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  :    التالي السؤالأجب عن   

وفلسفة  ،ارتبط مفهوم فلسفة اللغة بقضایا المنطق، وبالنظرة الشمولیة لموضوع اللغة 

   . اللغة العادیة

   .حّلل وناقش    

  :سلم التنقیط + اإلجابة النموذجیة

قضایا سانیة للغة التي تطرقت إلى أوال یجب التفریق بین الدراسات الل: مفهوم فلسفة اللغة

 :أن فلسفة اللغة هي  والدراسات الفلسفیة التي تناولت مسائل اللغة، أيفلسفیة تتعلق بالغة، 

المرتبطة بالمنطق، وتحدیدا ) القضایا (النظرة الفلسفیة لّلغة والبحث عن المشكالت الفلسفیة

المنطق الریاضي ثابت ال (متهاالمنطق الریاضي الذي یتسم بصدق القضایا وثباتها ودیمو 

ر، كما ترتكز یكون مجال فلسفة اللغة القضایا الثابتة التي ال تتغیّ  ومن هذا المنطلق ).یتغّیر

  : المبادئ التالیة فلسفة اللغة على

 عدم التناقض -

 صدق القضیة -

 3/3.البساطة والوضوح -

غة لها منطقها الخاص، وال یمكن أن لوعالقة اللغة بالمنطق عالقة وطیدة، ألن ال

و یعود البحث في اللغة والمنطق . بالمنطقن أفكاره إال ر عیتواصل اإلنسان أو یعبّ 

. وعالقتها بالفكر والعقل في التاریخ البشري  همیة اللغةأل  إلى عهد أفالطون وأرسطو



وتتفق فلسفة اللغة المعاصرة مع الفلسفة الكالسیكیة  في الكثیر من القضایا خاصة 

  4/4.قضایا المنطق

فلسفة (فهذا یحمل البعد اإلنسانيأما ما یتعلق بالنظرة الشمولیة لموضوع اللغة  

دة أو إلى ، ینتمي إلى رقعة محدّ فلم یعد الحدیث عن اإلنسان ككائن اجتماعي) الكون

جماعة ناطقة محصورة،بل ینتمي إلى عالم الذرة، من هنا تظهر النظریة الذریة 

  4/4.المنطقیة التي أسسها فتغنشتاین

اللغة العادیة هي : سفة اللغة العادیةكما أن من بین قضایا فلسفة اللغة ما یسمى بفل

غة العادیة عند الفالسفة هي اللغة المثالیة، خلقت لغة االستعمال الیومي ،  المقابل للّ 

لق عاللغة العادیة مشكالت فلسفیة كثیرة، لهذا نجد انقساما في آراء الفالسفة فیما یت

یبها وتحدیدها وتوضیح منهم من یرى استخدام اللغة العادیة بعد تهذ: باللغة العادیة

أو استخدام مفردات مألوفة جدیدة عند الحاجة  هامعاني مفرداتها، واصطناع مفردات

بمعان جدیدة، وحین إذن تصبح  اللغة العادیة صالحة، في حین یرى فریق آخر أن 

التعبیر عن الواقع أو القدرة على توصیل المعلومات من فرد إلى آخر لیست هي 

كما ....للغة، بل للغة عدة وظائف كإعطاء األوامر أو إلقاء التحیة الوظیفة الوحیدة 

أن إدراكنا للعالم الذي نعیش فیه رسمته لنا لغتنا، هذه الفكرة تحیلنا إلى قضایا 

  4/4.االنعكاس وجدلیة اللغة والفكر

على تحلیل  بالتركیزوذلك اللغة في قضایا المنطق  تتلخص فلسفة في األخیر   

حسب  -سفیة التي لها نظرة شمولیة للواقع والكون، كما أن اللغة العادیةالقضایا الفل

قاصرة عن التعبیر عن القضایا الفلسفیة، وفي هذا یرى  -فلسفة اللغة المعاصرة

فتغنشتاین أن الكثیر من المشكالت الفلسفیة لیست مشكالت فلسفیة في حد ذاتها بل 

 ر من األحیان ال نجدیي الواقع في الكثف وهذا ما نعیشه) قصور اللغة(هي مشكلة اللغة

بیر غیر الصحیح یخلق لنا مشكلة في عالعبارات المناسبة ألفكارنا، كما أن الت

  2/2 .التواصل

  .لسالمة اللغة واألسلوب 3/3

 



  

  

  

  

  

  

       

 


