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الدرس الثالث :اللغّة عند الفالسفة اليونان

احتلت اللّغة مكانة مهمة يف الفكر اليوناين ،فباتت من أهم موضوعات فالسفتها ال ّذين دأبوا على
دراستها والبحث يف خفاياها ،وذلك بالبدء من جوانب تارخيها ونشأهتا ،وانتهاءً بعالقتها بالفكر من جهة
وبالواقع من جهة أخرى .وهلذا ستكون لنا وقفة عند نظرة الفالسفة للغة ،من خالل الوقوف عند مجلة من
النّصوص.
النص األول:
يقول أرسطو معرفا اإلنسان" :احليوان ال ّذي ميتلك اللّغوس".

النص الثاين:

يقول أرسطو " :إ ّن ما يخرج بالصوت دال على األثار التّي في النّفس ،وما يكتب دال على ما
يخرج بالصوت ،وكما أ ّن الكتاب ليس هو واحدا بعينه للجميع ،كذلك ليس ما خيرج بالصوت واحدا
بعينه لهم".

النص األخر :تتحدد نظرة (سقراط) للغة من اخلالل املناظرة اليت جرت بني (هرموجينيز) و(كراتيليس)،
وفحواها" :هرموجينيز :ها هو سقراط ،هل نشركه يف احملاضرة؟ كراتيليس :إن شئت ذلك .هرموجينيز :اعلم

يا سقراط أ ّن كراتيليس ال ّذي أمامك يقول إ ّن :لكل شيء اسما صحيحا خاصا به تمنحه الطّبيعة ،وليس

جمرد األصوات التّي تطلق على ذلك
هذا االسم هو جمرد ما يطلقه النّاس على ال ّ
شيء باالتّفاق ،أو ّ
املتأصلة يف األمساء .وهذا ينطبق على اإلغريق وغر اإلغريق".
ال ّ
شيء ،ولكن هناك نوعا من ال ّدقة ّ
السالفة ال ّذكر نستنج أ ّن اللغة عند الفالسفة اليونان تتلخص في:
انطالقا من النّصوص ّ

 اللّغة :حمور مهم من حماور البحث يف الفكر اليوناين ،وهي اخلاصيّة النوع اليت متيز اإلنسان عن
احليوان كما وصفها (شومسكي  1928 Chomskyم )--/يف العصر احلديث ،وميّز هبا (أرسطو

 384 Arstoteق م  322 /ق م) بني اإلنسان واحليوان؛ إذ اللغوس (اللغة والعقل) الفيصل الرئيس بني
اإلنسان وغره من احليوانات ،وبالتايل فإن اللغة منعدمة تماما عند احليوان ال ّذي تعد تعبراته عن األمل واملرض

واخلوف مجرد أصوات ال غير .يف حني أ ّن اللغة عند اإلنسان فهي" :الفضيلة التّي تخص عالقتنا بالغير"

،على حد تعبر أرسطو ،أي ّإّنا وسيلة للتعبر عن احلقائق من حيث صدقها وكذبها ،احلكم عليها بالنفع

والضرر .وهكذا فهي تسهم يف تحقيق العدالة حبكم تفاعلنا مع اآلخر.
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 اللغة تعكس الفكر :إذا كانت األصوات تعبر عن األمل واخلوف واملرض ...إخل .فإن اللغّة تتجاوز

األصوات إىل التعبر ،إذ تعبّر عن الفكر أيضا.

 العالمة اللّغويّة :ذهب (أرسطو) إىل القول بثالثيّة العالمة اللغويّة ّأوال؛ األشياء يف العامل اخلارجي

(املراجع) ،التصورات (املعاين) ،واألصوات (الرموز أو الكلمات) .مث حاول بعدها الوقوف عند عالقة الصوت
بالتصور ،إذ ال تعدو أن تكون إال اصطالحا وتواضعا .وهذا التواضع خيتلف من ّأمة وحضارة ألخرى ،مع
احملافظة على املعىن ال ّذي يبقى واحدا لدى األمم .وهكذا فإ ّن األلفاظ والكتابة متباينة بني الشعوب واألمم
تتغر.
على غرار املعاين واملوجودات (املراجع) فهي واحدة ال ّ
 واملالحظ على (أرسطو) أنه ينتصر للموقف ال ّذي يقر بأن نشأة اللّغة "تواضع واصطالح" وأ ّن
طبيعة العالقة بين الدال والدلول "اعتباطيّة تواضعية أو عرفية" وهو مذهب (عبد القاهر اجلرجاين تـ ـ ـ471

هـ ـ) عند العلماء العرب .وموقف (دو سوسر 1913 / 1857 De. Saussureم) يف الدرس الغريب
احلديث.
 على غرار موقف (أرسطو) ،جند (أفالطون  427 Platonق م 347 /ق م) يصرح بالعالقة

الطبيعيّة بين األصوات والتصورات وهذا ما تناوله يف حماوراته عن أستاذه (سقراط  470 Socratesق م /

لعل احملاورة (النّص األخر) خر دليل على ذلك ،فهي حتوي إقرارا بأ ّن :العالمة اللّغويّة ذات
 399ق م) ،و ّ
عالقة طبيعيّة ثابتة بني اللّفظ واملعىن يف أي أمة من األمم وأي حضارة من احلضارات.
خالصة لما سبق نقول :اهتم الفالسفة اليونان باللّغة من خالل تعرضهم جلملة من القضايا منها:

إن اللّغة خاصية نوع متيز اإلنسان عن احليوان ،فضال عن ذلك فإ ّّنا تعكس ما يدور يف الفكر .وأ ّن أي لغة
من لغات العامل ّإما أن تكون وليدة التواضع واالصطالح (مذهب أرسطو) ،وبالتايل فإ ّن العالقة بني األصوات
والتصورات عرفية اصطالحية ،وإما أن تكون وليدة احملاكاة (مذهب أفالطون) وتغدو العالقة بني األصوات
والتصورات طبيعيّة.
تطبيق

يقول سقراط" :إذا أردنا البحث يف اللّغة علينا أن نفرتض أ ّن اللّغة وظيفيّة .وإال فليس هناك من شيء
نبحثه .وباملثل ما مل نفرتض أن نول احلياكة وظيفي فليس هناك معىن يف السؤال عن سبب وصفه وجتميعه هبذا
السخف أن نبدأ بنظريّة كنظرية هرموجينيز ،ألننا إذا ّادعينا أنّه ميكن تغير األمساء
الشكل أو ذاك .ولذلك من ّ
بشكل عشوائي حسب األهواء الفرديّة فإ ّن ذلك يعين ببساطة أنّنا ننكر عنصر الوظيفيّة يف اللّغة مسبقا .وهذا
ال يدع لنا أساسا للبحث على اإلطالق".
ناقش النص مناقشة علميّة مبيّنا تقاطعه مع ال ّدرس اللّساني الحديث
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الدرس الرابع :فلسفة اللّغة عند العرب ()01
القاضي عبد الجبار -الرازي -الغزالي

مل تكن دراسة اللغّة وفلسفتها حبيسة اليونان فحسب ،وإمنا كان هلا صدى بارز يف الدراسات العربيّة،
لعل أمههم :القاضي عبد
حيث جند العلماء العرب قد طرقوا موضوعاهتا وتناولوها بال ّدراسة والتمحيص ،و ّ
كل من القاضي
اجلبار ،الرازي ،الغزايل ،الفارايب ،ابن سينا ،ابن رشد ،ويف هذه احملطة سنتناول فلسفة اللّغة عند ّ

عبد اجلبّار ،الرازي ،والغزايل.

أوال :فلسفة اللغة عند القاضي عبد الجبّار (تـ ـ  415هـ ـ):

ضم على طريقة
األول " :اعلم أن الفصاحة ال تظهر يف إفراد الكالم ،وإّمنا تظهر يف الكالم بال ّ
النص ّ

الصفة أن تكون بالمواضعة التّي
لكل كلمة صفة ،وقد جيوز يف هذه ّ
مخصوصة ،والبد من الضم أن يكون ّ
تتناول الضم ،وقذ تكون باإلعراب ال ّذي له مدخل فيه ،وقد تكون بالموقع ،وليس هلذه األقسام الثالثة
رابع".

النص األخير :يقول القاضي يف حتقيق إنيّة الكالم " :ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف

اختص بذلك وجب كونه كالما ،وما فارقه ،لم يجب كونه
المعقولة ،حصل يف حرفين أو حروف ،فما
ّ
كالما".
 .1نبذة عن القاضي عبد الجبار:

هو القاضي أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن اخلليل اهلمذاين األسد أبادي،
شيخ املعتزلة ،ولد سنة  352هــ ،عاش ببغداد إىل أن عيّنه الصاحب بن عبّاد قاضيا سنة  367هــ ،مث ل ّقب
بعد ذلك بقاضي القضاة ...كان القاضي شافعي املذهب ويعد أخر املعتزلة ،تويف سنة  415ه ـ .له مؤلّفات
عديدة نذكر أمهّها :املغين يف أبواب التوحيد والعدل.
.2أهم قضايا فلسفة اللّغة التّي عالجها القاضي عبد الجبار:

عاجل (القاضي عبد اجلبار) جمموعة من القضايا أمهها :قضية الفصاحة يف عالقتها بقضيّة اإلعجاز،
وقضيّة الكالم وما يتألف منه.
أ.

فأما الوجهة
قضية الفصاحة :تناول (القاضي عبد اجلبار) موضوع الفصاحة من وجهتني رئيستني؛ ّ

وضم بعضها إىل بعض ،وها هنا
األوىل الكلمة يف حالة اإلفراد ،وأما الوجهة األخرى الكلمة يف حالة تأليفها ّ
الشروط يف:
الشروط حىت تتح ّقق عمليّة النّظم والتأليف ،وتتمثل هذه ّ
البد من توافر مجلة من ّ
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 المواضعة التّي تتم بالضم :واملقصود هبا :املعىن اللّغوي املركزي ال ّذي وضع أول مرة للكلمة
واملتّفق عليه من قبل علماء اللّغة.

بتغر احلركة اإلعرابيّة ،فقد تكون
يتغر معناها ّ
 وقد تكون بالموضع (ال ّداللة النّحوية) :فالكلمة ّ
فاعال ،أو مفعوال به أو نائب فاعل...إخل.
 وقد تكون بالموقع (ال ّداللة السياقية) :إذ الكلمة قد تأخذ ٍ
معان أخرى أثناء إدراجها يف
ّ ّ
الكالم ،فقد تكون يف مقام التّقدمي أو يف مقام التأخر...إخل حسب السيّاق ال ّذي قيلت فيه.
السالفة ال ّذكر ،فالكلمة تتفاضل مع غرها من الكلمات
وهكذا فإ ّن الفصاحة تتح ّقق بتوافر ّ
الشروط ّ
أثناء عمليّة التّأليف ،وهذا يعين أ ّن الكلمة تأخذ موقعها من مدرج الكالم ،وهذا املوقع من شأنه أن يسهم يف
الرتكيب؛ ذلك أ ّن مقام التّقدمي خيتلف عن مقام التّأخر.
بيان املعىن ال ّذي تأخذه العبارة أو ّ
ب .قضيّة الكالم وما يتألف منه:

اليت استفاض النّحاة يف احلديث
حت ّدث القاضي عبد اجلّبار عن نقطة رئيسة هي ّ
قضية ّ
الرتكيب ،القضيّة ّ
عنها ،حيث يرى أ ّن الرتكيب حتكمه قوانني داخليّة دالة على املعقوليّة (مراعاة قوانني ومعاين النحو واملقبولية
اليت مبوجبها يصبح الكالم ذا فائدة مؤديّا للغرض ال ّذي قيل فيه ،وبالتّايل تتحقق عمليّة
لدى املتلقي) ،و ّ
التواصل والتفاعل بني أفراد العمليّة التواصليّة ،وها هنا جنده يفرق بني الكالم املفيد أو املستقيم كما اصطلح
على تسميّة سيبويه (ت ـ ـ ـ 180ه ـ ـ) ،وبني الكالم امللحون أو احملال ،فاألول حيقق عمليّة التواصل (التّداول)،
واآلخر يعيق عمليّة التّواصل.
السالفي ال ّذكر -قد
وبناءً عليه يتّضح أ ّن فلسفة اللّغة عند القاضي عبد اجلبار – حسب النّصني ّ
اليت تأخذها الكلمة ودورها يف عملّيّة التأليف والنظم ،فكلّما كانت توفرت الكلمة على
متحورت حول ال ّداللة ّ
شروط التأليف كان الكالم فصيحا .ليس هذا فحسب ،وإمنا اهتم (القاضي عبد اجلبار) أيضا بقضيّة الرتكيب
يف عالقته بالتّداول ،إذ إ ّن كل كالم متوفر على قوانني النحو الدالة على املعقولية حيقق عملية التواصل وينتفي
ذلك عن غره.

ثانيا :فلسفة اللغة عند الغزالي (ت ـ ـ  505هـ ـ ):

يدل فينقسم
يدل على غيره ،وإىل ما ال ّ
األول " :اعلم أ ّن األمور منقسمة إىل ما ّ
فأما ما ّ
يدلّ .
النص ّ

يدل بالوضع ،وهو ينقسم إىل :صوت ،وغير صوت،
إىل :ما يدل بذاته ،وهو األدلّة العقليّة ... ،وإىل ما ّ

الرمز .والصوت ينقسم يف داللته إىل مفيد كقولك" :زيد قائم" و"زيد خرج راكبا" .وغر مفيد،
كاإلشارة و ّ
كقولك" :زيد ال [عمرو يف] فإ ّن هذا ال حيصل منه معىن ،وإن كان آحاد كلماته موضوعة لل ّداللة".
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النص األخر " :واعلم أن المفيد من الكالم ثالثة أقسام :اسم وفعل وحرف –كما يف النحو -وهذا
ال يكون مفيدا حىت يشتمل على امسني ،أسند أحدمها إىل اآلخر" ،حنو زيد أخوك" ،و"اهلل ربّك" أو اسم
أسند إلى فعل ،حنو قولك" :ضرب زيد" و"قام عمر" و ّأما االسم واحلرف ،كقولك "زيد من" و"عمرو يف" فال

يفيد حىت تقول "من مضر" و" يف ال ّدار"  .وكذلك قولك" :ضرب قام" ال يفيد معنى إذ ما يتخلله اسم.
وكذلك قولك" :من يف قد على".

 .1نبذة عن الغزالي:

هو اإلمام حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي(نسبة إىل طوس مدينة من مدن إقليم خرسان) ،أبو
حامد الغزايل (نسبة إىل غزل الصوف) حجة اإلسالم ،ولد مدينة طوس سنة  450ه ـ ـ ،ترىب الغزايل على يد
اجلويين وّنل من علمه ،إضافة إىل ذلك قضى أياما حافلة بالعلم والتعلم حىت فاز بشهادة إمام احلرمني بأنّه حبر
مغدق.
للغزايل كتب عديدة نذكر منها :مقاصد الفالسفة ،هتافت الفالسفة ،املنقذ من الضالل ،شفاء الغليل،
حجة اإلسالم سنة  505هـ ــ.
واملستصفى من علم األصول...إخل .تويف ّ

 .2أهم قضايا فلسفة اللغة عند الغزالي

قسمه إىل قسمني:
أ .الكالم المفيد :وقد ّ

 ما يدل على غيره :وهو نوعان؛ األدلّة العقليّة ،مثل :القياس سواء أكان فقهيا أو منطقيا أو

عقليا .وما يدل بالوضع وحيتوي على نوعنيّ ،أوهلما :الصوت (اإلشارة) ،ال ّذي قد يكون مفيدا مثل" :زيد

(الرمز) ،مثل :إشارات
قائم" و"زيد خرج راكبا" .أو غر مفيد مثل :زيد ال [عمرو يف] ،.واألخر غر صوت ّ
املرور....
ب .اإلسناد:

الرتكيب
بعد حديثه عن الكالم املفيد ومتييزه عن الكالم غر املفيد ،جنده النص الثّاين ،حياول طرح فكرة ّ
اليت تعد الشرط الرئيس إلفادة الكالم املصنّف إىل ثالثة أقسام اسم وفعل وحرف ،واإلسناد ال
أو اإلسنادّ ،
يتح ّقق إال بتوفر فعل واسم ،كالفعل والفاعل ،أو اسم واسم كاملبتدإ واخلرب .وما عدا ذلك فال يعد إسنادا على
اإلطالق كاجتماع االسم مع احلرف أو احلرف لوحده؛ إذ ّإّنما حباجة مسيسة إىل ما يتمم معنامها.
وباالستناد إىل النّصني نلحظ أ ّن الرتكيب من ضمن اهتمامات (الغزايل) ،إذ ركز عليه يف مواضع
عديدة ،وبني أمهيّته يف حتقيق اإلفادة.
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ثالثا :فلسفة اللغة عند الرازي (تـ ـ ـ  604ه ـ ـ):
يعرف غره
النص األول " :إ ّن اإلنسان خلق حبيث ال
يستقل بتحصيل جميع ّ
مهماته ،فاحتاج إىل أن ّ
ّ

التوسل به إىل االستعانة بالغر ،والبد لذلك التعريف من طريق ،والطّرق كثرة مثل
ما يف ضمره ليم ّكنه ّ
الكتابة واإلشارة والتّصفيق باليد والحركة بسائر األعضاءّ ،إال أ ّن أسهلها وأحسنها هو تعريف ما يف
القلوب والضمائر هبذه األلفاظ".

 .1نبذة عن الرازي:
هو شيخ اإلسالم أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني بن حسن بن علي التيمي البكري الطربي
األصل ،الرازي املولد ،الفقيه الشافعي ،ولد مبدينة الري -مدينة قريبة من خرسان والنسبة إليها رازي -سنة
 544ه ـ  ،اشتغل على علم األصول ،كما اشتعل على فروع مذهب الفقه ،فنتج عن ذلك أن أضحى الرازي
فقيها ،أصوليا ،متكلما ،فيلسوفا  ،طبيبا ومفسرا ،ويظهر ذلك جبالء يف مجلة من مؤلفاته ،ففي الفقه لديه
الطريقة العالئيّة وكتاب شرح الوجيز للغزايل ،ويف األصول كتاب موسوم ب ــ" :احملصول" ،ويف علم الكالم جند له
مؤلّفني :تأسيس التّقديس (مطبوع) ،أسرار التنزيل وأنوار التأويل (خمطوط) ،بينما يف الفلسفة فله :شرح
اإلشارات وامللّخص يف الفلسفة...إخل .يف حني يع ّد كتابه :اجلامع الكبر يف الطب وغره من الكتب تكريسا
اليت نذكر منها :التفسر الكبر ومفاتيح الغيب ... .تويف الرازي
للرازي الطبيب .فضال عن التفسر املتع ّددة و ّ
سنة  604ه ــ.

 .2أهم قضايا فلسفة اللغة التي عالجها الرازي:
مهمة من قضايا اللّغة ،وهي العالمة اللّغويّة ،مبيّنا
املتفحص لنص (الرازي) جيده يتح ّدث عن ّ
إ ّن ّ
قضية ّ
أصل نشأة اللّغة ،وهي التّواضع واالصطالح ،فحاجة اإلنسان إىل التواصل جعلته يبتكر طرقا تسهل عليه
ذلك ،ومن بني تلكم الطرق :التصفيق وسائر حركات األعضاء...إخل .بدورها تعد عالمات غير لغوية أو
رموز  .والكتابة واأللفاظ ،وهي عالمات لغوية سلسة وسهلة تيّسر عملية التعبر عن املعاين.
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الدرس الخامس :فلسفة اللّغة عند العرب ()2
الفارابي -ابن سينا -ابن رشد

تتواصل جهود الفالسفة املسلمني يف معاجلة القضايا اخلاصة باللغة ،إذ مل تقتصر
قضايا فلسفة اللّغة على البحث يف نشأهتا وعالقة اللّفظ باملعىن ،والبحث يف الرتكيب
واإلفادة ،وأنواع العالمات ،بل جتاوزهتا إىل قضايا أخرى ،سنتطرق إليها يف هذه احملطّة من
خالل آراء كل من الفارايب ،ابن سينا ،وابن رشد.
ّأوال :فلسفة اللغة عند الفارابي (339 / 259ه ـ ـ ـ ـ):

الشعريّة يف خماطبة إنسان يستنهض لفعل شيء ما باستقرار إليه
األول" :وإّمنا تستعمل األقاويل ّ
النص ّ
واستدراج حنوه :وذلك ّإما أن يكون اإلنسان املستدرج ال رويّة له ترشده فينهض حنو الفعل ال ّذي يلتمس منه
وإما أن يكون إنسان له روية يف ال ّذي يلتمس منه ،وال يؤمن إذا ّروى
بالتّخييل ،فيقوم التّخييل مقام الرويّةّ .
فيه أن ميتنع ،فيعاجل باألقاويل الكاذبة ،ليسبق بالتّخييل رويته حتى يبادر إلى ذلك ،فيكون منه بالغلبة قبل

أن يستدرك برويّته ما يف عقىب ذلك الفعل فيمتنع منه أصال ،ويتع ّقبه فرى أن ال يستعمل فيه ويؤخره إلى
وقت آخر".

 .1نبذة مختصرة عن حياة الفارابي:
هو أبو نصر ،حممد بن حممد بن حممد بن طرخان ،أصله من الفارياب من أرض خرسان ،من املتق ّدمني
يف صناعة املنطق والعلوم القدمية ولد سنة  259هـ ـ برع يف علوم خمتلفة أمثرت عنها مجلة من املؤلفات ومن هاته
الشعر ،كتاب اخلطابة ..،إخل .ويف
العلوم :اخلطابة والشعر مبؤلفات عديدة نذكر منها :رسالة يف قوانني صناعة ّ
الفلسفة أحصى له العلماء كتبا كثرة من بينها :شرح العبارة ألرسطوطاليس... ،إخل .إضافة إىل كتابه إحصاء
العلوم وكتاب احلروف ...إخل  .تويف الفارايب سنة  339هـ ــ.

 .2أهم قضايا فلسفة اللّغة:

تتلخص قضايا فلسفة اللغة من خالل النص السابق يف:

أ .حاول (الفارايب) التفرقة بني المعنى الحرفي والمعنى المستلزم ،مستشهدا على ذلك باألقاويل
ٍ
السامع إىل الكشف عنها.
ّ
الشعريّة ّ
اليت حتمل يف ثناياها معان مضمرة تستدرج ّ
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ب .الكشف عن املعاين املضمرة قد يكون بوساطة مباشرة (قرائن لغوية أو السياق اللّغوي) ،أو ما
اصطلح عليه بالرويّة ،وقد تكون بطريقة غر مباشرة (السياق غر اللّغوي) أو كما مساه (الفارايب) بالتّخييل.

ثانيا :فلسفة اللغة عند ابن سينا ( 428 /370ه ـ ):

النص األول" :اللّفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة ،بأ ّن يكون ذلك اللّفظ ،موضوعا
الشكل احمليط به ثالثة أضلع .وإما على سبيل التضمن ،بأن
لذلك املعىن وبإزائه ،مثل داللة "املثلث" على ّ

الشكل ال على أنّه اسم
الشكل ،فإنّه ّ
يدل على ّ
يكون املعىن جزءًا من املعىن ال ّذي يطابقه ،مثل املثلّث على ّ
وإما على سبيل االستتباع وااللتزام ،بأن يكون اللّفظ داال
للشكل ،بل على أنّه اسم ملعىن جزؤه ّ
الشكلّ ،
باملطابقة على معىن ،ويكون ذلك املعىن يلزمه غره كالرفيق اخلارجي ،ال كاجلزء منه ،بل هو مصاحب مالزم
له ،مثل داللة لفظ "السقف" على الحائط .و"اإلنسان" على قابل صنعة الكتابة".

 .1نبذة مختصرة عن حياة ابن سينا:
أبو علي حسني بن عبداهلل بن سينا املل ّقب بالشيخ الرئيس ،من نوادر عظماء الفلسفة وأشهر األطباء يف
العامل ،اختلفت اآلراء وتباينت حول تاريخ ميالده الذي كان بتاريخ  370ه ـ أو  375هــ .يف خرميثنا إحدى
ضواحي خبارى .تلقى ابن سينا دروسا يف القرآن واألدب يف مسقط رأسه .امتاز بالنّبوغ وال ّذكاء .وبفضل ذكائه
استطاع ان يكتب يف جماالت شىت كاحلساب ،املنطق ،الفقه ،واألدب الفارسي والعريب...إخل .له مؤلفات
الشفاء ،كتاب اإلشارات والتّنبيهات...إخل.
عديد نذكر منها على سبيل احلصر ال العد :كتاب النجاة ،كتاب ّ
وكما تباينت اآلراء حول ميالده ،تباينت ايضا حول تاريخ وفاة ال ّذي كان إما يف تاريخ  428ه ـ أو  427ه ــ.

 .2أهم قضايا فلسفة اللّغة:

فقسمها إىل داللة مطابقة ،داللة تضمن ،وداللة التزام ،وميكن التدليل
حت ّدث (ابن سينا) عن الداللةّ ،
على ذلك من النص ال ّذي بني أيدينا ،حيث أشار ملعىن املطابقة مبا حتمله داللة مسمى املثلّث وتطابق ذلك
فيتجسد يف معىن االحتواء ليصبح الشكل ذو الثالثة أضلع
التضمن؛
مع شكله .أما املعىن الثاين املتمثّل يف
ّ
ّ
الشيء ذكر ما
فكلما ذكر ّ
جزءًا من مسمى املثلث .وأما معىن االلتزام؛ فيمكن التعبر عنه مبعىن املصاحبةّ ،
يلزمه مما ال ميكن فصله عنه ،على حنو ما مثل له صاحب النص (السقف و احلائط /الكتابة واإلنسان).

ثالثا :فلسفة اللغة عند ابن رشد ( 595/520هـ ـ):

معرفا التّعريب" :هي األلفاظ المخترعة يف لسان جنس ما خيرتعها بعض
النص ّ
األول :يقول ابن رشد ّ

أهل ذلك اللّسان ،على حنو التركيب ال ّذي لحروفهم".
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النّص الثاين" :التأويل هو إخراج داللة اللّفظ من ال ّداللة الحقيقيّة إلى ال ّداللة المجازية ،من غر أن

الشيء بشبيهه أو بسببه ،أو الحقه أو مقارنه أو غر
التجوز ،من تسميّة ّ
يخل ذلك بعادة لسان العرب في ّ

اليت ع ّددت يف تعريف أصناف الكالم المجازي".
ذلك من األشياء ّ

 .1نبذة مختصرة عن حياة ابن رشد

هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد ،من أشهر فالسفة اإلسالم ،ولد
مبدينة قرطبة سنة  520ه ــ ،برع ابن رشد يف علم الكالم ،والفقه واألدب واللّغة ،توىل منصب القضاء
بإشبيلية ،مث أصبح فيما بعد قاضي القضاة بقرطبة ...ألف أبو الوليد كتبا عديدة نذكر أمهّها :الكشف عن
مناهج األدلة يف عقائد امللة ،وفصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من اتصال .تويف ابن رشد سنة  595هـ ـ

 .2أهم قضايا فلسفة اللغة عند ابن رشد

أ .التعريب :إحياء ألفاظ قدمية أو ألفاظ أجنبية وإدخاهلا للغة العربية للتعبر عن ٍ
معان مستحدثة
ّ
ّ
شريطة أن تكون ساريّة وفق قوانني اللغة.

ب .االستلزام الحواري واآلليّة االستدالليّة:
 يتح ّدث (ابن رشد) عن ال ّداللة بنوعيها؛ ال ّداللة احلقيقيّة الناجتة عن ظاهر العبارة ،وأخرى جمازيّة
يستدل عليها جبملة القرائن اللغّوية منها وغر اللّغوية .وبالتايل فإنّه مييّز بني املعىن املباشر للّغة واملعىن اجملازي
ّ
عرجنا إىل البحث
هلا .ومثال ذلك :شرح نصوص أفالطون أو ابن سينا ..إخل تعد عمليّة تفسر يف حني إذا ّ
اليت تتم بوساطة الربهان الفلسفي.
عن املعىن اجملازي للنصوص؛ فإنّنا بذلك بصدد عمليّة التّأويل ّ
 واالنتقال املعىن الظاهري إىل املعىن املستلزم أو الباطين يصطلح عليه يف العصر احلديث (باالستلزام
احلواري لبول غرابس ) P.Griceو معىن املعىن عند البالغيّني (عبد القاهر اجلرجاين) و(السكاكي ت ـ ـ
626هـ ـ)
 التأويل عمليّة استدالليّة؛ مبعىن أنّه حيتاج إىل طلب ال ّدليل من أجل الوصول إىل املعىن املضمر؛ أي
اللّجوء إىل القرائن اللّغويّة ،أو القرائن غر اللّغويّة (السيّاق غر اللّغوي بأنواعه).

تطبيق:

اليت مت عرضها يف الدرس ،وإّمنا عاجلوا قضايا
مل يكتف الفالسفة املسلمون باحلديث عن القضايا ّ
عديدة يف فلسفة اللّغة.
اليت سأدرجها ّناية ال ّدروس قم (ي) باستخراج قضايا فلسفة اللغة عند
املطلوب :انطالقا من الكتب ّ
اليت مت تناوهلا يف الدرس.
املسلمني غر تلكم ّ
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السادس :فلسفة اللغة عند علماء الغرب (كانط وهيجل)
درس ّ

أوال  :فلسفة اللّغة عند هيجل ( )1830 / 1770 Hegel

األول" :اللغة إطار منطقي للتعبير عن الفكر ال ّذي يعبّر عن الواقع".
النص ّ

اليت تقوم بني املعىن والتعبر ،هي عالقة رمزية،
الرمز قبل كل شيء داللة ،لكن العالقة ّ
النص الثّاينّ " :
الحسي ال يمثل إال في أدنى الحدود ذاته ... ،فاألصوات يف
فهذا التعبر أو هذه الصورة أو هذا الشيء ّ

اللغات مثال هي دالالت على تمثالت وإحساسات لكن الغالبيّة العظمى من األصوات يف لغة من اللّغات
اليت تعرب عنها إال على حنو عرضي متاما ،حىت وإن يكن يف المستطاع أمامه البرهنة من خالل تتبّع التطور
التاريخي للغة من اللغات".

السالفي ال ّذكر نستنتج أ ّن فلسفة اللّغة عند هيجل نتصب يف:
من خالل النّصني ّ

 .1تحديد اإلطار العام للغة :حيث ّإّنا تستثمر مبختلف الكيفيّات من أجل التعبر عن األفكار
والتصورات املطابقة للعامل اخلارجي ،وفق نظام منطقي حي ّدد اإلطار ملختلف املمارسات اللّغويّة ،وهكذا تغدو
اللغة وسيلة للتعبر عن الواقع.
الرمز،
 .2ينطلق هيجل يف عرضه للعالمة من ثالثيّة الدال املعرب عنه بالرمز ،املعىن ال ّذي حيمله ذلك ّ
والتعبير (الشي الحسي= المرجع) ،ليكون الرمز مطابقا للمعىن ال ّذي ينعكس على التعبر (العالقة

اليت نبه إليها
الطبيعيّة) ،وهذا ما تعكسه دينامية األصوات ،دون إغفال فكرة تطور اللغات عرب خمتلف العصور ّ
أفالطون فيما سبق.

ثانيا :فلسفة اللّغة عند كانط ()1804/ 1724 Kant

تعم ُر البسيطة ،ميكن بسهولة اإلقرار
يقول كانط" :ميلك اإلنسان ثالثة استعدادات؛ من بني األحياء ّ
اليت ُ
بأن اإلنسان باستعداده التّقين (القدرة اآلليّة املضاعفة بالوعي) .واستعداده التداويل ،واستعداده اخلُلقي (العمل
اجتاه ال ّذات واجتاه اآلخرين وفق مبدأ احلريّة ،امتثاال للقوانني) خيتلف اختالفا جليّا عن سائر الكائنات
الطبيعيّة".
تتلخص فلسفة اللغة عند (كانط) يف:
 تفرد اإلنسان باللّغة عن سائر الكائنات (االستعداد التّقي) ينجم عنه التواصل بني أفراد اجملتمع
وتوطيد العالقات (االستعداد التداولي)  ،وهذه العالقات ال ميكن توطيدها مبعزل عن االستعداد الخلقي،
أو كما يصطلح على تسميّته بـ "مبدأ التعاون" عند (بول غرايس) أو مبدأ التصديق عند (طه عبد الرمحن).
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 يفرق (كانط) بني االستعداد والبذرة ،إذ خيص املصطلح األول اإلنسان؛ ألنه مبين على العالقة بني
االستعدادات الثّالث اآلنفة ال ّذكر ،بينما اآلخر فمرتبط ارتباطا وثيقا ببقيّة الكائنات كاحليوان والنباتات ،إذ إن
منوها يكمن يف طبيعة اجلسم العضوي ،وهذا النمو متعلّق بأجزاء معيّنة فقط.

مالحظة:

اليت متكن الطالب من االستفادة أكثر ،ومن بينها:
يتم تذييل املادة ببعض الكتب ّ

 .1زينب عفيفي :فلسفة اللّغة عند الفارايب.
 .2يوسف حامد الشني :مبادئ فلسفة هيجل.
 .3حممود زيدان :كنط وفلسفته النّظريّة.
.4
.5
.6
.7
.8

يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانيّة
الفارايب :إحصاء العلوم
ابن سينا :اإلشارات والتّنبيهات.
الغزايل :املستصفى من علم األصول.
نبيهة قارة :مدخل إىل فلسفة اللغة
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