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ة - "غةفلسفة اللّ "   .ماّدة استكشافیّ
  .السنة الثانیة لیسانس

ات: تخّصصال ّ   .لسانی
 .1،2،3،4: األفواج

  مالاو ح .م :ذاتسألا
    :المفهوم والنشأة – "فلسفة اللغة" تقدیم المقیاس

غة"   ما استعملَ  ومضافٍ  مضافٍ  ؛من اسمین إضافيٌّ  ٌب مركَّ  "فلسفة الّل هم ه بعُض إلیه، وربّ
ة":فقال ،ومنعوت من نعٍت  وصفيٍّ  بتركیٍب  ما قیل"الفلسفة اللغویّ ، "غة في الفلسفةاللّ ":، وربّ

غة"أو العكس  "غة والفلسفةاللّ :"أو ها  الفلسفةِ  یرجع ظهورُ و . "الفلسفة والّل إلى ما قبل المیالد، لكنّ
م كانت غیرَ  قنَّنة، ثمّ مرَّت مُ جة وال مُ َ ْ  مراحَل ب نه ، وقد عرفِت تطوّ نُضجًا و  ها أكثرَ جعلت  رًا
جتمعاُت  ةُ  المُ ها كلُّ  الّسابقةُ  البشریّ في بعض  ظهرتها الفلسفة، وتعاملت معها وبها، إّال أنّ

، فما  الفلسفةِ  وتقوم فكرةُ  .من غیرها المجتمعات أكثرَ  ًة على النّظر إلى اإلنسان والكون نظرةً عامّ
  هي الفلسفة؟

   :Philosophyعریف الفلسفةت -1
غةً  -1-1   :الفلسفة ُل
تینإغریقاختصارٌ لكلمتَین " فلسفة" كلمةِ  أصُل     تین(یّ ، "فیلیا"أو  "فیلو":، هماقدیمتین) یونانیّ

ة، و: وتعني ومن المعرفة؛ :وقیل وتعني الِحكمةَ  ،بالصاد "صوفیا"أو  بالسین، "سوفیا"ُحّب أو محبّ
ُ " الفلسفة"معنى ف ثَمَّ   التاسعِ  ینظهرت ما بین القرن .هماهو ُحّب الِحكمة أو المعرفة أو طلب
خین هذا االصطالَح  ب بعُض نسِ یَ  .)م.ق(الخامسِ و   الفیلسوف الیونانيّ فیثاغورس إلى المؤرّ

Pythagoras)580-496 و "فیلسوف"، الذي أطلق على نفسه لقب .)م.ق ، ُ إلى  فریقٌ رجعهُ ی
ن  فهو ،.)م.ق Socrates)469-399طسقرا ز،، "الفیلسوف"ـه بوصف نفَس مَ  رغبًة منهُ في التمیّ

صطلح  .                 1)م.قPlaton)427-348یعودُ إلى أفالطون" فلسفة"ویرى آخرون أّن مُ
   :الفلسفة اصِطالحاً  -1-2

ِ أُ     ا على دراسة المبادئِ طل  عند أرسطو الفلسفةَ  عقلیا، فتشمُل  المعرفةِ  األولى وتفسیرِ  ق قدیمً
ةَ  ة؛ وتحت  النظریّ ة"والعملیّ اِت  نجدُ  "النظریّ اِت  الطبیعیّ ات، وتحت  والریاضیّ ة"واإللهیّ  تدبیرَ  "العملیّ

                                                             
  .بتصرف 14- 13ص تبسیط الفلسفة، رجب بو دبوس، -1 



2 
 

 Avicenne(أبو علي الحسین بن عبد هللا سینا ابُن  الرئیُس ویرى . واألخالق والمنزلِ  المدینةِ 
ِها سواء  من الفلسفة الوقوُف على حقائق األشیاءِ  أّن الغرَض  )م1037-980/ه370-427 كّل

ها باختیارنا أم  ر العلومِ . خارًجا عن إرادتناأكان وجودُ ا،  بدأت الفلسفةُ  وبعد تطوّ ا فشیئً تستقّل شیئً
 .2وما بعد الطبیعة وتاریخ الفلسفة الجمالِ  وعلمِ  على المنطق واألخالقِ  الیومَ  وأصبحت تقتصرُ 

فها و  مُ عرّ -874/هFarabi-Al260-339(أبو نصر محمد بن محمد الفارابيالثاني  المعّل
ها )م950 دّي  .»بالموجودات بما هي موجودة العلمُ «:بأنّ ا عند الِكنْ  بنِ  یعقوَب  أبي یوسَف  أمّ

ة؛  األشیاءِ  علمُ  الفلسفة هي فإّن  )م873-805/هKindi-Al 185-256(إسحاقَ  بحقائقها الكلیّ
ة هي إحدى خصائصِ  ؤّكد أّن الُكلیّ ُ ةِ  الفلسفةِ  حیث ی زه الجوهریّ ا عن غیرها من العلوم التي تُمیّ

ة شد .اإلنسانیّ  /هAverroès520-595(أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد ویرى ابن رُ
ها مصنوعات، و) م1126-1198 ما كانت (أّن التّفكیر في الموجودات یكون على اعتبار أنّ كّل

ا )بالّصانع أتمَّ  كانت المعرفةُ  المعرفة بالمصنوعات أتمَّ   Kant Emmanuel( ْت إیمانویل كانْ ، أمّ
دَ . من العقل الّصادرةُ  فیرى أّن الفلسفة هي المعرفةُ  )م1724-1804  والفلسفة كذلك لیست مجرّ

ةٍ  معارَف  مجموعةِ  ةِ  المبادئِ  خاّصة، بل هي علمُ  جزئیّ فها دیكارت العامّ né eR(كما عرّ

Descartes 1596-1650ها دراسة الحكمة« :أیضاً ، وقال "مبادئ الفلسفة"في كتابه  )م ؛ »إنّ
ها تهتمّ بعلم األصول، فیدخل فیها علمُ  بیعة اإلنسانِ  هللا، وعلومُ  ألنّ هي  هعند الفلسفةِ  وركیزةُ  .والطَّ

ة الوجود، وأّن مصدرَ  درك شمولیّ ُ دِرك لذاته، الذي ی ا الفلسفةُ  .ه من هللافي الفكر المُ بمعناها  أمّ
طِ  بسَّ من  عبارة عن مجموعةٍ  فهي: )Brendan Wilson(ولسونبرندان  كما وصفها المُ

ها، وهذه المشكالُت  المشكالت والمحاوالِت  تدور حول هللا، والفضیلة، واإلدراك، والمعنى،  لحّل
ه إلى التفكیر، ها العقل وتدفعُ التي یستنبطُ  األفكارِ  جمیعِ تعني  فالفلسفة .والعلم، وما إلى ذلك

ِ على الب تقومُ  والتفكیرُ  والتأمُل  المعرفةُ و  العلمُ  فهي   .ها وتفسیرهحث عن الحقائق وتحلیل
م  - 3- 1   :وفوائد منهاة الفلسفة أهمیّ ولتعّل
ي القدراِت  الفلسفةُ  - ي السلوَك و  ،معند المتعلّ  والمهاراِت  تنمّ في الحیاة  مَ المنظَّ  العقالنيَّ  تقوّ

  .ةة، والدراسیّ ة، والفكریّ یّ ة، واالجتماعالنفسیّ 
ي القدرةَ  -  واالستداللِ  على الفهم القدرةَ  تزیدُ و  ،الحلولِ  على مواجهة المشاكل، وٕایجادِ  تنمّ

  .الصحیح
                                                             

ة لشؤون  - مجمع اللغة العربیة - 2 ة، القاهرة، المعجم الفلسفي، الهیئة العامّ   .140- 139ص م،1983/ه1403المطابع األمیریّ
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ي القدرةَ  -  على إصدار األحكام القدرةَ و  والتعلیل والتصنیف والتحلیل والتنظیم على التركیب تنمّ
  .المواقف والنقد، واتخاذِ 

ف الفردَ  -   .ه على التجاوب معه، وتزید قدرتَ اإلنسانيّ  يّ على التراث الفلسف تعرّ
  . في الدفاع عنها ة، وتساهمُ االجتماعیّ  اإلنسان، والعدالةِ  بمبادئ حقوقِ  توّعي الفردَ  -
-  َ ل الدفاع    .3، والعدل، والتسامحة، والحقّ عن القیم العلیا، كالحریّ  تمّث
  : Languageغةاللّ  -2
ةٌ : وهي ضربان. واأللفاظ كاإلشارات واألصواِت  لتبادل المشاعر واألفكارِ  وسیلةٍ  كلُّ      طبیعیّ

؛ ٌة ُة  ووضعیّ ةُ اللة، و المهمَ  واألصواِت  كبعض حركات الجسمِ الطبیعیّ أو  رموزٍ  مجموعةُ هي  وضعیّ
َ  خاّصةٍ  لفاظٍ أأو  إشاراٍت   مقصود، تختلُف  بتعبیرٍ  واألفكارِ  ألداء المشاعرِ  ،علیها قٍ باإلنسان متّف

ِ  اللغةُ «:في تعریفات الجرجاني .عصورَ وال باختالف الشعوِب  قوٍم عن  به كلُّ  رُ ما یعبّ
   .4»أغراضهم

 /ه392-322(أبي الفتح عثمان يابن جنّ عند  ؛ فهيدةمتعدِّ  باعتباراٍت  تعریفاٌت كثیرةٌ للُّغة و    
ِر بها كلُّ قومٍ «:مثًال  )م934-1002 ین  ثینالمحدَ من  ورآها .5»عن أغراضهم أصواٌت یعبّ الغربیّ

كة «:)Ferdinand De Saussure1857-1913(دي سوسیر فیردینان نتاٌج اجتماعيٌّ لمَل
ٌ ما؛ لیساعد أفرادَ  ةِ من التقالید الضروریّ  ومجموعةٌ  ،سانِ اللّ  ه على ممارسة هذه التي تبنَّاها مجتمع

كة فهاینما ب .6»المَل  ظامٍ ن عن عبارةٌ « هاأنّ ب )م1977-1906/ه1397-1324(إبراهیم أنیس عرّ
  .7»ضهم ببعصال بعِض في االتّ  ها الناُس یستغلّ  ةٍ صوتیّ  لرموزٍ  عرفيٍّ 

ِز اللّ  الخصائصِ بعَض اتها بین طیّ  هذه التعریفاُت  تحمُل     ،التي تمیّ ها التي اعتمد هي نفُس و  غَة
ثین في تعریفهم للّ  ین القدماءِ علیها كثیرٌ من اللغویّ    :ل فيغة، وتتمثّ والمحدَ

فوا اللغةَ نالحظ أنّ  :غةة اللّ صوتیّ  -2-1 المظهر ، ها، وهي األصواتوأرقى مظاهرِ  بأهمّ  هم عرَّ
غة،  َة اُألولى في الصرح اللّ  تلك األصواُت الخارجيّ لّل نَ ِب دُّ اللَّ وٕان لم تكن في الحقیقة (غويالتي تُعَ

                                                             
  .2017أفنان أبو مفرح، : مقال لـ" موضوع"عن موقع  -3 

ة،  - اللغة العربیةمجمع  - 4 ة لشؤون المطابع األمیریّ  162م، ص1983/ه1403القاهرة، المعجم الفلسفي، الهیئة العامّ
ف   .بتصرّ

  .3ص/ 1محمد علي النجار، ط عالم الكتب، بیروت، ج: ابن جني، الخصائص، تحقیق - 5
  .27، ص1985یوئیل یوسف عزیز، آفاق عربیة . فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، تر - 6
  .11إبراهیم أنیس، اللغة بین القومیة والعالمیة، دار المعارف، مصر، ص - 7
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ا وحدیثًا، وَأوْ ون وغیرُ ، والتي ُعني بها اللغویّ )باإلنسان وحده خاّصةً  ها هم قدیمً وْ ا  رعایةً َل واهتمامً
ِ العصور، حتّ ) غةاللّ (بهذه األصواِت  قد ارتبط اإلنساُن و . كبیرین ا على مرّ ا وثیقً ال  صارى ارتباًط
رون أنّ ها، مب على التفكیر أو التعبیر إّال  یقدرُ  ِ ا من الفالسفة یقرّ ه ال سبیَل إلى ا جعل كثیرً

ى إلى البحث في العالقة بین اللّ ف ،وجمل ممثَّلة في كلماٍت  ،التفكیر بغیر هذه األصواِت  غة أدّ
وجهاِن لعملٍة ) االتّصاليّ  حادّي االتّجاه األُ (ةفلسفیّ ال أحد االتّجاهاتفي  والِفكرُ  غةُ لّ الوالفكر؛ ف

ین؛ فریقٌ  اهما یر  وهو  ،واحدة ِر بها اإلنسان  ال بدَّ للفكر من لغةٍ إذ  من الفالسفة واللغویّ یعبّ
ِ فلما ِ  رّك سمو للُّغة من فكٍر حتّ  وال بدّ . لكذ لىه إلتُ یوسي فهه، عن أفكاره ورغبات رها ویَ ِ ى یطوّ

، كلٌّ وحدیثا اقدیمً  اللغویُّونو  الفالسفةُ  ةِ لسألما وأ عالقةِ لا هذهالبحَث في في  اشتركوقد . 8بها
ِر عن الِفكرإذن  فهي؛ هماالتي تربط بین العالقةِ تلك یحاول تحدیدَ   هالوجه الخارجيّ ل وهي .تعبّ

ها تسبقه، في أرقى مستویاِت التعبیر الرمزّي،  ي إلى الفكر دون االعتقاد بأنّ والسبیل الوحیدُ المؤدّ
  .9وهو المستوى األعلى الكامن والممكن لها، على رأي سابیر

ٍ نتیجةَ  وبما أنَّ الفكر في تغیُّرٍ     العلمیَّة، فال بدَّ  والتطوراِت  الخارجیَّةِ  والتغیُّراِت  العواملِ  مستمرّ
ِ تطوّ بكّلِ  هغة أن تسایر للّ  ال دو هـنري  وطیدة، یقول وثیقةٌ  همابینَ  عالقةُ ال؛ لهذا فوتحوُّالته هرات

ُ «:)Henri Delacroix1873-1937(كروا ع  في نفس الوقِت  اللُّغةَ  إنَّ الِفكر یصنع ُصنَ الذي ی
غة هي الفكر، كما . »هغة وهي تصنعُ اللّ صنع إّن الفكر یَ «أو  .10»فیه من طرف اللغة بل إّن الّل

بحوث "في كتابه  )Ludwig Josef Johann Wittgenstein1889 -1951 (رآها فتغنشتاین
ة ِر عن الِفكر؛ لذا فالبحث في هذا الجانِب . 11"فلسفیّ غةمن  فاللُّغة هي التي تعبّ ال بدَّ أن  الّل

ه لذلك أخذ من .یكون لغویا فلسفیا ا كبیرین، ألنّ ًزا وجهدً ما-الباحثین حیّ من الناحیة  ال سیّ
ةِ  رُ -العملیّ المعتِمد على المفاهیم ال بدّ أن  من غیر لغة، فالتفكیر المفهوميُّ  الفكرِ  ال یمكن تصوُّ

                                                             
، ، دار المعرفة الجامعیة1985ة بین الفكر واللغة، العالقة بین اللغة والفكر، دراسة للعالقة اللزومیّ  ،الرحمن حماد أحمد عبد - 8

  .7ص
غوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة، بیروت، طالزواوي بغورة، الفلسفة واللغة نقد المنعطف ینظر  - 9 م، 2005، 1الّل

  .218ص
  .17، ص1985أحمد عبد الرحمن حماد، المرجع السابق،  - 10
  .103الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص - 11
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غة  ، ومع ذلك یبقى سؤال استقالِل الفكرِ ه على رأي دیكارتفهي وسیلتُ  .یرتبط باللغة عن الّل
ا  .12قائمً

ِده، ر اإلنسان عمّ هي التعبیر؛ فبها یعبّ  غة األهمُّ وظیفة اللّ  :ة اللغةتعبیریّ  -2-2 ا یدور في َخَل
ا في قوله ي األكثرَ وما یحتاجه من غیره في معاشه، ولقد كان ابن جنّ  ِر(توفیقً  ، فلم یحصر)یعبّ

ها ال یقِص غة هناك أشكاًال للّ  كما رأى البعض؛ ذلك أّن  في توصیل األفكارِ  غةِ وظیفَة اللّ  ُ د صاحب
   .معیَّنة فكرةٍ  بها توصیّل 

 في غة ال تنشأ إّال إن اللّ «:مغة بقولهة اللّ ر العلماء عن اجتماعیّ لقد عبّ  :ة اللغةاجتماعیّ  -2-3
 بقاِت ختلف باختالف الطّ الكالم یَ  إّن «، و» في مجتمعستعمل إّال غة ال تُ اللّ  إّن «، و»مجتمع

إلى  ةٍ اجتماعیّ  ةٍ طبقمن تختلف إذن غة فاللّ  .»في المجتمع الواحد في العصر الواحد ةِ االجتماعیّ 
ةٍ أخرى، ومن بیئٍة ل ةٍ إلى أخرى،  غویّ ةٍ  وأ من ریفیّ ة وأ صحراویّ   .حضریّ

حكمها یَ "غة ا، فاللّ الناطِق به مجتمعال یتعارف علیه أفرادُ  نظامٌ  غةٍ للكّل  :غةة اللّ ُعرفیّ  -2-4
في العصور الحدیثة؛ ذلك  حالٍ  ، هكذا تبدو لنا على كّل ، ال المنطُق العقليّ االجتماعيّ  العرُف 

َ  في ذلك النظاِم الخاّصِ  نا حین نتساءل عن السرّ أنّ  ر الذي تخضع له كلُّ لغة، ال نكاد نظف
ه إلى العرف واالصطالحاألمر كلَّ  إّن «: حین نقولإّال  مقنعةٍ  بإجابةٍ   غةِ ة اللّ وعرفیّ . »ه مرجعُ

تاح له فرصٌة لدراسة قبل أن تُ  فالمرءُ ر في لغته بالمجتمع حوله؛ اإلنسان یتأثّ  أیًضا تعني أّن 
ُ اللّ    .13وبیئته ه عن أبویهه وِرث لغتّ ر أنّ تصوّ غة ی
ین كثیرینلغة أخرى للّ  تعریفاٍت  یمكن إضافةُ     :نحو ،14لغویّ
غوّي ا تعریف - غة طریقةٌ «:)Edward Sapir1884-1933(دوارد سابیرإ األمریكيّ  ّل ةٌ  الّل  بشریّ

ةٍ  غیرُ  غباِت  واألحاسیسِ  لنقل األفكارِ  غریزیّ موز المكتَس  بواسطة نظامٍ  والرّ  بةِ من الرّ
ها طریقةٌ «:وفي ترجمة أخرى .»ااعتباطً  ةٌ  إنّ ةٍ  إنسانیّ  لتوصیل األفكار واالنفعاالِت  غیر غریزیّ

ا  والرغباِت   .15»إرادیابواسطة نَسٍق من الرموز المولَّدة تولیدً

                                                             
  .218ص ،الزواوي بغورة، الفلسفة واللغةینظر  - 12
ین القدماء والمحدثین،  عصام فاروق، - 13 ف.  موقع ألوكةمفهوم اللغة عند اللغویّ   .بتصرّ
   .بتصرف شبكة جامعة بابل االلكترونیة - 14
عن إدوارد سابیر، مدخل للتعریف باللغة، ترجمة سعید الغانمي، المركز الثقافي  .217ص ،الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة  - 15

  .12، ص1993العربي، بیروت، 
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غوّي ال تعریف - غة«:)Roman Jakobson1896-1982(جاكوبسوناألمریكي -الروسي ّل  الّل
ةٍ  من رموزٍ  ٌن مكوَّ  اجتماعيٌّ  تواصليٌّ  نظامٌ   .»ااعتباطً  بةٍ مكتَس  صوتیّ

غة مجموعةٌ «:)Noam Chomsky1928(م تشومسكياعو ن األمریكيّ  غوّي لّ ال تعریف   غیرُ  الّل
من  بةٌ مركَّ ، في طولها محدودةٌ  في تلك المجموعةِ  جملةٍ  من الجمل، كّل  )ال متناهیة(محدودةٍ 
  .»من العناصر محدودةٍ  مجموعةٍ 

ین بموضوع اللّ     ِ ویرى بعض المهتمّ ِ اللّ  تعریفِ  مسألة ها أّن غة وفلسفت ِ غة وطبیعت ت عدّ ها تُ ها وماهیّ
ه "غةفلسفة اللّ "في  من القضایا واألسئلة الرئیسةِ  غة وتحدیدُ من الصعوبة ، وأنّ ها تعریُف الّل

ن یرى ضرورة التركیزِ  التمییز بین  لها، وضرورةَ  على الجانب الوظیفيّ  بوضوح، لذلك نجد مَ
دةمستویاتها ووظائفِ  ة التي یتوّهم البعضها المتعدّ  یصةً خصرها تبعیو  ، منها الوظیفة التواصلیّ

ةً  ٌة أیًض بشریّ غة عن اللّ  مختلفةٌ  ،"الحیوانعند م التواصل ظُ نُ " نهاو سمّ ی ا، وهي في الحقیقة حیوانیّ
ةٍ  قدراٍت ب تتمتّعف ةُ غة اإلنسانیّ ا اللّ أمّ  .طقف في وظیفة التواصل تنحصرها في أنّ  ةِ اإلنسانیّ   إضافیّ

غة ال تساوي التواصل ،تخزین المعلوماتو ، التفكیراإلدراك، مثل  ،ةیر ثك على رأي  ،سبفح فالّل
ة التي ینفرد بها اإلنسان ا الوظیفةُ و . )16Derek Bickerton )1926-2018بیكرتون هي للغویّ

ة ة أو المفهومیّ ة أو التمثیلیّ ى بالوظیفة التصویریّ ةُ التي تقوم بها اللّ  ما یسمّ عندما  غة اإلنسانیّ
د أو األشیاءَ  تصف العالمَ  ي تلك األشیاءَ  رٍ ، في صوَ بشكٍل مجرّ ٍة، تسمّ بتسمیاٍت  وعباراٍت داّل

لٍة من أفعاٍل وأسماء وعالقاٍت  ا  أو روابطَ  مشكَّ مً ما تشّكِل عاَل ال تنتمي إلى أشیاء هذا العالم، وٕانّ
ة غة اإلنسانیّ ا بذاته، هو عالم الّل م األشیاء، والذي له عالقة بعالم  المستقلُّ  17آخرَ قائمً عن عاَل

رات    .األفكار والتصوّ
  :Linguistic Thinking غوّي التفكیر اللّ  -3
    ُ بأّي  غةِ من جوانب اللّ  على النظر في أّي جانٍب  بمعناه العامِّ  "غويفكیر اللّ التّ "مصطلُح لق طی

، وهي ه الحقیقيّ وهدفَ  غوّي اللّ  البحِث  أساَس  تُعدُّ معروفة،  غة كثیرةٌ اللّ  وجوانُب . من الصور صورةٍ 
عنى بها  من البحث والمناقشة، وهي التي تتّجه نحوها أنظارُ  طویلٍ  خٍ یالتي تتمتّع بتار  العلماء، ویُ

تها خّصص لها الدارسون فروًعا أو مستویاٍت من البحث، تُكرَّس الجهودُ  .الباحثون یّ  وألهمّ

                                                             
غة وسلوك اإلنسانینظر  - 16 ، تر محمد زیاد كبة، مكتبة لسان )Language and human behavior(دیریك بیكرتون، الّل

  .2و1صم، 2001/ه1422العرب، الریاض، 
  .216-215ص، الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة - 17
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ِ  لخدمتها ودراسةِ  ها. هاحقائقِ  شةِ ها ومناقمشكالت  .Phonology أو Phoneticsعلم األصوات:أهمّ
علم المعنى أو  .Lexicologyعلم المعجم .Syntaxالنحو علم .Morphologyفعلم الصر 

  .Semantics الداللة
هةٍ  غة غیرُ تتّصل باللّ  من القضایا والمسائلِ  هناك طائفةٌ  باإلضافة إلى هذه الجوانِب     نحو  موجَّ

ما هي بحوثٌ  ها، من حقائقِ  وفهمِ  مضیئٌة معینٌة على كشف هذه الجوانِب  ةٌ لماش جانٍب بعینه، وٕانّ
ها وأوضحِ   اللغاِت  عتنوُّ  هجة،غة واللّ غة والمجتمع، اللّ غة، اللّ وظائف اللّ : في ها مثًال البحثُ أهمّ

 ِ ا یك. ذلك ها وغیرِ ومستویات ى في مجملهممّ ا یسمّ ا واحدً ن علمً أو  Linguistics "علم اللغة" وّ
  :هم في قولهها أحدُ عند العرب، جمعَ  وهي معروفةٌ  .general linguistics "علم اللغة العامّ "

ُ ه لغٌة       ثمّ اشتقاٌق وقرُض نحوٌ وصرٌف، َعروٌض، بعدَ              الشعر، إنشاء
ُ  ِب رْ كذا المعاني، بیاٌن، خطٌّ، قافیـــــــٌة        تاریٌخ، هذا لعلم العُ            ــــــاء   18إحصـ

في نشأة اللُّغة  وال شكَّ أنَّ العامل األساَس  ،والتواصل للتعبیر والتبلیغِ  اللُّغة هي وسیلةٌ ف   
هم فیما بینهم وحاجتُ  األفرادِ  ة؛ فلوال اجتماعُ وٕالى الحیاة االجتماعیّ  یرجع إلى المجتمع نسانیَّةِ اإل
جدَت لغة، فهي ظاهرةٌ اجتماعیَّة تَنشأ واُصل والتّ فاهم والتّ للتّ   ةٍ بیعیّ ط بصورةٍ عبیر ما وُ

ة(تلقائیَّة    .ومطالب من شؤونٍ  اوما تقتضیه ن الحیاة الجماعیَّةِ م، تنبعث )عفویّ
  : Philosophy of Languageغةاللّ  فلسفة -4

َ  "غةفلسفة اللّ " نشیر إلى أّن تحدید مفهومِ  في البدء    اراِت وتعریف ة  ها یختلف باختالف التیّ الفلسقیّ
ة  الفلسفة، كان من قبُل التفسیر و و  والمنطقِ  غةِ یرتبط بعلوم اللّ  هامٌّ  بحثٌ  "فلسفة اللغة"و .19واللغویّ

ا بها، مندمِ  ، أخذ یزدهر منذ أوائل القرنِ ًجا فیها مختلًط ه أصبح الیومَ مبحثًا مستقال العشرین،  لكنّ
هي مجموعٌة مترابطٌة من الدراسات  "غةفلسفة اللّ "إّن  ویمكن القوُل  .الباحثین علیه ازداد إقباُل  ذِ إ

ق باللّ  یعكف علیها المناطقةُ  قلقُهم من أسئلٍة ومشكالٍت تتعّل ُ ا ی غة، كما أّن والفالسفة، تنشأ عمّ
اِت  هم ذهبوا إلى الخوض فیها وبحِث  )اتیّ ناسلّ لا(علماء اللغویّ رت علومُ ٍة  حین تطوّ مسائَل منطقیّ

ة ٍة تنشأ عن أبحاثهم اللغویَ   .20أو فلسفیّ

                                                             
ف. وما بعدها 11م، ص1986، 9محمد كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، ط - 18   .بتصرّ
غوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة، بیروت، ط - 19   .215م، ص2005، 1الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة نقد المنعطف الّل
ة، بیروت، - 20   .5م، ص1985/ه1405محمد فهمي زیدان، في فلسفة اللغة، دار النهضة العربیّ
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دةٌ  غة وظائُف للّ و     المعلومات، تظهر تلك  على التعبیر عن الواقع وتوصیلِ  القدرةِ  غیرُ  متعدّ
عةِ  الوظائُف  عند  هيو . هاوغیرِ  وتعّجٍب  ودعاءٍ  واستفهامٍ  ونهيٍ  من أمرٍ  في أسالیبها المتنوّ
ِ وتُ  اإلنساَن  ها مّكنِت دَ حو  الفالسفةِ   فیها، ألّن أّي تفكیرٍ  من حوله والتفكیرِ  نه من إدراك األشیاءِ مّك
 الحدیثُ  سفيُّ تّجاه الفلمن التفكیر نشأ اال مطِ لنّ وفي ضوء هذا ا. ه في لغةغتُ ایجب صی أو إدراٍك 
ى  ةلسفة الف"المسمّ ِ في اللّ  الذي یهتمّ بكّل تفكیرٍ  "اللغویّ ِ  هاغة وقضایاها ومشكالت  باإلنسان هاوعالقت

َل ینسِ  .21والواقع فیلسوف إلى ال" غةفلسفة اللّ "استعماٍل لمصطلح  ب األستاذ بغورة الزواوي أوّ
ه اإلیطاليّ  ِدتو كروتّشِ نِ محاوالت في " في كتابه )Benedetto Groce1866-1952(ِب

ن فیه أّن  ،م1919الصادر عام " "Essais d´esthétiqueاإلستیطیقا  "لسفة اللغةف"الذي بیّ
ةَ  غة بالبحث ربط مفهوم اللّ ه نّ لكو " فلسفة اللغة" كامٍل حمل اسمَ  وخّصها بفصلٍ  ،غةاللّ  تعني نظریّ

، ته في اللّ ف الجماليّ فكريٌّ اللغة فعٌل «:لاق، غة تقوم على الجانب الفكرّي واإلبداعيّ نظریّ
ما ما له عالقٌة بالعاطفة غة عنده لیس عالقتَ وأّن ما هو مهمٌّ في اللّ . »وٕابداعيّ  ها بالفكر، وٕانّ
ها تتّصل بالنشاط الشعرّي  ،والشعور ر واألشكال، ومن ثمّ فإنّ ه فطرُح  .الذي ینعكس في الصوَ

غة التي تظهر أكثر في الشعر؛  ة لّل  هو الشكل األمثُل  رُ فالشعومن ثَمَّ یدور حول الطبیعة الجمالیّ
  .22للتعبیر

غة"البحث في إذن ف    ل یكون حسب كروتشه  "فلسفة الّل غة المتمّث بالنظر في الجانب الجماليّ لّل
م بالخیال و  غةَ  هنشئمُ الذي یختار له  ،الشعور والعاطفةفي الشعر المفعَ ةَ  الّل یّ ومن ثَمّ الجمیلة،  الفنّ

ةُ  .مرتبٌط بالفكر واإلبداعفهو بحٌث  ا من بعض الفالسفةِ  وقد وجدت هذه النظریّ خصوًصا  نقدً
ین الذي أّكد  )1937-1891(اإلیطاليAntonio Gramsci رامشيمنهم أنطونیو غْ  ،الماركسیّ

غة ة لّل ة والسیاسیّ ل كتاٍب صدر في . على الجوانب االجتماعیّ فلسفة "وذكر األستاذ بغورة أّن أوّ
غة  "Albert Dauzat)1877-1955(La األبرت دوز للفرنسيّ  1920 عام كان" الّل

philosophie du language "23.  ثمّ ظهرت كتٌب في الموضوع تحمل نفس العنوان منها

                                                             
ف. 7المرجع السابق، صینظر  - 21   .بتصرّ
ف. 195، صالفلسفة واللغةالزواوي بغورة،  ظرین - 22   .بتصرّ
  .1912حسب موقع ویكیبیدیا صدر الكتاب عام  .196المرجع السابق، ص - 23
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" Katzكاتز"و" Fodorفودور"لـ "The philosophy of languageفلسفة اللغة "كتاب 

    .24وغیرھا، "Jean Paul Resweber روزویبر"لـ" غةفلسفة اللّ "و، 1966في
اِت حدیث،  فلسفيٌّ  مبحثٌ غة عنده وفلسفة اللّ     ةَ  یدرس اإلشكالیّ غویّ كما طرحتها الفلسفة  الّل

اراتِها على الفلسفة  وكان من أهدافها القضاءُ  العشرین ظهر في بدایة القرنِ . المعاصرة بمختلف تیّ
ا  الفلسفة، وترجع إلى مختلف اآلراءِ  مَ دَ قِ  قدیمةٌ  "غةفلسفة اللّ "ن یعتقد أّن  أّن هناك مَ ، إّال عمومً

ةِ  ها في نصوص غة وعالقتها بالفكر والواقع، والتي نقرؤُ التي قیلت حول طبیعة اللّ  الفلسفیّ
ِ  أو بتعبیرٍ . الخ...ونیتشه وفتجنشتاین ون وأرسطو والفارابي ودیكارتأفالط  آراء الفالسفةِ  فٍ مختل

ة  "غةسفة اللّ فل"ومن الواضح أّن هذا الرأي یجعل من . غةفي اللّ  ا من الفلسفة العامّ جزءً
ة التي أصبحت تتمتّع بها في الدراسات الفلسفیّ  للفیلسوف، وال یعطیها المكانة الخاّصةَ 

اراٍت  .25المعاصرة ها إلى تیّ ن یردّ ةٍ  وهناك مَ ةٍ  فلسفیّ ، أشار إلیها مختلفة ثةٍ یحد لغویّ
ف ة الفروع  فرعٌ فلسفيٌّ مثُل  "فلسفة اللغة"وهناك رأٌي یدافع عن فكرة أّن  .)197ص(المؤّل بقیّ
ةِ  له موضوعٌ خاصٌّ رهما؛ أي هو مبحٌث مستقلٌّ یاألخرى كفلسفة التاریخ وفلسفة العلوم وغ الفلسفیّ

ةبه هو اللّ  ا إلیه من الزاویة الفلسفیّ رات الت .غة، منظورً ن من مختلف التطوّ ي مبحٌث فلسفيٌّ یتكوّ
ل بشكل خاّصٍ  عرفها الفكر الفلسفيّ المعاصر رات الحاصلةِ  المتمّث في مجال المنطق  في التطوّ

غة الحدیث والتأویلِ الرمزّي  ة أو علم الّل استخلصها من  غةلفلسفة اللّ  ذكر تعریفاٍت و . واأللسنیّ
  :، نحوكتبالمختلف 

ل في أبعاد اللغةفلسفة اللّ «- غة مبحٌث یأخذ في عین فلسفة اللّ  ...غة تعني التفكیر والتأمّ
ة ة ومختلف توّجهات العلوم اإلنسانیّ   .»االعتبار التحلیالت األلسنیّ

 :)Gadamer)1900-2002قال َغداِمر .»غة استفهامٌ حول المعنى واالوجودفلسفة اللّ «-
د بشكٍل عامٍّ « غة هي الفهم، وهي التي تحدّ غوّي، وأّن الّل م هو الكائن الّل َ فه ُ  الكائن الذي یمكن أن ی

   .)200-199ص(»اإلنسان والعالم وأساسيٍّ كّل عالقٍة بین
غة"ویمكن حسب األستاذ بغورة ردُّ مختلف تعریفات    ین "فلسفة الّل   :إلى تعریفین كبیرین أساسیّ

                                                             
 Eric Grillo, Diago Marcona, Sylvain: ألصحابها" فلسفة اللغة"ذكر منها  198-197المرجع السابق، ص - 24

Auroux,  
  .197و195، صالزواوي بغورة، الفلسفة واللغةینظر  - 25
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غة"یرى في  :تعریف تقلیدّي أو عامّ * غة  اآلراءِ  مختلَف  "فلسفة الّل التي قیلت في طبیعة الّل
قةِ  ،19ومجمل األسئلة التي طرحها الفالسفة منذ القدیم حتى نهایة القرن غة  المتعّل بأصل الّل

غة والفكر والواقع ولغةِ  والعالقةِ  ا یدخل ضمن اهتمامات  ذلك وغیرِ  ،اإلنسان والحیوان بین الّل ممّ
ة من غی الفیلسوفِ    .االهتمام ر أن یكون لها مركُز العامّ

غة فیه : تعریف حدیث أو خاّص * موضوًعا مركزیا في الفلسفة الحدیثة المعاصرة بما أصبحت الّل
غة  رات الكبیرة الحاصلة في مجال العلوم الحدیثة منها علم من اهتمام، أولتْه لبحث الّل بعد التطوّ

ة  ة ودورها في العلوم اإلنسانیّ غة أو األلسبیّ ةالّل اتالمنطق و و  ،والطبیعیّ والتفسیر أو  ،الریاضیّ
   .  التأویل

ِ تبحث في طبیعة اللّ  "غةفلسفة اللّ "إذا كانت     ر أهمِّ  ،أو العالم ها بالكونغة وعالقت  فیمكن تصوُّ
  :منها على سبیل المثال. اإلجابة عنها األسئلة التي قد یتمُّ طرُحها ومحاولةُ 

 التفكیر من هل یمكن مثًال  ؟ىبالمسمّ  االسمِ ما هي عالقة  له؟أو تمثّ  غة الكوّن كیف تصف اللّ 
ماذا  ماذا عن الفهم؟ما المعنى؟ وكیف تعني الكلمات والتراكیب واألسالیب ما تعنیه؟  دون لغة؟

األسئلة  هذه أهمّ  .وغیرها باآلخر؟ ما هي طبیعة عالقة المتخاطبین الواحدِ  ؟یعني أن نفهم قوًال 
وتبحث فیها وتجتهد في إیجاد الردود المناسبة لها لحّل المشكالت  "اللغةفلسفة "تطرحها قد التي 

  .والقضایا
غوي في الفلسفة المعاصرة الفلسفة واللغة" من كتابمقتطفات -5 لزواوي ل "نقد المنعطف الّل

  :، للفائدة)باحث وأكادیمي ومترجم جزائري، أستاذ الفلسفة المعاصرة في جامعة الكویت( بغورة
وغوس"امتالك إّن - لیس فقط امتالًكا لملكة التواصل والتبلیغ واإلعالم واإلخبار، فالصوت " الّل

یسمح بذلك، والحیوانات كذلك تقدر على ذلك، ولكّن التواصل والتبلیغ بواسطة المفاهیِم وتبادل 
دِة ممكنة، مثل ا ٌة تقوم على التجرید، وتجعل من بعض القیِم المجرّ لخیر القضایا ملكٌة إنسانیّ

  .)28ص(والشرّ والعدل والَجور
ا - ر تطوذرً ِة قد تطوّ ل إشارٍة تستدعي االنتباهض والتنویهض هي أّن علم اللذغِة العربیّ ولعّل أوّ

ة منذ سنة ة تدویِن العلوِم العربیّ ا، وخاصذةً بعد عملیّ ه، كما أنه من المعلوم في تاریخ 143كبیرً
ه قد-الفلسفة العربیذة ِة أنّ سبق ابَن رشٍد إلى تلخیص أعمال أرسطو معظمُ فالسفِة  اإلسالمیّ

 .)35ص()هIbn Bajja 1085-1138(اإلسالِم، وخاّصة الفارابي، وابُن سینا، وابُن باجة
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ِة «- ما تقوم بدوٍر اجتماعيٍّ مرتبٍط بالظروف االجتماعیّ غة بالدور المنطقيّ فقط، وٕانّ ال تقوم الّل
ة غویّ  .)76ص(»الخاّضِة بالمجموعة الّل

غة خصوًصا أن تشغل بها نفَسها - ا وفلسفة الّل إّن إحدى المهامّ التي یجب على الفلسفة عمومً
غة دة لّل ة،  بین لغة العلم، ولغة... هي الحفاُظ على االستخدامات المتعدِّ السیاسة، واللغة الشعریّ

د الاللة والمعنى، وأّن الكلمة  وأّن  غة هو تعدّ الواحدة یقابلها أكثرُ من معنى، الملمح األساسيَّ لّل
غة، ویسمح للمرء بأن  ا إلثراء الّل ا لسوء الفهم، ولكن في الوقت ذاتِه مصدرً عدّ مصدرً ُ وهو ما ی

غة یتالعب بالمعاني المرتبطةِ  ةِ  بكلمٍة واحدٍة، إّال في الّل ها تقوم باختزال هذه  العلمیّ فإنّ
دیّ   .)127ص(ةالتعدّ

ٍر ما، في حین أّن المدلول هو الجانُب الّذهنيّ للداّل، - ُة لتصوّ إّن الداّل هو الترجمُة الّصوتیّ
ة في إطار العالمة ٍة أال . وتتّضح وحدتُهما البنیویّ ذلك أّن العالمة عبارةٌ عن اتّحاٍد لصورٍة صوتیّ

ٍر أال وهو المدلول ٍل ذهنيٍّ أو تصوّ لداّل یندرج تحت النظام وعلى حین أّن ا. وهي الداّل بتمّث
د عالقٍة  الذهني تكون العالمة عبارةٌ عن ذلك الكّل التآلِف من داّلٍ ومدلول، وأّن الداللة هي مجرّ

ّي من العالمة، في . تتحقّق من تآلف هذین العنصرین ومعنى هذا أّن الداّل هو الجانب المادّ
ف بنیَة الداللة رغم كون ، وأّن حین أّن المدلول هو الجانب المعنوّي الذهنيّ منها اتّحادهما یؤّل

ة دَ عالقٍة اعتباطیّ   .)135ص(العالقِة التي تربط بینهما مجرّ
غة"وقد عرف البحث في     ا لّخصه األستاذ بغورة في اتّ  "فلسفة الّل ا كبیرً رً ة تطوّ جاهات فلسفیّ

ة كبرى، هي ، :لغویّ ، االتّجاه التحلیليّ وهو الرئیسيّ أو الغالب، والتأویليّ ، والتواصليّ والتفكیكيّ
سانيّ  ین  .والّل غویّ له فریٌق من الفالسفة والّل   .كّل اتّجاٍه یمّث
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