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 نبيل مسيعد: إعداد األستاذ 
www.nabilmasad@yahoo.fr 

 
 طرح المشكلة: مقدمة  
 

 هل اللغة هي ما يصدر عنا من اصوات ؟ هل تعتبر اإلشارات لغة ؟ 
رمـوز نبـدعها لتـساعدنا علـى تنظـيم          أليست اللغة  عبارة عن اشارات و        

 حياتنا الداخلية و على تحقيق التواصل مع غيرنا ؟
 
 محاولة حل المشكلة  

 
Iـ طبيعة اللغة  

إذا لم تكن اللغة مجرد تعبير انفعالي و ال نشاط حيوي ، ففيم تتمثل 
 طبيعتها ؟

 أشكال التعبير : أوال 
 وضعيات مشكلة 

ت نملة يا ايها النمل ادخلـوا مـساكنكم ال          حتى اذا أتوا على واد النمل قال      
 كيـف حـدث     18النمـل   . يحطمنكم سليمان وجنوده و هم ال يـشعرون         

الغرض أن سـليمان عليـه الـسالم        التواصل بين النبي سليمان  و النملة ؟         
في هـذه االيـة     فهم قولها وتبسم ضاحكًا من ذلك وهذا أمر عظيم جدًا ،            

ن مرسل الى مستقبل حـامال رسـالة ،         اشارة الى حوار بين النمل ينتقل م      
. ثم انتقل محتوى الرسالة الى االنسان ممثال في شخص النبـي سـليمان              

فهل للنمل لغة ؟ وماهي مكوناتها ؟ وهـل قواعـد تحكمهـا ؟ وهـل يمكـن           
 فهمها من قبل كائنات اخرى ؟  

 : التعبير يتم بـ 
 )الخ ..ألفاظ ، صياح  ( األصوات ـ 1
   ، إيماءاتإشارات ، حركات ـ 2
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 مقارنة بين لغة الحيوان و لغة اإلنسان
الدراسات العلمية اثبتت ان ما تفعله النحلـة حـين تخبـر افـراد مملكتهـا                
بمكان الطعام و وبعده عن الخلية و االتجاه الذي ينبغـي عليهـا ان تطيـر         
فيه من خالل الرقصات الدائرية ، ال يعدو كونه نظاما اشاريا مغلـق مـن              

فلم يثبت ان النحل لديه طرائق يشير بها الى كمية الطعام او            نوع بدائي   
نوعه او لون االزهار او غير ذلك من المعلومات التي تتـصل بالطعـام او      
بغيره ، و الصيحات التي يطلقها قرد مثال اذا كان امام ثعبان ، هل يعنـي                

او هي مجرد صيحة " او احذر ثعبان " خطر  "او او   " ثعبان  " بصيحاته    
اما لغة البشر فهـي مـن اعقـد         . بيه من دون ان تحمل أي معنى محدد         تن

مظاهر السلوك ،  لهذا اليمكن التعامل مع اللغـة عنـد الكائنـات جميعهـا                
 .بنفس المستوى من الفهم 

التعبير عند الكائنات الحية متنوع ، فالحيوانات تختلـف وسـائل اتـصالها             
إصـدار األصـوات     و لـصياح اببعضها حسب انواعها ، منها  من يعتمد علـى           

 و التغيرات الفزيولوجيـة علـى   الحركات ، وبعضها يعتمد على  المختلفة
 ، اما النسان فانه وان كان في        الروائحمستوى الجسم ، و بعضها يستخدم       

 بمختلف انواعها سـواء     الرموزحاجة الى كل ما سبق ذكره فانه يوظف         
 اصـطالحية و رمـوز     يتقاطع فيها مع الحيوانات االخـرى ا       طبيعيةكانت  

 .اتفق مع غيره على دالالتها 
 التعبير من التكيف الى الوعي : ثانيا 

اللغة قد تستعمل بغرض التكيف مع المحيط لحفظ استمرار الحياة لكنها           
وهـذا مقتـصر    . قد تتجاوز ذلك الى االستعمال بغرض الوعي و الفهـم           

 على لغة اإلنسان 
ار بحقيقة أن اإلنسان بإمكانه أن و محاولة حل المشكلة يبتدئ من اإلقر

 .يعّبر عن أفكاره وأحواله النفسية بالطريقتين معا 
 :  باإلشارات الطبيعية -أ

وهي التي ال تحتاج إلى تعلم ؛ ألّن لإلنسان ملكة فطرية تساعده على 
فهمها ، وإن كانت تخبر بشيء حاضر أو غائب ظاهر أو خفي، إّال أّنها 

 داخلي أو خارجي ، وقراءتها تعتمد على مبدأ مجرد انعكاس شرطي لمنبه
فاإلشارات الطبيعية . األمر الذي قد يكون سببًا للخطأ ) السببية(العلية 

من تبسم وبشاشة وجه ، أو عبوس وصراخ وبكاء ، تعتبر عند اللغويين 
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حادث ُمْدرك بالحواس ، ينقل الذهن إلى تصور "..عالمات طبيعية أي 
، ] " عن طريق الحواس[غير ممكن اإلدراك حادث آخر غير مدرك أو 

فنحن نفسر التبسم وبشاشة الوجه على أّنه عالمة على السرور والفرح 
فبالرغم من . والرضا ، بينما يعني الصراخ والبكاء التألم والحزن 

كونهما عالمتين تشيران وتحمالن معنى غير ظاهر ، إّال أّن ذلك ال 
، وسبب ذلك أن التبسم والضحك أو يبرر اعتبارهما عالمتين لغويتين 

الصراخ والبكاء عالمات غير قابلة للتحليل والتفكيك ، أي أنها كتلة 
واحدة ال تتجزأ ، ولو حاولنا تفكيكها فقدت قدرتها على الداللة فال تصير 

، لما فهما منه أنه ) ْي ( و ) أ : ( لو جزء إلى ) أْي(ذات معنى ، فالصوت 
أّنهما رد فعل آلي لمثير داخلي أو خارجي ؛ فهما كما . يشير إلى األلم 

 .أقرب إلى كونهما سلوكا من كونهما عالمتين لغويتين 
 :  وباإلشارات االصطالحية -ب

وهذه الرموز . وهي نسق من الرموز االتفاقية المكتسبة بالتعلم 
واإلشارات يتواضع عليها البشر ويتفاهمون من خاللها وال نجد لها مثيًال 

لم الحيوان األمر الذي يبرر حصر اللغة في اإلنسان خاصة إذا تعلق في عا
أنا فرح (أما اإلشارات االصطالحية الواردة في الجملتين ). الكالم(األمر بـ
، فيسميهما اللغويون عالمات لغوية )أنا حزين وأتألم(أو ) ومسرور

 وسبب ذلك أّنها عالمات صوتية رمزية ، إذ ال يوجد ترابط طبيعي بين
والحالة النفسية التي أشعر بها ، عكس ما هو عليه ) مسرور(كلمة 

: الحال في اإلشارة الطبيعية التي ترتبط بما تشير وتدّل عليه مثًال 
كما أّن كل كلمة وردت في . الدخان ال ينفّك عن النار بل يشير إليها

) أنا(الجملتين السابقتين يمكن أن توظف في جملة أخرى مثال ذلك 
أنا تلميذ في السنه الثالثة : (ن أوظفها في جملة أخرى فأقوليمكن أ
تقبل التفكيك إلى وحدات ) أنا فرح ومسرور(ثم أن الجملة ) . ثانوي

ومعنى خاص ؛ فلو  لكّل وحدة صورة صوتية خاصة) أقل(صوتية دنيا 
نالحظ أّن كّل ) مسرور(، ) و(، ) فرح(، ) أنا: (فككناها إلى ما يلي 

نفكاك عن المجموع ويمكن أن توظف في جمل أخرى وحدة قابلة لال
 . لتؤدي معاٍن مختلفة 

بالمعنى الدقيق ) لغة(مّما سبق يمكن أن نستنتج أّن الحيوانات ال تمتلك 
للكلمة ؛ فاإلقرار بوجود لغة عند الحيوان أمر فيه توسع مبالغ فيه وغير 

طرية ، بل مقبول ، وأنها لدى اإلنسان ليست مجرد تعبيرات انفعالية ف
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تتجاوز ذلك إلى اصطناع اإلشارات االصطالحية المتفق عليها بالتواضع 
 .  والترميز 

 
 خصائص اللغة اإلنسانية: ثالثا 

 ويمكن حصر مميزات اللغة اإلنسانية فيما يلي 
  ـ تتسع لغة اإلنسان للتعبير عن تجاربه و خبراته و معارفه 1
 ية غير مباشرة  ـ اللغة اإلنسانية رموز عرفية اصطالح2
 ـ لدى اإلنسان و عي بالعالمات التي يستخدمها قصدا على انها و سـائل   3

 لتحيقي اإلغراض 
 ـ يستخدم اإلنسان اللغة للتعبير عن األشياء العيانية كمـا يـستخدمها    4

 في التعبير عن أشياء او احداث بعيدة عن المتكلم زمانا ومكانا 
 خدمها في االشارة الى اشياء متشابهة  ـ يعمم االنسان االلفاظ التي يست5
 ـ لغة االنسان مركبة تتـالف مـن مـن وحـدات ومـن قواعـد لتـاليف         6

 ..)حروف كلمات ، جمل ( الوحدات 
 ـ يستطيع االنسان ان يتبدل كلمة باخرى في منطوق معـين اذا تغيـر    7

 محمد ضرب علي . الموقف علي ضرب محمد 
 ها عليه المجتمع الذي ينتمي اليه ـ لغة االنسان محكومة بقواعد يفرض8
 ـ تتنوع لغة االنسان بتنـوع الجماعـات التـي يـستخدمها بفعـل عامـل        9

 الزمان و المكان
 . ـ يكتسب االنسان لغته من المجتمع الذي يعيش فيه 10
 ـ مفردات لغة االنسان كما تشير الى االشياء في الواقـع تـشير الـى     11

ها تعميم االسم على االشـياء المتـشابهة        االفعال و االفكار المجردة و يمكن     
 في الجوهر و المختلفة في التفاصيل وهذه صفة ال تتوفر الي حيوان ، 

 ـ اللغة البشرية قابلة لالنتقال من الـسلف الـى الخلـف عـن طريـق       12
 . االكتساب اما لغة الحيوان فانتقالها تتكفل به الية الوراثة في الغالب 

 تشومسكي في نظرياته اللغوية هـي مقـدرة         والصفة االساسية للغة حسب   
لغة البشر على الخلق او االبتكار و المقصود بهذه الصفة هو انه بمقـدور              
االنسان ال ان يركب من االصوات المفردة مئـات االلـوف مـن المفـردات               
فحسب بل ان يركب من مفردات اللغـة المختلفـة عـددا ال يحـصى مـن                 

 قبـل و ذلـك حـسب الموقـف و     الجمل و اشباهها مما لم يسمع بـه مـن        
الظروف التي تتطلب الكالم كما ان باستطاعته ان يفهم عددا ال حصر له             
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من الجمل و اشباهها عندما يسمعها وهو ال يفعل ذاك اعتباطا بـل يلتـزم               
 .بقواعد صوتية و صرفية و نحوية معقدة للغاية 

 
 

II اللغة بنية رمزية ـ 
صفها بنية رمزية تطبع نشاط الفكر ما األسس التي تقوم عليها اللغة  بو

 و تترجم إبداعه ؟
 وضعية مشكلة 

يتصل الناس فيما بينهم و يخاطبون بعضهم بعض عن طريق اللغـة ، هـل               
 وهل الكالم مرادف للغة ؟" اللسان " يمكن استبدال اللغة بكلمة 

 اللسان و الكالم  واللغة : أوال 
  ـ مفهوم اللسان 1

 كل وسيلة يمكن استخدامه كوسيلة للتواصل        تطلق على  اللغةاذا كانت   
بلـسان عربـي    " فنقـول   .يطلق على لغة خاصة بجماعة معينة       فاللسان    ،  

الخ  و هو بهذا يكون اخص من اللغـة ، انـه             ... اللسان االنجليزي   " مبين  
الموروث اللفظي من مفردات و كلمات و ما يتصل بها من قواعد نحوية             

 4سان بهذا المعنى في سورة ابراهيم االيـة        ويذكر القران الل  ،  و صرفية   
 َقْوِمِه ِلُيَبيَِّن َلُهْم َفُيِضلُّ اللَُّه َمـْن َيـَشاُء          ِبِلَساِنَوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا      " 

َوِمـْن آَياِتـِه َخْلـُق الـسََّماَواِت        " . " َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم       
الروم "  َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلْلَعاِلِميَن        َأْلِسَنِتُكْمَواْخِتالُف  َواْلَأْرِض  

 الَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَلْيـِه   ِلَساُنَوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ     " 22
 لنحل ا)103" ( َعَرِبيٌّ ُمِبيٌن ِلَساٌنَأْعَجِميٌّ َوَهَذا 

  ـ مفهوم الكالم 2 
الكالم ما كان ُمْكَتِفيًا بنفسه وهو الجملة، و ال يكون إال َأصواتًا تامة 

فالكالم هو القدرة على التفاهم بين الناس عن طريق عالمات .مفيدة 
لذلك يتطلب الكالم و جود اللغة و اللسان .صوتية تتيحها لغة معينة 

وال يحدث . الذي له صلة بالكالمباإلضافة إلى سالمة الجانب البيولوجي
 . الكالم و لن يؤدي وظيفته اال باجتماع هذه عوامل 

  ـ مفهوم اللغة 3
واصطالحا هي مجموعـة مـن      . اللغة مشتقة من اللغو وهو الكالم الفارغ        

اإلشارات والرموز ذات صبغة اجتماعية للداللة علـى معنـى مـن المعـاني              
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عن اشارات التواصل الموجودة عنـد   فهي تتميز   .ألجل التواصل بين البشر     
 اما عند الحيوان فهي ثابتة  يعرفها الجرجـاني          بتجددها وتنوعها الحيوان  

او هي مجموعة من الكلمـات      " هي ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم           " 
واالصوات والقواعد الثابتة بها يتحقق الكـالم وتـتم بطـرق اخـرى غيـر               

( عقدة وموضوع دراسة عدة علوم وظاهرة م) حركات ، إيماءات ( الكالم 
) الفيزيولوجيا ، السوسيولوجيا ، السيكولوجيا اللسانيات و االنتربولوجيا         

هي كل جملة من اإلشارات والتنبيهات يمكن ان        : " يعرفها الالنند بقوله    
وللغة شروطها فالبد من متكلم ومخاطب والبـد        " تكون وسيلة لالتصال    

ت العالقة بـين اللغـة والـدماغ فالحبـال          من سالمة الجملة العصبية لثبو    
الـــصوتية وحركـــة اللـــسان والـــشفتين تـــتحكم فيهـــا المراكـــز  

 Ferdinand de  "1913 ـ  1857ويعرفهـا دو سوسـير   .العـصبية 
Saussure               بأنها نتـاج اجتمـاعي لملكـة اللـسان ومتواضـعات ملحـة 

 .وضرورية للمجتمع ، لتسهيل ممارسة هذه الملكة عند االفراد
ن لغة اإلنسان من وحدات صوتية أساسية خالية من المعنى وتعرف           و تتكو 

 بالمورفيمـات   و من وحدات صوتية أعلى ذات معنـى تعـرف             بالفونيمات
تنتج عن اجتماع الفونيمات تسمح بتـأليف جمـل متعـددة وفقـا لقواعـد               

 . النحو والصرف 
 

 الرمز و الداللة : ثانيا 
 : الرمز 

 نفس االستجابة التي قد يستدعيها شـيء        الرمزمثير بديل يستدعي لنفسه   
و يكون بناء   . اخر عند حضوره و هو نوعان رمز لغوي و رمز غير لغوي           

إشـارات المـرور الـضوئية،      : مثـل على اصطالح بين جماعة مـن النـاس         
 ومفـردات اللغـة     ♫ وعالمات الموسـيقى     Xوعالمة خطأ   √ وعالمة صح   

فهـذه  .بواق واألجراس وأصوات األ . شجرة، حصان، كتاب، صدق، قتل    : مثل
واللغة مجموعة من الرموز ، وكل رمز       . و امثالها هي ما يعرف بالرمز       

له مرموز اليه فال يوجد لفظ اال وله ما يدل عليه ،  بمعنى اللغة تتـألف                 
 .من الدال والمدلول والعالقة بينهما تسمى الداللة

      مرمز اليه ←الرمز    
      مدلول ←الدال     
      التصور الذهني ←   اللفظ  
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 )م . ل . ق . تصور ذهني     ( ←القلم      
    المؤسسة او البناء ←ثانوية    

 : الداللة 
نعني بالداللة تلك العالقة االقائمة بين اللفظ وما يدل عليه فـال يوجـد              
لفظ اال وله ما يدل عليه سواء كان حسيا او معنويا ولكي تكون الداللـة               

رين احدهما يدل على االخـر العنـصر االول هـو الـدال             يجب توافر عنص  
signifiant      والعنصر الثاني هو المدلول signifie   الطرق على  :  مثال

والقلـم  كلفـظ دال ومـا        ) شخص  (  الباب دال يدل على وجود مدلول       
يقابله من شيئ يستعمل للكتابة مدلول والعالقة بين الدال والمدلول هـي            

  نوعان وهي.ما يعرف بالداللة 
تكون على شـاكلة مـا   تكون قائمة على اإلشارات و:   ـ داللة اإلشارات  1

 .نجده في قوانين مرور السيارات 
و هي التي نستعمل فيها األلفاظ عند تواصـلنا مـع   :  ـ الداللة اللفظية  2

 :وهي نوعان . الغير 
  ـ الداللة اللفظية الطبيعية 1

فيها الدال شيئا طبيعيـا فـاالنين       التي اشار اليها دي سوسير وهي ماكان        
 .يدل على االلم واف تدل على الضجر 

  ـ الداللة اللفظية الوضعية 2
وهي ما كان فيها الدال متواضع عليه ومـصطلح عليـه ولهـذه االخيـرة               

 .انواع 
 داللة لفظية وضعية تطابقية 

وهي داللة اللفظ على تمام ما وضع له باالصطالح كداللة لفـظ انـسان              
 .لحيوان الناطق على ا

 داللة لفظية وضعية تضمنية 
وهي داللة اللفظ على احد اجزاء المعنى المطابق له كداللة البيت علـى              

 .السقف والجدران 
 داللة لفضية وضعية تالزمية 

وهي داللة اللفظ على معنى اخر ليس جزءا منه ولكنه مالزم له بحيث ال              
ي كداللة وجود السق على     يحصل المعنى االول بدون حصول المعنى الثان      

 .وجود  الجدران 
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 العالقة بين األلفاظ و األشياء 
 وضعية مشكلة 

لكن هل هذه العالقة تتميز بالضرورة بحيث اليمكن ان نعبـر عـن ذلـك               
الشيء او المكان اال بذلك االسم او اللفظ ، وبصيغة اخـرى هـل العالقـة         

ة ام عالقة اعتباطية فائمة     بين الرمز او الدال و المدلول ، عالقة ضروري        
على االتفاق العشوائي ؟ ان هذا االشكال لن يطرح لو وجدت لغـة عالميـة               
. واحدة ، ولكن نحن نعلم ان اللغات كثيرة جدا ، وأكثر منهـا اللهجـات     

وبالتالي فان الداللة تتغير من لغـة الـى اخـرى، بـل حتـى داخـل اللغـة                   
 .س الشيء الواحدة نجد المترادفات التي تدل على نف

 :  ـ العالقة ضرورية 1
يرى البعض ان العالقة بين األلفاظ و األشياء عالقة ضـرورية و سـندهم              
في ذلك التقارب الكبير بين بعض األلفاظ و يقابلها فـي الطبيعـة حيـث               
تبدو وكأنها محكاة لها و يبرز ذلك بوضوح فـي اللغـة العربيـة ومـن                

  .يوانات ومظاهر الطبيعة ذلك خرير المياه ومواء وباقي أصوات الح
فاللفظ يطابق ما يدل عليه في العالم الخارجي ، وأساس هذه الرأي 
نظرية محاكاة اإلنسان ألصوات الطبيعة ، وبسبب تطور الحياة وتعقدها 

وهذا ما دافع . أبدع اإلنسان كلمات وألفاظا جديدة ليدل بها على األشياء 
 بات الترابط الوثيق بين الّدالعنه بعض اللغويين المعاصرين بمحاولة إث
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إن العالقة بين الدال " ..والمدلول في العالمة الّلسانية، من حيث 
 . " والمدلول ليست اعتباطية بل هي على عكس ذلك عالقة ضرورية

وتبرير ذلك أّن العالمة الّلسانية بنية واحدة يّتحد فيها الّدال بالمدلول ، 
ومن جهة ثانية . وبدون هذا االتحاد تفقد العالمة اللسانية هذه الخاصية

) أو شيئًا(فذهن اإلنسان ال يستسيغ وال يقبل األصوات التي ال تحمل تمثًال 
صوات ال تدل على  أي وجود أ-يمكن معرفته ، فلو كان األمر كذلك 

 . تصير غريبة ومجهولة-شيء وال تحمل مفهومًا يمكن التعرف عليه 
لكن هذه األطروحة تصطدم ببعض الحقائق التي أقّرها علماء اللغة ، 

نسق من اإلشارات والرموز التي أبدعها ) الكالم(أولها أّن اللغة خاصة 
 فلو كانت اإلنسان وتواضع عليها ليستخدمها في التعبير والتواصل ؛

الكلمات تحاكي األشياء ، فكيف يمكن تفسير تعدد األلفاظ   والمسّميات 
لشيء واحد ، واالّدعاء في نفس الوقت أّن العالقة بين االسم والشيء 

 ضرورية ؟ 
 : ـ العالقة اعتباطية 2

يذهب اللغـوي الـسيوسري فريدنانـد دي سوسـير الـى اإلقـرار بانعـدام                 
الدال والمدلول بل وقع الربط بينهمـا بطريقـة         الضرورة او التالزم بين     

ان الرابطة الجامعة بين الدال والمدلول رابطة تحكميـة         : عشوائية يقول   
ان هذا الحكم اليعني امكانية تغيير االشارة بعد        : " ويضيف دي سوسير    " 

ويقـر بوجـود بعـض    " استقرارها في جماعة معينة تبعا لحرية االختيـار   
اكي فيها الطبيعة مثل خرير المياه وهدير الـريح         االصوات على قلتها نح   

فال ينبغي ان نفهم منها ان الدال تابع لحريـة اختيـار            :  " يقول  .الطرق  
المتكلم اذ سنرى فيما بعد انه ليس بامكان الفـرد ان يغيـر االشـارة بعـد                 

" ويقول الشهرستاني نقال عـن المعتزلـة        " استقرارها في جماعة لغوية     
 ونوعا في نفسه ذا حقيقة عقلية كسائر المعاني بل هو           الكالم ليس جنسا  

مختلف بالمواضع واالصطالح والتواطؤ ، حتى  لو تواطأ قوم على نقرات            
 " واشارات ورمزات لحصل لهم التفاهم بها كما حصل التفاهم بالعبارات 

اللغـة تتـألف مـن      " إن   فرديناند دي سوسـير   يقول مؤسس علم اللسانية،     
ن كل إشارة فيه كيانـا نفـسيا ال يوجـد إال فـي ذهـن             نظام إشارات، تكو  

و العالقة بين اإلشارة و الشيء الذي تشير إليه إنما هـي عالقـة              . اإلنسان
اعتباطية و كيفية بمعنى أنها اتفاق جماعي على ربط هذه اإلشارة بذلك 

من ناحية أخرى تحد اإلشارة بكونها تتكون من اتحاد عنصرين ال           . الشيء
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فالدال هو الصورة الصوتية التـي تنطبـع        .  الدال و المدلول   فاصل بينهما، 
و هـو بعبـارة أخـرى اإلدراك النفـسي للكلمـة            . مباشرة في ذهن السامع   

نأخـذ مثـاال عـن      . أما المدلول فهو الفكرة التي تقترن بالـدال       . الصوتية
الدال هو الصورة الذهنية لسلـسلة األصـوات     ): ثور(ذلك اإلثارة اللغوية    

والمدلول هو التصور الذي ينطبع في الذهن فـور         /. ر/،/و/،/ث/المتتالية  
 ".التقاطه هذه السلسلة، و هو بالطبع هنا صورة الثور الذهنية

 
 اللغة و الفكر: ثالثا 

  وضعية مشكلة 
كثيرا ما يتوقف االنـسان اثنـاء كالمـه باحثـا عـن االلفـاظ المناسـبة                 

تابة فما هو سبب ذلك     لمواصلة الحديثة ونفس الشيء يحدث له اثناء الك       
؟ ولماذا اليكون تطابق بين المعاني وااللفاظ ؟ او هل توجـد فـي اذهاننـا                
معاني من غير الفاظ تقابلها ؟ وهل توجد في لغتنـا الفـاظ دون معـاني                

 تقابلها ؟ 
 مفكر امريكي عندما 1939 ـ  1885هذه المشكلة طرحها ادوارد سابير 

سه هل يمكن التفكير بـدون كـالم        هناك سؤال غالبا ما يطرج نف     : " قال  
واالجابـة علـى هـذه      " او ليس الكالم والفكر مظهرين لعمليو واحـدة ؟          

  .السؤال اخذت اتجاهين 
 
 )الحدسيون ( االتجاه الثنائي :  ـ الفكر منفصل عن اللغة 1

يرى هذا االتجاه ان الفكر يمثل العالم الداخلي لالنسان وهـو معـاني فـي               
م واللغـة تأخخـذ طـابع خـارجي النهـا متعلقـة             الذهن مستقل عن الجس   

ولهـذا فـصل    ...) التنفس والحبال الصوتية ومخارج الحـروف       (بالجسم  
 بين اللغة والفكر ويرى ان الفكر 1941 ـ  Bergson 1859برغسون 

نحن نفشل عن التعبير بصفة كاملة عما تـشعر بـه           : " اسبق منها يقول    
 وادلته على ذلـك ان الفكـرة        "روحنا لذلك الفكر يبقى اوسع من اللغة        

كثيرا ما تبرز الى الذهن ولكنها ال تجد العبارة المناسبة لهـا وكـذلك              
استعمالنا للغات عديدة للتعبير عن فكرة واحدة كـل هـذا يؤيـد اسـبقية           
الفكر على اللغة وان االلفاظ تعرقل الفكر وتحد من حريته ومن سلبيات            

فة فيه بل ان اللفظ حينما يتسلل       اللفظ انه اليبقي في الشيء اال اعم وظي       
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قـال دونـيس    .اذن االلفـاظ قبـور للمعـاني        . بننا وبن الشيء يحجبه عنا      
 "اعتقد اننا نملك افكارا اكثر مما نملك اصواتا : " " ديدرو 

حينما نشعر بمحبة او كراهية او حينما نحس في اعمـاق نفوسـنا باننـا               
 التي تصل الى شعورنا بما      فرحون او مكتئبون فها تكون عاطفتنا ذاتها هي       

الواقع  اننا ال ندرك     . فيها من دقائق صغيرة شاردة واصداء عميقة باطنة         
من عواطفنا سوى جانبها غير الشخصي اعني ذلك الجانب الذي استطاعت 

اننا نحيا في منطقة متوسطة بين      " اللغة ان تميزه مرة واحدة والى االبد        
ن االشياء وخارجـا عـن ذواتنـا ايـضا          االشياء وبننا او نحن نحيا خارجا ع      

 . كما يقول برغسون
فقد بـدا لنـا ان مركـب اللفـظ ال يحـوز             " ويقول ابو حيان التوحيدي     

مبسوط العقل والمعاني معقولة ولها اتصال شديد وبـساطة تامـة ولـيس           
 " في قوة اللفظ في أي لغة كان ان يملك ذلك المبسوط ويحيط 

 النقد 
طيع ان يعبر عن كل المعاني التي تدور في ذهنـه           اذا كان االنسان ال يست    

هل يعني هذا اننا نقر بوجود أفكار ال تحمل اسم معين يميزها عـم بـاقي                
األفكار واذا كان االمر كذلك فكيف نميز بينها واذا فشل التمييـز فمـا              

 فائدة هذه األفكار ؟  
  

 االتجاه األحادي   :  ـ الفكر و اللغة متصالن  2
ل بــين اللغــة والفكــر وان التفكيــر الخــالص بــدون لغــة اليمكــن الفــص

هذا هو .كالشعور الفارغ ال وجود له والفكرة تصاغ دائما في قالب لغوي  
ليست اللغة كما يعتقـد الـبعض       : " موقف االتجاه االحادي  يقول الفال       

فـال انفـصال بينهمـا اال تـرى ان          " ثوب الفكرة ولكن جـسمها الحقيقـي        
الفكر : "   به حتى يتعلم اللغة يقول ميرلوبونتي         الطفل يجهل ما يحيط   

اننـا نفكـر داخـل      : " ويقول هيجل   " يحتوي اللغة واللغة تحتوي الفكر      
نحـن ال ننكـر     " ونعثر على مثل هذا التوجـه عنـد المعتزلـة           " الكلمات  

الخواطر التي تطرأ على قلب االنسان وربما نسميها احاديـث الـنفس امـا              
ويقـول  "  انها تقديرات للعبارات التي في اللـسان         مجازا واما حقيقة غير   

ان مقوالت ارسطو اذا سلمنا بانها مناسبة للفكر تتجلـى لنـا            : " بنفنيست  
بمثابة نقل للمقوالت اللغوية ان ما يمكننا قوله هو الذي يحدد ما يمكننـا              

فكالهما نقـشا فـي ذهنـي وكـل         : " ويقول عن الدال والمدلول     " تعقله  
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االخر في كل الظروف ثمة بينهما اتحاد وثيق الى درجة    منهما يستحضر   
ان الـذهن ال    ) الدال(ان المفهوم مدلول هو بمثابة روح الصورة الصوتية         

 .يحتوي على اشكال خاوية أي ال يحتوي على مفاهيم غير مسماة 
لهذا اكد فالسفة اللغة على الطابع االحادي الذي يشمل اللغو والفكر وان            

االنـسان يفكـر باللغـة حتـى        : " ة مستحيل يقـول االن      التفكير بدون لغ  
انهمـا متـداخالان اللغـة عالمـة        " ويقول ميرلوبـونتي    " لوكان صامتا   

ومنه االلفاظ هي الوجود الخـارجي      " للتفكير مثل ان الدخان عالمة للنار     
ان المعاني شبيهة بشرر النار ال تـومض        : "للمعاني يقول وليام هاملتون     

كن اضـهارها وتبينهـا اال بااللفـاظ ان االلفـاظ حـصون             اال لتغيب وال يم   
اما دو سوسير فشبه العالقة بين اللغـة والفكـر بورقـة يكـون              " للمعاني  

الفكر وجهها االول والصوت وجهها الثاني وال يمكن باي حال الفصل بـين             
 .الوجهين 
 النقد

رغم قوة هذا الطرح الـذي قدمـه فالسـفة اللغـة اال ان مـشكلة صـعوبة                  
عبير عن افكارنا تبقى مطروحة ولو انهم يرجعون ذلك الى عجز فـي             الت
 اللغة

 نتيجة 
االتجاه االحادي عندما ربط بين اللغة والفكر يكون قد اعاد االعتبار للغـة             
ليصبح حضورها شرط لحضور التفكير وقوته من قوتها اما لماذا نعجـز            

 الثنائي ان االفكا    احيانا عن التعبير عن افكارنا فال يعني كما ذهب االتجاه         
اوسع من االلفاظ بل االمر ال يعدو ان يكون مجرد تقـصير مـن المـتكلم                

 .الذي لم يكون ثروة لغوية كافية ليعبر بها عن افكاره 
ان الموقف الثاني على الرغم من االدلة القويـة التـي اسـتقاها مـن علـن                 

باللغة النفس خاصة فيما يتعلق بتكوين المعاني عند االطفال وصلة ذلك           
فان المشكلة تبقى مطروحة النه اذا سلمنا بان الضعف اللغوي هـو سـبب              
العجز عن التعيبر عن الفكرة فنتساءل كيف تكونت فـي اذهاننـا ؟؟ الـم                

  نزظف اللغة ؟ ام ان االمر يتعلق بالنسيان 
III اللغة و التواصل ـ 

 تعدد كيف يتيسر للغة ان تحقق التبليغ و التواصل بالرغم من تنوعها و
 نشاطاتها ؟

  ـ التبليغ و التواصل االجتماعي1
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 وضعية مشكلة 
 كيف يتم االتصال مع األصم و األعمى ؟ 

 مفهوم التواصل
التواصل في اللغة ماخوذ مـن الـصلة  و التواصـل اصـطالحا هـو تبـادل                  
الحقائق و االفكار و المشاعر بـين شخـصين او اكثـر بمختلـف وسـائل         

ناك فارق بين االتصال و التواصـل فالتواصـل         االتصال و خاصة الكالم وه    
هو ارسال من طرف الى اخر دون تلقي أي رد والتواصل يعني الرد علـى               

 .المرسل و التفعل معه 
 شروط التواصل 

 .ليتم التواصل البد مما يلي 
 . ، متلقي ، الرسالة ، المرجع ، روابط االتصال ، الشفرة  ـ مرسل1
 )المتكلم ( لرسالة الطرف المنتج ل :  ـ المرسل2
 المرسل اليه :  ـ المتلقي 3
 وهي الخطاب الموجه الى المتلقي من المرسل  :  ـ الرسالة4
مضمون الرسـالة  ( الموضوع الذي تتمحور حوله الرسالة  :  ـ المرجع 5
( 
 او قنوات االتصال مثالها اللغة قناة لمعاني النص  :  ـ روابط االتصال6
كـالم  ( مزي المشترك بين المرسل و المتلقـي  النظام الر :  ـ الشفرة 7

 )الخ ... او اشارات 
 إلى ستة عناصر    R.Jakobsonيستند التواصل حسب رومان جاكبسون      

. المرسل والمرسل إليه والرسالة والقناة والمرجع واللغـة       : أساسية وهي 
يرسل المرسل رسالة إلـى المرسـل إليـه حيـث           : وللتوضيح أكثر نقول  

ة موضوعا أو مرجعا معينا، وتكتب هذه الرسالة بلغـة          تتضمن هذه الرسال  
ولكل رسالة قنـاة حافظـة كـالظرف        . يفهمها كل من المرسل والمتلقي    

بالنسبة للرسالة الورقية، واألسالك الموصلة بالنسبة للهـاتف والكهربـاء،          
هـذا، و   … واألنابيب بالنسبة للماء، واللغة بالنسبة لمعاني النص اإلبداعي       

 عبر عالماته وأماراته وإشاراته إلى اإلبالغ والتأثير علـى          يهدف التواصل 
وبتعبير آخر نستعمل للتواصـل  مجموعـة        . الغير عن وعي أو غير وعي     

من الوسائل اللغوية وغير اللغوية لتنبيه اآلخر والتأثير عليه عن طريـق            
 .إرسال رسالة وتبليغها إياه 
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 وظيفة اللغة
 ا نقل االفكار حتى عند الراشد ؟هل من المؤكد ان وظيفة اللغة دائم

من التعريف المقدم للغة يتضح ان الوظيفة االساسية للغة هي التواصل 
والتفاهم بين االفراد داخل الجماعة فهل لها وظائف أخرى تتجاوز 

 وسيلة تعبير وتفاهم إّن وظيفية اللغة باعتبارها في األساسالتواصل ؟ 
توقف عند ي ال ها وظائف تنوع في فقط ال يحّل المشكلة ، إذ ثمةتواصلو

 .ومن أهّم هذه الوظائف   . هذا الحّد
 :  ـ الوظيفة النفسية 1

تتخذ اللغة وسيلة للبوح بما يختلج فينا من انفعاالت واحاسيس وعواطف           
 .فنخرج ما يجول في عالمنا الداخلي الى العالم الخارجي 

 :  ـ الوظيفة االجتماعية2
وسيلة للفاهم فهي ايضا عامل وحدة وتماسـك         باالضافة الى كون اللغة     

بين افراد المجتمع هذا ما اكد عليه الفيلسوف االلماني فخته بعد اقراره            
 " انها تجعل االمة كال متراصا : " بوظيفتها النفسية فقال 

 :  ـ الوظيفة الفكرية 3
بها يقوم االنسان بمختلف العمليات العقليـة مـن ادراك وتخيـل وتحليـل              

ومقارنة  فاللغة ليست وسيلة للتعبير عن االفكـار فقـط فهـذا             وتركيب  
مفهوم فقير وكالسيكي كما يقول انـدري اومبـرودان الن اسـتعماالتها            
عنده تتراوح بين االستعماالت الدنيا وعنـي بـذلك االسـتعمال االنفعـالي           

واسـتعماالت عليـا وهـي      . واالستعمال بقصد اللعب واالسـتعمال العملـي        
صويري واالستعمال الجدلي ومنه يصح القـول ان وظيفتهـا          االستعمال الت 

تختلف حسب مستعملها وخاصة من حيث تدرجه عبر مراحل النمو التـي            
تتزامن مع تغير وظائف اللغة فـي شـكل صـراخ ومناغـاة للتعبيـر عـن                 
احساسه بالراحة او القلق ليعبر عن هذا ال حقـا باصـوات انفعاليـة وفـي                

 طبيعيـة غريزيـة ولـن يمـر وقـت حتـى             كال الحالتين يستعمل اصوات   
ومن وظائفها ايضا االنتقال من اللغـة       . يستبدلها بلغة اصطالحية يقلدها     

 .الطبيعية الى اللغة المنطقية 
 اللغة تسمح لإلنسان بإشباع حاجاته سواء : الوظيفة النفعية ـ  4

جوع ، فالواحد منا لو شعر بال البيولوجية الغريزية، أو النفسية االنفعالية
، كما أّنه يخبر  أو العطش ألمر من حوله بأن يناوله الغذاء أو الماء

  . بحاجة للراحة أو الترفيه عن النفس
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 اللغة وسيلة يعبر بها الشخص عن ذاته وهذا : الوظيفة الشخصية ـ  5

نون ، فيكّو ما يسمح للغير بمعرفته والتعرف على اهتماماته وتطلعاته
وهذا ما نجده .  بل بها يثبت الشخص ذاته، ليس هذا فحسب  فكرة عنه

 . عند كبار األدباء والمفكرين
اللغة تستخدم للتفاعل مع اآلخرين في المحيط :  الوظيفة التفاعلية ـ  6

االجتماعي، ومن ثمة يتم تبادل اآلراء واألفكار بل كثيرًا ما تتناقل 
عضهم المشاعر أثناء الحوار فيواسي الّناس بعضهم البعض أو يشارك ب

 . اآلخر األفراح واألحزان
 اللغة وسيلة اإلنسان للتعرف على محيطه : الوظيفة االستكشافية ـ  7

طبيعيًا كان أم اجتماعيًا حيث أّنه يسأل عن أسماء األشياء ومكوناتها 
 وعن الظواهر الطبيعية وأسباب حدوثها  ؛ووظائفها وكيفية استخدامها

 . والقوانين المتحكمة فيها
 اللغة تنظم سلوك واستجابات اآلخرين من : وظيفة التنظيميةال ـ  8

ه سلوكه  توّجأثناء التربيةخالل األوامر والنواهي التي نصدرها للطفل 
حيث أّنها ، الفتات وإشارات المرور خير ما يثبت ذلك  ولعّل ؛ وتنظمه

إشارات اصطالحية وضعها اإلنسان لينظم استجابات السائقين من خالل 
  . والنواهي التي تحملهااألوامر 

 اللغة نسق من الرموز يجرد الواقع المادي في : الوظيفة التخيلية ـ  9
ليس هذا فحسب بل تعطي اللغة الفرد ، كلمات تغنيه عن إحضارها 

القدرة على االنفالت من الواقع والهروب من ضغط الحياة اليومية من 
 . ليقظةخالل ما يتخيله في القصص أو األشعار أو أحالم ا

 وخير مثال على ذلك الرياضيات التي تتعامل : الوظيفة الرمزية ـ  10
 بل  ،بكائنات عقلية مجردة يتم إدراكها من خالل رموز يضعها اإلنسان

، حركة  دون الظواهر المادية المحسوسة منعلماء الطبيعية يجّرأن 
ا أثناء تعاملون بهيو ؛ ومعادالت، وتفاعالت كيميائية ، وضوء ، وحرارة 

 .  البحث والدراسة
 اللغة تنقل المعلومات إلى اآلخرين سواء : الوظيفة اإلخبارية ـ 11

 وهذا ما تضطلع به  ؛ أو طبيعية ،أو اجتماعية، كانت أحداثًا سياسية 
، األمر الذي  اليوم وسائل اإلعالم حيث تتناقل يوميًا ما يجري في العالم

  .الرأي العامهور وتوجيه يمنحها القدرة على التأثير في الجم
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 حل المشكلة:   خاتمة 
 

الحديث عن اللغة هو حديث عن االنسان النها الخاصيةاالساسية  التي 
تميزه عن عالم الحيوان ، ويبقى التواصل باوسع معانيه هو الهدف من 
وجودها فضال عن الوظائف النفسية و المنطقية باالضافة الى دورها في 

 .اإلنسانية الثقافي و الحضاري المحافظة على تراث 
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