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محاضرات في فلسفة اللغةدروس و

لسانیات تطبیقیة:تخصص2ماستر :السنة

فریدة موساوي/د:إعداد وتقدیم 

2020/2021السنة الدراسیة 

:أصالة اھتمام اإلنسان باللغة:مدخل

إلى أمم وحضارات موغلة في تاریخ الوجود اإلنساني، واتخذ إن اھتمام اإلنسان باللغة یعود 

دة، كالتفسیر الخرافي للّغة عند المصریین القدامى الذین یرجعون نشأة ھذا االھتمام أشكاال متعدّ 

في القرن الخامس قبل المیالد سرد لنا المؤرخ «:كما أن اللغة والكتابة إلى اإللھ طوت، 

قصة مثیرة لإلعجاب مفادھا أن الملك المصري بسامتیشوس)Hirodotos(غریقي ھیرودوثاإل

)Psammetichos( حاول معرفة أقدم لغة بشریة على ھذه األرض فما كان من أمره إال أن قّرر

وكان افتراضھ أن .عزل الصبیین عن المجتمع منذ والدتھما إلى الوقت الذي یبدآن فیھ الكالم

ومع .بھ في النطق إلى استعمال أول لغة بشریة في العالمیؤدي عدم وجود أي مثال یحتذى

وعلم الملك وأتباعھ إذ ذاك أنة ھذه ).بیكوس(مرور الزمن ُسمع الطفالن وھما یرددان كلمة 

ل لغة ن ھذه اللغة ھي أوّ ومن ھنا استخلص الملك أ)phrygian(الكلمة تنتمي إلى اللغة الفریجیة 

أكادیة أسطورةترجع نشأة اللغة والكتابة عندھم حسب «:كادیین أما عند األ1».عرفتھا اإلنسانیة

الناس الفنون والعلوم مالذي جاء إلى األرض لیعلّ )OANNES(إلى الرجل السمكة أوانس

إلى جانب Indra(«3(یرون أن اللغة الھندیة من صنع اإللھ إندرا«:الھنودأما .2»...والتقنیات

ن القدامى للّغة  كما ھو الحال عند الصینییالتفسیر الفلسفيأیضا نجد،ھذا التفسیر الخرافي

انقسم علماء الصین بشان نشأة اللغة، فمنھم من رأى أنھا من صنع الطبیعة، ومنھم من «:حیث

رأى أنھا من قبیل االصطالح، أما عن العالقة بین الدال والمدلول فقد قال الفیلسوف الصیني 

تصبح التسمیة عادیة األشیاء ال تتم بالموافقة، وبعد ذلك إن تسمیة ):م.ق238ت (تسو-ھسون

اللغة شغلت نشأةكذلك فكرة ».ن األسماء ال تحتوي على حقائق صوتیة متالزمةومناسبة، وأ

في ھذه ھم بال فالسفة اإلغریق بشكل كبیر مما أدى بھم إلى االنقسام واالختالف الحاد بین

المسائل المثیرة لالنتباه ذاك الجدل الذي دام عدة قرون بین العلماء اإلغریق حول من«:المسألة 

)Naturalists(:الطبیعیون:نشأة اللغة، وأدى بھم االنقسام إلى فریقین

ویرى الفریق األول وعلى رأسھ أفالطون أن اللغة من )(conventionists:واالصطالحیون

أما الفریق ...من أصل تحكمھ قوانین خالدة غیر قابلة للتغییرانحدرتھا صنع الطبیعة، أي أنّ 

ھا ولیدة العرف د على أن اللغة من قبیل االصطالح، أي أنّ الثاني الذي یتزعمھ أرسطو فیؤكّ 
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آراء أرسطو وأفالطون لم تقتصر فقط في المسائل ویجب التأكید على فكرة أن .4»...والتقلید

یعد أفالطون أّول من تحدث عن النحو اإلغریقي وقواعده «:اللغویة على قضایا الجدل  حیث

فدرس ظاھرة االقتراض والتداخل اللغوي، وبّین وجود أصل أجنبي لعدد كبیر من .بطریقة جدّیة

المفردات اإلغریقیة، كما قّسم الجملة إلى اسمیة وفعلیة، ورأى بأن األسماء ھي العبارات التي 

وأن األفعال ھي العبارات التي تدل على حدث أو صفة تدل على من یقوم بالحدث في الجملة،

تتلمذ أرسطو على ید «:إنكار جھود أرسطو في مسائل اللغة حیثیمكن كما ال  .»...في الجملة

ق عن باقي التالمیذ، فنال شھرة كبیرة لم ینافسھ فیھا أحد قط،  وأصبح یعرف أفالطون، وتفوّ 

تاذه في أمور كثیرة منھا النظرة الفلسفیة للكون، وأصل الیوم بأب القواعد الغربیة، وقد خالف أس

ھ لم یقم بدراسة أصول الكلمات ومعانیھا ألن قضیة اللغة وطبیعتھا، وعلى عكس أستاذه، فإنّ 

ولیدة االصطالح وذلك العتقاده بأن اللغة المعنى األصلي بدت لھ غیر مھمة على اإلطالق 

ن من شكل ومادة، وأن الشكل في ھذا العالم یتكوّ ویرى أرسطو أن كل شيء .والعرف والتقلید

أھم من المادة، وطغت فكرتھ الفلسفیة ھذه على النحو فأبعدتھ عن درس المعطیات اللغویة 

ل ثنائیة الشكل والمادة عند دي سوسیر ركیزة من أھم وتشكّ .5»...دراسة وصفیة موضوعیة

سوسیر أن اللغة تتشكل من شكل دي الركائز التي أسست لمفھوم اللغة في العصر الحدیث، یرى 

األصوات ، أما الشكل فھي األفكار، وأن اللغة ھي تقاطع المادة الصوتیة ومادة، المادة ھي 

ت لوحدھا وال تتشكل من األفكار لوحدھا، ثم یرى واألفكار، أي أن اللغة ال تتشكل من األصوا

األفكار التي وبشكل عام ال یمكن .أن اللغة شكل ولیست مادة، ألن األفكار ھي األھم بالنسبة إلیھ

لھا أھمیة بالغة في الدراسات اللغویة والدراسات الفلسفیة على تناولھا كل من أفالطون وأرسطو

.حدٍّ سواء

فقد اتضحت معالمھا مع لسانیات ي أو الدراسة العلمیة الموضوعیة للّغة أما التفسیر العلم

لئن كان القرن التاسع عشر قد ھیمنت علیھ اللسانیات التاریخیة والمقارنة، فإن «:العصر الحدیث

وقد تطّور ھذا النمط من اللسانیات اآلنیة .القرن العشرین قد سیطرت علیھ اللسانیات الوصفیة

وبشكل عام فإن اللسانیات .أوروبا وأمریكا:ي وجھتین مختلفتین من العالمبطریقة مستقلة ف

األوروبیة من حیث المنھج المتبع والمادة المدروسة، وذلك ألن األمریكیة اختلفت عن اللسانیات 

المدارس األوروبیة التي أشرنا آنفا لم تبدأ من نقطة الصفر، وإنما من الفكر اللغوي اإلغریقي، 

من خالل .6»...ى القرن التاسع عشر، حیث ظھرت اللسانیات التاریخیة والمقارنةحت تواستمر

:ھذا القول یمكننا الحدیث عن اتجاھین لسانیین

، كما اھتمت التي استمدت مادتھا من التراث اللساني اإلغریقيالبنیویة األوربیة-1

.العناصر المكونة لھاالبحث عن من خالل اللغات باعتبارھا بنیة قابلة للتحلیل، بوصف 

التي تأثرت باألبحاث المیدانیة في حقل األنثروبولوجیة التي قام بھا :البنیویة األمریكیة-2

فرنس بوعز وسابیر، وورف وھذا بسبب وضع لغوي خاص في أمریكا، وھو تواجد 

یة كما أن لبلوم فیلد األثر البارز في توجیھ اللسانیات البنیویة األمریك.لغة الھنود الحمر

ثم  التوزیعیة .من خالل تطبیق آلیات المدرسة السلوكیة في اللسانیات، وتحدید مسارھا

م منھجا مغایرا لتحلیل اللغة وھو التحلیل التوزیعي الذي یصنف لھاریس الذي قدّ 
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لتشومسكي،النظریة التحویلیة التولیدیةأما .ت اللغویة بصرف النظر عن المعنىناالمكوّ 

من خالل البحث عن س البنیویة إلى بناء نظریة تفسیریة للّغةحاولت تجاوز المدار

إلى الكثیر من تشو مسكيتطرق و.اآللیة التي یتم من خاللھا اشتغال اللغة واستعمالھا

)اللغة والعقل(من خالل مؤلفھالقضایا التي تتعلق بفلسفة اللغة واللسانیات اإلدراكیة

اإلدراكي وكیفیة استعمال اللغة على مستوى د من خاللھ على أھمیة الجانب الذي أكّ 

.الذھن

، كما واالتجاھاتد االھتماماتومما تقدم نالحظ أن موضوع اللغة واسع ومتشعب ومتعدّ 

أن قضایا اللغة اختلفت من عصر إلى عصر آخر،ومن جماعة لغویة إلى أخرى، ومن حدود 

ر االتجاھات اللغویة، ففي د فاصلة لتطوّ جغرافیة إلى حدود جغرافیة أخرى، كذلك  ال توجد حدو

الحضارات القدیمة نجد موضوعات سابقة ألوانھا وھي موضوعات من صلب اللسانیات 

نجد أن ھذه فالمعاصرة كمسألة الدال والمدلول التي فصل فیھا دي سوسیر في العصر الحدیث، 

شرین حلیلیة في القرن العالقضیة كانت موجودة عند الصینیین القدامى، كذلك قضایا الفلسفة الت

تتالشى أو تموت ال یمكن أنبشكل عام،یةفالنظریات العلم.تعود جذورھا إلى منطق أرسطو

ارف إنسانیة تأتي من العدم، ومنطقیا ال توجد معبل تبقى دائما من اإلرث اإلنساني والبشري،

یة ھي سبقتھا، فكل نظرالنظریات العلمیة تأتي في الغالب من أنقاض النظریات التيألن تطور 

، كما أن النظریات قد تلقى القبول والرواج في الفكر اإلنساني تظل امتداد للنظریات السابقة

، لكن في كل األحوال تدخل في الموروث كما توجد  نظریات ال تقبل وال تلقى الرواج خالدة، 

.اإلنساني
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:المفھوم والمصطلح:فلسفة اللغة 

ق باللغة، وبشكل یرتبط ھذا المفھوم بشكل عام بقضایا المنطق التي تتعلّ :مفھوم فلسفة اللغة

مترابطة من الدراسات  ةمجموع«:ف فلسفة اللغةخاص بالعالقة بین اللغة والفلسفة، وعلیھ تعرّ 

یحیلنا 7»...ق باللغةتنشأ عما یقلقھم من أسئلة ومشكالت تتعلّ ،یعكف علیھا المناطقة والفالسفة

غة، ومن ھنا یأتي الحدیث عن ھذا القول إلى أن فلسفة اللغة تنطلق من النظرة الفلسفیة للّ 

ا ما یرتبط بقضایا الجدل، ومنھا ما یرتبط بقضایا غة، فمنھالمشكالت الفلسفیة المتعلقة باللّ 

وا لفلسفة تترك جانبا، وما یھمنا ھي قضایا المنطق، والذین أسسالمنطق، بالنسبة لقضایا الجدل 

اللغة في العصر الحدیث والمعاصر ھم علماء المنطق والریاضیات، ولھذا یصطدم الدارس 

الفھم لفلسفة اللغة بالكثیر من القضایا المتعلقة بالمنطق الریاضي، وھذه القضایا مستعصیة على

یشیر إلى إنھ «:وبھذا یتلخص مفھوم فلسفة اللغة بالمعنى الواسع.غةخاصة للسانیین وعلماء الل

فبالنسبة لھذه .كل فلسفة تعّرضت في أثناء تطّورھا إلى مسالة اللغة وتناولتھا بشكل مفصل

بھذا المعنى، یمكننا القول إن االعتبارات .الفلسفة تصبح اللغة ولوقت الموضوع المفضل للبحث

.8»...الخاصة باللّغة والتي تمثل ما ھو جوھري 

مم والحضارات والشعوب، شغل موضوع اللغة اھتمامات العصور وباختالف األوعلى مرّ 

حیث تناول دیكارت اللغة في عالقتھا «:الفالسفة من عھد أفالطون وأرسطو إلى یومنا ھذا

وألّح على بعدھا االجتماعي، أو ..الخبالفكر والعقل، أو روسو الذي طرح سؤال أصلھا وفصلھا 

د والضیق اللغة بالمعنى المحدّ  فلسفةأما مفھوم 9.»أیضا ھیغل الذي اھتم بعالقات اللغة بالثقافة

برز ھذا التیار في فجر القرن العشرین یار رئیسي في الفلسفة المعاصرةت «:تلخص في أنھافی

tournant("المنعطف اللغوي"المنصرم من خالل انقالب في النظر أطلق علیھ 

linguistique,linguistic turn( والذي كان مطلوبا منھ المساھمة في التجدید العمیق في

مع الفلسفة تتفق فلسفة القرن العشرین و.10»مفھوم الفلسفة وفي ممارستھا في آن واحد 

التحلیل من ق باللغة، لكنھا تختلف معھا في طریقةالكالسیكیة في الكثیر من القضایا التي تتعلّ 

.، والدقة في التحلیلیةخالل النظرة الشمولیة للظواھر اللغو

:أھم موضوعات فلسفة اللغة

ھنا یتجلى االختالف في تناول المادة :تحلیالت منطقیة لبعض المفردات والعبارات اللغویة.1

نجد «:حیثسھا علماء المنطق والفلسفةالعلمیة بین الدراسات اللسانیة والدراسات التي أسّ 

مون أحیانا تصنیفا لبعض مفردات اللغة وعباراتھا یختلف أحیانا عن تصنیفات المناطقة یقدّ 

حین یرتبط -من الناحیة المنطقیة–اللغویین، مثلما نقول إن الفعل والصفة تضمھما مقولة واحدة 

صورة (م، نحو زید یلعب وزید مجتھد، فھتان القضیتان في الصورة المنطقیة أحدھما باسم العلَ 

7
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م مختلف اختالفا أساسیا من الناحیة المنطقیة عن أي أو مثلما نقول إن اسم العلَ )یةالقضیة الحمل

ا ق إال على مسمى ھذا االسم، نحو ابن سینا مؤلف كتاب الشفاء، فإننَّ عبارة وصفیة فریدة ال تطبَّ 

مال منطقیة، ومثلما نقول أن ھناك جم،أو بدیلة بھ في لغة ال نعتبر أن مؤلف كتاب الشفاء اسم علَ 

الوفاء فضیلة وزید كریم، كما أن ھناك جمال مختلفة  في :متفقة في الصورة المنطقیة نحو

االسكندر مؤسس مدینة اإلسكندریة، :الصورة اللغویة لكنھا متفقة في صورتھا المنطقیة نحو 

.11»...وحین فتح االسكندر مصر أقام مدینة اإلسكندریة

)المحمول-الحامل(لیة المنطق وھي القضیة الحمّ ففي ھذا القول إشارة إلى أھم قضایا 

:ففي المثال

)1ح:نرمز لھا1حالة(زید یلعب 

)2ح:نرمز لھا2حالة (زید مجتھد 

م ، لكنھ في الحالة األولى اقترن بالفعل، وفي الحالة الثانیة في الحالتین زید اسم علَ 

:اقترن بالصفة على النحو التالي

الفعل  عب     یلزید             

الصورة المنطقیةالصفةمجتھد   

فھذه الجملة تتفق في الصورة المنطقیة، وتختلف في .والفعل والصفة ھما الصورة المنطقیة

.الصورة اللغویة

:المثال الثاني

ابن سینا مؤلف كتاب الشفاء

.بھ في لغة المنطقم أو بدیلسم علَ ابار مؤلف الشفاء فال یمكن اعت

:المثال الثالث

الوفاء فضیلة وزید كریم

.ھا تختلف في الصورة المنطقیةھذه الجملة تتفق في الصورة اللغویة لكنّ 

كیف یعبر اإلنسان عن )رالتعبی(وأساس ھذه العالقة ھي :مشكلة العالقة بین اللغة والواقع

الواقع؟ ما معنى الواقع بالنسبة لإلنسان؟ 

إن العالقة بین اللغة والواقع من أھم القضایا التي شغلت بال واھتمام الفالسفة عبر 

–لقد شغلت مشكلة العالقة بین اللغة وتركیبھا والواقع ونسیجھ بال المناطقة والفالسفة «:التاریخ

الرأي التقلیدي في وظائف اللغة أن لھا ما أم أن التشابھ جزئي فقط؟ ولعلّ أیوجد تشابھ تام بینھ

لكننا . وظیفة أساسیة ھي التعبیر عن الواقع المشاھد وتوصیل معلوماتي ومشاعري إلى اآلخرین
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یشوبھا كثیر من -التي نتكلمھا في حیاتنا الیومیةوھي اللغات العادیة–نجد اللغات الطبیعیة 

د، وكلمات أخرى معانیھا الغموض والنقص والقصور، فقد توجد كلمات لیس لھا معنى محدّ 

متداخلة، كما أن اللغة العادیة بمفرداتھا المألوفة قد تكون قاصرة عما نرید التعبیر بھ 

قة اللغة بالواقع وفلسفة اللغة العادیة، عالقة ضمن قضایا أساسیة لعالإن ھذا القول یت12.»...دائما

:من عدة زوایااالنعكاساللغة بالواقع تحیلنا إلى قضایا 

انعكاس العالم المادي الذي نراه، والعالم المادي الذي ال نراه، أي االمتداد، إلى أي مدى -

ر اإلنسان عن الواقع؟یمكن أن یعبّ 

إشارة إلى فكرة أن غة أم الفكر؟ وفي ھذا ، من یشمل اآلخر، اللانعكاس اللغة والفكر-

ھل یمكن الفصل بین اللغة والتعبیر؟اإلجابة ھي أن ف .اللغة عاجزة عن التعبیر عن الفكر

اللغة ھي التعبیر، وجدت اللغة من أجل نقل األفكار إلى اآلخر، وال یمكن أن یحدث ھذا 

.من خالل التعبیرإال

للتعبیر عن ةھي نقل المعاني، فھناك طرق عدیدكما أن من بین مشاكل اللغة العادیة -

نفس المعاني، أي المعنى واحد والتعبیر مختلف، ھذا االختالف قد یؤثر على العملیة 

).ھو المنطق الثابت الذي ال یقبل التغییر:منطق اللغة(التواصلیة وعلى منطق اللغة

مھا إلى التجریبیة في مراحل تقدّ لجأت العلوم «:ویختلف استعمال اللغة بحسب المیادین 

إقامة لغات خاصة فنیة، لھا مصطلحاتھا ومفاھیمھا توخیا للدقة والتحدید والوضوح، وھنا 

یتساءل المنطقي والفیلسوف ما إذا كان من الممكن إقامة لغات خاصة فنیة في الفلسفة لھا 

تطیع التعبیر عن مصطلحاتھا ومفاھیمھا ویتسق تركیب قضایاھا مع قواعد المنطق حتى یس

الواقع والعالم الذي نعیش فیھ تعبیرا أدق وأوفى، ولتستطیع أن تكون اللغة تصویرا دقیقا للواقع، 

د إن العرف اللغوي ھو الذي یحدّ .»...د ولكل اسم مسمىبحیث یكون لكل كلمة معنى محدّ 

ویة تتفق فیما جماعة لغ( االستعمال، فاللغة التي نستعملھا جاءت من فكرة الوضع واالصطالح

ر عراف اللغویة واختلف االستعمال، فھل یمكن أن نغیّ من ھنا اختلفت األ)األشیاءبینھا لتسمیة 

ر من طبیعة اللغة؟ ھذه األسئلة لن تلقى اإلجابة القاطعة ألن األعراف اللغویة؟ھل یمكن أن نغیّ 

ألعراف والتقالید والثقافة ي مجموع االلغة ھ(طة بالجماعة الناطقةاللغة لھا ھویة، وھویتھا مرتب

).والعلوم والمعارف التي یتبناھا المجتمع

لقد رأى بعض المناطقة «:ھي لغة االستعمال الیومياللغة العادیة:فلسفة اللغة العادیة

والفالسفة عیوبا في اللغات المثالیة التي كانوا یحلمون بإقامتھا، فلجأ بعضھم إلى اللغات الطبیعیة 

ة یمشكالت الفلسفاللكن كیف یتغلبون عن .یدة للتعبیر عن مشكالت الفلسفة والمجتمعكوسیلة وح

كیف یتغلبون على قصور اللغة العادیة ونقصھا وغموضھا؟ وھنا نجد الفالسفة والمجتمع؟في 

رأي أحدھما استخدام اللغة العادیة بعد تھذیبھا وتحدیدھا وتوضیح معاني :یذھبون فریقین

جدیدة، ع مفردات جدیدة عند الحاجة أو استخدام مفردات مألوفة بمعانٍ مفرداتھا، واصطنا

التعبیر عن :لكن رأي فریق آخر أن .13»..وحینئذ تصبح اللغة العادیة صالحة للعمل الدقیق

غة، بل الواقع أو القدرة على توصیل المعلومات من فرد إلى آخر لیست ھي الوظیفة الوحیدة للّ 
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أسئلة أو تقدیم شكر أو صب لعنة إلقاءوأوظائف  مثل إعطاء األوامر الغة عدد غیر متناه من للّ 

بل اكتشف ھؤالء الفالسفة أن اللغة وحدھا ھي ...أو أداء صالة أو تمثیل دور على المسرح الخ

التي مكنت اإلنسان من أن یدرك األشیاء من حولھ ویفكر فیھا، ألن أي إدراك أو تفكیر یجب أن 

.14»...دتھ مناھجنا اللغویة في وصفھلعالم الذي نعیش فیھ ونعرفھ حدّ یصاغ في لغة، وأن ا

ز اإلنسان فیختلف استعمال التعبیر من موقف إلى آخر، ومن فرد إلى آخر، حتى أنھ یتمیّ 

عنأیضا ز الجماعة اللغویةفي المقابل تتمیّ ، لكنعن غیره بطریقتھ في التعبیر عن األشیاء

.من ھنا جاءت فكرة التعبیر الفردي والتعبیر الجماعي.التعبیربطریقتھا في غیرھا 

عن سائر البشریة ز الكائناتالسمة التي تمیّ «"فكر"لمة یقصد بك:اللغة والفكر

ھو الذي تناط إلیھ القدرة على التواصل مع اإلنساني الحیوانات، وھذا النوع من النشاط 

العزم على القیام بعمل ما استنادا إلى التجارب السابقة اآلخرین وعلى توقع ما یحصل، وعلى 

أو représentationویالحظ على الفور أنھ بإمكاننا أن نمیز بین التمثل .الخ...في الحیاة

فالكائنات تختلف فیما بینھا بالفكر، وھي میزة یتمیز بھا اإلنسان عن غیره 15»...مضمون الفكر

ھذا الفكر في الواقع، من ھنا تبدأ لد ی،وأن اللغة ھي تجسمن المخلوقات، والفكر ھو نشاط ذھني

وبذلك لیس من الغریب أن یطرح السؤال حول معرفة ما إذا كان «:العالقة بین الفكر واللغة

موقف تقلیدي في یمكن التفكیر من دون لغة، أو التأكید أنھ بدون الفكر ال وجود للّغة، ھذا

عن كل التوجھات التي حاولت التفصیل في عالقة اللغة بصرف النظر .16»... يالتفكیر الفلسف

(وتعتبر ھذه القضیة .ر بتطور اللغة والعكسبالفكر، نرى أن العالقة بینھما وطیدة فالفكر یتطوّ 

).من أھم قضایا فلسفة اللغة المعاصرة

فھم ما فھم عبارة یعني«:ترتبط األلعاب اللغویة بطریقة استعمال اللغة:األلعاب اللغویة

تدل علیھ في استخداماتھا الفعلیة، أي فھم كیف تنتظم  في مواردھا المختلفة، ال یمكننا فصل 

ال تأخذ المعنى نفسھ إذا )saluer("ألقى التحیة"فعبارة ط الفعلیة لالستخدام،الداللة عن الشرو

ومن استخدمت من قبل جنرال یخطر مجندا بتحیتھ، ومن طرف شخص یحیي صدیقھ القدیم، 

فكل مورد موجود في موقف یستدعي ممارسة "علیك السالم یا مریم"المؤمن الذي یقول 

)pratique(منھا لفھم العبارة في كل تعطي لكل حالة تلوینة فریدة یجب التمكن.مخصوصة

.17»موردھا

signification(أجل إدراك ھذا االقتران بین الداللة اللغویة«ومن  linguistique(

jeu("لعبة اللغة"مجمل السلوكات والممارسات، لجأ فتغنشتاین إلى مقولة و de langage.(

ینتظم في "ألعاب اللغة"طلب تحیة رسمیة، الترحیب األلیف بصدیق، إقامة الصالة، قدر من 

فإنھا محصورة .ففھمھ، یعني القدرة على التعریف بحدود شكلیة محضة"إلقاء التحیة"داخلھا فعل 

18.»ووصف األلعاب المختلفة التي یمكن للعبارة أن ترد فیھافي إحصاء
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من خالل األمثلة السابقة نالحظ أن داللة التعبیر یختلف من سیاق إلى آخر، وھذا 

الظواھر االشتقاقیة وظاھرة القلب ف غة یندرج في خانة األلعاب اللغویة، االستعمال الخاص للّ 

في أوجھ الكالم، واستعمال التراكیب النحویة وبناء األلفاظ والعبارات بطرق مختلفة ھذه كلھا

.لغویة، ونحن في حیاتنا الیومیة نستعمل األلعاب اللغویة األعابتعد


