للصيغة، 
اخلرب واإلنشاء وبحسب القرائن املقيدة إلطالق الفعل، سواء كانت قرائن مقامية 
أدوات  بالفعل من  لفظية مما حييط  قرائن  أم  الفاعل زمانيًا والفعل خربيًا  من كون 
النفي، والرشط، والتحقيق، والتسويف، والظروف املختلفة التي ترصف الفعل إىل 

زمان غري زمان الصيغة الذي يفرتضه هلا النحويون”)30(.
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التمثيل وإرادة التفهيم في نظرية الوضع عند األصوليين

إىل  الدخول  مفاتيح  وضع  األصويل  الفكر  أن  تقدم  مما  نستنتج  أن  ويمكننا 
التفكري يف اللغة بنظرية الوضع اخلاصة باملفردات، ومن املهم أن نعلم أن هذا املدخل 
املفردات،  داللة  سحب  هنا  وأقصد  اجلملة،  ليشمل  األصولية  املباحث  متمته  قد 
نسبة  إثبات  مثاًل  ومنها  اإلسناد.  ركني  بني  احلاصلة  النسبة  تصور  عىل  وتطبيقها 
القيام لزيد من خالل صورة القيام الناجتة عن هذه النسبة، يف مجلة قام زيد. وكل 
ما انطبق عىل الداللة الوضعية يف املفرد ينطبق عىل وفق هذا املنهج عىل اجلملة. إىل 
هنا ليس هناك من جديد يف هذا املوضوع، فمعظم األصوليني وكل النحاة باستثناء 
الريض، متفقون عىل هذه الداللة )مطابقة الصورة بأذهاننا هلذا احلدث(، فقيام زيد 

هو الصورة احلاصلة بأذهاننا للنسبة بني زيد وهذا احلدث)31(.

أن  من   اخلوئي السيد  به  خرج  ما  املسألة  هذه  يف  ظهر  الذي  اجلديد  وأما 
)التعهد وااللتزام  املفردات أو وضع اجلمل- هو  الوضع -سواء يف وضع  حقيقة 
النفساين( أي أن املتكلم يف أية لغة من اللغات يتعهد ويلتزم أنه إذا أراد تفهيم معنى 
ُمفِهم  فاللفظ  السامع،  إىل  املعنى  ذلك  إليصال  خمصوص  بلفظ  يتكلم  أن  خاص 

ودال وإرادة املعنى مفهوم ومدلول”)32(. يقول السيد اخلوئي)33(:

“إن ارتباط اللفظ باملعنى ليس من األمور الواقعية وال من األمور االعتبارية 
ومن  وتوابعه،  الوضع  شؤون  من  هو  بل  يشء.  يف  الوضع  حقيقة  من  هو  وليس 
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عبارة  الوجدان  يساعده  ما  عىل  الوضع  حقيقة  أن  ذلك  بيان  منه.  املنتزعة  األمور 
عن االلتزام النفيس بإبراز املعنى الذي تعلق قصد املتكلم بتفهيمه بلفظ خمصوص. 
تعلق  عند  خمصوص  بلفظ  التكلم  وهو  اختياري،  أمر  والتعهد  االلتزام  فمتعلق 
القصد بتفهيم معنى خاص. واالرتباط بينهام إنام ُينتزع من هذا االلتزام وهذا املعنى 
هو املوافق ملعنى الوضع لغة فإنه فيها بمعنى اجلعل واالقرار، ومنه وضع القانون 
بمعنى جعله وإقراره. ومن هنا يظهر، أن إطالق الواضع عىل اجلاعل األول إنام هو 
ألسبقيته وإال فكل شخص من أفراد أهل لغة واضع حقيقي. ثم إن التعهد املزبور 
االستعامل،  كثرة  من  ناشئًا  يكون  وقد  تعيينيًا،  الوضع  فيكون  ابتدائيًا،  يكون  ربام 

نّيًا. وحقيقة الوضع يف كال القسمني عىل نحو واحد كام هو ظاهر”. فيكون تعيُّ

وبناء عىل املنعطف الذي أخذنا إليه السيد اخلوئي، يمكننا أن نقول إن متّثل املعنى 
نجعلها  أن  أي  متقدم،  بمنظار  اللغة  إىل  نظرنا  إذا  حيصل  وهذا  أوليًا،  جهدًا  ليس  لديه 
التي  األوىل  البدايات  صورة  يف  نحبسها  أن  ال  لإلنسان،  الرفيع  الذهني  التكوين  قرينة 
يشكك دائاًم يف نتائج النظريات التي تبحث فيها)34(. إذن الفهم عند السيد اخلوئي حيل 
حمل التصور، وهذا إبدال متثييل، جعل املدخل إىل نظرية الوضع يبدأ من التسليم بوجود 
هذا  إن  اللغوي.  الوضع  وج��ود  من  الرئيس  والسبب  الغاية  تكون  تصديقية،  دالل��ة 
التقليدي، فحتى املجددون  السيد اخلوئي عرضة للنقد من أنصار املذهب  الرأي جعل 
الذين اعرتفوا بأمهية حقل التصديق يف النظرية املعرفية، عادوا وفندوا رأي أستاذهم يف 
تعريفه للداللة الوضعية)35(. وعىل أية حال فإن اجلميع يكادون جيزمون كام جيزم السيد 
ينبع  والتصور  أطرافها،  تصور  عىل  تتوقف  التصديقية  املعرفة  بأن  الصدر،  باقر  حممد 
حيصل  فال  وظيفته  احلس  يامرس  ال  وحيث  له،  األسايس  املصدر  هو  ألنه  احلس،  من 
التصور الكامل لألطراف، وحيث ال حيصل ذلك فال حتصل املعرفة لدى اإلنسان)36(.
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إن هذا املوقف مناهض متامًا ملا يريد أن يصل إليه السيد اخلوئي، فالفهم يعرب عن 
أسس  من  أساسًا  الفهم  موضوع  وجعل  اإلنسان،  لدى  الغريزي  العقيل  النشاط  مقدار 
باألطراف  )املتعلق  املوضوعي  التمثيل  لتثبيت قواعد  يعّد حماولة  اللغوية  الوضع  نظرية 
التكلم،  دال��ة  هي  التصديقية  الدالة  إذن  للغة.  أساسًا  موضوعًا  وتثبيته  والغايات( 
النسب  )دالة  السمعية  التصورية  األخرى  الدالة  تتقدم، عىل  أن  اخلوئي  السيد  هلا  وأراد 
نة يف األوىل، واألوىل حترز أولية الوجود اللغوي،  املحدودة(، فمن املؤكد أن الثانية متَضمَّ
املحدودة. النسب  تصور  لنقل  أو  السمعي،  للتصور  املتضمن  التمثييل  مشهدها  يف 

الداللة، نظرة  السيد اخلوئي، يف ميدان  لنا  وعىل الصعيد ذاته يمكن أن يقدم 
الذي خيضع  التصوري  إياه من صورة احلدس  منتشاًل  اللغوي،  مميزة عن احلدس 
ملقدمات سابقة عليه، فشكل الداللة الناجتة عن رؤية االلتزام والتعهد النفيس، هلا 
اللغة هدفه الواقع اخلارجي. إذن نظام احلدس  واقع خارجي، بمعنى أن اخلرب يف 
الذي  هو  وهذا  عنه،  مفصول  غري  خارجي  واقع  له  التصديقية،  الداللة  يف  املقرر 
جيعل اخلرب مرتبطًا باملتكلم من جهة وبالسامع من جهة أخرى، عىل نحو اإلطالق، 
ومن  النحاة  أن  هو  هنا،  مهاًم  أمرًا  نكتشف  ولعلنا  املحدودة.  النسب  نحو  عىل  ال 
له  املوضوعة  النسبة  يتجاوز حدود  يريدون للخرب أن ال  سايرهم من األصوليني، 

مسبقًا، ليضمنوا االشرتاك وليس الفهم التام بني املتكلم والسامع.

والنقطة األخرية التي تثريها رؤية السيد اخلوئي وحتتاج كام حتتاج األخريات 
التمثيل اللغوي.  السابقات مزيدًا من الدقة يف التحليل، لصياغة مداخل مهمة يف 
تلك هي قضية األداء اللغوي، حيث ينقلب كل واضع يف رؤية اخلوئي إىل مستعمل 
املتكلم، كونه يزرع خواص تفسري اجلملة يف  الرؤية، تغري من صفة  للغة. إن هذه 
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بنيتها الرتكيبية والداللية. إن إحداث موازنة بني التفهيم والرتكيب، قد تكون غاية 
بحد ذاهتا يف اللغة. وهي من املعقول جدًا أن تنظر إىل الرتكيب سابقًا يف وجوده عىل 
اإلفراد، وذلك ملمح واضح يف رؤية السيد اخلوئي، وهو حلقة وصل مهمة تصلنا 
بمصطلح األداء )جومسكي( يف مقدماته العامة. إن األداء اللغوي يعرب عن مهارة 
املتكلم، يف استنفاذ خمزون عقله اللغوي. وإرادة التفهيم حمكومة قرصًا هبذه النتيجة، 
بل هي كلمة جامعة ومصطلح جيد يف املحافظة، يف أثناء الكالم، عىل املخزون اللغوي 
الفعيل )الكفاءة(، واالستعامل املميز دون سائر االستعامالت )األداء(، هلذا املخزون.

وقبل أن نغادر هذه الفقرة نذّكر بأن األصوليني عّرفوا الداللة التصويرية بأهنا: 
اللفظ بمجرد سامعه وإن مل يقصده الالفظ، كام  انتقال الذهن إىل معنى  عبارة عن 
أن  اللفظ عىل  التصديقية: فهي داللة  الداللة  والنائم. وأما  الساهي  إذا سمعه من 
املعنى مراد للمتكلم ومقصود له. فالداللة األوىل حتصل بالعلم باللغة، وأما الثانية 

فتتوقف عىل أمور:

أن يكون املتكلم عاملًا باللغة. 1 .

أن يكون يف مقام البيان واإلفادة. 2 .

أن يكون جادًا ال هازاًل. 3 .

أن ال ينصب قرينة عىل خالف املعنى احلقيقي)37(.
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التواصل،  التمثيل والتفكري. ينظر: فلسفة  املقارنة باألساس بني  والفيلسوف فرجية الذي وضع 
.25  .2006 االختالف،  منشورات  ط1،  مهيبل،  عمر  د.  وتقديم،  ترمجة  فريي،  مارك  جان 
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. املوجز يف أصول الفقه، 12( 23
هذه القاعدة من القواعد املعرفية التي تناوهلا السيد حممد باقر الصدر، ينظر يف حمارضاته التي  24 )

نرشهتا جملة املنهاج بقلم السيد عبدالغني األردبييل حتت الرابط:
http://shiafiqh.com/al-menhaj/Almen41/men41001.htm

. املوجز يف أصول الفقه، 23( 25
للمزيد عن هذه البنية التمثيلية املرتاكمة، يمكن العودة إىل كتاب: النظرية النحوية، جيفري  26 )
بوول، ترمجة، مرتىض جواد كاظم، املنظمة العربية للرتمجة، ط1، بريوت 2009. منها يف 

294 و370.
. املوجز يف أصول الفقه، 23( 27
. املوجز يف أصول الفقه، 13( 28

أثبت  اللغوية،  املعرفة  كتاب  مرتجم  ولكن  جومسكي،  أعامل  يف  ظهرت  القاعدة  هذه  29 )
وجودها يف الفكر العريب. ينظر، املعرفة اللغوية، نوم جومسكي، ترمجة، وتعليق، وتقسيم، 

د. حممد فتيح، ط1، القاهرة، 2003. ص111.
. البحث النحوي عند األصوليني، 168( 30

. ينظر يف تفصيل ذلك، البحث النحوي عند األصوليني، 274( 31
. نفسه، 273، 274( 32

أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني، أبو القاسم اخلوئي، ط2 قم 1411. 1/ 10( 33
من اجلدير بالذكر أن نشري هنا إىل ما تناقلته كتب فقه اللغة حول نشأة اللغة منها، أن اجلمعية  34 )
اللغوية يف باريس قررت سنة 1878 منع تقديم أبحاث عن موضوع نشأة اللغة، فقه اللغة، 

عبداحلسني مبارك، جامعة البرصة 1986.
من هؤالء تلميذه السيد حممد باقر الصدر، وموقفه معروف من املعرفة التصديقية، ينظر:  35 )
الوضع  داللة  يف  عنه  اهلاشمي  تقريرات  مع  له  مقارنة   ،144 الصدر،  باقر  حممد  فلسفتنا، 
اللغوي التصورية وانتصاره هلا، يف داللة اجلملة اخلربية عىل النسبة، ينظر البحث النحوي 

عند األصوليني، 267 وما نقله من هذه اآلراء يف الصفحات التي بعدها.
الدراسة منشورة يف جملة املنهاج حتت الرابط: 36 )

http://shiafiqh.com/al-menhaj/Almen41/men41001.htm

. املوجز يف أصول الفقه، 13( 37
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... الخالصة والنتائج...

ما  وكل  األصوليني  عند  الوضع  نظرية  إن  نقول  أن  يمكننا  تقدم  ما  عىل  بناء 
قيل فيها من تفصيالت وآراء متوافقة، أو متعارضة، كلها عىل نحو اإلمجال قدمت 
للدرس اللغوي إضافات مهمة للغاية، ويمكننا أن نميز عمل األصوليني يف نظرية 

الوضع هنا بمجالني اثنني:

القول بالوضع التصوري، وهو مذهب قائم بذاته. مداخله املعرفية تعود أو  1 .
إذا  التي  واجلديدة  القديمة،  األرسطية  االستدالل  قضايا  من  كثريًا  تقرتب 
آثرت  التي  احلديثة  املدارس  عمل  توافق  عليها  اللغوي  التطبيق  جمال  فتحنا 
نأخذه  الذي  القريب  واملثال  املعنى.  اللغوي سابقًا عىل  النظام  أن يكون  عىل 
ألفاظ  بمعاين  اللفظ  الوضع مسؤول عن ربط معنى  أن  من األصوليني، هو 
التصور  جهة  من  املعاين  هذه  فربط  الرسير(.  يف  نائم  )زيد  نحو  عىل  أخر، 
تأيت عىل وفق نظام تركيب عام، يدل عىل معنى مجيل مرتابط، قبل أن يكون 
يعرب  كام  احل��ال.  ملقتىض  مراعيًا  يكون  أن  وقبل  وق��اص��دًا،  مريدًا  املتكلم 
الدكتور مصطفى مجال الدين. ولكن ومع هذا التصنيف لطبيعة هذا االجتاه 
متثيلية  قواعد  الورقة،  هذه  خالل  من  نجد  أن  نعدم  مل  األص��ويل،  التفكري  يف 
عقلية يف مفاصل نظريتهم عن الوضع اللغوي. األمر الذي يعني أننا نقرتب 
املعارص. اللغوي  ال��درس  يف  نافعًا  موضعًا  األص��ويل  اخل��الف  وض��ع  من 
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عليه  تسلط  مل  رجل  وهو  ال��ريض،  النحويني  من  ويمثله  الثاين،  االجت��اه  أما  2 .
اجتاه  فهو  تعاىل(،  اهلل  )رمحه  اخلوئي  السيد  األصوليني  ومن  بعد،  األض��واء 
نشهد حياهتا يف  التي  احلية  اللغوية  الفلسفة  يمّثل  إنه  املعارصة.  لروح  أقرب 
التفسريي  الطابع  املدرسة، هي ذات  املعارص، تلك  اللغوي  تزعمها للدرس 
هبا  عنوّنا  التي  التمثيلية  القواعد  وما  )جومسكي(  يتزعمها  الذي  العقيل، 
النحوية  التطبيقية  البحوث  يف  الكربى  إنجازاهتا  إحدى  إال  الورقة،  هذه 
اجلهد االصويل.  هلا يف  نمثِّل  أن  العون،  من  به  اهلل  أمّدنا  بام  حرصًا، وحاولنا 
تفسريية قد  بمداخل  يمدنا  الفكر األصويل  إن  تقول:  كانت  فيها  وخالصتنا 
بشكل  العريب  اللغوي  للنظام  وصالحيتها  وأدائها  نوعها  يف  متفردة  تكون 
السداد. اهلل  يومنا هذا، ومن  إليها حتى  يفتقر  افتقر ومازال  الذي  عام، وهو 
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... الدوريات...

جملة املنهاج عىل شبكة املعلومات الدولية، حتت الرابط
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