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غة"درس في مقیاس  ة" فلسفة الّل   .ماّدة استكشافیّ
ات: تخّصص -السنة الثانیة    لسانیّ

  .السداسي الرابع
  .1،2،3،4:األفواج
  حواالم. م: األستاذ

غة"                          ىماقدلا غریقاإلعند  "فلسفة الّل
غة في القرن التاسعِ  اإلغریقِ  بدأ اهتمامُ    ل نظام م، حین شرعوا في التفكیر حو .ق بالّل

ةُ  ةُ  كتابة لغتهم، فظهرت األبجدیّ ة المشتقّةُ  الیونانیّ  ثمّ ازداد هذا االهتمامُ  .1من الفینیقیّ
إلى مجال  غةَ اللّ  الفالسفةُ  أضاَف  م، إذْ .ق في القرن السادسِ  بها مع ظهور الفلسفةِ 

اِت  ك والطبیعةِ لَ هم بالفَ اهتمامِ  لِت  بل. 2والمیتافیزیقا واألخالقِ  والریاضیّ من  الفلسفةُ  تحوّ
ر معه النظرُ  والكونِ االهتمام بالطبیعة  إلى االهتمام باإلنسان، ومن ثَمّ بالمجتمع، فتغیّ

مین، لیلقّنوا  إلى الحكم والقیادة، والحاكِم والقائد، فكانت الحاجُة إلى التعلیم والمعّل
ر نظامُ الحكِم وت المواطنین فنوَن  سییرُ المدینِة الحكِم والسیاسِة واإلدارة، بعد أن تطوّ

ةمن  والمجتمعِ  ة إلى الدیمقراطیّ ة فظهرت الحركةُ  .األرستوقراطیّ  Sophismeالسفُسطائیّ
ق رجالُ  عِب  ،اإلقناع وأسالیِب  البالغِة والخطابةِ  في فنون ها الفالسفةُ التي تفوّ  بل الّل

غة للمغالطة والتضلیلِ  غة والكالمُ  بالّل لت الّل د والخداع، فتحوّ سٍة للحقیقة من أداٍة موّحِ ٍة مقدِّ
ها ِت قٍة  ،والحكمِة والمعرفِة الرتباطها باألسطورة والتغنّي بمناقب اآللهِة وقوّ إلى وسیلٍة منمّ

ِجٍة متذبِذبٍة لإلغراء والفتنِة والتضلیِل والمخادعة ر ذلك االهتمامُ ف .3متموّ مع  أكثرَ  تطوّ
ینأولئك  ین السفسطائیّ ِمي البیانِ  Sophistesالبالغیّ وكان . م.في القرن الخامس ق معّل

                                 
ة أبحاث البصرةینظر  -1 غة لدى أفالطون، مجّل ة(مها عیسى العبد هللا، فلسفة الّل معة البصرة، ، جا)العلوم اإلنسانیّ

ة اآلداب، مجلد یّ عن سیلفان أوروجاك دیشان جمال تولوغلي، فلسفة اللغة، . 354، ص2014، 2، عدد39كّل
ة للترجمة، بیروت،لبنان، ط ا، المنظمة العربیّ  .99، ص2011، 1تر بّسام بركة، مراجعة میشال زكریّ

غوي في  - 2 ، 1الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة، بیروت، طینظر الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة نقد المنعطف الّل
أحمد عوض، الكویت، . عن روبرت هنري روبنز، موجز تاریخ علم اللغة في الغرب، تر .11م، ص2005

  .31، ص1997سلسلة عالم المعرفة،
 
ف 12، صالزواوي بغورة، الفلسفة واللغة - 3  .بتصرّ
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) 410أو 420-487أو Protagoras)490بروتاغوراس انالفیلسوفأشهرهم من 
   .)م.قGorgias )480-375 4جورجیاسو 
ةَ    غة البشریّ هي وسیلتُهم للتفكیر والتعبیر  في تلك الفترِة أدرك فالسفُة اإلغریِق أّن الّل

وا على عن المعتقدات واألفكاِر والعلوِم وتبلیِغها ونش ِرها، فجعلوها همَّهم األكبر، وانكبّ
ذا وكان لهم الحظُّ األوفرُ من ه. البحث فیها، والتفّكِر في حقیقتها وكنِهها وأسراِرها

غة، والعالقة . البحث والجهد ین هما أصل الّل ا حول محورین أساسیّ وترّكز البحُث عمومً
فظ والمعنى ین وسقراط وأفالطون تلك الحقبة التي ُعرفت بفترة الس. بین الّل فسطائیّ

نوا . وأرسطو ین وطریقتَهم وتصدَّوا لها وبیّ َ الفالسفُة الثالثُة أفكارَ السفسطائیّ ه إذ جابَ
ها عن الحقیقة والمعرفِة والحكمة عدَ ُ ِخي . للناس زیفَها وب مع اعتراف كثیٍر من مؤرّ

ةِ  والباحثین بفضل الحركةِ  الفلسفةِ  ةِ  السفسطائیّ یّ غةِ ا في بیان أهمّ  ها في حیاة الفردِ ودورِ  لّل
ین والمجتمعِ    .  الیونانیّ

عدّ الفیلسوُف    ُ من أوائل ) م.قDémocrite d´Abdère)460-370دیمقریطوس ی
غة موا في الّل ن تكّل ِ  مّ بین البشر، فهم من  والتواطؤِ وردَّها إلى المواضعة  ،هاوأصل

ضع عشوائیااصطال أو هي نتاُج بحسب أغراِضهم،  ویتّفقونیصطلحون علیها  . 5ٍح وُ
ه . فهي عنده مظهرٌ اجتماعيٌّ بدایًة وانتهاءً  غةلم یلكنّ ق إلى حقائَق أخرى لّل من  تطرّ

ناتها ووظیفتُها ه ، فلم یتعدّ حیث حقیقتُها ومكوّ ُ غة، في كونها  اإلطارَ الخارجيَّ رأی لّل
ا اجتماعیا بین البشرِ  ا أو نظامً ن قالوا ب .6الناطقین بها مظهرً غة اصطالٌح وممّ أّن الّل

أسطورة "ه أفالطون في على ما ذكرَ  بروتاغوراس السفسطائيُّ  الفیلسوُف  اخترعه اإلنساُن 
 ه والنحوِ وأقسامِ  حول الكالمِ  مبّكرةٌ  ، وكانت له آراءُ Prometheus"7برومیثیوس

  .والخطابة والبالغةِ 
  :سقراط وأفالطون

                                 
ة، مؤّسسینظر  -  4 مها و . 61ص، 2012ة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیّ

غة لدى أفالطون،  .354ص عیسى العبد هللا، فلسفة الّل
غة لدى أفالطون - 5 ة أبحاث البصرة، ، مها عیسى العبد هللا، فلسفة الّل  .360صمجّل
ف ،من مقال إلبراهیم إسماعیل المصري - 6  .عن موقع القدس العربي، بتصرّ
غة لدى أفالطونمها عیس - 7 ة أبحاث البصرة، ، ى العبد هللا، فلسفة الّل  .357صمجّل
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ةُ    ةِ  یذهب غالبیّ ِمِ  إلى صعوبة التمییزِ  الدارسین للفلسفة الیونانیّ  سقراط بین آراء المعّل
في المرحلة األولى من  خاّصةً ، )م.ق348-427(ه أفالطونوتلمیذِ  )م.ق469-399(

ة في محاوراته المبثوثةِ  كتابات أفالطون یت المحاورات السقراطیّ حیث نجده  .8التي سمّ
 غورغیاس في محاورة مثلما یظهر، لسانهعلى و  غة باسم سقراطعن اللّ  یتحدّثُ 

Gorigias ،السفسطائيّ  ومحاورةsophiste كراتیل ومحاورةCratylus9،  على سبیل

غة، هل نشأْت  التي یفحُص  ،المثال من محض  فیها أفالطون عن أصل الّل
ِ  االصطالح، أم من محاكاة األشیاءِ   زینوفونحوارات في وكذلك . 10ها؟وأفعال

Xénophon )430-354ه )م.ق      .إلیه منسوبةٍ  كتاباٍت  أيُّ راط سق ر عنلم تُؤثَ ، ألنّ
غةُ  شغلِت    ا من تفكیر أفالطون، یبدو ذلك واضًحا من عدد المحاورات  الّل ًزا كبیرً حیّ

رِ التي ناقش فیها مشكالتِ  ِ  ه الفكرّيِ ها عبر تطوّ ةِ ورؤیت غة ه الفلسفیّ ر عن وقد . 11لّل عبّ
غة ب ِ من خالل والحدیث،  الكالمِ لفظ الّل  ،ه لكراتیلیوسمحاورتُ ها أشهرُ ، ه الكثیرةمحاورات

ینسقراط لغورغ ومحاورةُ  المتالعبین  یاس عن الخطابة والبالغة لدى السفسطائیّ
ها من أنواع األفعالعلى رأي أستاذه إلى الطبیعة والوجودِ ها وردَّ  .12باللغة ، ، بما أنّ

ة،طبیعٌة و واألفعاُل من الموجودات التي لها   طبیعةِ تنتمي إلى عالم ال حقیقٌة وماهیّ
ُ  لیس كلُّ «فـ، واإلنسان والكونِ  ُ طلق األسماء، لكن فقط إنساٍن بإمكانه أن ی  صانع

لسان بعلى قول أفالطون  »في العالم األسماء، وهذا هو المشرّع، الذي هو األندرُ 
  .13في كتاب محاورة كراتیلیوس Hermogenesسقراط في محاورته لهرموجنس

غِة وأصلِهاة لدى الفالسففي تلك المرحلِة سادت    تان حول نشأة الّل  فكرتان أو نظریّ
لتا في آراء المتحاوِ كما یقول الباحث الزواوي بغورة محاورة في رین خصوًصا ، تمّث
                                 

غة لدى أفالطونینظر  - 8 ة أبحاث البصرة، ، مها عیسى العبد هللا، فلسفة الّل  .362صمجّل
 .15الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص ینظر - 9

ة، ص - 10  .82یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیّ
غة لدى أفالطون، مها عیسى العبد - 11 ة أبحاث البصرة، ص هللا، فلسفة الّل  .355مجّل
غة لدى أفالطون، - 12 ة المذكورة أعاله 359و358ص مها عیسى العبد هللا، فلسفة الّل  .من المجّل
غة لدى أفالطون -  13 ة أبحاث البصرة، ، مها عیسى العبد هللا، فلسفة الّل ینسب صاحب المقال في . 361صمجّل

غة إلى أفالطونالقول با 357ص لذلك جعلها وسیلة لتشویه الحقیقة وطمسها حین یتالعب . ختراع اإلنسان لّل
ین وطریقتهم. بها ویزخرفها إلقناع غیره ه هنا یتهّكم على أسلوب السفسطائیّ  .ولعّل
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ق Héraclide)388-310نَسب إلى الفیلسوف هراقلیدس؛ األولى تُ Cratylusكراتیل
غةَ بلسان كراتیلیوس، وتزُع ) م لها األسماءُ  م أّن الّل ةُ ال التي تُمّث وتلك على األشیاء،  داّل

ةوتُعطَ  ،د في الطبیعةتوَج  األسماءُ  ة، فهي إذن توقیفیّ ٍة إلهیّ ر كراتیل .ى من قوّ  یوسعبّ
لیست  یوجد بالطبیعة اسمٌ صحیٌح لكّل كائٍن في الحیاة؛ إِذ الكلمةُ «:عن هذا بقوله

َة بالطبیعة، للیو  تسمیًة یطلقها البعُض  ین والبرابرة، على الشيء بعد التواطؤ، لكن ثمّ نانیّ
علم یعني هذا أّن  .14»ها عند الناسطریقٌة صحیحٌة للتدلیل على األشیاء، هي ذاتُ 

غةِ یقودُ  األسماءِ  إلى دائرة الفلسفة، من  نا إلى علم األشیاء، وهكذا ننتقل من دائرة الّل
ة غة(فاألسماء. الكلمات إلى الماهیّ ة اآللهةِ مُ ) الّل مٌة بالطبیعة من قوّ َ ِ وحكم له ها، فجاءت ت

غة ة في الّل ا على مسمَّیاتها، وتلك هي التوقیفیّ   .15وقفً
ر منشَأ   ا الفكرة الثانیة فتعتِب غِة بالتواطؤ والتواضع، أمّ ا  ألّن الشيء الواحدَ  الّل ذاتَه كثیرً

ةَ  ما یقبُل  ه عن  أسماء، وأّن الشخص الواحدَ  عدّ ِره وتنازِل ذاتَه یظّل هو هو، رغم تطوّ
ر عن. اسمه ة )Hermogenesهرموجینس(ذلك أحدُ المتحاِورین عبّ ل نظریّ ، الذي یمّث

الصحیح، فإذا  طلقه على الشيء هو االسمُ إّن االسم الذي نُ «:دیمقریطس، بقوله
رُ استعْض  ل، نغیّ أسماءَ عبیِدنا بدون أن یكون االسم  نا عنه أتى الثاني صحیًحا كاألوّ

ا في الدقّة من السابق، أل طلق على عاتقها أن تُ  ّن الطبیعة ال تأخذُ الجدیدُ أقلَّ حظ
ولیدةُ التكراِر والعادِة عند الذین زاولوا  التسمیةُ . أسماءَ خاّصًة على أشیاء خاّصة

ها  ضرورةً باألشیاء، وال ترتبط ضرورةً بالوقائع، وعلمُ  ال تتّصُل  فالكلماُت . 16»فعَل
من لدن اإلنسان، ال من لدن  األسماء تُعطىبل . نا إلى علم األشیاءال یقودُ  األسماءِ 

ةُ  ةُ  اآللهة؛ وهي النظریّ ةُ  التواطئیّ إّال أّن الباحث انتهى . غةفي منشأ اللّ  أو االصطالحیّ
ا بیَن  إلى أّن أفالطون وقَف  ة موقفَ ة والتواطئیّ ا یدّل على . 17بین، تراوح بین التوقیفیّ وممّ

ة  غویّ في  والبالغةِ  والشعرِ  الخطابةِ  مسائلِ  مناقشةُ أیًضا اهتمام أفالطون بالمسألة الّل

                                 
غة في الغرب، تر أحمد عوض،  عن 16الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص - 14 روبنز، موجز تاریخ علم الّل

  .40، ص1977كویت، سلسلة عالم المعرفة، ال
ف.16الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص - 15  بتصرّ
 .16الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص - 16
 16الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص - 17
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  .18إلى تلمیذه البارز أرسطوطالیس لیمتدّ ذلك االهتمامُ . محاوراته العدیدة
  :أرسطوطالیس

ا تلمیذُ    غة )م.ق322-384(أرسطو بارزأفالطون ال أمّ ، فقد وّسع في نظره إلى الّل
ر من أفكا إلى ما یعتمل بداخل اإلنسانِ  ها رموًزا ودالئَل تشیرُ واعتبرَ  ٍر وانفعاالت، وتعبّ

ة ٍة إلى أخرى، رغم  ،من إنساٍن إلى آخر مختلفةٌ الرموُز  ، وهذهعن قدراته العقلیّ ومن أمّ
ةَ مأّن ال فما قام به أرسطو  .19هي نفُسها عند البشر والعواطَف  واالنفعاالِت  عاني النفسیّ

غةِ  في موضوع علمِ  ُ  الّل ًِزا لالفتراضات التي توّصلی ا متمیّ فقد . 20إلیها أفالطون عدّ تطویرً
ها في زمن أرسطو؛  لغة وحاُل ُ اّل ر وضع ة لغَة اإلدارِة  إذتغیّ غة الیونانیّ أصبحت الّل

، وذلك في عهد اإلسكندر األكبر المقدونيّ  العصر ، 21والمهِن والرقيِّ االجتماعيّ
ةِ  أزهى العصورِ  Classical Ageالهلینيّ أو الكالسیكيّ   الخامسالقرنین في  الیونانیّ

ین، م.ق 323انتهى بوفاته عامو م، .ق الرابعو  ، واتّسعت دائرةُ تعلیِمها حتّى لغیر الیونانیّ
ها  ِة وحضارتِ ألنّ ر. هاصارت لغَة اإلمبراطوریّ   .فكان للفیلسوف دورٌ كبیرٌ في ذلك التطوّ

التي  األلفاظُ «:البن رشد" تلخیص كتاب أرسطوطالیس في العبارة"جاء في كتاب   
ق بها دا نَط ُ ةٌ ی ًال على المعاني التي في النفس، والحروُف  ّل ًال على  كتُب التي تُ  أوّ ة أوّ داّل
ا لجمیع األمم،  وكما أّن الحروَف . هذه األلفاظ ، لیس هو واحدً المكتوبة، أعني الخّط

عبَّر بها عن المعاني لیست هي واحدةً  كذلك األلفاظُ  ولذلك . عند جمیع األمم التي یُ
ا المعاني التي في النفس فهي واحدةٌ . ال بالطبع اطؤٍ هاتین بتو  كانت داللةُ  بعینها  وأمّ

ق األستاذ بغورة على هذا النّص وأصلِه بقوله. 22»للجمیع  یطرح هذا النصُّ «:عّل
ًة منها ما یتّصل بعالقة اللّ  ًة فلسفیّ فظ بالمعنى، ومنها ما یتّصل بأصل إشكاالٍت لغویّ

                                 
 .17الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص - 18
فعن موقع القدس ال ،من مقال إلبراهیم إسماعیل المصري - 19  .عربي، بتصرّ
 . 18، ص1967كمال یوسف الحاج، في فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، بیروت،  - 20
 .18الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، ص - 21
 
ة،  - 22 ة العامّ ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطوطالیس في العبارة، تح محمد سلیم سالم، القاهرة، الهیئة المصریّ

ف 13و12، ص1978  .19ص الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، وانظر. بتصرّ
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 یرى أّن األلفاظَ  إّن أرسطووهكذا ف. الكتابةغة بغة، ومنها ما یتّصل بعالقة اللّ اللّ 
ا المعاني فواحدةواللّ  والشعوِب  تختلف باختالف األممِ  المكتوبةَ  والحروَف  وأّن . غات، أمّ

ة أمورٌ  األلفاظ والحروَف  وهو ما یدّل . متّفٌق علیها أو متواطٌؤ علیها، أي لیست طبیعیّ
 والطبیعةُ  واالصطالح، ال الوقُف  واالتّفاقُ  غة هو التواطؤُ على أّن موقف أرسطو من اللّ 

وهو بذلك . 23»على العبث ال القائمُ  على التناسب والمالءمةِ  القائمُ  التواطؤُ . والضرورة
غة ره على اعتبار أّن . یخالف رأي أستاذه أفالطون في أصل الّل أو یكون قد طوّ

م غة بین بین كما تقدّ   .أفالطون كان موقفه من منشأ الّل
ا   فظ بالمعنى،  المسألةُ  أمّ ل في عالقة الّل ُة الثانیُة التي اهتمّ بها أرسطو فتتمّث غویّ الّل

ي المنطِق والبالغِة عنده فعلى مستوى المنطِق تحدّث عن . وهي عالقٌة تتّصل بعلمَ
فمثًال . هذه العالقِة من زاویتَي الصدِق والكذب، والصّحِة والخطأ، والسلِب واإلیجاب

ق بقض ة الصدِق والكذِب فإّن األلفاظ والمعاني ال تتّصُف فیما یتعّل بأحدهما إّال حین  یّ
ا إذا كانت مفردةً منفصلًة معزولًة غیرَ  تكون مرّكبًة في جمٍل أو قضایا أو عبارات، أمّ

ها ال تحمل قیمَة الصدِق أو الكذب، فهي حینئٍذ تقوم فقط بدور درَ مُ  جٍة في مرّكٍب فإنّ
واالسم «:یقول. شارِة إلیه دون أّي داللٍة على صدٍق أو كذبالعالمِة على الشيء واإل

 إنساٌن :(والكلمة یشبهان المعاني المفردةَ التي ال تُصدّق وال تُكذَّب، مثال ذلك قولنا
ما یدّل على )وبیاٌض  ا، بل إنّ ن به فلیس هو بعدُ ال صدقًا وال كذبً قترَ ُ ه متى لم ی ، فإنّ

فاأللفاظ . 24»ف ذلك الشيءُ بصدٍق وال كذبالشيء المشاِر إلیه من غیر أن یتّص
ما . تشبه المعاني من جهة الصدق والكذب، وال ینطبقان علیها إّال في حال التركیب

یعني أّن قیمة الصدق والكذب مرهونة بالتركیب، أي أّن الجملة أو العبارة هي المحكوم 
ة على وجه التدقیق   .25علیها بهذه القیمة، والجملة الخبریّ

تین افة إلى اهتمامه بمشكلتین باإلض   غة والمجاز"مسألة  أخریین، همالغویّ ة" الّل  ،عامّ
نقَل  ویعني باالستعارة ،"فّن الشعر"و" الخطابة"یه خاّصة، من خالل كتابَ  "االستعارة"و

                                 
 .20ص الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، - 23
 عن أرسطو، كتاب العبارة، نقل إسحاق بن حیین، تحقیق وتقدیم عبد الرحمن بدوي، ضمن كتاب منطق - 24

 .100، ص1980بیروت، دار القلم، أرسطو، الكویت، وكالة المطبوعات، 
ف23و22ص واللغة، الزواوي بغورة، الفلسفة  - 25    .بتصرّ
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غة والسیاسة" ومسألةُ . من شيٍء إلى شيٍء آخر االسمِ  غةِ " الّل ل في عالقة الّل  التي تتمّث
ة والمجتمعِ  غةِ اللّ  مثل عالقةِ  ،ةٍ بمشكالٍت سیاسیّ  ویّ ُ وقد استحدث . والسلطة والدولةِ  باله

 ً ا عاقًال أرسطو تعریف ا وسیاسیاا لإلنسان بوصفه حیوانً انطالقًا من هذه  ،ناطقً
ة، أل ا اإلنساُن  .ّن الحیوان ال یحتاج إلیها لیعیشالخصائص اإلنسانیّ فعلى العكس  أمّ

ه ال یحقّق طبی تَ عتَ من ذلك، فإنّ ه إّال عندما یعیش في المدینة أي في المجتمع، ه وهویّ
ات نیكوماك"، و"السیاسة" وذلك من خالل كتابیه  L´Ethique à Nicomaque"أخالقیّ

ِ " نیقوماخوس"أو ة" وأ ه،ابن حیث یقول في هذا . في تسمیة أخرى "األخالق النیقوماخیّ
ه بدیهيّ أّن اإلنسان  هذا هو السبُب «:األخیر أكثر من أّي  سیاسيٌّ  هو حیواٌن في أنّ

ا عبثًا، كما نقول، والحاُل . نحلٍة وأّي حیواٍن قطیعيّ  أّن  ذلك أّن الطبیعة ال تفعل شیئً
ُز . »الذي یمتلك لغةً  اإلنسان هو الوحیدُ  دُ  فاإلنسان عنده یتمیّ غة؛  ویتحدّ بامتالكه الّل

غةَ  ةَ  الّل ر بها الحیوان عن الحاجات عن األصوات التي یع بالطبع، المختلفةَ  اإلنسانیّ بّ
ةِ  واألحاسیسِ  ِ . ویتواصل الحینیّ ةُ لغت . ه، ال لغتُهفاألصوات بالنسبة  لإلنسان مادّ

غة میزةٌ مختّصٌة باإلنسان«و الرتباطها بالقیم  ،26وتشومسكيعلى قول دیكارت  »الّل
ر( 27المختلفة ، العدل والَجوْ ، اإلدارة اإلنسان، المجتمع، الدولة، السلطة، الخیر والشرّ

  ). والتسییر، وغیرها
  :الصوت المفرد والمرّكب عند أرسطو

العبارةُ هي صوٌت مفرٌد أو مرّكٌب دالٌّ بنفسه داللًة «:ألرسطو" العبارة"في كتاب جاء   
ةً  ه كالتأوُّ  فهي إذن غیرُ الصوت الداّلِ بالطبع، الصادِر عن البهائم واإلنسانِ . وضعیّ

والصوُت المفردُ هو االسمُ . ي ال تدّل بنفسها، بل مع غیرهاالت واألنین، وغیرُ الحروفِ 
ة؛  والفعُل واألداة، والصوُت المرّكُب هو المؤلَُّف، وهو األجدرُ باسم العبارة أو القضیّ

ن الصدَق أو الكذب، ویصّح السكوت علیه ه وحده یتضمّ ُ . ألنّ ا االسمُ والفعُل فأجزاء  أمّ
 ولو كان اإلنساُن ...والدعاء واالستفهام بارة التمنّيمن الع ستبعد الكتاُب ویَ . العبارة

ا أعجمَ الكتفى بما یقوم في نفسه من االنفعاالت، واقتصر على األصوات  حیوانً

                                 
غة، دار توبقال،  - 26  .105، ص1988تشومسكي، المعرفة والّل
   .33إلى  25ص الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة،  ینظر - 27



8 
 

ة التي تترجِ  ه حیواٌن ناطٌق مدنيٌّ الطبیعیّ فاصطنع .. م عن االنفعال الحاضر، ولكنّ
انفعاالِت النفس، واالنفعاالُت  الالُت األلفاظ، واأللفاُظ د داللةُ  أللفاظ والكتابة؛ والكتابةُ ا

ُل األشیاء؛ ألّن الشيءَ إنّ  ُث بمثاٍل منه في الحّس أو في العقل، ولكّن  ما تدركه النفُس مُ
ٌة باتّفاق الجمیع، وداللة األلفاظِ  الكتابةِ  داللةَ  على االنفعاالت  على األلفاظ وضعیّ

ةٌ  ا لِما ذهب إلیه أفالطون في كذلك وضعیّ ؛ إذ لو كانت Cratylus"اطیلوسأقر "، خالفً
 َ ًة التّفق ا داللةُ  اتّفاَق األصواِت ت عند الناس طبیعیّ ة، وأمّ على  االنفعاالِت  الطبیعیّ

ة؛ لذلك كانت واحدةً عند الكّل     .28األشیاء فطبیعیّ
غوي    ِ والخالصة أّن اإلغریق القدامى قد أّسسوا للبحث الّل باهتمامهم هم في إطار فلسفت

غة هم أبقَوا ذلك الجهدَ في إطاره الفلسفيّ ال العلميّ بموضوع الّل دوا لجهود  .، غیر أنّ ّ ومه
م في النقاط اآلتیة. األمم الالحقة   :ویمكن تلخیص ما تقدّ

غةِ  أهمُّ  -1 رین في تاریخ الّل وفلسفتِها عند اإلغریِق القدامى هم  الفاعلین المؤّث
ون وسقراط وأفالطون ثمّ أرسطو  .السفسطائیّ

غاهتمّ هؤالء  -2 ةِ  ةبالنظر في الّل في القرنین الخامس والرابع قبل أكثر  الیونانیّ
غةُ  ،المیالد لفكر والفلسفة واألدب والفنون واالجتماع ا وسیلةَ  حین صارت الّل

 .والسیاسة
غة -3 غة في تلك الحقبة على النظر في أصل الّل ، أهي بالطبع ترّكز البحث في الّل

فظِ في و  أم باالصطالح،  یرِ كبوالمعنى، باإلضافة إلى دورها ال العالقة بین الّل
 .في المتلقّین والتأثیرِ  والعلومِ  األفكارِ  وتبلیغِ  في التواصل بین أفراد المجتمعِ 

ل أكثرَ  -4 غة تتمّث هم في الّل الكثیرة  في محاورات أفالطون الوثائق التي كشفت آراءَ
 .أرسطو وآثارِ 

غة بحدیثه عن عالقتها با -5 ر أرسطو نظرَ الفالسفِة إلى الّل لمجتمع والسیاسة طوّ
 .عن المجاز واالستعارة، وبعض أبواب النحووالحكم، و 

دت جهودهم ألدوار األممِ  -6 ّ غوي  الّالحقة لتطویر الدرسِ  والحضاراِت  مه الّل
   .بر غلاو  بر علا دنع كلذ دعب فر عیس ام وهو  .باتّجاهاته وأبعاده المختلفة

                                 
 .149، ص1967كمال یوسف الحاج، في فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، بیروت،  - 28


