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شكر وتقدير 

 أتقدـ بالشكر واإلمتناف إلى السيد المحتـر والفاضؿ المشرؼ الدكتور

عمى كؿ دعمو المادي والنفسي خاصة ومجيوده في توجيينا حتى تمت ىذه " أحمد إبراىيـ"

المذكرة، كما ال يفوتني شكر كؿ األساتذة األفاضؿ الذيف درسوني واألساتذة المناقشيف عمى 

 .تحمميـ عناء قراء ىذه المذكرة ومناقشتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



3 

 اإلىداء

 

 أىدي ىذا العمؿ المتواضع إلى أبي الذي لـ يبخؿ عمي يوما بشيء

لى أمي التي زودتني بالحناف والمحبة فيي النور الذي ينور لي درب النجاح  وا 

لى إخوتي جميعا ثـ إلى كؿ مف عممني حرفا أصبح سنا برقو يضيء الطريؽ أمامي  وا 

                                                                                                                                           

 بحري ربيعة
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 اإلهداء

.... الهي ال ًطيب الليل إال بشكزك وال ًطيب النهار إال بطاعحك

. وال ثطيب اللحظات إال بذكزك، وال ثطيب الجنة إال بزؤيحك

أبي .....إلى نور الذي ًنير لي درب النجاح

أمي .....ويا من علمحني الصمود مهما ثبدلت الظزوف

وإلى إخوجي 

. وإلى رفيقة دربي في الدراسة وكل من ساهم في ثلقيني ولو بحزف في حياجي الدراسية

 

 بوحدًبة صبيحة
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 عامة مقدمة
 

 

 

 



 أ

لقد امتدت فمسفة المغة إلى البحث في جوىر اإلنساف ووجوده  أيف أصبح عمؿ المغة 

مرتبطا بقدرة الفكر عمى اختزاؿ تمؾ العالقة التواصمية بيف المتكمـ والمتمقي، ومف ثـ تعزيز تمؾ 

اآلليات وألنساؽ التي جسدت حضور تمؾ اإلشارات والحركات واألصوات والرموز وأللفاظ 

المنطوقة والمكتوبة لتشمؿ بذلؾ إعالنا صريحا عف ميالد فمسفة الخطاب ،التي إحتمت مكانة 

سابقة في الفمسفة الغربية المعاصرة ، األمر عائد باألساس إلى مدخالت متنوعة أحدثت تراكما 

في ميالد ىذه الفمسفة كنسؽ جديد يدؿ عمى البحوث المنتشرة في البمداف األنجموسكسونية وميما 

يكف فإف معالجة موضوع عالقة المغة بالفكر مف زاوية فمسفية سيمكف اإلنساف الباحث خصوصا 

مف إحداث مقاربة متفردة لفيـ نفسو وواقعو، كما نعتبر أف المغة ىي ندخؿ الوعي بالوجود ىو 

فال مجاؿ إذف مف فيـ الواقع . نشاط لغوي باألساس والوجود برمتو عالـ تمأله كائنات مفاىيمية

بكؿ تمظيراتو وتجمياتو بعيدا عف فكر يتماىى مع مفردات تعطي لكؿ جزئية حضورىا ومبررات 

وجودىا ، لذلؾ ال يمكف الحديث عف الفكر بدوف لغة تعطيو مصوغات الوجود ودالئؿ الحضور 

وعمى سبيؿ المثاؿ ال يمكف اإلفصاح عف التجربة الفمسفية مف خالؿ عنصري الفيـ واإلفياـ 

بعيدا عف لبوس لغوي وال مجاؿ لوجود الموقؼ الفمسفي دوف تشكيؿ الخطاب المعمف عف 

 قد تعددت الدراسات المغوية بنشأة المدارس المغوية 20الحضور، ومف ىنا نالحظ أنو في القرف 

المختمفة التي تنظر لعالقة المغة والفكر وتدرسيا بوجيات النظر المختمفة مستندة كؿ منيا إلى 

وعميو فإف . فتنطمؽ منيا بالتحديد عالقتيما باألشياء واإلنساف والعالـ . فمسفة معينة خاصة بيا 

المغة و الفكر كانتا مف أىـ الظواىر الطبيعية التي شغمت فكر اإلنساف منذ القدـ وقد تناوليا 

العمماء و الفالسفة عمى إختالؼ مستوياتيـ وتخصصاتيـ، المفظ والمعنى أخذا حقيما مف ىذه 



 ب

الدراسة عمى مر العصور، والمعروؼ لدينا أف كؿ لفظ يدؿ عمى معنى فيصبح لو بمثابة عالمة 

ولـ يتوقؼ األمر في البحث في المعنى عند حد األلفاظ بؿ تجاوزىا إلى األصوات واإلشارات 

 .والرموز

وقبؿ أف نتناوؿ عالقة المغة بالفكر سنتطرؽ إلى ماذا يعني كال مفيومي وىما المغة والفكر، 

وعميو فإف المغة ليا القدرة عمى التعبير والتواصؿ بواسطة مجموعة مف العالمات المتمايزة، فال 

يمكف لمفرد أف يتكمـ مع بني جنسو ما لـ تكف لو قدرة عمى إستعماؿ العالمات مف أجؿ التواصؿ 

معيـ وىذه القدرة بذات ىي ما يشير إليو مفيـو المغة و قد إختمؼ الباحثوف والميتموف في تحديد 

مفيـو واحد لمغة عمى الرغـ مف إقرار البعض أف ىدؼ مختمؼ الجيود والدراسات التي إتخذت 

المغة موضوعا وانصبت في عمقيا في البحث عف األسس واألركاف التي تؤدي إلى ضبط مفيـو 

المغة، أما تصورنا حوؿ مفيـو الفكر ىو إعماؿ العقؿ في األشياء لموصوؿ إلى معرفتيا وقد 

أطمؽ بالمعنى العاـ عمى كؿ ظاىرة مف ظواىر الحياة العقمية وىو مرادؼ لمنظر العقمي والتأمؿ 

وفي ىذا البحث نسعى إلى دراسة إشكالية المغة والفكر وعالقة ذلؾ بمنظومة العالمات عمى ... 

ختالؼ أنواعيا ، وذلؾ في سياؽ المشروع الفمسفي الميرلوبونتي وقد قاـ ىذا الفيمسوؼ  تعددىا وا 

بترسيخ ىذه العالقة في إطار قطب روحي وقاسـ مشترؾ بيف تيارات فمسفية مختمفة وقد ذكرنا 

إدموند : في ىذه الدراسة أىـ فيمسوفيف أو قطبيف قد تأثر بيما الفيمسوؼ موريس ميرلوبونتي ىما

ما عالقة : ىوسرؿ وفرديناند دي سوسير ضمف إشكالية عالقة المغة والفكر، وعميو وجب التساؤؿ

 موريس ميرلوبونتي؟ المغة بالفكر عند الفيمسوف



 ج

كيؼ أسست الفمسفة اليونانية والحديثة لعالقة المغة والفكر؟ ما مضموف الطرح الذي حممو 

لى مفيـو العالمة؟ وما عالقة المغة والكالـ عند فرديناند دي  إدموند ىوسرؿ في مشكمة المغة ؟ وا 

سوسير؟ وما عالقة الجسـ بالعالـ عند موريس ميرلوبونتي؟ ما طبيعة المغة عنده؟ وكيؼ إرتبطت 

 تدرس عالقة المغة بالفكر فتقع كؿ واحدة منيما مف طرؼ وهناك فرضيتانالمغة بالصمت ؟ 

وتشكالف حدود األجوبة المحتممة عمى ىذه المسألة وقد وجدنا الطرؼ األوؿ يدرس ىذه العالقة 

مف خالؿ اعتباره أف المغة تجسيدا لمفكر أي صورة لو، وبالتالي ليس مف الغريب أف يطرح 

السؤاؿ حوؿ المعرفة ما إذا كاف يمكف التفكير مف دوف لغة، أو التأكيد أنو بدوف الفكر ال وجود 

لمغة ىذا موقؼ تقميدي في تفكير فمسفي وقد استخمصنا أف لغة ىي وعاء لمفكر أما الموقؼ 

الثاني فقد تبنى أف الفكر الحقيقي غير لغوي و كؿ تعبير لغوي ىو تشويو لمفكر ويميؿ البعض 

إلى أف الفكر طبيعتو تختمؼ عف طبيعة المادة أي أف في إختالؼ ىذه اإلتجاىات أنو ىناؾ مف 

يرى في الفكر ما ىو مغاير لمغة، ونجد إتجاه يقر بأف يمكف لمغة والفكر أف يتصال وينفصال في 

المنيج التاريخي والتحميمي، ومف ىنا والمنهج المستخدم في دراسة هذا البحث هو زمف واحد، 

اإلىتماـ والدراسات حوؿ فمسفة  قمة : تحديد األسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوعيمكف 

ميرلوبونتي وفمسفة ميرلوبونتي التي تحتضف عالقة المغة بالفكر، وذلؾ لصعوبة ىذه المواضيع 

الفمسفية نظرا إلى طابع الغموض واإللتباس والجودة التي يكتنزىا، وقد الحظنا مف خالؿ 

 أف موضوع عالقة المغة بالفكر عند ميرلوبونتي أنو كاف فيمينولوجيا في طرحو الدراسات السابقة

وخاصة عندما تأثر بظواىرية ىوسرؿ في دراسة الكممة عندما تفقد معناىا تتغير حتى في 

مظيرىا الحسي وقد تبدو خالية مف أي مضموف وقد أكد لنا أف عالقة الكممة بمعناىا وقد تناولنا 



 د

مذكرة في فيمينولوجيا المغة عند ميرلوبونتي وىي مكممة لنيؿ شيادة الماجستار في الفمسفة لطالب 

 فكانت 2003/2004بف سباع محمد واشراؼ األستاذ عبد الرحماف بوقاؼ لسنة الدراسية 

فيمينولوجيا المغة امتداد لفيمينولوجيا ىوسرؿ فالمغة عند وسيمة لمتواصؿ واالنفتاح عمى العالـ مف 

 .خالؿ قصدية الفعؿ التعبيري

خارجية لمترابط بيف الداؿ والمدلوؿ بؿ إف المعنى يقطف بداخؿ الكممة التي ىي داؿ 

والمدلوؿ في نفس الوقت، إضافة إلى قمة الدراسات والكتابات حوؿ فمسفة ميرلوبونتي بالمغة 

 .العربية 

 في تحميؿ العالقة التي تجمع بيف المغة والفكر مف خالؿ أف أهمية هذا الموضوعوتكمف 

نما يكممو فال فكر خارج العالـ أو خارج الكممات  والهدف من الكالـ ال يواكب فكر جاىز وا 

ىو إعطاء دراسة أو صياغة جديدة تختمؼ عف القراءات السابقة لعالقة لهذا الموضوع  دراسة

المغة والفكر عند ميرلوبونتي وقد تضمف بحثنا ىذا ىدؼ أخر ىو إكتساب مفاىيـ ومصطمحات 

 العقل التي تطرقنا إلييا قد وجدنا مفيـو ومن أهم الكممات المفتاحيةميرلوبونتية في نمط فمسفي، 

إعماؿ العقؿ في :وىو مجموعة مف المبادئ الضرورية والمعاني الكمية التي تنظـ المعرفة، الفكر

األصوات المفيدة، وعند المتكمميف المعنى القائـ بالنفس : لكالماألشياء لموصوؿ إلى معرفتيا، ا

 مجموع مف األصوات المفيدة وىي ما يعبر بيا كؿ قـو عف  المغةالذي يعبر عنو باأللفاظ،أما

 ىو صورة الذىنية مف حيث ىي وضع بإزائيا المفظ، ويطمؽ عمى ما يدؿ المعنىأغراضيـ، و

عميو القوؿ يقصد بالشيء أو ما يدؿ عميو القوؿ الكالـ، وغيرىا مف الكممات التي تداولت في 

 .بحثنا ىذا



 ه

 عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى ترجمة ومن الصعوبات التي واجهتنا إلنجاز هذا البحث

ضؼ إلى ذلؾ إقتناء الكتب يكمفنا الكثير مف الجيد والوقت " العالمات"كتاب موريس ميرلوبونتي 

 :لمحصوؿ عمييا، ومف المصادر التي إعتمدنا عمييا إلنجاز البحث كتاب موريس ميرلوبونتي

ومف  (محمد محجوب)" تقريظ الحكمة "و (قزحيا خوري)أخذنا بالترجمة '' تقريظ الفمسفة"

عالء )" عالقة الفمسفة بالعمـو اإلنسانية : دراسة في فمسفة ميرلوبونتي" المراجع التي إستعممناىا 

مقاربات في فمسفة المغة لدليؿ محمد بوزياف وأخروف وغيرىا " المغة والمعنى"، و(مصطفى أنور

األولى عدـ توفر : مف المراجع، ومف بيف المعوقات األخرى التي واجيتنا أثناء إعداد ىذا العمؿ

ترجمة ألعماؿ ميرلوبونتي مما اضطررنا إلى بذؿ جيد كبير عمييا واألخرى تمثمت في صعوبة 

إستخالص األفكار األساسية في نصوص ميرلوبونتي بسبب تعقيدىا إضافة إلى ذلؾ قد واجيتنا 

صعوبة في تقسيـ الييكمة لخطة البحث، وذلؾ مف خالؿ تنظيـ تصورات ومفاىيـ وعناصر مع 

بعضيا البعض ولفيـ المغة والفكر يجب أف نفيـ فكره ونظريتو وقد إتبعنا النقاط األساسية التالية، 

 .في ىذا المشروع المتواضع فقسمناه إلى ثالثة فصوؿ 

إستيمنا في ىذا البحث بمقدمة لموقوؼ عمى حيثيات الموضوع ، وأىـ إشكالياتو والمناىج 

مقدمة وثالث : وقد دعت طبيعة ىذا الموضوع أف يكوف مقسما. المتبعة في تحميؿ ىذا البحث

 :فصوؿ، ولكؿ فصؿ مباحث

المبحث األوؿ جينيالوجيا : تحديد معالـ المغة والفكر بمبحثيف: الفصؿ األوؿ جاء بعنواف

 .المغة والفكر والمبحث الثاني كرونولوجيا المغة والفكر



 و

أما الفصؿ الثاني جاء تحت عنواف رؤية ىوسرؿ ودي سوسير في المغة مف خالؿ مبحثيف، 

المبحث األوؿ ىوسرؿ ومسألة المغة والمبحث الثاني طبيعة الكالـ عند دي سوسير، أما الفصؿ 

المعنوف بػعالقة التفكير والتعبير في إطار مبحثيف المبحث األوؿ جاء تحت عنواف : الثالث

 .العالقة بيف الجسـ والعالـ أما المبحث الثاني قد تضمف المغة والفكر 

أما الخاتمة تناولنا فييا حوصمة كانت عبارة عف نتائج تتضمف أجوبة لألسئمة التي طرحنا 

 .سالفا
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الفصل األول 

 تحديد معالم المغة والفكر

جينالوجيا المغة والفكر : المبحث األول

كرونولوجيا المغة والفكر : المبحث الثاني

" إننا ال نفكر إال داخؿ الكممات"

، 4، ط(المغرب)عبد العالي، دفاتر فمسفية ، دار توبقاؿ لمنشر محمد سبيال، عبد السالـ بف

. 75، ص 2005
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:تمهيد  

إف السؤاؿ عف عالقة المغة بالفكر ال يختمؼ كثيرا عف سؤاؿ الفمسفة بما تضمنتو مف 

إستراتيجيات مختمفة، فقد ثار جدؿ كبير بيف العمماء والمفكريف بشكؿ قضية توافؽ المغة والفكر 

ىؿ يوجد فكر مجرد بدوف رموز لغوية أو إف المغة والفكر مظيريف : فكاف التساؤؿ. وتفاعميما

ىؿ ىناؾ ارتباط بيف : لعممية سيكولوجية واحدة، كوجيي قطعة عممة واحدة؟ والسؤاؿ بوجو أخر

طبيعة نظاـ المغة ورموزىا مف جية، وبيف تفكير المجتمع ىذه المغة والفمسفة ومظاىر التفكير، 

 1التي أنتجيا وينتجيا ىذا المجتمع مف جية أخرى؟

لغة طبيعية : سنتطرؽ إلى ما تمثمو المغة وسيمة لمتواصؿ بيف الكائنات الحية وىي ضرباف

شارات وأصوات  كبعض حركة الجسـ واألصوات الميممة، ولغة وضعية وىي تتركب مف رموز وا 

فالمغة الوضعية  (ىذه لغة خاصة باإلنساف)متفؽ عمييا مف قبؿ الجميع ألداء المشاعر واألفكار 

 ثـ ننتقؿ إلى مفيـو الفكر . 2ىي أيضا مف مميزات اإلنساف وىي تشير إلى طبيعتو العقمية

Penssé ىو حركة اإلدراؾ العقمي المقابؿ لإلدراؾ الحسي ولمحدس، وىو جممة المدركات 

 3.(أفكار فالف في مسألة كذا)والتصورات العقمية وغالبا ما يستعمؿ عندئذ صيغة الجمع فيقاؿ 

                                                           
  .144 ، ص 1980 ، 1، ط (القاىرة)توفيؽ محمد شاىيف ، عمـ المغة العاـ ، مكتبة الوىبة   1

2
  .168، دط ، ص (فمسطيف) جالؿ الديف سعيد ، معجـ المصطمحات و الشواىد الفمسفية ، دار الجنوب لمنشر  

3
  .126 ، ص 2008، 1، ط (القاىرة)، دار كتاب الحديث (أىـ المصطمحات وأشير األعالـ ) محمود يعقوبي، معجـ الفمسفة  
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وقد تعرضت عالقة المغة بالفكر إلى مسارات متعددة ومختمفة و بذلؾ سنمجأ إلى دراسات 

سابقة منيا إلى الفمسفة اليونانية التي أعطت إىتماميا الكبير ليذه اإلشكالية أال وىي المغة والفكر 

مف خالؿ  مفيـو  (Aristote (فكمما إتسع نطاؽ المغة تعددت فروع الفكر نتناوؿ مثال أرسطو

وىو فيمسوؼ يوناني وقد كانت لو عدة كتابات،  (ـ . ؽ 384 )عالقة المفظ بالمعنى وقد ولد في

منيا الفيزياء والشعر والموسيقى والميتافيزيقا والمسرح، ويعد مف أىـ المفكريف الذيف كانوا ناشطيف 

والفمسفة الحديثة قد إىتمت ىي أيضا بالمغة والفكر مف خالؿ مفكرييا مف . في الفترة اليونانية

وغيرىـ مف الفالسفة ثـ نمر إلى المرحمة األخرى  س   وفرانز بوا (Franz Boas)بينيـ ىمبولت 

 إلتجاه المغة (Hiedgger Martine) ىي الفمسفة المعاصرة مثال نأخذ بإسيامات مارتف ىيدغر

 .والفكر وغيره مف الفالسفة المعاصريف 

لذا ستكوف إشكالية الفصؿ أصؿ عالقة المغة بالفكر ىما محوراف في الفصؿ األوؿ إنطالقا 

ما مفيـو المغة؟ ما مفيـو الفكر؟ وما المقصود بعالقة المغة : مف إشكاليات الجزئية أىميا

 بالفكر؟ وكيؼ نظرف الفمسفات السابقة لثنائية المغة والفكر؟

 .كؿ ىذه التساؤالت، سنتناوليا بالتحميؿ و المناقشة متبعيف العناصر التي ذكرت سمفا 
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 تحديد معالم المغة والفكر: المبحث األول

 جينيالوجيا المغة والفكر 

 مفيـو المغة  (1

تعددت معاني المغة بتعدد التفسيرات والطرؽ، وقد شغمت مشكمة البحث في ماىية المغة مف 

طرؼ لغوييف ومشتغميف بفمسفة المغة، وقد تناولت موضوع اإلنساف الذي كاف يمتمؾ في ذاتو عدة 

 .أسئمة حوؿ منشأ أو طبيعة المغة

 :المعنى المغوي- أوال

ورد في المعجـ الفمسفي أف المغة ىي كؿ وسيمة لتبادؿ المشاعر واألفكار كإشارات "

ذلؾ أنيا تنقؿ إلينا الرسالة، فعمى .فحركات الجسـ تعد لغة في ذاتيا  (...)واألصوات و ألفاظ 

سبيؿ المثاؿ تعد أعراض المرض رسالة يتـ بواسطتيا المريض والطبيب عمى سواء بنوعية  

إف كؿ حركات الخرساء وكؿ صخب مف حولنا يعبر عف : وطبيعة المرض، عميو يمكننا القوؿ

 نخمص مما أشرنا 1"رسالة تشير إلى شيء بعينو، واليدؼ مف ىذه اإلشارة التواصؿ مع اآلخريف،

 :إليو إلى تأكيد إلى عنصريف

  شارات وحركات لغاية فكؿ ىذه إف بنية المغة ىي عبارة عف أصوات مركبة ورموز وا 

العناصر التي تتضمنيا المغة تيدؼ إلى تحقيؽ نفس الغرض أو نفس المعنى وىو التعبير 

 .عف األحاسيس و الرغبات واألفكار

                                                           

1 .25 ص س،.د، د،ط ، (القاىرة ) سالمة صالح فرح ، طبيعة العالقة بيف المغة و الفكر ، مجمس الثقافة العاـ 
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  إنيا تمثؿ ضرورة اجتماعية مف خالؿ اعتبارىا أداة يستخدميا أفراد المجتمع في التبميغ

فصاح عف ما تختمجو أذىانيـ ىي عبارة عف غرض ال يستطيع اإلنساف االستغناء عنو  وا 

 .ألجؿ تحقيؽ ذاتو في الوجود

 باىتماـ المفكريف عمى مر العصور والدىور واألياـ Langageو منو قد حظي مفيـو المغة "

عمى اختالؼ اىتماماتيـ العممية والفكرية والعممية، لذلؾ كثرت تعريفات المغة وتعددت معانييا 

 1"حتى أصبحنا ال نستطيع أف نقرر أف ىذا التعريؼ أصح أو أدؽ مف غيره 

 .وقد جاء في الصحاح تاج المغة وصحاح العربية أف المغة مف لغا، نمغو، لغوا أي قاؿ باطال" 

 .والمغة أصميا لغي أو لغٌو، والياء عوض، وجمعيا لغا مثؿ بُبرة، وبرىً ... لغوت باليمف : يقاؿ

 و شبييا بالتاء التي يوقؼ عمييا بالياء (بفتح التاء)سمعت لغاتيـ : وقاؿ بعضيـ. ولغات أيضا

 2."وبالنسبة إلييا وال تقؿ لغوىُب بفتح الالـ و لكف يجب ضـ الالـ

 وقد أىتـ العرب بالمغة مف جية دراستيا لأللفاظ والنحو والتراكيب وكذلؾ مف ناحية تعريفيا 

المغة ما يعبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ، وتطمؽ أيضا عمى ما يجري عمى  (الجرجاني)يعرفيا "

، ألف المساف ىو اآللة التي يتـ بيا النطؽ أو تطمؽ عمى الكالـ المصطمح عميو أو  لساف كؿ قـو

عمى معرفة أفراد الكممة وأوضاعيا، لكف عمماء النفس يوسعوف معنى المغة ويطمقونو عمى 

 3"مجموع اإلشارات التي يعبر بيا عف الفكر 

 
                                                           

1 .16س ،ص .ط ،د. إبراىيـ مصطفى إبراىيـ، فمسفة المغة نشأتيا و تطورىا و ابرز أعالميا، جامعة اإلسكندرية ،د
  

2 .16 المرجع نفسو ، ص 
  

ط ، .،د (لبناف)، الشركة العالمية لمكتاب(باأللفاظ العربية و الفرنسية و اإلنجميزية و الالتينية) جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي3
  .286 ، ص 1994
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 :ثانيا المعنى االصطالحي

مما الشؾ فيو أف محاولة إيجاد تعريؼ جامع مانع لمغة أمرا ليس باليسير قد يتبادر إلى "

الذىف ولعؿ السبب في ذلؾ يعود إلى طبيعة المغة ذاتيا، فقد بذؿ عمماء المغة والفالسفة المغوييف 

جيودا مضنية بغية إيجاد تعريؼ مالئـ ليذا المصطمح فاختصاص اإلنساف بالمغة  وتميزه بيا 

عف غيره مف الحيوانات قد أثارت قديما ومازالت تثير تطمع اإلنساف إلى معرفة طبيعة المغة 

اإلنسانية، وما يميزىا عف صيحات الحيواف؟ ومف ىنا ظير في تاريخ الفكر المغوي تعريفات 

متعددة اختمفت باختالؼ المدارس المغوية التي ينتمي إلييا عمماء المغة غيرىـ مف الميتميف 

  1''بدراسة ىذه الظاىرة، سواء كانوا قدماء أو محدثيف أو معاصريف

لقد إختمؼ الباحثوف والميتموف في تحديد مفيـو واحد لمغة عمى الرغـ مف إقرار البعض " 

أف ىدؼ مختمؼ الجيود والدراسات التي اتخذت المغة موضوعا انصبت في عمقيا في البحث 

 سابير  إدواردعف األسس واألركاف التي تؤدي إلى ضبط مفيـو المغة، اخذيف بعيف االعتبار جـز

Edward Sapir) ) الذي يرى مف خاللو تناسبا عكسيا بيف كثرة حديثنا واستعمالنا لمغة بمقابؿ

نما . طرح سؤاؿ الماىية  إف الغرض ىنا ال يتعمؽ بتتبع ىذا اإلختالؼ في التعريؼ  التنويو بو وا 

محاولة السعي إليجاد تعريؼ يحاوؿ أف يقؼ عمى المغة بشكؿ سميـ عاكسا كنة عناصرىا وحقيقة 

 2."مكوناتيا

                                                           

.28 سالمة صالح فرح ، طبيعة العالقة بيف المغة و الفكر، المرجع السابؽ ، ص  1
  

 ، 2010 ، 1، ط (الجزائر)، الدار العربية لمعمـو ناشروف  (قراءة في التصور التحميمي) بشير خميفي ، الفمسفة و قضايا المغة 2
   .31ص 
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وقد أجابت المغة عف سؤاؿ الوجود فأصبح اإلنساف يعي ذاتو مف خالؿ إستخداـ وسيمة 

يعرؼ المغة بوصفيا أصوات أبو فتح عثمان بن الجني "الخطاب والتواصؿ مع األخر لذا نجد 

فيرى  (André ) Lalande  أندري الالنديعبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ أما الفيمسوؼ الفرنسي

في معجمو الفمسفي أف المغة بمعناىا الواسع ىي كؿ نظاـ مف الرموز واإلشارات يصمح أف يكوف 

بينما يعرؼ إدوارد سابير المغة عمى أنيا وسيمة لمتواصؿ اإلنساني . وسيمة لمتواصؿ اإلنساني

 أما تعريؼ 1''تيدؼ لتوصيؿ األفكار والعواطؼ والرغبات بواسطة نسؽ مف الرموز، (...)تحديدا 

 إف المغة تعني كؿ إنتاج مشتؽ ألنواع الرموز والدالالت المؤدية (Julia Kristeva) جوليا كرستيفا

لوظيفة حقيقية في كؿ خطاب إنساني إنيا أيضا الخاصية اإلنسانية ألحداث التواصؿ الجنسي 

 2''البشري بواسطة نسؽ مف الرموز الصوتية 

نالحظ مف خالؿ ىذه التعاريؼ المختمفة لمغة أنيا تمثؿ أساس الخطابات ومختمؼ 

وقد ارتبطت بالموضوعات السابقة . النقاشات فتحمؿ في طياتيا دالالت ذات توجو اجتماعي

بالمنطؽ والميتافيزيقا والدليؿ عمى ذلؾ وجود شذرات متفرقة مف عمميـ الفمسفي منيا طبيعة نشأة 

المغة فالمغة كاف ليا دور في تبادؿ الخبرات والميارات واألفكار وقد أصبحت أداة مف أدوات 

 .التفاىـ  واالحتكاؾ في مختمؼ مجاالت الحياة

إف المغة ىي مجموع الشروط التي تجعؿ بناء المساف ممكنا وحظوظ ىذه الشروط كبيرة لتكوف "

ذا أمكف إكتساب . صالحة ميما كاف المساف فالمغة وظيفة إنسانية، وظيفة مرتبطة بالحس وا 

باستثناء - المساف مف األلسف فذلؾ راجع عمى األقؿ جزئيا إلى الصيغة الفطرية لمغة فكؿ طفؿ
                                                           

31 المرجع نفسو ، ص   1
  

2 .31 المرجع نفسو ، ص 
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والطفؿ الصيني الذي نشأ –ميما كاف  (أو عدة ألسف)عمى إكتساب لساف - حالة القصور الذىني

عمى أنو يجب أف - في فرنسا عمى وجو أكمؿ و يقابؿ ذلؾ الطفؿ الفرنسي الذي ربي في الصيف

 فالمغة تكوف المجاؿ النظري لمساف التي يتـ عف 1."يتـ تعمـ المساف األوؿ في الوقت المناسب 

بالمعنى الحقيقي وظيفة التعبير المفظي عف الفكر الداخمي والخارجي ."طريقيا تحقيؽ مبدأ التفسير

 2"إف بنية التكمـ ىي ليست المغة بالضرورة وال حتى لغة داخمية، تودي إلى المغة الداخمية لمكالـ

 :مفهوم الفكر (2

تعددت تعريفات لمفكر بتعدد اإلتجاىات الفالسفة مف خالؿ ما انطوت عميو مف األسس 

 .التي وضعتيا لمفكر

 المعنى المغوي لمفكر- أوال

في المساف الفكر والفكر أعماؿ الخاطر مف الشيء، وبيذا يكوف الفكر  ابن منظور يورد"

إعماؿ الذىف في تدبر األمور المتعمقة في الشؤوف الديف والدنيا، ومحاولة البحث فييا لموصوؿ 

إلى حقيقتيا والفكرة كالفكر في الشيء وأفكر فيو والتفكر بالمعنى وال تتوقؼ دالالت مادة الفكر 

 إلى ترادؼ ميـ بيف داللتي كممتي الفكر والتأمؿ يقوؿ  ابن منظورعند ىذا الحد، حيث يشير

إف ىذه الداللة يغمب عمييا الطابع المعرفي ذلؾ أنيا نشترط في . والمصدر الفكر: موضحا ذلؾ

 فالفكر يرتبط بعدة 3"فعؿ التفكير القصدية بمعنى أف يكوف منصبا عمى ىدؼ يود الوصوؿ إليو

                                                           

1 .67 ، ص 2007 ، 1.، ط (بيروت)عبد القادر المييري ، بناية بيت النيضة :  روبير مارتاف ، مدخؿ لفيـ المسانيات ، تر
  

2
 . 721، ص2008ط، .،د(بيروت)، عويدات لمنشر والطباعة 2 أندريو الالند، موسوعة الالند الفمسفية، مج 
54سالمة صالح فرح، طبيعة العالقة بيف الفكر و المعنى، المرجع السابؽ، ص  3
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دالالت منيا التأمؿ الذي كاف يمثؿ في فترة سابقة أساسا معرفيا كاف يستعممو الباحث العممي، 

 .الكاتب، حتى فيمسوؼ في تفسير ظواىر الكوف ووضع قوانيف تضبط ظاىرة معينة

في مقابؿ مادة الفكر ما تحممو مف داللة إيجابية نالحظ أف مادة العقؿ تحمؿ داللة سمبية "

الحجر والنيي ضد الحمؽ، والجمع العقوؿ، يالحظ أف داللة العقؿ غمبة السمة السمبية : العقؿ

عمييا فالمراد بيا اإلمساؾ والحجر، مقابؿ الداللة اإليجابية التي سبؽ وحددناىا لمادة الفكر 

 أف الفكر ترتيب أمور لتؤدي إلى الجرجانييرى  (...)والمراد بيا القصدية التي تيدؼ لمتأمؿ

المجيوؿ فإذا كاف اإلستدالؿ المنطقي ىو عممية اإلنتقاؿ مف المعمـو إلى المجيوؿ، فإذا الفكر 

 1"ترتيب ىذا اإلنتقاؿ حتى يكوف الحكـ قائما عمى الدقة و التمحيص، وبيذا يكوف الفكر أشمؿ 

أي أنو يمتاز بصيغة الشمولية والعمومية وينطوي عمى عدة مفاىيـ كاإلستدالؿ والتأويؿ 

 .التي تقـو عمى أساسيا دراسة ذات اإلنساف وكؿ ما يربطو بالوجود

 ثانيا المعنى العممي لمفكر  

فالفكر عبارة عف عممية فيزيولوجية مخية تمارسيا القشرة المخية عمى شكؿ موازنة بيف 

االنطباعات األتية مف البيئة المحيطة الجغرافية و االجتماعية عبر أعضاء الحي باالستناد إلى 

صدار أحكاـ عمييا، واستنباط نتائج إيجابية منيا  فحتى العمـ يبرز لنا دور 2."المغة و المعرفة، وا 

 .الفكر في الجانب اجتماعي 

 

 
                                                           

1 54 المرجع السابؽ، ص
  

55 المرجع نفسو، ص 2
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 المعنى الفمسفي لمفكر: ثالثا

في معجـ الفمسفي الفكر العقؿ في األشياء الموضوعة ومعرفتيا ويطمؽ بالمعنى العاـ عمى "

كؿ ظاىرة مف ظواىر الحياة العقمية وىنا يمتقي المعجـ الفمسفي مع ما جاء في لساف العرب مف 

أف الفكر توظيؼ لمعقؿ لمبحث في األمور المتعمقة بشؤوف الديف والدنيا وصوال إلى معرفتيا، 

وجعؿ الفكر لفظا يطمؽ عمى جميع العمميات العقمية، وىنا يتسع مفيـو الفكر،فمظاىر الحياة 

الخ ...العقمية متعددة تشمؿ عمى العديد مف الظواىر المختمفة، فإدراؾ والتذكر والتأمؿ والتفكر 

وبالتالي ال يمكف أف تكوف ىي الفكر  "1".والتي أمعنا النظر فييا ال وجدناىا تؤدي وظائؼ الفكر

ذاتو ألنو أعـ وأشمؿ منيا إلى جانب ذلؾ يعد الفكر مناقضا لمحس الذي ال يمكنو إدراؾ أال 

المتناىي و المحدود،الفكر ىو ترجمة ألفكار أو أراء الذي ينتج بدوره لغة تكوف إما منطوقة أو 

 ."الخ...إشارات و تكوف ىذه العمميات متبوعة إما بالتأمؿ أو التذكر

فيعتبر الفكر مادة ذات تنظيـ عضوي خاص الذي بواسطتو يتـ إنعكاس العالـ الموضوعي في 

يظير الفكر خالؿ عممية أنشطة اإلنساف االجتماعية " الخ ...شكؿ مفاىيـ و أحكاـ ونظريات 

 بافموف واإلنتاجية ويضمف انعكاسا وسيطا لمواقع ويكشؼ الروابط الطبيعية داخمو، وقد بحث

(PAVLOVE)  اآلليات الفيسيولوجية المادية لمفكر وأسفرت أبحاثو عف نظريتو في النظاـ

باعتباره يرتبط إرتباطا ال ينفصـ بالدماغ، اليمكف تفسيره –اإلشاري الثاني و مع ذلؾ فإف الفكر 

                                                           

1 .56 المرجع السابؽ ، ص 
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بصورة كاممة إال بنشاط الجياز الفيسيولوجي، وترتبط بداية الفكر أوليا بالتطور االجتماعي أكثر 

 1"ما ترتبط بالتطور البيولوجي فالفكر نتاج اجتماعي مف حيث أسموب بدايتو

 :والفكر عند الفالسفة ثالث معاف" 

  حركة النفس في المعقوالت سواء كانت بطمب أو بغير طمب أو كانت مف المطالب إلى

 .المبادئ وىذا المعنى الذي يتضمف معنى الحركة 

  حركة النفس في المعقوالت مبتدئة مف المطموب المتصور إلى مبادئو الموصمة إليو إلى أف

 .تجدىا و ترتبيا فترجع منيا إلى المطموب 

  الحركة األولى مف ىاتيف الحركتيف أعني الحركة مف المطالب إلى المبادئ مف غير أف توجد

2."الحركة الثانية معيا 
 

إال أف بعض الفالسفة يوسعوف معنى الفكر و يطمقونو عمى جميع ظواىر النفس، مثاؿ ذلؾ   " 

ماىو الفكر؟ إنو الشيء الذي يشؾ، (التأمالت) في كتاب (René Descartes)  رنيه ديكارتقوؿ 

ويفيـ ويدرؾ، ويثبت، ويريد، أو اليريد، ويتخيؿ، ويحس و في ىذا القوؿ دليؿ عمى أف معنى 

الفكر عند ديكارت يشمؿ اإلحساس و اإلدراؾ والتخيؿ والشؾ واإلثبات واإلرادة وقد بطؿ اليـو 

إستعماؿ لفظ الفكر بيذا المعنى العاـ حتى ديكارت نفسو لـ يطمؽ لفظ الفكر عمى الحاالت 

 3"اإلنفعالية و اإلرادية إال مف جية ماىي حاالت تدركيا النفس بإعماؿ الفكر فييا

                                                           
1
،دار الطميعة لمطباعة :، تر(وضع لجنة مف العمماء و األكادمييف السوفياتييف) روزنتاؿ يوديف ،الموسوعة الفمسفية   سمير كـر

  .332س ،ص .ط ،د.،د(بيروت)والنشر
.155المرجع السابؽ، ص (باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجميزية واليونانية) جميؿ صميبا ، المعجـ الفمسفي 2

  
. 155 المرجع نفسو ، ص  3

  



18 

فقد أقتصر الفالسفة المتأخروف عمى إطالؽ لفظ الفكر عمى األفعاؿ العقمية دوف غيرىا إف "

 ىو القوة اإلنتقادية والفكر المتعالي عنده ىو الفعؿ (Emmanuel Kant) إيمانويل كانتالفكر عند

الذي يربط لظواىر بقوتي الفيـ والحدس والفكر عند ميت دوبيراف ىو القوة الداركة التي ترد الكثرة 

 .1"إلى الوحدة

ومف ثـ فإف فكر اإلنساف يتـ في أوثؽ اإلرتباط مع الكالـ ونتائجو يعبر عنيا في المغة "

ويشتمؿ التفكير عمى عمميات مثؿ التجريد والتحميؿ والتركيب وصياغة مياـ محددة، ونجد حقيقة 

أف الفكر قادر عمى أف يعكس الواقع إنعكاست معمما تعبيرا عنيا في مقدرة اإلنساف غمى تكويف 

 2"المفاىيـ العامة 

 :عالقة المغة بالفكر (3

يعتبر الفكر أحد الوسائؿ األساسية  لتعبير عف الذات أي ما يختمج فييا مف مشاعر وعما 

ما تكتنزه مف معاني ودالالت فالفكر يساعد اإلنساف عمى اإلفصاح بالكالـ المنطوؽ أو المغة 

 .المكتوبة أو اإلشارة أو الرمز أو الرسـ أو الموسيقى أو غير ذلؾ

وتعتبر المغة أداة تسييؿ عممية التفكير، فالفظ ىو أفضؿ وسيمة لمتعبير عف أفكار الفرد "

والمغة تساعد التفكير، عف طريؽ . عندما يعجز عف التعبير المفظي فيستخدـ اإلشارة أو الحركة

إمداد الفكرة التي تتحدد في الذىف الفرد بالمفظ المقابؿ ليا أو المرتبط بيا، فالفرد ال يستطيع 

التعبير عف أفكاره إال أذا توافر لو المفظ الذي يتفؽ مع أفكاره، أف الفكرة أو الصورة الذىنية أو ما 

                                                           

.156 المرجع نفسو ، ص  1
  

.333، المرجع السابؽ، ص (وضع لجنة مف العمماء و األكادمييف السوفياتييف) روزنتاؿ يوديف ، الموسوعة الفمسفية  2
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يعرؼ بالمدرؾ الكمي، تعتبر مف المدركات الحسية في النشاط الذىني، و ىي تحتاج بعد تحميميا 

 1."وتركيبيا إلى لغة لتحديد ىذا المدرؾ و تثبيتو

ويعتبر المفظ مساعدا ميما في بناء الصورة الذىنية، باستخدامو في التسمية العناصر 

المختمفة التي يحمؿ إلييا المدرؾ الحسي وفي بنائيا كذلؾ، والمغة ليست األصوات المسموعة 

نما ىي المعنى الذي يدؿ عميو والصمة بيف الفكر والصمة بيف المغة والفكر قوية،  مجردة وا 

نما تنمو في المجتمع و مما يؤكده قوة الصمة بيف المغة والفكر، أف ."فاألفكار ال تنمو في فراغ وا 

الفرد يفكر إستجابة لما يسمعو مف اآلخريف، ورغبة منو في أف يحمؿ إلييـ ما يفكر فيو، وكما 

كاف التفكير في معناه الخاص يتمثؿ في اإلدراؾ والمالحظة والمقارنة والوصوؿ إلى نتائج، فقد 

 2".تبيف أف جزءا مف التفكير يجري مف غير لغة أو صورة ذىنية

وقد تنوعت نظريات الصمة بيف المغة والفكر حسب تنوع المدارس واإلتجاىات  (...)"

الفمسفية المختمفة فيناؾ اتجاىات أو نظريات يميؿ القائموف بيا إلى الفصؿ بيف المغة والفكر 

وذلؾ إلختالفيما في الطبيعة الوظيفة والمدلوؿ ىذا الرأي أف المغة ال تؤثر في الفكر وال تتأثر بو 

وقد ترتب عمى ىذا الفصؿ الوقوع في العديد مف المفاىيـ المغوية . وبالتالي ال عالقة بينيما

المغموطة التي عزلت المغة عف المعاني اإلنسانية العميقة، التي تنطوي عمييا متجاىمة أف األلفاظ 

فمف خالؿ يظير اإلنساف ما كؿ بداخمو مف مشاعر وكؿ ما بعقمو مف "، 3"ىي منافذ الشعور

األفكار واختراعات، لتجسيد عمى أرض الواقع، استنادا إلى أف األلفاظ في حقيقتيا ماىي إال 

                                                           

.216،ص2008ط،.، د(بيروت)طامي، تطور المغة و التفكير لدى األطفاؿ،الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ و التوريداتؽ نايفة  1
  

.217 المرجع نفسو، ص 2
  

. 127 سالمة صالح فرح، طبيعة العالقة بيف المغة و الفكر،المرجع السابؽ، ص 3
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معاف متمظيرة، وليذا كاف عمى الفكر أف يبذؿ قصارى جيده في فيـ المفظ وما ينطوي عميو مف 

و ىناؾ نظرية تقؼ عمى طرؼ (...)معاف حتى يتسنى لو الوصوؿ إلى فيـ أعمؽ لمنفس البشرية

فالمغة ىي الفكر والفكر ىو المغة، . النقيض مف النظرية السابقة ألنيا تؤكد ذوباف المغة و الفكر

 1."وال يوجد فاصؿ بينيما

فتمظير عالقة المغة و الفكر في إطار مستوى لغوي تصويري، و نجد عدة المواضيع تتبنى 

الطرح الذي يحمؿ مشكالت ترتبط بالفكر منيا ما الذي يميزه عف العقؿ؟ وعف الوعي؟ و ىؿ 

يمكف الجـز بأف عالقة المغة بالفكر تتحدد "يمكف الفصؿ بيف المغة و الفكر؟ و مف ىنا نجيب أف 

جدال بما يؤوؿ إلى معادلة متسمسمة مؤادىا أف المغة ىي التفكير يتحرؾ ليحرر نفسو فيدرؾ ثـ 

 :و تمثؿ ىذه المعادلة قضيتيف. ىو يدرؾ نفسو بنفسو

أف التطمع إلى محتوى الفكر متعذر خارج حدود المغة و بالتالي فإف المغة سبب تتوصؿ بو إلى -

و حيث أف ىذا السبب ضروري متحتـ فإنو مف حيث اإلعتبار و التقدير قائـ مقاـ ما . فكرة

 2."يتمخض عنو و ىو الفكرة

أما القضية الثانية فتتمثؿ في أنو ال تفكير بال لغة و ال لغة يدوف تفكير و ىذا مرماه أال كالـ "-

و يتبيف مف المعادلة نفسيا أف عالقة المغة . بغير محتوى، فما لـ ينطو عمى مضموف فيو لغو

بالتفكير عالقة إجرائية و عالقة إنعكاسية في األف معا ىي إجرائية ألنيا تتسمط عمى الخارج 

فالمغة يفيـ اإلنساف غيره مادة فكره، و المغة ىي التي تنجز عممية اإلدراؾ الخارجي ثـ بيا أيضا 

                                                           

. 127 المرجع نفسو،ص 1
  

.27،ص1986ط، .،د(تونس)ي، المسانيات و أسسيا المعرفية، الدار اتونيسة لمنشر والتوزيعد عبد السالـ المس 2
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نالحظ مف خالؿ قرائتنا لمقضيتيف أنو ال نستطيع أف . 1"يتسنى لفكر المتكمـ أف يفيـ مادة تفكيره

نفكر خارج المغة أو حتى بناء جممة أو فكرة دوف أف نعود إلى الفكر الذي يمتمؾ الصياغة 

 .المنطقية و التحميمية في طرح مادة معرفية معينة، أو إيصاؿ فكرة ما لمطرؼ األخر

فالفكرة و الكممة تعبراف عف ماىية اإلنساف وكينونتو و خاصة تمؾ المنظومة المغوية التي أعمنت "

واستثمرتو مدارس  (...)بشكؿ صريح عف ميالد المغة الحدسية في الخطاب الفمسفي المعاصر 

الفكر المساني الحديث وبذلؾ قد تمكنت المغة مف خمؽ فكر فمسفي يعطي لسمطة الروح و المعرفة 

أف تييمف عمى ذواتنا وتقاـو كؿ ما ىو مادي وآلي داخميا، لتصبح تمؾ المغة الروحية نموذجا 

 وعميو فالعقؿ ال يتجمى استخدامو في الجانب 2"لسانيا يعبر عف تمظير الفكر وتجمياتو معانيو

المادي فال يقاس بالكـ أو الكيؼ ألنو ليس شيء متمظير لمعياف فيو خفي وبصريح العبارة 

 .يتميز بطابع روحي أكثر مف ما ىو مادي

عالقة وثيقة "فمف خالؿ ىذا الطرح نتوصؿ أنو ال يمكف أف نفصؿ بيف المغة والفكر وعميو 

ألف الفكر يبحث في المغة عف صورة تعبر عنو والمغة تبحث في الفكر عف فعؿ عقمي يعادؿ 

ليا، ومف العبث فصؿ األفكار عف األلفاظ المعبرة عنيا فصال تاما ألف الفكر و التعبير يسيراف 

 3"جنبا إلى جنب

 

 
                                                           

.28المرجع نفسو،ص 1
  

،ص 1،2070، ط(بيروت)، الدار العربية لمعمـو و الناشروف(مقاربات في فمسفة المغة) دليؿ محمد بوزياف وآخروف، المغة والمعنى2
  .167،168ص

.156، المرجع السابؽ،ص(باأللفاظ عربي فرنسي و إنجميزي و التيني)جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي 3
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 :كرونولوجيا المغة و الفكر: المبحث الثاني

 :عند اليونان 

إف مف أىـ الحركات التي أحدثت إنتقاال في البناء المعرفي مف المطمؽ إلى النسبي و 

إىتمت باإلنساف وجعمتو مقياس األشياء عكس الحقب التاريخية السابقة و يتمثؿ التغيير في كيفية 

ستحدثت أسموب اإلقناع في الخطابة وقد  طرح األفكار واألراء وفؽ أساليب منطقية معينة وا 

أضفت مبدأ الشؾ في صفوؼ المجتمع اليوناني و قد إستعممت األلفاظ وفؽ المبتغى الذي تريد 

تحقيقو،وىذه التحوالت شممت مختمؼ المجاالت ولـ تنحصر في الجانب المعرفي فقط  وبالتالي 

إف التحوالت السياسية التي عرفتيا اليوناف في تسيير المجتمع، مف حكـ أرستقراطي إلى حكـ "

ديمقراطي، أدت إلى تغيير في الكثير مف التصورات واألراء، وأدت بشكؿ خاص إلى تغيير في 

مف ىنا دعت الضرورة إلى وجود معمميف يمقنوف مختمؼ المواطنيف . فكرة الفرد القائد و الحاكـ

أساليب ومختمؼ فنوف الحكـ، كما أف موضوع الفمسفة ذاتيا قد تغير في تمؾ المرحمة مف 

وقد عبرت السوفسطائية كحركة فمسفية عف ىذا التغيير . اإلىتماـ بالطبيعة إلى اإلىتماـ باإلنساف

والتحوؿ ، في شكؿ اإلىتماـ بالمغة والبالغة والخطابة، ومف ىذه الزاوية أو مف الوجية يجب 

وقد كاف " ىـ أوؿ الواضعيف الحقيقييف لعمـ الخطابة  1"اإلقرار بأف فالسفة الحركة السوفسطائية 

الخطاب يحمؿ أو يستعمؿ كوسيمة اإلقناع الجانب األخر في الحديث دوف اإلىتماـ بالخطأ أو 

 2"الصواب الذي يتخمؿ الكالـ واأللفاظ 

                                                           

.11، ص2005، 1، ط(بيروت)دار الطميعة ، (نقد المنعطؼ المغوي في الفمسفة المعاصرة) الزواوي بغورة، الفمسفة و المغة  1
  

2 .12 المرجع نفسو ، ص 
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وعمى ىذا األساس مف الفيـ لمكانة المغة والخطابة، يرى الدارسوف و المؤرخوف أف "

السوفسطائية، بوصفيا حركة فمسفية وسياسية وقد إستطاعت تحويؿ موضوع الفكر اليوناني إلى 

ومف ىنا نستخمص أف القوؿ اليشير إلى العالـ . موضوع الكالـ، بؿ أصبح الكالـ موضوع الكالـ

ليس ىناؾ إذف مكاف لتمييز الداؿ عف المدلوؿ، بؿ . الخارجي وال إلى الموجود بؿ إلى نفسو

 1"تضمحؿ كؿ داللة عف المغة، بما أف المحسوسات ال تنتقؿ مف شخص إلى أخر 

فأصبحت الخطابة تمثؿ سمطة عمى العامة و ذلؾ نتيجة المغة التي إستعممتيا السوفسطائية 

رغـ كؿ ىذه المغالطات التي . وقد ساىمت في تضميؿ وتزييؼ عقوؿ وأفكار الجميور أو العامة

أحدثتيا في المجتمع و خاصة فئة الشباب التي ما تكوف الفئة أكثر إستيدافا في المناورات 

 )سقراط الخطابية كانت ليا مساىمة إلى درجة ما في تنمية المستوى المغوي والفكري، نجد حتى 

Socrate )أفالطونو( Platon ) قد أسيموا في بناء المسائؿ المغوية مف خالؿ دراستيـ لدقة

وىذا التوجو يتـ عف رغبة في الضبط والتدقيؽ ومحاولة الوصوؿ إلى التعريؼ "المفاىيـ و األلفاظ 

كما – والتي يصعب التمييز فييا  أفالطونالمنطقي، وىو ما نجده مبثوثا في محاورات تمميذه

بيف أراء المعمـ والتمميذ، وخاصة في المرحمة األولى مف - ذىب غالبية الدارسيف لمفمسفة اليونانية

 وغالبا ما يقوؿ أف المغة ما ىي أداة عف التعبير ورأي أفالطوف يظير 2"الكتابات األفالطونية 

كاف حريصا فيو عمى "  و تبايف إىتمامو بالمغة مف خالؿ منيجو التوليدي حيث  سقراطأسموب

الذي يدور حوؿ " قراطميس" بعنواف فالطونتحديد العالقة بيف المعاني واأللفاظ الذي أعده أ

طبيعة العالقة بيف األسماء ومسمياتيا، أي بيف األلفاظ و المعاني ىؿ ىي عالقة اإلعتباطية أو 
                                                           

1 .13 المرجع نفسو ، ص 
  

15 المرجع نفسو ، ص  2
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توقيفية، أشار سقراط إلى أف اإلسـ إذف عمى ما يبدو محاكاة صوتية إال أنو لـ ييمؿ الوسائؿ 

أعتقد أننا :  األخرى التي إعتبرىا مف ضمف المغة، فنجده في موقع أخر مف نفس المحاورة يقوؿ

 1"ما تريد تمثيمو . كما قمت: نستطيع إذف أف نعبر عف الشيء بواسطة الجسـ بأف نجعمو يحاكي

إف المغة ىنا ال تقتصر عمى الجانب الواحد وىو جانب المغة الممفوظة كما يرى بعض العمماء " 

وفالسفة المغة ، فينا نجده يتحدث عف إمكانية التعبير عف األشياء مف خالؿ وسائؿ أخرى 

بمقدورىا أف تحقؽ لنا اليدؼ الذي نسعى إليو مف وراء إستعمالنا ليا، كاإلشارات و اإليماءات 

وحركات الجسـ مف خالؿ محاكاة ذلؾ الشيء الذي نرغب في التحدث عنو وفقا لطبيعتو ويوافقو 

والتي "  تيتاتيوس"ذلؾ تمميذه أفالطوف الذي يظير اىتمامو بالمغة مف خالؿ نظريتو في محاورة 

 2"يؤكد فييا عمى أىمية المغة في الوصوؿ لممعرفة 

فنراه يقوؿ عف اإلنساف أف يتبع وسائؿ التعبير معينة توضح ما في فكره، أي ما يحاوؿ أف "

ينقؿ أفكاره عف طريؽ المغة والرسـ والتعبيرات المختمفة، فنقؿ ما في عقؿ اإلنساف مف أراء 

فالمغة ال تنحصر في الكالـ " بصدؽ ىي إحدى الوسائؿ التي تتحقؽ بيا مف الرأي الصادؽ 

المنطوؽ بؿ تتعدى ذلؾ إلى إيماءات الجسـ و مختمؼ الصياغات المغوية، كإشارات الرمز أيضا 

 (...حالة الغضب ، السعادة و غير ذلؾ )وسيمة لمتعبير الموف الرسـ مالمح الوجو 

إف المغة و الفكر احتمت مكانة ميمة في تفكير الفيمسوؼ ولو تطورات معرفية تاريخية لدى 

اليوناف وىو أرسطو حيث أعتبر ما نعبر عنو بواسطة الصوت، لغة المنطوقة الكتابة ىونفسو 

الموجود في النفس التي بدورىا تمتمؾ مجموعة المشاعر و الرغبات و تمثميا إما صوت، 
                                                           

. 15 المرجع السابؽ،ص  1
  

.16 المرجع نفسو، ص 2
  



25 

إشارة،رمز وأف المفيـو الذي نريد تحقيقو ال يصير مفيوما إال إذا حقؽ مبدأ المصداقية وىنا نجده 

يتحدث عف وجييف لممعرفة مف ناحية الصدؽ و الكذب أي إذا إتصؼ بصفة الصدؽ يكوف 

وكما في النفس ربما كاف الشيء معقوال مف غير صدؽ وال ' معقوال فيقوؿ أرسطو في ىذا الصدد 

كذب ،وربما كاف الشيء معقوال قد الزمو ضرورة أحد ىذيف األمريف ، وكذلؾ األمر فيما يخرج 

فإف الصدؽ و الكذب إنما ىي في التركيب و التفصيؿ فاألسماء و الكالـ أنفسيا تشبو : بالصوت

إنساف أو بياض متى لـ يستثنى معو : المعقوؿ مف غير التركيب وال تفصيؿ ، مثاؿ ذلؾ قولنا

بالشيء ، فإنو ليس ىو بعد حقا وال باطال إال أنو دؿ عمى وال كذبا ما لـ يستثنى معو بالوجود أو 

 .1"غير وجود مطمقا ، أو في الزماف 

فنالحظ أنو قد أضفي عمى صيغة أو بناء اإلسـ غير التركيب وغير التعقيد ومنو كؿ داؿ 

ما يخرج "يتفرع إلى موضوع معيف وفؽ واقعة معينة التي تصدر عف طريؽ ما تختمجو النفس 

فالمغة سواء . بالصوت داؿ عمى األثار التي في النفس ، وما يكتب داؿ عمى مايخرج بالصوت 

ويبقى أف نعرؼ كيؼ تدؿ Signes كانت منطوقة أـ مكتوبة فإف ما تتكوف منو عبارة عف دالئؿ 

 فالمفظ ال يمكف فيمو إال في ظؿ محتوى القضية الموجود فييا 2" ىذه الدالئؿ عمى ما تدؿ عميو 

فالمعنى نفيمو ضمف موقعو سواء كاف في جممة أو عبارة ألنو أحيانا نجد المفظ يختمؼ معناه مف 

تركيب قضية إلى قضية أخرى و صحة وصدؽ ىذا المفظ ال تكوف خارج الجممة أو القضية التي 

 نحف بصدد إقترحيا فنستطيع دراسة المفظ خارج الجممة ألننا سنقع أماـ العديد مف 

                                                           

.23، المرجع السابؽ، ص(نقد المنعطؼ المغوي في الفمسفة المعاصرة)الزواوي بغورة، الفمسفة والمغة 1
  

.67 ص1،2006،ط،(المغرب)،المركز الثقافي العربي (اإلنتاج منطؽ الدالئؿ)طائع الحداوي، سيميائيات التأويؿ  2
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الدالالت و المعاني وىذا ما يحدث لنا خمخمة في البناء المغوي لممفيـو وال نستطيع أف نحكـ عمى 

صحة أو صدؽ المفظ فالمفظ و المعنى يمتمكاف نفس الخاصية بحكميما بقيمة الصدؽ أو الكذب 

واإلسـ و الكممة يشبياف المعاني المفردة التي ال تصدؽ وال تكذب، وىي التي تؤخذ : يقوؿ أرسطو

إنساف بياض ، فإنو متى لـ يقترف بو يوجد أو : مف غير تركيب وال تفصيؿ ، مثاؿ ذلؾ قولنا

ليس يوجد ، فميس فيو بعد ذلؾ صدقا وال كذبا ، بؿ إنما يدؿ عمى الشيء المشار إليو مف غير 

بمعنى أف األلفاظ المفردة تقـو بدور اإلشارة و العالمة . أف يتصؼ ذلؾ الشيء بصدؽ وال كذب 

 1"عمى الشيء، مف دوف أف تكوف تمؾ اإلشارة دليؿ صدؽ أو كذب 

فالمغة عند أرسطو تختمؼ مف لغة اإلنساف إلى لغة الحيواف ألف اإلنساف يستطيع اإلفصاح 

عف ماىية الشعور، فالمفظ و المعنى إال نتاج لفكر فمسفي مثاؿ ذلؾ األديب يفكر ثـ يتكمـ بناء 

عمى تفكيره فمفردات الرسالة تبدأ مف العقؿ المرسؿ و يتـ ترتيبيا و نظميا أيضا داخؿ العقؿ 

" فيعبر عنيا بالعالمات صوتية يضيؼ إلى ذلؾ أف الموجود في النفس ىو الموجود في الخارج 

إنو أبيض، وكاف صادقا، فواجب أف يكوف خارج النفس أبيض : ألنو إذا قاؿ اإلنساف في شيء ما

ف قمنا أنو غير األبيض وكاف صادقا فواجب أف يكوف  ف كذبا فواجب أف بكوف غير أبيض ، وا  وا 

 .خارج النفس

 

 

 

                                                           

.23، المرجع السابؽ،ص (نقد المنعطؼ المغوي في الفمسفة المعاصرة)الزواوي بغورة، الفمسفة والمغة  1
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 :ثانيا عند الفمسفة الحديثة

ىناؾ فكرة متداولة في الدراسات الفمسفية المغوية مفادىا أف عالقة المغة بالفكر أصبحت 

موضوعا لمفمسفة وىذا ما تطرقت إليو الفمسفة الحديثة التي اعتبرت أف البناء المغوي ال يختمؼ 

عف البناء العقمي وىذه البناءات تختمؼ باختالؼ المجتمع و طريقة تفكيره فالمعطيات المغوية قد 

يستدركيا الفكر بأسموب سريع أو بطئ وىذا ما نالحظو مف خالؿ رد فعؿ الشخص نحو حادثة 

الخ وأحيانا الحوار ىو الذي درجة انسجاـ البنية ...أو ظاىرة معينة سواء كانت اجتماعية، ثقافية 

المغوية مع البنية العقمية وأف المغة تترجـ لنا عما يختمجو الفكر فيعبر ىذا األخير عف ىوية األمة 

وبالتالي نحكـ عمى ثقافة المجتمع إلى درجة (Wilhelm Von Humboldt)همبولتمعينة، حسب 

 كما يقوؿ –همبولت إف " معينة حسب الفكر و المغة التي بدورىا تثبيت مستوى المجتمع إذف 

 مف المغوييف الذيف لـ يعطيـ التاريخ حقيـ بوصفو أحد مؤسسي الفكر المغوي الحديث -روينز

المغوية،و لكننا سنقؼ عند همبولت لف  نعرض ىنا لمجمؿ نظرية –غير أننا بطبيعة الحاؿ 

تأكيده أف لغة كؿ شعب  (...)بعض المبادئ التي تشكؿ جذورا عميقة لنظرية النسبية المغوية 

ىي روحو وأف روح كؿ شعب ىي لغتو وكذلؾ تأكيده أف المغة ىي المظير الذي يكشؼ عقؿ 

ومف ىذا المنطمؽ يربط ىمبولت بيف خصوصية ...األمة، فالمغة ىي عقميا وعقميا ىو لغتيا 

 1"التفكير واإلدراؾ وخصوصية المغة وذلؾ ألف التفكير واإلدراؾ ال يمكف أف يتحدا 

وأف يتسما بقابمية التوصيؿ غال مف خالؿ المغة و مف ثـ فالمغة و التفكير ال يقبالف "

ذا كاف األمر كذلؾ فإف اإلختالفات القائمة بيف المغات ليس مجرد  اإلنفصاؿ وليس مستقالف وا 

                                                           

.77،ص 1978ط، . أبي وليد ابف رشد، تمخيص كتاب أرسطو وطاليس في العبارة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د 1
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إختالؼ اتصوتية ، بؿ إنيا تنطوي عمى إختالفات في تفسير العالـ وفيمو مف قبؿ المتكمميف 

 1"بكؿ لغة 

نما يعتمد "   إلى درجة –إف تقرير ىمبولت بأف التفكير يعتمد عمى المغة في عموميا وا 

 في – إلى حد ما –عمى كؿ المغات بذاتيا وىو أف الذيف يتحدثوف لغات مختمفة يعيشوف –معينة 

 وبالتالي تعدد المغوي يدؿ عمى تعدد 2"عوالـ مختمفة، وتتكوف لدييـ أنساؽ مختمفة مف التفكير 

وكاف "كاف لو اإلىتماـ بالجانب المغوي مف حيث عالقة المغة بالفكربيرن ونجد أيضا . التفكير

امتداد لمنظرية األرسطية القائمة بأف المغة تالية لوجود الفكر، وأنيا ليست ناقمة لمحتواه ومف بيف 

 Johan Gottfried Von)يوهان هيردر ىؤالء الفالسفة يمكف التوقؼ عند عالميف مرموقيف ىما 

Herder() 1774-1803) ، نجد ىيردر يتحدث عف ىذه 3( "1835-1762)وفيمهمم همبولت 

 الرائد المرموؽ لألنتروبولوجيا فرانز بواسيعد . " العالقة مف خالؿ تحميمو الفكر بواسطة المغة

ولكف الواقع يرينا المستعمؿ في كؿ لغة ىو عدد محدود مف المجموعات (...)المغوية األمريكية 

ذات محدود، ولكف التجارب - أيضا–ومعنى ذلؾ أف األفكار . الصوتية التي يعبر عف األفكار

 .التي يمر بيا الشخص 

 

 

 

                                                           

.09، ص 1998، 1، ط(لبناف)محي الديف محسب، المغة والفكر والعالـ، الشركة المصرية العالمية 1
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 ثالثا في الفمسفة المعاصرة 

ف الغاية تكمف في دراسة مرحمة  قاـ عدة فالسفة عمى تحميؿ الجوانب المغوية والفمسفية وا 

مف مراحؿ الفمسفة وذلؾ وفؽ تعديؿ تدريجي عبر مراحؿ تاريخية والعمؿ عمى بمورة العالقة بيف 

المغة والفكر بحيث ال يمكف الوقوؼ عمى المستوى المعرفي المغوي ما لـ نحمؿ بإيجاز المسائؿ 

جاءت فمسفة " الذي جعؿ لمغة مسكنا لمفكر مارتن هيدغرواألفكار واألراء نأخذ عمى سبيؿ المثاؿ 

مارتف ىيدغر الوجودية رد فعؿ عمى التيار الييجيمي، الذي كانت لو الريادة في الفكر الغربي مع 

بداية القرف الماضي، ليذا فإف ما ميز فمسفة ىيدغر قطعيا المعرفي مع التيار الييجيمي الذي 

كاف يتميز بطبعو المثالي، ذلؾ أف ىدؼ ىذا التيار الوصوؿ إلى ما يسمى بالروح المطمؽ الذي 

 وقد تمثمت فمسفتو المثالية مف خالؿ اعتباره الوعي سابؽ 1"يتجمى عبر التاريخ بواسطة الديالكتيؾ

وتعد " ،(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) لهيجللممادة والحقيقة تكوف حقيقة مطمقة بالنسبة

ظاىرة المغة وما تطرحو مف مشكالت مف أىـ القضايا التى عمى الفكر الوجودي بدراستيا ، وذلؾ 

إما تكسبو ىذه الظاىرة مف أىمية في عالقتيا بالوجود اإلنساني عميو لـ يكف ىناؾ بد مف 

الوقوؼ عند أىـ األعالـ ىذا التيار ودراسة موقفة مف عالقة المغة بالوجود اإلنساني ، في البداية 

إف المغة ممكة اإلنساف، و ىو : ال يجد ىيدغر حرجا في تحديد موقفو مف المغة وأىميتيا بقولو

يستخدميا إليصاؿ تجاربو و قراراتو و نبراتو العاطفية، نستخدـ المغة أيضا لإلحاطة و الفيـ، و 

 فوظيفة المغة ىنا 2"بما ىي أداة قادرة عمى االضطالع بيذه الوظيفة نستطيع أف نقوؿ أنيا ممكة،

فيو يرى أنيا أداة تواصمية بيف الناس يستخدمونيا "ميمة في إيصالو حسب المبتغى الذي نريده 
                                                           

.173سالمة صالح فرح، طبيعة العالقة المغة والفكر، المرجع السابؽ، ص  1
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و ليس ىذا فحسب، بؿ إف المغة بالنسبة لو تستخدـ . لغرض إيصاؿ تجاربيـ إلى اآلخريف

ألغراض معرفية إلى جانب أغراضيا النفسية السابقة، ذلؾ أنيا تستعمؿ لغرض اإلحاطة بالوجود 

 1."و فيمو

وال يستبعد دور المغة عند ىيدجر عند ىذه النقطة، بؿ يتعداىا إلى أبعد مف ذلؾ، حيث "

إنيا ىي التي تجعؿ الشيء شيئا، و . الكممة ىي التي تساعد الشيء عمى الوجود و تحفظو: يقوؿ

ما وصفناه بالعالقة بينيما في الحقيقة أقرب إلى التمكيف فالكممة ىي التي تمكف الموجود مف 

 .و بالتالي يكوف المفظ معنى الفكر أو داؿ عمى طبيعة مستوى التفكير" الوجود و تكمفو لو

فيو يمثؿ " (Henri Bergson)هنري برغسون نجد رائد أخر في  الفمسفة المعاصرة وىو

التيار الخالؽ لمحياة دافعا إلى حدس تمؾ المعاني الكامنة التي تحمميا األشياء في ذاتيا،فالكائف 

عالمة لذلؾ بالخالؼ المذة التي تمثؿ وىما ىذه الرؤية تعبر " فالبيجة"الحي يحي حياة التطور

عف الصناعة النظرية لمعاني المغة و حياة األلفاظ حيث نجد أف الفمسفة المعاصرة أعمنت عف 

ميالد لغة الحدس بإعتبارىا نسقا و نظاما فمسفيا لجميع دالالت الفكر، حيث يعتبر الحدس لغة 

ىو تجسيد فعالية الذات "" التعبير الرمزي و التواصؿ االجتماعي مع األخر وكؿ إنتاج فكري

المفكرة و المتكممة في تولد المعاني المغة بحيث يعتبر كؿ خطاب فمسفي إستثمار لطبيعة الحدس 

المغوية في التعبير واإلدراؾ المعرفي لماىية كيفيات العالـ الخارجي، فالحدس يجمع لنا األفكار 

                                                           

.138المرجع نفسو، ص  1
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الجاىزة و الجمؿ المشكمة والمكونة ليجعؿ الفمسفة مالكة لألفكار والجمؿ المعبرة عف باطف الفكر 

 1."الذي نقصده

إف الحديث عف المغة ىو حدس األلفاظ كواقع، وكحقيقة و كيقيف حتى تتأسس فمسفة "

 إذا 2."المعاني، لتكوف لغة العقؿ مرجعا ليا، وخطاب الرمز واإلستعارة واإلشارة كيانا لغويا لو

كاف الفكر ىو منبع لرموز المغة فإف الحدس ىو عنصر يدؿ عمى تمؾ األفكار التي تعيش في 

نسؽ مف الكممات لنجد منظومة التعبيرية مرجعا تواصميا، حيث تكوف الفكرة بالنسبة لمكممة 

جعؿ مف المغة أداة وجودية تظير الشيء مف الوجود إلى الوجود "و. كالدخاف عالمة لمنار

 3"بالفعؿ

أف الفكر ىو خالؽ الحقيقي لمغة، فيو رمز ونتاج لتمؾ الكممات التي " لوروا"و مف ثـ يعتقد 

 .فالفكر بدوف لغة ال يمكننا مف تأسيس داللة لغوية معينة. تجسد الحوار المفظ مع المعنى

 يرى ال داعي مف وجود عالقة ترابطية أو حميمية بيف (John Dewey)لكف جوف ديوي 

أنا إلنفصاؿ تاـ بيف الشخص المفكر و بيف الموضوعات إنفصاال تاما ىو "المغة والفكر إذ يقوؿ

أف العالـ التجريبي الذي (...)مف نوع الثنائيات التي صنعيا الفالسفة وليس ليا وجود في الواقع

نعيش فيو مف يـو إلى أخر غميظ مشاكس يتصؼ في العناد باال مثالية ألنو ليس مظيرا لمحقيقة 

التي صنعيا الفكر، وىذا الضرب الفمسفي الذي يوفر األفكار أقرب، إلى أف يكوف تعويضا منو 

أف يكوف حيويا و ليس لو مدخؿ في أف يجعؿ البيئة الطبيعية واإلجتماعية لخبرتنا مقرا أكثر 
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و ىكذا نرى المغة تشكؿ رؤية مطمقة لمعالـ ألف . مثالية، أي يمتاز بمعاني التي ىي ثمار الفكر

البد أف نعبر عنيا بالمغة تعد منفذة لو  ومعبرة عنو إستنادا عمى "، "الفكرة التي تطبؽ في الواقع

أف الفكر بالرغـ مف إستقاللو ولو بشكؿ نسبي عف المغة إال أنو يحتاج في بقاءه إلى لغة يؤسس 

 1."بيا كيانو
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 :خالصة

قد انصرفت فمسفات القدامى إلى اختزاؿ وظيفة المغة مف خالؿ إثبات أنيا وظيفة تواصمية 

وتخاطبية تؤسس لعالقة بيف التفكير والتعبير، واعتبار المغة ممكة إنسانية قد تمنح المتكمـ القدرة 

عمى إنتاج المعاني والتفكير ومف ثـ فاإلنساف ال يتصور ذاتو المفكرة خارج دائرة المغة كونيا 

تمثؿ جوىرا مالزما لماىيتو وىذا ما استثمرتو الفمسفة المعاصرة لدعـ قيـ التفكير الفمسفي وتطوير 

مفاىيـ المغة مف نسؽ وحركات واإلشارات والرموز كوسيمة لمتواصؿ والتخاطب بيف المتكمـ 

 .والمتخاطب
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 :يالفصل الثان

 رنظرة هوسرل ودي سوسير لمغة والفك

 

هوسرل ومسألة المغة  :المبحث األول

دي سوسير وعمم المغة : المبحث الثاني

" إف غاية الصنعة إعطاء الكممة بنحو صرؼ إلى العيف الناظرة"

، المركز الثقافي الغربي (مف فيمينولوجيا المغة إلى تأولية الفيـ)فتحي أنقزو، ىوسرؿ ومعاصروه 

. 33، ص 2006، 1،ط(المغرب)
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 :تمهيد

ذا كانت الفمسفة كما يرى  مارتن" إف مجاؿ المغة ال يختمؼ عف مجاؿ السؤاؿ الفمسفي، وا 

فالمغة ال ترتبط بالموضوع الواحد بؿ تتعدى ذلؾ و قد لعبت . ال تقـو عمى نتائج العمـ"هيدجر

 نظرا (Edmund Husserl)"إدموند هوسرل"إشكالية المغة مكانة ميمة في فمسفة فيمينولوجية 

 .ألىميتيا

 تغيرا جذريا لجؿ ((Ferdinande de Saussure "دي سوسير"كما أحدثت لسانيات 

المفاىيـ والمناىج التي كانت سائدة في عمـ المغة، وقبؿ أف نتحدث عف إشكالية المغة والفكر عند 

حوؿ مفيـو المغة، "إدوارد دي سوسير" و"إدموند هوسرل"، سنتطرؽ إلى إسيامات "ميرلوبونتي"

 .إلخ...الكالـ، التفكير، التعبير والداللة

 .دوف المجوء إلى فمسفة التي تأثر"ميرلوبونتي"فمف غير الممكف أف ندرس 

، وقد تتممذ في شبابو 1859 بمقاطعة مورافيا بألمانيا عاـ إدموند هوسرلولد "

 (...) وكاف نزعة مثالية، فتشبع إدموند ىوسرؿ في شبابو بالروح الواقعية،(Brintano)"بيرنتانو"

 حيث أصدر الجانب األكبر مف مؤلفاتو األولى (Halle)إشتغؿ فيمسوفنا بالتدريس في جامعة ىاؿ

نتقؿ منيا بعد ذلؾ إلى جامعة جوجتف عاـ  حيث شغؿ كرسي الفمسفة حوالي عشر 1906وا 

 وقد عاش في فضاء مف التفاعؿ الفكري واألدبي والعممي بمثابة 1"سنوات، كاف ىوسرؿ باحثا حرا

." التحدي ألنو طرح إشكاليات تتراوح مف مجاؿ الفمسفي إلى العممي والرياضي إلى األدبي والفني

                                                           

.316س،ص.ط،د.زكرياء إبراىيـ،دراسات في الفمسفة المعاصرة،دار مصر لمطباعة،مصر،د 1
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، وقد ترؾ لنا 1" بعد حياة طويمة مميئة بالنشاط والعمؿ، حافمة بالبحث والدراسة1938توفي سنة 

و ...أزمة العمـو األوروبية ومباحث المنطقية،وفكرة الفيمينولوجيا: ىوسرؿ إنتاجا فمسفيا ضخما

 .غيرىا

 :و يمكف أف نقسـ تطور ىوسرؿ إلى مراحؿ ثالثة

دامت ثالثة سنوات قضاىا في الجامعة ىاؿ وتبمورت فييا : المرحمة السابقة عف الفيمينولوجيا- 1

 .األفكار التي عرضيا في مباحث منطقية

بإعتبارىا مشروعا إبستمولوجيا محدودا وتبمورت في ثاني جزء مف : المرحمة الفيمينولوجية- 2

 .المباحث المنطقية

المرحمة الخاصة بالفيمينولوجيا الخالصة بإعتبارىا أساسا عاـ لمفمسفة والعمـ والتي تبمورت - 3

ويكوف موضوعيا المعرفة بوجو عاـ ويحوي الكتاب عمى نتائج ذات طابع  "1906حوالي عاـ 

  كانت ىذه لمحة عف حياة ىوسرؿ، فماذا عف دي سوسير؟2."مثالي

، لـ يكف إال القميؿ مف الناس في الدوائر األكاديمية أو خارجيا قد سمع بإسـ 1960قبؿ عاـ "

 كانت الحياة الفكرية األوروبية تضج باإلشارات إلى 1968فرديناند دي سوسير، و لكف بعد عاـ 

مبدعا    بقدر ما كاف (catlyst)أبي البنيوية وعمـ المسانيات في أف معا، لقد كاف سوسير حفازا 

                                                           

.05س،ص.ط،د.،د(الجزائر)نادية بونفقة،فمسفة ادموند ىوسرؿ،ديواف المطبوعات الجامعية 1
  

.1،1996،209،ط(بيروت)فيصؿ عباس، موسوعة الفالسفة،دار الفكر العربي 2
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 (course inفكريا ويثبت ذلؾ بحقيقة أف عممو محاضرات في عمـ المغة العاـ

gneralingistice)1"الذي ناؿ بو الشيرة، تجاوزت حقؿ المغويات. 

 في واحدة مف أشير العائالت في المدينة،عائمة 1857ولد دي سوسير في جينؼ عاـ "

 Emile)"إيميؿ دوركايـ"أشتيرت باإلنجازاتيا العممية، وبذلؾ يكوف معاصرا مباشر لكؿ مف 

Durkheim)سيغموند فرويد " و"(Sigmund Freud) مع أنو يكاد ال يوجد دليؿ عمى وجود صمة ،

بينو وبيف أي منيما، وبعد أف أمضى سنة غير مرضية في جامعة جينؼ في دراسة الفيزياء 

 شيرا في دراسة 18والكمياء، ذىب إلى جامعة اليبزيغ لدراسة المغات، بعد أف أمضى 

السنسكريتية في برليف، نشر وىو في الحادية العشريف مذكرة نالت ثناء كثيرا وكاف عنوانيا مذكرة 

 2"أروبية-عف النظاـ البدائي ألحرؼ العمة في المغات اليندو

 عالـ المغة الفرنسي المشيور أف العمؿ الذي (Emile Benveniste)قد ذكر إميؿ بنفنست و

ف كاف أكثر ما يرد ذكره ىو في التأكيد دراسة عمـ المغة  قاـ بو دي سوسير عمـ المغة الحديث وا 

 والكالـ فيعتبر دي سوسير مؤسسا langageوفي تمييزه بيف المغة  (تزامنية)دراسة سنكرونية

لمسانيات الحديث، فكانت معظـ محاضرات ميرلوبونتي التي كاف يمقييا في كولي جدي فرانس 

(collège de France) تتمحور حوؿ لسانيات، بإعتبار ميرلوبونتي قد حاور الدرس المساني 

 .الخاص بالمغة 

                                                           
1
فاتف بستاني،مركز الدراسات لموحدة :،تر(مف البنيوية إلى الحداثة)جوف نيتشو،خمسوف مفكرا معاصرا 

  .307،ص1،2008،ط(بيروت)العربية
308المرجع نفسو،ص 2
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سنتناوؿ في ىذا الفصؿ إشكالية المغة والفكر عند ىوسرؿ والمسانيات عند دي سوسير 

إنطالقا مف جممة التساؤالت جزئية مف بينيا كيؼ نظر ىوسرؿ إلى العالمة؟ وما المقصود بالمغة 

والكالـ؟ أما بالنسبة إلى دي سوسير نطرح إشكالية كيؼ تناوؿ ثنائية المغة والكالـ؟ وما العالقة 

 بيف الداؿ والمدلوؿ؟ وكيؼ نظر إلى العالمة المغوية؟ وما خصائصيا؟

 .فكؿ ىذه التساؤالت سنتطرؽ إلييا بالتحميؿ والشرح والمناقشة

 :هوسرل ومسألة المغة: المبحث األول

 :أوال مفهوم العالمة

إف الفمسفة الفيمينولوجية قد مرت بمراحؿ متدرجة فمـ تأتي دفعة واحدة والذي يميزىا عف 

الفمسفات األخرى جممة مف التعقيدات، وقد تناولنا فييا مجموعة مف المفاىيـ والقضايا 

،ضؼ إلى ذلؾ أف ىذه الفمسفة logos والقوانيف،وقد قامت أساسا عمى إرتباط الظواىر بالوغس 

 .تتميز بخاصية معينة و ىي خاصية الحضور التجريدي لممعاني

تقـو المغة عمى عدد مف العالمات وما يعمؿ عميو التعبير بالتحديد ىو الربط بيف ىذه "فػ

يؤخذ حدا التعبير والعالمة بوصفيما مترادفيف عادة، لكف ليس مف " فيرى ىوسرؿ أنو1"العالمات

غير المفيد أف نالحظ أنيما ال يتطابقاف في جميع الحاالت وورودىما في الكالـ الدارج، فكؿ 

، أو معنى يعبر عنو بالعالمة، ويمكف (دؿ)عالمة ىي عالمة بالشيء ما،لكف ليس لكؿ عالمة

في الكثير مف الحاالت، أف نقوؿ أيضا أف العامة تعمـ ما تكوف ىي عالمتو، ويجب أف نالحظ 

الذي يميز  (الداؿ)حتى حيف تكوف ىذه الطريقة في الكالـ مقبولة، أف العمـ ال يعادؿ دائما 

                                                           

.16،ص2003/2004بف سباع محمد، عبد الرحماف بوقاؼ،فيمينولوجيا المغة عند ميرلوبونتي،الجزائر،ماجستير، 1
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ال تعبر عف الشيء إف لـ يتـ بوظيفة  (الشارة واألمارة)التعابير، أي أف العالمة بمعنى اإلشارة

 1"الداللة باإلضافة إلى وظيفة اإليماءة

إف في الكثير مف األحياف نجد أف المعنى ال يدؿ بصورة واضحة عف ماىية الشيء و 

بالتالي ىذه الصورة قد تحتوي عمى معننيف ويمكف أف تتعدى ذلؾ فتحقؽ عدة معاني في صورة 

فمفيـو التعبير يظير بوصفو مفيـو "الشيء الواحد وبالتالي التعبير يختمؼ حسب السياؽ الوارد 

األعـ مف حيث مصادقو، فاإلشارة ىي عالمة سوى أنيا تختمؼ ليذه األخيرة مف حيث ىي إشارة 

إذ ال يمكف بالطبع أف تكوف .منزوعة الداللة أو المعنى وىي عمى ذلؾ ليست عالمة بغير داللة

 وىنا تتكوف لدينا فكرة أنو مف غير الطبيعي 2."عالمة بال داللة، وأف يكوف داؿ مف غير مدلوؿ

يؤكد ىوسرؿ عمى أنو في عممية "أف تتأسس العالمة مف دوف داؿ، ولكي يتضح لنا ذلؾ أكثر

 :التعبير تتعمؽ العالمة بأمريف أو جانبيف

لمعالمة الحسية، المركب الصوتي التمفظ بو،العالمة )التعبير بحس وجية الفيزيائي"-

 .(الخ...المكتوبة عمى الورؽ

مجموعة معينة مف المعشيات النفسية التي إذا اقترنت بالتعبير بالتداعي تجعؿ منو ذلؾ -

تعبيرا عف الشيء ما وتمؾ في معظـ األحياف متعيشات نفسية نعمميا وصفيا معنى التعبير أو 

 3."داللتو، وذلؾ حيف نظف أننا بيذا القصد نقيـ الصمة بما تدؿ عميو األلفاظ في الحديث العادي

                                                           
موسى وىبة، المركز الثقافي : ، تر(مباحث في الفيمياء و نظرية المعرفة)إدموند ىوسرؿ، مباحث منطقية1

  .29،ص1،2010،ط(بيروت)العربي
2
فتحي انقزو، المركز :، تر(مدخؿ إلى مسألة العالمة في فيمينولوجيا ىوسرؿ)جاؾ دريدا، الصوت و الظاىرة 

  .76، ص 2005، 1،ط(المغرب)الثقافي

  .36،37، المرجع السابؽ،ص ص  (مباحث في الفيمياء و نظرية المعرفة)إدموند ىوسرؿ،مباحث منطقية3
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، وكذا expressionىوسرؿ أف العالمة تتكوف أو تحتوي عمى مفيوميف ىما التعبير "ويرى 

، وىذا بالمعنى الذي أشرنا إليو مف قبؿ، ذلؾ أف التعبير ىو ما يمثؿ الجوانب indiqueاإلشارة 

 .1"الداخمية لمذات المتكممة

أما اإلشارة فيي الشيء الخارجي أو الموضوع وعمى ىذا التعبير نجده ذا طبيعة مفيومية 

إال ىذا ال يعني الفصؿ التاـ بينيما فيؤكد ."تصورية، في حيف أف اإلشارة ذات طبيعة مادية 

ىوسرؿ عمى أف المدلوؿ في الخطاب االتصالي دائما يوجد في عالقة مع وظيفة اإلشارة، ىذا 

باإلضافة إلى أف التعبيرات تبسط وظيفتيا الداللية في حياتيا النفسية الفردية حيث ال يمكف 

تصورىا أكثر مف أنيا إشارة، وىنا نؤكد أىمية المكانة التي يحتميا الواقع المعيش في تحميالت 

 ومف ىنا نستنتج أنو يرتبط بيا المعنى بصفة مباشرة في 2"ىوسرؿ أي المعيش النفسي لمذات

عممية التعبير مع وجود أساليب أخرى تتمثؿ في الحاالت النفسية مف أفكار وأىواء وىي عبارة 

 .عف معايير ومبادئ تتحكـ في طبيعة الفيمينولوجية

أف " في انتقاده لمفيـو العالمة عند ىوسرؿ ذلؾ (Jacques Derrida)وقد انطمؽ جاؾ دريدا 

 أي أف الذات أثناء عممية soliloqueالحضور الممتمئ لموعي ىو بمثابة مناجاة داخمية 

استحضار المعاني تحدد تمؾ العالقة التي توجد ما بيف التعبير الداخمي واإلشارة الخارجية، وىذا 

 3"ما يسميو دريدا بالصوت الفيمينولوجي

                                                           

16بف سباع محمد، عبد الرحماف بوقاؼ،فيمينولوجيا المغة عند ميرلوبونتي، المرجع السابؽ،ص 1
  

.17المرجع نفسو،ص 2
  

17المرجع نفسو،ص 3
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إف الداؿ يؤدي وظيفة اإلشارة وفؽ السياؽ معيف أي أف المفظ يساىـ في فيـ معيف أف 

إف التعبيرية ىي ."المفظ يساىـ في فيـ ما نريد التعبير سواء كاف موجيا ألحد ما أو جماعة معينة

باألحرى أو إف وصفي في وحدة المعيش بيف العالمة والمعمـ عميو، فالتعبير يعبر عف 

حيف نقوؿ عف الخبر إنو يعطي :والفيـ لألخر لمتعبير ىو ىنا أكثر مطابقة لممثاؿ (القصد)داللتو

تعبيرا إلدراؾ أو تفصيؿ فالظاىرة التعبير مف جية والقصد الداللي وأحيانا الممئ الداللي مف جية 

أخرى ال تشكؿ في الوعي مجرد معية كما لو أنيا مجرد معطاة في الوقت عينو، بؿ تشكؿ 

 1."باألحرى وحدة متجانسة ذات سمة خاصة

وقد تحدث ميرلوبونتي عف ىوسرؿ و دي سوسير مف خالؿ محاضراتو مف خالؿ أىـ 

الجزئيات كعالقة بيف المغة وعممية التعبير، فالمغة ىي أداة لتحديد العالقة بيف األخر وحتى 

وىذا ما . العالـ، فنحف نكتشؼ ىويتنا مف خالؿ حوارنا مع األخر وىذا الحوار ينبني عمى لغة

أكده ىوسرؿ في مسألة الحضور أخر كعنصر في عممية التعبير،فالتعبير يكوف لو قصدية إتجاه 

فيـ األخر أي أننا نعي الفكرة التي نحف بصدد تبميغيا وىنا نستدعي مبدأ القصدية والحضور في 

أف اإلنساف يوجد في العالـ ولو رغبة ووعي بو، كما لو قصدية خارقة "الوعي حيث يقوؿ ىوسرؿ 

فالوعي بالعالـ تحدده خصوبة التجربة المباشرة عبر . بالحضور والتواصؿ في فضاءاتو المختمفة

وعندئذ تكوف أشياء العالـ . األفعاؿ اإلدراكية والجسدية مف خالؿ قنوات حسية كاألبصار والممس

                                                           

42،43،المرجع السابؽ،ص ص(مباحث في الفيمياء ونظرية المعرفة)إدموند ىوسرؿ، مباحث منطقية 1
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ومجوداتو بالنسبة لإلنساف العادي موجودة، ومتمركزة، وحاضرة باإلستمرارفي الفضاء المكاني 

 1."والزماني ينوجد فيو

إف الفعؿ الذي ينتج عف اإلنساف يكوف وفؽ قصدية معينة ومدرؾ وفؽ زماف ومكاف تجاه 

 .الموجودات

 مسألة المغة: ثانيا

شغؿ موضوع مسألة التفكير اإلنساني وذلؾ نتيجة األىمية التي تحتوي عمييا مف خالؿ 

دارة حياة اإلنساف فضال عما تحققو مف عالقات بيف الفرد واألخر أي أنيا وسيمة ييدؼ  توجيو وا 

مف خالليا إلى تحقيؽ داللة أو معنى ما وقد أحدثت مسألة المغة إشكاليات متنوعة حسب 

دارسييا مف بينيـ ىوسرؿ الذي ربط اإلشكالية المغة بالذات المتكممة انطالقا مف الواقع الذي 

فمسألة المغة ال تندرج وفؽ التقميد الفمسفي في الفمسفة األولى فإف ىوسرؿ يتناوليا بحرية "نعيشو 

أكثر مف مسألتي اإلدراؾ والمعرفة، يدفعيا إلى مركز االىتماـ وما يقولو عنيا عمى قمتو وكاف ليا 

 2."دافع في موضع وموقع يذكر أف بدايتو كانت غامضة

 لمكالـ وقواعد لغوية كونية تثبت إشكاؿ المعنى eidétiqueيطرح ىوسرؿ فكرة جوىرية 

الضرورية لكؿ الكالـ، إف أريد لو أف يكوف كذلؾ و تسمح بأف تعمؿ بالوضوح تاـ المغات 

 3"لمكالـ الجوىري" مشوشة"التجريبية عمى أنيا تطبيقات 

                                                           
، 107-106ىوسرؿ، ميرلوبونتي،الفكر العربي المعاصر، العدد  (الفيمينولوجيا)عمي الحبيب الفريوي،قراءة في المنيج الفيميائي 1

  .109، ص1998
2
Maurice merleau-panty ; signes ; Gallimard ; 1960 ;p105.  

.66،ص1،1983،ط(بيروت،باريس)قزحيا خوري،منشورات عويدات: موريس ميرلوبونتي،تقريظ الفمسفة، تر 3
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ينطمؽ ىذا المشروع مف افتراض أف الكالـ أحد األشياء التي يبينيا الوعي، إذ يرتبط الوعي "

بالكالـ و يتعدى إحداىما لألخر ويظير ىذا اإلرتباط بالوضوح سواء في عالقة بالذات، وعالقة 

مجموعات مف .مع األخر فالمغات الحالية حاالت خاصة جدا مف الكالـ يمكف تستمد منو السر

اإلشارات مرتبطة بمعناىا مف خالؿ صالت متواطئة و تحتمؿ مف حيث بنيتيا كما مف حيث 

 1."عمميا تفسيرا شامال، بعد إعتبار الكالـ

شيئا موضوعا أما الفكر ال يعود يمعب برأيو سوى دور مصاحبة لمذاكرة أو وسط اتصاؿ "

ثانوي بالمقابؿ يبدو لمكالـ، في نصوص أكثر حداثة كأسموب مبتكر لمرسـ بعض األمور، مثؿ 

حسـ فكرة أو حتى عممية التي بيا بعض األفكار التي كانت مف دونو، بقيت ظواىر خاصة، 

تكتسب قيمة شخصيتو فالفكر الفمسفي الذي يتأمؿ في الكالـ بات مف اآلف مقتنعا بالكالـ، 

 فالمغة تندرج تحت مجموعة مف المفاىيـ والدالالت التي تكوف منيا 2."مشموال ومحدودا بو

الرسالة قد تتضمف كالما، رمزا، إشارة وتتجسد ىذه األخيرة في الوعي الفمسفي يقـو بالتحميؿ 

العممية التواصمية ألجؿ تحقيؽ اليدؼ منيا وىو إقناع وتجسيد المضموف الرسالة في الواقع 

فإذا كانت النقطة إنطالؽ وصوؿ ىوسرؿ في مضمار الكالـ، فإننا نود "ضمف مجاؿ معيف 

مناقشة بعض القضايا التي تتناوؿ ظاىرة الكالـ، فيمكننا ببساطة أف نقابؿ بيف منظوري المغة 

المغة مف حيث ىي موضوع لمتفكير و المغة مف حيث ىي لي؟ ىذا ما فعمو - المذيف ميزنا لتونا

                                                           

.66المرجع نفسو،ص 1
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مثال دي سوسير عندما ميز بيف ألسنية تزامنية لمكممة وبيف ألسنية تطورية لمغة ال يمكف رد 

 1."إحداىما إلى الثانية

أوال أف المنظور الذاتي يشمؿ المنظور الموضوعي التزامنية تشمؿ التطورية فماضي المغة 

بدأ بأف كاف حاضر، وسمسمة الوقائع األلسنية الطارئة التي يبرزىا المنظور الموضوعي تجسدت 

في لغة كانت في كؿ مرحمة، نظاما ذات منطؽ داخمي، وىكذا إذا نظرنا إلى لغة وفؽ تشريح 

بالعودة إلى المغة المحكية أو  (...)عرضي، فإنو نظاـ يجب أيضا أف يكوف كذلؾ في تطوره

الحية نكشؼ أف قيمتيا التعبيرية ليست مجموعة قيـ التعبيرية التي تعود لكؿ عنصر منيا ال 

يعني سوى ما يميزه عف العناصر األخرى، فاإلشارات كما يقوؿ دي سوسير بجوىرىا 

 2"حركية،فميس في المغة فروقات في المعنى

يمكننا أف نالحظ في الكثير مف األحياف أف مفيومي التعبير والعالمة مترادفيف لكف ال 

يتطابقاف في كؿ الحاالت أو حسب السياؽ المتضمف في الكالـ، فالتعبير ال يؤدي دائما وظيفة 

إف المغة تنطوي عمى موضوعية العالـ الموضوعي، الروحي والثقافي، ال موضوعية "العالمة،

الفيزيائية فحسب، وأف المغة مف حيث ىي ىيئة روحية موضوعية تنطوي عمى نفس  [الطبيعة]

فكذلؾ نحكـ التمييز بيف ألوؼ النسخ لنقش بعينو، وىذا : الخواص التي ىيئات روحية المعتادة

النقش أي الصورة المنقشة بعينيا ينظر إلييا إنطالقا مف كؿ نسخة وىي معطاة في كؿ واحدة 

فإف  (...)، فالمغة ىي دوما لغة تنطؽ بالفعؿ وتجري عمى اإلعتياد(...)منيا عمى نفي المنواؿ
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وتشكيالتيا في كؿ األحواؿ في األمر تعاقب بيف القوؿ  "1"تناسبيا مفاصؿ الداللة" وحدة القوؿ"

فيظير معنى الفكر مقيد تماما بمسألة  (...)رأينا بيف الفكر والمغة.والداللة كما ىو األمر فييا

بالفعؿ  (بالمعنى الغير الطبيعي لمنفس)"المعيشات النفسية"الداللة، فالفكر مف حيث يحيط بجممة

 الذي في ىذه المعيشات، فالداللة إنما تقـو في ىذا الفعؿ باإلضافة إلى الذات bedeutenالداللة 

 2"وىي المعنى الذي تعبر عنو المغة" الذات الشفيية باإلنصات"المتحدثة وكذلؾ 

فالمغة تمثؿ الطابع الروحي والثقافي لمجتمع ما فتبرز ما مدى مستواه في إستخداـ الفكر في 

ترجمة العمميات التواصمية، فالفكر يساىـ في تحميؿ وتفسير الرسالة المراد تبميغيا لمطرؼ األخر 

 .أو المتمقي فكؿ مجتمع يمكف معرفة أسموب تفكيره مف خالؿ المغة كأداة لمتعبير وحوار

بناءا عمى ذلؾ يعتبر ىوسرؿ أف المغة ال تنبني عمى أسس سيكولوجية أو ثقافية فحسب بؿ تنبني 

عمى كذلؾ عمى أسس قبمية، ال يكفي أف نفحصيا ببنيات الداللة بناء عمى صمتيا بالصدؽ 

 3."والكذب و بالموضوعية عامة في العالـ الخارجي

بعد حديثنا عف أىـ إشكالية المغة عند ىوسرؿ في إطار الفيمينولوجي لمغة واآلف سنحاوؿ دراسة 

 .عمـ المغة مف المنظور المساني عند دي سوسير
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 :دي سوسير وعمم المغة: المبحث الثاني

 :مفهوم المغة والكالم .1

لقد أقامت المسانيات جوىر تعريفيا لمظاىرة المغوية عمى مفيـو العالمة، مف حيث ىي 

نما يكتسب داللتو باإلتفاؽ عارض يضفي عميو قيمة  ال (دليؿ) يدؿ في بدئو بمقومات رمزية وا 

مجموعة مف – مكوناتيا المبدئية – في –الرمز دوف أف يحولو إلى الرمز، أما في تعريؼ المغة 

العالمات تحكميا عالقات مف التوافؽ أو التطابؽ، ومف اإلختالؼ أو التضاد، مما ينشئ بينيا 

شبكة مف القرائف تتجاذب أطرافيا أو تتدافع فتتحوؿ الروابط إلى نظاـ مف العالقات تتجاوز أفقيا 

شارات 1"وتتراكب عموديا فإذا ىي نسيج متكتؿ األبعاد  إف الظاىرة المغوية تتجسد في إيماءات وا 

وعالمات فتحكميا عالقات أو روابط مف التطابؽ ويمكف أف تكوف ىذه العالقات تتضمف 

 .اإلختالؼ

لقد خرجت المسانيات بالمغة مف حصار اعتبارىا ظاىرة انعكاسية كالكتمة مف القيـ تصدر " 

عف ذاتيا لتعي نفسيا بنفسيا وىو مدار تعريؼ الكالـ مف زاوية عالقة المغة بالفكر،وحيث فؾ 

ىذا الحصار المتوارث فإف المغة أصبحت تتنزؿ قبؿ كؿ شيء في إطارىا األدائي الذي ىو 

   2"الحيوي ليا 

 [ Langue ]فمقد أقامت ليسانيات دي سوسير عمى جممة مف المبادئ و الثنائيات مف بينيا المغة 

 .وسنتطرؽ حسب المفيـو السويسري تحديد مفيـو ىذيف المصطمحيف [Parole ]والكالـ 

                                                           

30،ص المرجع السابؽ،  عبد السالـ المسدي ، المسانيات وأسسيا المعرفية ،  1
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التي تستعمؿ لالتصاؿ بيف أعضاء جماعة  [Signes]فالمغة عنده ىي مجموع العالمات " 

لغوية ما أما الكالـ فيو االستعماؿ الممموس لمغة مف طرؼ أحد أعضائيا بيدؼ التبميغ أو 

محكـ وقائـ عمى التضامف بيف  [Système]التفاىـ مع غيرىا، وبعبارة أخرى المغة ىي نظاـ 

مختمؼ أجزائو المكونة لو، بحيث أف قيمة الجزء الواحد منو ال تظير أو تتـ إال باقترابو مع الكؿ 

. بينما الكالـ ماىو إال الفعؿ الممموس والشخصي الستعماؿ ذلؾ النظاـ في حاالت معينة

 .1"ولتوضيح الفكرة يستعيف سوسير بمثاليف 

األوؿ يشبو فيو المغة بالقاموس الذي يسجؿ عالمات الجماعة ال الفرد، والثاني بالسنفونية 

التي ليا وجودىا الخاص بيا، أما الكالـ فيو استعماؿ ذلؾ القاموس أو أداء تمؾ السنفونية، وقد 

يخطئ كؿ مف المتكمـ والموسيقى ولكف ىذا لف يؤثر البتة في حقيقتيا وال في المغة التي ىي 

طرؼ التشبيو الرئيسي، وىكذا تبدو المغة عبارة عف كنز موضوع بفضؿ ممارسة الكالـ مف 

طرؼ المتكمميف ينتموف إلى نفس الطائفة المسانية، بؿ وىي نظاـ نحوي موجود فرضيا داخؿ كؿ 

 2"عقؿ أو باألحرى داخؿ العقوؿ مجموعة مف األشخاص 

إذ يرى دي سوسير أف المغة تختمؼ عف الكالـ مف حيث أنيا تمثؿ طابع اجتماعي وفردي 

وتختمؼ المغة مف مجتمع إلى أخر، بينما الكالـ نممسو في الواقع مف خالؿ الحوار الذي يتضمف 

فرؽ دي سوسير بيف الثنائي الذي كاف مترادفا عند عمماء المغة التقميدي " فقد . تبميغ رسالة ما

وىو المساف و الكالـ عمى أساس أف المساف في حقيقتو نظاـ اجتماعي في حيف يعد الكالـ الرأي 

 (المغة)الفردي الذي يتحقؽ مف خاللو ىذا النظاـ وأف الصمة بينيما ىي عيف الصمة بيف الجوىر
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وىو جانب نفسي فيزيائي أي أنو ميز بيف لغة المجموع جماعة المتكممة التي  (الكالـ)والعرض

تنسجـ مف  "1"توجد في الوعي الكالـ لكؿ فرد وظاىرة الكالـ الفردي و الكممات المنطوقة بالفعؿ 

إف . حيث المبدأ مع المعايير التي تفرضيا لغة المجتمع المتكمـ، فالكالـ تجسيد لمغة في المجتمع

المغة قواميا الشكؿ والمفظ قوامو المادة الصوتية والداللية وىو الذي ندركو مباشرة يمكف لمغة التي 

  ومف ىنا نرى أف لمغة ميزة 2."ال تظير لمعياف وال تخضع لمتجربة إال مف خالؿ الرأي المفظي

خاصة حيث أنيا تسير في مسار يختمؼ عف المسار الذي يصب فيو الكالـ باعتبار ىذا األخير 

ومف ىنا يتجمى لنا قوؿ دي سوسير في فصمنا لمغة عف الكالـ نفصؿ في أف واحد بيف " ثانوي 

األوؿ ماىو اجتماعي وماىو فردي وثانيا ماىو ىاـ وماىو ثانوي أو عرضي، ويقصد بكممة 

   3"(أي عف طريؽ فيزيائي فيزيولوجي )عرضي أف ظيور المغة بواسطة 

إذ نجد أف دي سوسير قد فرؽ بيف أىـ العناصر التي تتكوف مف خالليا الظاىرة المغوية 

[ La langue]والمغة  [Le langue ]المساف : والتي تتمثؿ في ثالث مفاىيـ جوىرية وىي كاألتي

وقد اكتسبت ىذه المصطمحات صيغة عالمية في المسانيات الحديثة ويدؿ  " [Le parole ]والكالـ 

المساف عمى النظاـ العاـ لمغة ويضـ كؿ ما يتعمؽ بالكمـ البشر وىو بكؿ بسمطة لساف أي قـو 

: وفي ىذا الصدد يقوؿ دي سوسير" الكالـ"و" المغة"مف األقواـ، ويتكوف مف ظاىرتيف مختمفتيف 

ال ينبغي الخمط بيف المغة و المساف فما المغة إال جزء محدد منو بؿ عنصر أساسي وفي الوقت 

نفسو نتاج اجتماعي لممكة المساف ومجموعة مف التواضعات الضرورية التي تبناىا الجسـ 

                                                           

تجاىتيا والقضايا الراىنة، عالـ الكتب الحديث  .72، ص2009، 1، ط(عماف) نعماف بوقرة ، المسانيات وا  1
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ذا نظرنا إلى المساف ككؿ، فإننا نجده  "1"االجتماعي لتمكيف األفراد مف ممارسة ىذه الممكة  وا 

متعدد الجوانب ومتغاير الخواص، وألنو يمتد في غير اتساؽ إلى أصعدة مختمفة في آف واحد، 

لى المجتمع   2"منيا الفيزيائية والفيزيولوجية والسيكولوجية، فأنو ينتمي في الوقت نفسو إلى الفرد وا 

فالمساف ذو طابع اجتماعي فيو نظاـ متعارؼ داخؿ أفراد الجماعة كما نقوؿ المساف العربي، 

 واقعة سوسيرفالمغة في نظر " وبالتالي . ضؼ إلى ذلؾ يمثؿ المساف الجانب الموضوعي

اجتماعية وخصوصياتيا ليست مجردة بؿ متواجدة بالفعؿ في عقوؿ الناس، وبعبارة أخرى فيي 

مجموع كمي متكامؿ كامف ليس في عقؿ واحد، بؿ في جميع عقوؿ األفراد الناطقيف بمساف معيف، 

ونالحظ أف دي سوسير يشبو المغة بالقاموس الذي يمثؿ في األصؿ الذاكرة الجماعية لما يحتويو 

مف عالمات ال يطيؽ الفرد الواحد أف يختزنيا في دماغو، وذلؾ بقولو إف المغة توجد عمى شكؿ 

مجموعة مف البصمات المستودعة في دماغ كؿ عضو مف أعضاء الجماعة عمى شكؿ معجـ 

  3" تقريبا 

وىي ال تتأثر بإرادة المودعيف ... حيث تكوف النسخ المتماثمة موزعة بيف جميع األفراد" 

 4"(نموذج جمعي)1+...=1+1+1+1ويمكف صياغة نمط وجودىا بيذا الشكؿ 

فالمغة ماىي إال تمؾ الصور الموجودة في الدماغ تكوف بصفة متساوية في أوساط الجماعة 

أما الكالـ فإنو فعؿ كالمي ممموس، ونشاط شخصي مراقب، . "وىذا ما يعرؼ بالذاكرة الجماعية 

                                                           

.123، ص 2005 ، 2، ط(الجزائر) أحمد مومف ، المسانيات النشأة و التطور ،الديواف المطبوعات الجامعية  1
  

2 .123 المرجع نفسو ، ص 
  

.123 المرجع نفسو ، ص  3
  

4 .123 المرجع نفسو، ص 
  



50 

وقد عرفو دي " األداء"يمكف مالحظتو مف خالؿ كالـ األفراد أو كتاباتيـ وىو مطابؽ لمفيـو 

 :إنو مجموع ما يقولو األفراد ويشتمؿ : سوسير بقولو

 أنساقا فردية خاضعة إلرادة المتكمميف. 

 1."أفعاال فنولوجية إرادية أيضا وضرورية لتنفيذ ىذه األنساؽ
 

 (الوظيفي)والفيزيولوجي  (الطبيعي)وبالتالي المساف يتركب مف عدة جوانب منيا الفيزيائي

وعميو فإف . " فتطرأ عميو تغييرات مف لحظة إلى أخرى عبر الزمف (النفسي)والسيكولوجي 

األولى ىامة وموضوعيا المغة التي ىي اجتماعية أصال : الدراسات المغوية اف تتعدى الناحيتيف

ولعؿ الجدوؿ التالي يوضح لنا   ( فيزيائية –وتكوف دراسة سيكولوجية )وخارجة عف نطاؽ الفرد 

 2:أىـ اإلختالفات بيف المغة و الكالـ عند دي سوسير

 الكالم المغة
 فردي اجتماعية
 ثانوي ىامة

 (اإلبداع)فعؿ إرادي شخصي وذكي (الذاكرة)مسجمة سمبيا مف طرؼ الفرد
  فيزيائية–دراسة سيكولوجية  دراسة سيكولوجية
 غير جماعي نموذج اجتماعي

 

 

 

                                                           

1 .123 المرجع نفسو ، ص 
  

.72 زبير دراقي ، محاضرات في المسانيات التاريخية والعامة، المرجع السابؽ، ص  2
  



51 

 : المغويةالعالمة.2

مصطمح العالمة مف أىـ المصطمحات التي أطمقتيا سيميولوجية دي سوسير، انطالقا مف 

فيرتبط التوجو الجديد األساسي باسـ دي " تحديد مفيـو المغة باعتبارىا نسؽ مف العالمات 

 –مرتبطا بعناصر ذاتية )سوسير، فقد ميد لو فمسفيا ىوسرؿ وتحميمو الفمسفي لمفيـو العالمة

فالمغة في نظر دي سوسير عبارة عف  " 1"وتنحيتو المذىب النفسي  (مثالية لرؤية الجوىر 

مستودع مف العالمات والعالمة وحدة أساسية في عممية التواصؿ بيف أفراد مجتمع معيف وتضـ 

فالداؿ ىو الصورة السمعية التي  [Signifie]والمدلوؿ  [Signifiant ]الداؿ : جانبيف أساسييف ىما

أو الشيء المعني ويرى دي سوسير أف العالمة " التصور"تدؿ عمى شيء ما، والمدلوؿ ىو 

المغوية ال تربط شيئا باسـ بؿ تصورا بصورة سمعية وىذه األخيرة ليست الصوت المادي الذي ىو 

الشيء الفيزيائي صرؼ، بؿ ىي بصمة النفسية لمصوت أو ذلؾ االنطباع الذي تشكمو عمى 

وىكذا فإف فكرة العالمة عنده تختمؼ اختالفا جذريا عف المفيـو القديـ الذي يزاوج  " 2"حواسنا 

ف غرض المسانيات ىو دراسة ىذه العالمة التي يمكف  بيف اإلسـ والمسمى أو الكممة والشيء، وا 

مالحظتيا كمالحظة األشياء األخرى والتي يبمغ عمييا الطابع اإلعتباطي وتتصؼ بالتغير و 

 وىكذا يكوف لنا سمسمة مف المسميات تقابميا سمسمة مف األشياء فالمغة ىي 3"الثبات في آف واحد 

التي تقيـ تمؾ العالقة الموجودة بيف الدواؿ و المدلوالت، وتعمؿ أيضا عمى تنظيـ العالمات التي 

ىي عالمة ذات وجييف "تمثؿ في تصورات و مقوالت ذىنية بشكؿ اعتباطي، والعالمة المغوية 
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ألنيا عبارة  عف المسميات واألشياء أو إتحاد الصورة الصوتية وىي الداؿ وتمثؿ ذىني أو تصور 

وىو المدلوؿ والعالمة المغوية ذات طبيعة مركبة وىي توليفية مف الشكؿ الصوتي الذي يشار إلى 

المعنى الداؿ والمعنى نفسو المدلوؿ أما عف موقؼ سوسير مف طبيعة العالقة بيف الداؿ والمدلوؿ 

فنجده معارضا لالعتقاد القديـ الذي كاف يرى أف المغة ليست سوى قائمة مف األشياء مناسبة 

لألشياء الطبيعية فالعالقة بينيما ما ىي إال عالقة اعتباطية وعمى ىذا األساس فإف سوسير 

  1:"يخطأ ىذه النظرية ويأتي بالحجج اآلتية

إنو لمف الخطأ أف نقوؿ بأسبقية الفكر بإشكالية العالقة القائمة بيف الفكر والمغة، فيو يرى " (1

بأف الفكر ليس سوى كتمة عديمة الشكؿ أو سديـ غير واضح المعالـ بحيث ال يمكف ألي كاف 

أف يميز بيف أفكار دوف االستعانة بالعالمات المسانية فال شيء يوجد بدوف المغة فيصبح مف 

غير الالئؽ أف يتحدث عف أولوية أو فضيمة أحدىما عمى األخر بؿ يجب إشتراكيما في عممية 

وبالتالي فإف الدليؿ المساني ىو ربط   "2واحدة تكوف شبيية بالورقة ووجييا الفكر وظيرىا المغة

والعممية الصوتية ىناىي تمؾ  (الداؿ)والصورة الصوتية التي تشير إليو  (المفيـو)بيف المدلوؿ 

التي تكوف بيف األفراد تتمثؿ في المفيـو الذي يريد المتكمـ إيصالو لممتمقي وذلؾ باستدعاء ما 

تحتويو الذاكرة باعتبار المدلوؿ المناسب لمموضوع مثاؿ ذلؾ عندما يريد شخص الحديث عف 

القمـ فترسـ بذلؾ صورة قمـ في ذىنو وىذا شكؿ مادي ثـ ينطمؽ بيا في شكؿ صورة صوتية 

 3"وبالتالي يكوف المفيـو خاضع لمتفسير والتحميؿ العقمي

                                                           

.73 نعماف بوقرة، المسانيات إتجياتيا وقضياىا الراىنة، المرجع السابؽ، ص  1
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وىي تفترض أف العالقة القائمة بيف االسـ والمسمى عممية سيمة لمغاية وىذا غير حقيقي،  "(2

لكف تقترب ىذه النظرية البسيطة مف الحقيقة كوف الوحدة المسانية مزدوجة أي قائمة عمى التقارب 

وينجـ ىذا كمو أف الدليؿ المساني عممو ذات وجييف متحديف أحدىما الداؿ واألخر . بيف أمريف

، 1"المدلوؿ ويرى ىذا المجاؿ أف العالمة المسانية الرتبط شيئا باالسـ بؿ تصورا بالصورة السمعية

فالداؿ يعبر عف رمز أو إشارة ويمثؿ في نفس الوقت مجاؿ مادي وعبارة عف أصوات أما 

المدلوؿ فما ىو إال تصور ذىني أو فكرة مختزنة في الذاكرة ونجد أف الفرؽ بيف المغة والكالـ، 

حيث أف المغة تمثؿ مجموعة مف العالمات أي نظاـ مف اإلشارات بينما الكالـ ىو طريقة 

فاإلشارة المغوية تربط بيف الفكرة والصورة وليس "استخداـ الفرد في إيصالو لممتمقي بواسطة المغة 

وال يقصد بالصورة الصوتية الناحية والفيزيولوجية لمصوت بؿ الصورة . بيف الشيء والتسمية

إذف فالصورة الصوتية . السيكولوجية لمصوت، أي أف االنطباع أو األثر التي تتركو في الحواس

ذا حدث ووصفتيا فإنما أعني بذلؾ في طبيعة حسية،  (ليا عالقة بالحواس)ىي حسية  وا 

وبالمقابمة بالعنصر األخر لالرتباط وىو فكرة التي ىي أكثر تجريدا مف الصورة الصوتية عمى 

إف الطبيعة السيكولوجية لمصور الصوتية تصبح واضحة عند مالحظتنا لمساننا فنحف . العمـو

نستطيع أف نتكمـ إلى أنفسنا أو نتمو في ذىننا مف غير أف نحرؾ شفاىنا ولما كنا نعد الكممات 

  2"الموجودة في لغتنا صورة صوتية 

لذا وجب تجنب استخداـ لفظة فورمينات التي تتألؼ مف الكممات فيذه النقطة التي توحي " 

بفعالية صوتية ال يصح استخداميا إال عند الحديث عف الكممة المنطوؽ بيا شرط أي عند إخراج 
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بما أف الرابط بيف الداؿ و المدلوؿ اعتباطي فقد عد دي سوسير  " 1"الصورة إلى الواقع الحديث

 ال ترتبط بأية عالقة داخمية مع Sœur (أخت)العالمة المغوية اعتباطية ودليمو في ىذا أف فكرة 

ت التي تقـو مقاـ الداؿ بالنسبة إلييا وحجتو عف إمكانية تمثيؿ - خػ - أ : تعاقب ىذه األصوات

ىذه الفكرة بأي تعاقب أخر يستمدىا مف االختالفات القائمة بيف المغات ومف وجود لغات مختمفة 

 في جانب مف الحدود وعميو فإف صفة االعتباطية b - a – f  لو داؿ وىو bœufأيضا فالمدلوؿ 

ال يجب أف توحي بأف الداؿ مف اختبار الفرد إذ ليس لمفرد القدرة عمى التغيير أي عالمة بأي 

 2"طريقة 

إف إفتراض فرديناند دي سوسير القائـ عمى اعتباطية العالقة بيف الداؿ والمدلوؿ تجعؿ " 

 3"المفاىيـ والصور السمعية تختمؼ عف مقولة األسماء و األشياء

 :خصائص العالمة المغوية (3

نما تقرف مفيوما بصورة سمعية والمقصود "  إف العالمة المغوية ال تقرف الشيء باالسـ وا 

بالصورة السمعية ليس الصوت المسموع أي الجانب المادي بؿ ىو األثر النفسي الذي سيتركو 

الصوت فينا أو بعبارة أخرى التصور الذي تنقمو لنا حواسنا لمصوت فالنسؽ بيف التصور والصورة 

الصورة - المفيـو)السمعية ىو عالمة والعالمة المغوية ىي وحدة نفسية مزدوجة والعنصراف 
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مرتبطاف معا إرتباطا وثيقا ويتطمب وجود األخر، لقد إعتدنا أف نسمي بإسـ عالمة  (السمعية

 1"العالقة الترابطية بيف المفيـو و الصورة السمعية 

غير أف مصطمح العالمة يشير عادة إلى اإلستعماؿ الشائع إلى الصورة السمعية فقط " 

ليذا يضيؼ سوسير االحتفاظ بكممة عالمة لمداللة عمى الكؿ وتبديؿ كممتي تصور وصورة 

 إف الحواس تمعب جزءا ىاما في تشكيؿ العالقة بيف الصورة 2سمعية بكممتي الداؿ والمدلوؿ 

ضفاء عميو صياغة معينة  .السمعية والجانب المغوي حيث تساىـ في تركيب المفيـو وا 

المغة منظومة مف العالمات تعبر عف فكر ما، أما الكالـ فيو عمؿ فردي لإلرادة : ثانيا" 

 .والعقؿ

 الذي يتضمف، [Système]إف دليؿ يجب أف يفيـ داخؿ تصور عاـ ىو النظاـ : ثالثا

مفيـو الكؿ والعالقة، حيث ال يمكف فيـ وظيفة األجزاء إال في عالقتيا االختالفية مع الكؿ 

فاألجزاء داخؿ النظاـ ليس ليا معنى في حد ذاتيا عندما ينظر إلييا معزولة، وماىو عبر عنو 

الذي يفترض أف الوحدات المغوية تعرؼ في عالقتيا  [Valeur]دي سوسير بمفيومو القيمة 

إف ما يوجد مف فكرة أو مادة صوتية في : التعارضية،لقد تبنت المسانيات البنيوية مفيـو القيمة

 فال نستطيع فيـ العالقة 4"ىو أقؿ قيمة بالمقارنة مع ما يحيط بو مف دالئؿ أخرى " ، 3"الدليؿ 

                                                           
منصؼ عاشور، الديواف المطبوعات : كاتريف فوؾ وبيارلي قوفيؾ، مبادئ في قضايا المسانيات المعاصرة، تر1

  .23، ص1984ط، .، د(الجزائر)الجامعية،
2 .23 المرجع نفسو، ص 
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المغوية إال في إطار فيـ ما تشتمؿ عميو المفاىيـ في ظؿ وحدات المغوية تمثؿ نظاـ مف الجمؿ 

 .وىذا يعني أف التركيب خاص بالكالـ والمغة

إف النظاـ المغوي لدى دي سوسير ىو نظاـ العالمات، يعني فييا بالربط بيف المضموف " 

الموجود في لغة الحديث )وعمى النقيض مف المفيـو الثنائي لمعالمات  (الشكؿ)والصورة الصوتية

فإف العالمة المغوية بالنسبة لدى دي سوسير  (أيضا، حيث يتحدث تقريبا مف عالمات المرور

ىي الربط بيف المستشير والمشار إليو، بيف الصورة الصوتية والمعنى، بيف الداؿ والمدلوؿ، بيف 

. وال يمكف الفصؿ بينيما عمى نحو ما يرتبط وجيا الورقة ببعضيا البعض. المفظ و الداللة

 1"فالتفكير ىو الوجو األمامي دوف أف يقص الوجو الخمفي فكالىما يتبع بعضو

بعضا بال فصؿ، إلى حد أنو قبؿ تظافرىما عند تشكيؿ العالمة المغوية ال يكوف التفكير " 

وال يتحدد الشيء قبؿ أف تظير المغة، وىكذا ال تتضمف . واألصوات إال كما مضطربا ال شكؿ لو

المغة تصورات وال أصوات، ربما قد سبؽ وجودىا في مقابؿ العالمة المغوية يا اختالفات مفيومية 

ويصؼ دي سوسير النظاـ الثنائي لمعالمة المغوية في المخطط . وصوتية فقط، تنتج عف النظاـ

2":التالي
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 :خالصة

تمثؿ المغة والفكر قناتيف تحدداف ىوية الخطاب القائـ مف خالؿ التعبير والتواصؿ 

االجتماعي مع اآلخريف ومع ىوسرؿ أصبحنا نعرؼ أف لكؿ شيء أسـ وىذا ما نالحظو في 

عالقتنا باآلخريف بواسطة المغة وىذه األخيرة تتشكؿ في مجموعة العالمات تيدؼ إلى لتبميغ أو 

 .التفاىـ مع الغير في طابع اجتماعي معيف حسب دس سوسير ومف ىنا تتأسس الظاىرة المغوية
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: الفصل الثالث 

عالقة التفكير بالتعبير عند ميرلوبونتي 

عالقة الجسم بالعالم : المبحث األول

المغة والفكر : المبحث الثاني

 "إف المغة ىي جسد الفكر"

مف أولية الوعي إلى )محمد بف سباع، الفمسفة الفيمينولوجية الوجودية عند موريس ميرلوبونتي 

 .65،ص 1،ط(الجزائر)،إبف نديـ لمنشر والتوزيع (مسائمة لموجود
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 تمهيد

 (Merleau ولد الفيمسوؼ الفرنسي موريس ميرلوبونتي 1908في الرابع عشر مارس عاـ " 

Ponty) في بمدة روشفور [Rochefort- sur- Mer]  مف مقاطعات فرنسا، مف عائمة تنتمي إلى

الطبقة الوسطى، أمضى مرحمة الطفولة والمراىقة في ظؿ اإليماف المسيحي، ثـ إلتحؽ بعد 

 1930دراستو االبتدائية والثانوية بدار المعمميف العميا التي تخرج منيا متحصال عمى التبريز سنة 

، كما أنو درس الفمسفة بالمعاىد الثانوية الفرنسية 1939 وسنة 1935وعاد إلييا مدرسا بيف سنة 

 وىي نفس السنة التي تقدـ فييا لنيؿ الدكتوراه بأطروحتيف تحت إشراؼ األستاذ 1945حتى سنة 

، 1942وقد نشرت سنة  بنية السموكأطروحة تكميمية ىي  [Emile Bréhier ]أميل برييه 

 1" 1945وقد نشرت سنة فيمينولوجيا اإلدراك الحسي وأطروحة أساسية ىي 

في األولى نقد التصورات الوضعوية لعمـ النفس أما الثانية تطرؽ فييا إلى تجدير لإلدراؾ " 

الحسي والوعي المجسد بأشياء العالـ والمتأيف ثقافة وتاريخا، إثر حصولو عمى الدكتوراه عيف 

 حينيا عيف بالسوربوف أستاذا 2"1948حتى سنة  Lionليون ميرلوبونتي أستاذا محاضرا بجامعة 

 عاـ Collège de France بالكوليج دي فرانس لعمـ النفس الطفؿ، وكما خال كرسي الفمسفة

 خمفا لو 1952عيف ميرلوبونتي في مارس عاـ "   Louis Lavelleلويس الفل  بعد وفاة 1951

في ىذا المنصب، وما يزاؿ كاتبي ىذه السطور يذكر االستقباؿ العظيـ الذي قوبمت بو محاضرة 

ميرلوبونتي االفتتاحية فيما بعد بذلؾ المعيد، فقد غض المدرج الكبير، بجميور غفير لـ تشيد لو 

الكوليج دي فرانس نظيرا منذ عيد برغسوف، مما اضطر إدارة المعيد إلى حشد الكراسي في 
                                                           

.08، ص 2008، 1،ط(لبناف)عبد العزيز العيادي، مركز دراسات الوحدة العربية :  موريس ميرلوبونتي، المرئي والالمرئي، تر 1
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الطرقات والممرات الجانبية، ووضع مكبرات الصوت في معظـ أروقة بالكوليج دي فرانس، وقد 

ثناء  تحت عنواف 1953نشرت ىذه المحاضرة االفتتاحية فيما بعد عمى صورة كتاب ظير عاـ 

فنجده يقوؿ بتواضع في الكممة  " Eloge de la philosophie" 1 تقريظ الفمسفة أو الفمسفة

سيدي المدير، زمالئي األعزاء، إف الشاىد عمى اضطرابو الداخمي ال يسعو الشعور : االفتتاحية

ذا كاف فضال مف ذلؾ فيمسوفا، أي إذا كاف يعرؼ  بأنو،وريث رجاؿ يرى أسمائيـ عمى الجدراف، وا 

أنو ال يعرؼ، فكيؼ يعتبر نفسو مؤىال ليأخذ مكانا وراء ىذا المنبر؟ بقدر ما يشعر أنو ال يساوي 

ىذا الشرؼ، بقدر ما يكوف ببساطة سعيدا في المينة ألنو شريؼ، وبقدر ما يتأثر عندما يمقاكـ 

 2"بمثؿ ىذا الصميـ

وأما باقي مؤلفات ميرلوبونتي في الفمسفة فيي في معظميا محاضرات ومقاالت ودراسات "

حيف كاف فيمسوفنا بشرؼ عمى تحريرىا، وتـ نشر األزمنة الحديثة متفرقة ظير بعضيا بمجمة 

بعضيا األخر باالستناد إلى الدروس التي كاف يمقييا بالسوربوف، ومف أىـ ىذه المؤلفات حسب 

 3:"صدورىا الزمني

 "بنية السموؾ La structure du comportement حيث أوضح في كتابو أف 1942 عاـ

السموؾ ال يمكف اعتباره مجرد سموؾ تابع آلليات فيزيائية وال كنشاط روحي صرؼ، إف 

الذيف ينظماف الواقع  [gestalt]المجاؿ الوسيط يجب وصفو عبر مفيومي البنية والصورة

 .باالمتداد إليو

                                                           

.508، ص  (مصر) زكريا إبراىيـ، دراسات في الفمسفة المعاصرة، دار مصر لمطباعة 1
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 فيمينولوجيا اإلدراؾLa phénoménologie de la perception تظير 1945 عاـ 

فيمينولوجيا اإلدراؾ كيؼ تتكوف عالقتنا بالعالـ وقبؿ أية موضعة عممية تبعا ألفؽ اإلدراؾ 

المفتوح إلى ما نياية، وىكذا ال يتبنى الوعي أية وجية نظر حيادية، بؿ ىو وعي ممتـز 

ىذا ما يصار أيضا إلى التأكيد عمى . عمى الدواـ طالما أنو عمى تماس مباشر مع العالـ

عالقة الوعي الوثيقة بالجسـ، فتنطوي تجربة جسدنا عمى غموض ال يمكف تجاوزه فيو 

1"مف جانب أوؿ مجرد شيء ومف جانب ثاني مجرد وعي
 

 "المعنى والالمعنى Sens et non sens الذي ىو بمورة لتشابؾ العقالني و 1948 عاـ  

نقدا لعبثية يائسة ولعقالنية دغمائية حسيرة وتأسيسا لعقؿ موسع ال حصف . الالعقالني

 2"يحميو مف الصيرورة وال نور يقيو الظممة

 " 1953تقريظ الحكمة عاـ 

  1955مغامرات جدلية عاـ 

  3." إضافة إلى مؤلفات أخرى 1960العالمات عاـ
 

توجو ميرلوبونتي في أعمالو المتأخرة المرئي والالمرئي نحو انطولوجيا جديدة فالمجاؿ "

الوسيطيف الذات والموضوع البد مف البحث عنو اآلف في الكينونة بالذات مف ىنا غمى سبيؿ 
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إف اإلنساف ال يواجو العالـ بؿ ىو يشكؿ جزءا " جسد العالـ"المثاؿ راح ميرلوبونتي يتحدث عف 

 1"مف جسده الذي تتأسس فيو البنى والمعاني و المستقبؿ المرئي لكؿ األشياء

كتاب :  توفي موريس ميرلوبونتي فجأة يشيد أخر أعمالو1961في شير ماي مف سنة " 

 لقد ظمت حياة الفيمسوؼ حتى نيايتيا تغذى عند السؤاؿ الذي La droptrique " إنكسار الضوء"

فمـ تطؿ حياة موريس ميرلوبونتي فيو لـ يعمر  " 2"كانت كتاباتو تجيب عنو دوما إجابات جديدة 

أكثر مف ثالثة وخمسيف عاما ولكف كثافة العمؿ الذي شغمو خالؿ تمؾ األعواـ، وعمؽ المسائؿ 

التي تأدى إلى معالجتيا قد أطالت حضوره في الفكر الفمسفي المعاصر والسيما الفرنسي مف 

جية والفيمينولوجي عامة مف جية ثانية وذلؾ رغـ ما اعترى ىذا الحضور مف التقطع أحيانا 

 3.وبخاصة ما كاف مف خالؿ السنوات التي تمت وفاتو
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 :العالقة بين الجسم والعالم: المبحث األول

 :نظرية اإلدراك (1

ماىي "يبدأ ميرلوبونتي رسالتو عف اإلدراؾ الحسي بمقدمة طويمة أطمؽ عمييا اسـ 

 يفسر كؿ فمسفة ىوسرؿ في ضوء المؤلؼ األخير – في ىذه المقدمة –ونحف نجده " الفيمينولوجيا

فيجعؿ ىوسرؿ مسؤوال عف وجودية " التجربة والحكـ"لزعيـ الحركة الفيمينولوجية، أال وىو كتابو 

ىيدجر ويحاوؿ أف يستخرج مف الفمسفة الفيمينولوجية مبادئ فمسفة وجودية جديدة تعود إلى الواقع 

و تعترؼ بالعالـ المدرؾ والحؽ أف الواقع في نظر ميرلوبونتي نسيج محكـ ليس مف شأنو أف 

  فمف ىنا ندرؾ أف أف 1"ينتظر مف أحكامنا حتى يميز الظواىر الحقيقية عف األوىاـ المتخيمة 

عالقة اإلنساف العالـ ىي عالقة قائمة عمى أساس المشاركة والتبادؿ واإلدراؾ الحسي ىو رجوع 

 .األشياء إلى معارؼ سابقة عمى المعارؼ العممية

لذلؾ الرابط الساذج مع " فيمينولوجيا اإلدراؾ"إف اإلدراؾ ىو االسـ الذي منحو كتاب " 

العالـ والتي حاولت الظواىراتية أف تعيد إحياءه تحت بناء ومثاليات العمـ لكي تقـو بإعادة تفعيؿ 

مف خالؿ  (...)وبنقده وبتصحيح المعاني األساسية التي تساىـ في بناء معرفتنا عف الكينونة

االنفتاح األصمي لمكينونة ولمحقيقة وبالرغـ مف ذلؾ لـ يمتمؾ اإلدراؾ معرفة مباشرة عف ذاتو 

يجب أف يستعاد اإلدراؾ مف خالؿ عمؿ شبيو مما يفعمو عمـ اآلثار ألنو مدفوف تحت رواسب )

 2"(الوعي الالحؽ
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مف خالؿ ذلؾ قاـ ميرلوبونتي بالبحث لكي يعيد وضع اإلدراؾ في معناه الصحيح والذي سوؼ 

فيفيـ اإلدراؾ عمى أنو ثنائية مف "يكوف انفتاحنا مف جية ومبادرتنا لمعالـ مف جية أخرى 

في الفجوة المقصودة التي تربطيما وبالتالي ينبع اإلدراؾ مف ذات  (شعور)المحسوس والشاعر

 1"مفترضة في االستيعاب

لقد اختزلت فيمينولوجيا ىوسرؿ اإلدراؾ في فكر اإلدراؾ حيث يكوف فكر اإلدراؾ كامنا " 

في معايشة فعؿ اإلدراؾ لموضوعو المدرؾ وىذا ما أدى بالتالي إلى إقصاء فرضية العالـ أو 

الوجود الواقعي لمموضوع الذي ىو في الفيمينولوجيا الجديدة عند ميرلوبونتي مف أىـ أبعاد 

اإلدراؾ الحسي حيث تكوف العودة لألشياء ذاتيا كشعار الفيمينولوجيا ىي عودة لموجود الواقعي 

إن العودة ):لمختمؼ الظواىر الموجودة في العالـ سواء كانت أشياء أو آخريف، يقوؿ ميرلوبونتي

حيث تكون وسيمة  إلى األشياء ذاتها ماهي إال عودة إلى هذا العالم الموجود قبل المعرفة

 حيث يعتبر اإلدراؾ ىو 2"(.تعرفنا هي اإلدراك ألن اإلدراك هو التقاء مع األشياء الطبيعية

 .الوسيمة تعرفنا عمى مختمؼ الظواىر كما ىي دوف إحالة وال تمثؿ

فحتى ىوسرؿ بحث في موضوع اإلدراؾ في فمسفتو المتأخرة إال أنو لـ ينتبو إلى أنو مف "

نما بقيت تحميالتو حبيسة . أكثر مستويات الوعي أصالة نو مكمف خبراتنا الحقيقية بالعالـ وا  وا 

الرجوع المتعالي إلى الوعي، لكف ميرلوبونتي بتأكيده عمى أنو لف نتمكف مف وضع حد الموضع 

المتأـز الذي توجد عميو معرفتنا إال بالرجوع إلى اإليماف اإلدراكي يكوف قد أعطى أبعادا جديدة 
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وكذلؾ إعادة جسور   " 1" لمسألة الوعي وذلؾ مف ناحية إعادة ربط الوعي بالواقع المدرؾ

 (ديكارت)التواصؿ بيف الذات و العالـ ىذا التواصؿ مفقود في الفمسفات السابقة خصوصا مع 

  2 ."(ىوسرؿ)و

تؤكد فيمينولوجيا ميرلوبونتي عمى ضرورة العودة إلى الخبرة اإلدراكية مف خالؿ االرتباط " 

القائـ بيف اإلدراؾ وماىو معيش، حيث تقـو فيمينولوجيا اإلدراؾ عمى العالقة القائمة بيف فكرة 

الوعي وفكرة العالـ مرورا بفكرة الجسد وقد سعى ميرلوبونتي مف خالؿ ىذه األفكار إلى تجاوز 

التفسيرات الكالسيكية لإلدراؾ خصوصا عند النزعتيف التجريبية والعقالنية، فالنزعة التجريبية 

كانت تعتقد أف اإلدراؾ ىو تمقي وتسجيؿ لمعطيات خارجية في حيف تؤكد النزعة العقالنية مقبؿ 

 مف ىنا نكوف أماـ تحميميف أو 3"ذلؾ عمى أولوية العقؿ ودوره في تأويؿ ما يتمقاه مف معطيات

 تفسيريف لإلدراؾ فكيؼ عمؿ فيمينولوجيا ميرلوبونتي عمى تجاوز ىذا التعارض؟

لمرد عمى ىذيف " فيمينولوجيا اإلدراؾ"لقد خصص ميرلوبونتي جزءا كبيرا مف كتاب " 

المذىبيف لكف قبؿ ذلؾ قبؿ أف نتحدث عمى ذلؾ نود أف نبيف كيؼ حاوؿ ميرلوبونتي أف يوضح 

مفيـو اإلدراؾ الحسي في عالقتو ببعض المفاىيـ القريبة كاإلحساس مثال فيعتقد عمـ النفس 

الكالسيكي أف اإلدراؾ يرتبط باإلحساس فيفسره عمى أنو يحدث كنتيجة لتمقي أعضاء الحس 

لمعطيات خارجية و الخطأ الذي يقع فيو عمـ النفس حسب ميرلوبونتي ىو عدـ وصؼ المحظة 

التي يرتبط فييا اإلدراؾ بالمعطى إضافة إلى أف عمـ النفس في تفسيراتو كاف يأخذ أحكاما جاىزة 
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أما في رده عف النزعة التجريبية فيرى ميرلوبونتي أنو أثناء  " 1." عف بعض العمـو التجريبية

عممية اإلدراؾ نتمقى معطيات لكف ليس بطريقة آلية ألف المعطى يظير مف خالؿ عالقتو 

ذا كانت النزعة  نما وعيا  بالجسد ألنو وسيمة اإلدراؾ، وا  بالوعي والذي ال يكوف وعيا خالصا وا 

التجريبية تجعؿ مف العممية اإلدراكية عممية آلية ناقمة فإف النزعة العقمية تضفي أحكاما عمييا 

ومع أننا حسب ميرلوبونتي ال ننكر دور العقؿ في عممية اإلدراؾ إال أننا ال نعتقد أنو العامؿ 

فعندما أدرؾ مكعبا كما يقوؿ ميرلوبونتي ذو ستة أوجو فإنني  " 2"الوحيد المتحكـ في ىذه العممية 

لف أتمكف مف إدراؾ أوجيو الستة إال إذا تحركت مع أف حركتي أو دوراني لف يغيرا مف وضع 

 وعميو فقد قدـ ميرلوبونتي حؿ لمشكمة المعرفة بحؿ مشكمة اإلدراؾ تجاوز 3"الشيء المدرؾ 

التفسيرات الكالسيكية التى أتى بيا المذىب العقمي و المذىب التجريبي، حيث أصبح اإلدراؾ 

ويكوف . مرتبطا بالذات المدركة وبالموضوع المدرؾ معا فال تكوف األسبقية أحدىما  عمى األخر

 .اإلدراؾ ىنا لمذات الواعية 

يؤكد لنا ميرلوبونتي عمى ضرورة أف نبحث في اإلدراؾ الحسي عف معنى وظيفتو " 

الوجودية ألنو يرتبط بمشكمة الوعي كما يرتبط بمسألة الوجود في العالـ التي تبيف أف اإلدراؾ 

الحسي ىو انخراط في العالـ مف خالؿ الجسد فالخبرة اإلدراكية بما ىي خبرة حسية ىي مقابمة 
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ألف "تعممنا كيؼ نرى الشيء جيدا"تماما لمفيـو الخبرة المجردة عند ىوسرؿ ومف بيف مياميا أنيا 

 1"اإلدراؾ ىو رؤيتنا أو إطالعنا عمو الوجود أو الكينونة سواء وجود آخريف أو األشياء

وقد أراد ىوسرؿ أف يحؿ مشكمة اإلدراؾ الحسي والمعرفة بوجو عاـ مف خالؿ تجاوز " 

وقد وجد الحؿ . ثنائية الذات والموضوع، أي مف خالؿ تجاوز النزعتيف العقالنية والتجريبية معا

التي بمقتضاىا يكوف ىناؾ ارتباط بيف الذات والموضوع ويكوف الوعي متجيا " القصدية"في 

باستمرار نحو الموضوعات وعمى ىذا رأى ىوسرؿ أف اإلدراؾ الحسي ىو فعؿ مف أفعاؿ الوعي 

يتميز بأنو يقصد موضوعات حاضرة بذاتيا أماـ الوعي، وىي تظير لو عمى التتابع مف خالؿ 

 ومف ىنا كانت رؤية ميرلوبونتي ىي ضرورة إعادة تأسيس فيمينولوجيا اإلدراؾ 2"منظورات جانبية

الحسي، عمى أسس جديدة وىي أسس إبستمولوجية خالصة دوف العودة إلى فروض أنطولوجية  

فإنني أعني بذلؾ أنني أشارؾ في ىذا . " فالوعي عند ىذا األخير ىو وعي جسماني متحد بالعالـ

العالـ، دوف أف أمتمكو، ودوف أف أستوعبو وعمى ذلؾ فأف ميمة الفمسفة الحقيقية ال تكاد تعدو 

محاولة الكشؼ عف العالـ أو العمؿ عمى إعادة النظر إليو وحينما يكشؼ المرء عف سر العالـ 

 األوحد الذي يسبؽ في Logos فأنو يكشؼ في الوقت نفسو عف سر العقؿ إذا العالـ ىو الموغوس

  3"وجوده كؿ شيء
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 :الجسم و المغة (2

رغـ وجود بعض اإليماءات المتعارؼ عمييا إال أف لغة الجسد تختمؼ مف شخص إلى 

أخر، فكؿ جسد يمتمؾ لغتو الخاصة وقد توجو ميرلوبونتي إلى دراسة العالقة التي تربط بيف المغة 

لـ يغفؿ في دراستو لمجسـ اإلنساني عف الجانب الحضاري و التاريخي فتناوؿ "والجسـ حيث أنو 

وذىب إلى أننا وجدنا أف الجسـ يممؾ وحدة متميزة عف . الجسـ بإعتباره تعبير أو أداة لمكالـ

وحدة الموضوع العممي، كما كشفنا الجسـ يممؾ بداخمو، حتى داخؿ وظيفتو الجنسية، قصدية 

وقدرة عمى المعنى، ومف ىنا فإف سعينا لوصؼ ظاىرة المغة أو الكالـ وفعؿ المعنى يتيح لنا أف 

 1."نتجاوز بشكؿ قاطع الثنائية التقميدية بيف الذات و الموضوع

ذا كاف الكالـ فيما يرى ميرلوبونتي يفترض الفكر ويعني في البداية االنضماـ لموضوع " وا 

بقصد التعرؼ عميو أو بقصد تصويره فإننا ال نفيـ لما ينزع الفكر نحو التعبير،أو لما تبدو لنا 

أكثر الموضوعات المغة غير محددة ما دمنا لـ نعثر عمى أسميا، أو لماذا تقع الذات المفكرة 

نفسيا في نوع مف الجيؿ بأفكارىا ما دامت لـ تقـ بصياغاتيا لنفسيا أو لـ تقميا أو لـ تكتبيا، 

وذلؾ يشبو كثير مف الكتاب عندما يبدءوف كتابا دوف أف يعرفوا بالتحديد ما سوؼ يصنعونو 

 فالتعرؼ عمى ماىية موضوع الذي سيكوف محؿ دراستنا يعد خطوة أساسية مف خالؿ 2."بداخمو

 .اإلحاطة بمجمؿ المعطيات التي تدور حوؿ الموضوع الذي نرغب في دراستو

                                                           
1
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إف الفكرة التي تكتفي بالوجود لذاتيا خارج مضايقات الكممة واالتصاؿ تسقط في الالوعي "

إف التفكير خبرة بمعنى .فييا، مما يعني أنيا ال توجد حتى بالنسبة لذاتيا في المحظة التي تظير

و الفكر ينمو في المحظة ولكف يبقى عمينا : أننا نتناوؿ فكرنا بواسطة الكممة الداخمية أو الخارجية

1."أف نحوزه، وىو لف يصبح في حوزتنا إال بواسطة التعبير
   

أف ىذا الوجود ىو في صميمو صراع حتى قوامو إشباؾ األضداد في وسط محيط غامض "

إف كؿ ما فينا عرضي وكؿ ما فينا ضروري إما : وبيذا المعنى يمكننا القوؿ. مشتبو غير متحدد

 و ىكذا نجد أف 2."يمكننا فقط، بؿ نحف وعي وموضوع معيا، وكؿ ما فينا ىو نفس وجسـ معا

ثمة إتحادا مباشرا بيف اإلنساف الذي ىو بطبيعتو مفتوح األشياء وبيف العالـ الذي ندركو عف 

إف صح ىذا التعبير، " بدميا و لحميا "طريؽ الجسـ إدراكا حقيقيا تكتشؼ لنا فيو األشياء

فيقوؿ إنو كما أف القوؿ يعبر عف الفكر فكذلؾ " فيمينولوجية الجسـ"ويمضي ميرلوبونتي في الشرح

ولما كاف الجسـ في صميمو  (...)الجسـ يعير عف الوجود و إذا كاف الوجود بطبيعتو عير متحدد

 3."(الذي يعني عمى التوالي، الحس، والمعنى،واالتجاه) sensتعبيرا فإف لكؿ فعؿ إنساني معنى 

انطالقا مف ىذا المنظور سنحاوؿ أف نبيف كيؼ أصبح الجسـ عمى مستوى النظر و الممارسة، 

و مربعا ضروريا لديو في كؿ محاولة ترـو فيـ الوضع "قطبا رئيسيا الىتمامات ميرلوبونتي 

اإلنساني بأبعادىا الحقيقية ويمكف أف نضيؼ أف فمسفة ميرلوبونتي عمى حد تعبير بعضيـ، عبارة 

 (المشحونة حضورا جسديا)عف قمب كمي لفمسفات الكوجيتو باعتبار أف الجسد يصؿ مع المغة

                                                           

.516زكريا إبراىيـ، دراسات في الفمسفة المعاصرة، المرجع السابؽ، ص 1
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.197، المرجع السابؽ، ص(مقاربات في فمسفة المغة)دليؿ محمد بوزياف وآخروف، المغة والمعنى 3
  



70 

والرغبة التي تسكنو، إلى معبر ليس رىف التعبير المفظي فحسب بؿ أيضا ىنا اإلشارة أو العالمة 

 1."في جميع تجمياتيا 

يصاؿ األفكار إلى  ومف ىنا نالحظ أف التعبير يتمظير في األحاسيس والمشاعر وا 

المخاطب،أي أنو وسيمة لمتفاىـ بيف البشر وىو وظيفة أساسية في المغة يفصح ما في الذىف عف 

مف ثمة نجد أف الجسد يمسرح دائما تعبيراتو تمؾ عبر "طريؽ المغة المنطوقة أو المغة المكتوبة ، 

صور متعددة، فيناؾ الجسدي الصامت كالمظير الجسدي وتعابير الوجو، وىناؾ الجسدي 

إف الجسدي يبدو في نظرنا  (...)الحركي كحركات المناضؿ و المتمثؿ المسرحي والرياضي،

جسدا وظيفيا وتواصميا اجتماعيا، إنو يتجسد مرجعي يخضع لقوانيف المؤسسة التواصمية 

 2."االجتماعية ويوظؼ معطياتيا

فكثير مف الناس ال يعني ما يقوؿ ما ال يعني بينما تبقى لغة الجسد نشاطات عقمية تحت "

وبالتالي نؤكد مقولة ما تقولو بجسدؾ يمكف أف . عتبة الوعي تفضح ما تفكر وما تشعر بو حقيقية

ىذه . يكوف أكثرا أىمية مما تقولو في كمماتؾ،إذف كؿ إدراؾ لألخر ال بد أف يمر بتجربة الجسد

القاعدة الفيمينولوجية تجعؿ مف تجربة الحياة في صورتيا الواقعية شرط إمكاف لمختمؼ التجارب 

  3."المعاشة والممارسات ألف كؿ المعرفة تبتدئ بالتجربة
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 :الذات و العالم (3

إذا تساءلنا السبب الذي مف أجمو اىتـ ميرلوبونتي بدراسة ماىية اإلدراؾ الحسي، فقد النجد "

والحؽ . صعوبة في أف نتبيف يرجع إلى رغبتو في تجاوز كؿ مف المذىب الثالي والمذىب الواقعي

أنو قد يكوف مف الخطأ أف نجعؿ مف الصدارة لمذات عمى العالـ، كما قد يكوف مف الخطأ في 

الوقت نفسو أف نجعؿ األولوية لمعالـ عمى الذات إذ أف النزعة األولى تقدـ لنا عف وعي وعف 

الشعور صورة غنية خصبة في حيف أف مف شأف النزعة الثانية أف تقدـ لنا عف الوعي أو الشعور 

في حيف إذا أردنا أف نفيـ اإلدراؾ الحسي عمى حقيقتو يجب أف نتخمي 1"صورة ضعيفة باىتة 

عمى التفرقة بيف الذات والعالـ وفي الوقت نفسو البد مف تجاوز تمؾ الثنائية التي أقاميا جوف بوؿ 

وقد حاوؿ ميرلوبونتي أف " " الموجود لذاتو"و" الموجود في ذاتو" بيف  (Jean Paul Sartre)سارتر 

وىنا يدعونا ميرلوبونتي إلى إقامة فمسفة واقعية  (فمسفة الصورة)يستفيد مف مذىب الجشتمت أو 

فقد " كيفية"أو " كيؼ"كيفية، فيقر أف الفكر بطبيعتو نور يتجو دائما نحو الشيء يمكف وصفو بأنو 

ويمكننا اآلف اف نقوؿ إف ىذا العالـ نفسو ذو . رأينا مف قبؿ أننا بطبيعتنا موجودوف في العالـ

 فعندما نتحدث عف العالـ فال نقصد العالـ الواقعي المجرد مف 2"صورة تاريخية وكيفية معا 

الحس الذي يكوف مف إنتاج الفكر أو مف صياغة العقؿ، بؿ نقصد العالـ األصمي الذي يسبؽ 

كؿ مجاؿ عممي، وكؿ شعور تأممي فكؿ مجاؿ خفي فيو بالتالي الشعوري وىو في أصؿ شعور 

ومف ثـ فإف العالـ البد مف أف يبدو لنا متصفا بصورة كيفية تاريخية، والواقع أف ثمة " وتفكير 

إلخ ونحف نقرأ عمى صفحة ...صورا ومشاىد ىي حد ذاتيا سارة أو حزينة، رقيقة أو فظة 
                                                           

1 .515، 514 زكريا ابراىيـ، دراسات في الفمسفة المعاصر، المرجع السابؽ، ص ص 
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الطبيعة كما نقرأ عمى وجوه الناس إنفعاالت الغضب أو األلـ دوف أف نستنتجيا أو نستدؿ عمييا 

والحؽ أننا متفتحوف لمعالـ بفضؿ معرفة أولية طبيعية ىي في حد ذاتيا تواجد مشترؾ مع العالـ 

 معنى ىذا أف العالـ قدـ لنا كما نحف ألنفسنا قدمنا لذواتنا بصفتنا أجزاء ال تأممية ال تكؼ عف 1"

ميرلوبونتي يقترب مف فيمسوؼ أخر مثؿ برغسوف ألنو " التفكير والتأمؿ فيو حيث نجد ىنا 

يفترض أف لدينا معارؼ الشعورية عديدة نستطيع عف طريقيا أف نشعر بذواتنا ونحس بأعضائنا 

وآالتنا مف حيث ىي إمكانيات وىذه المعارؼ جميعا تعبر عف إتصالنا بالعالـ اتصاال أوليا سمبيا 

ىو الدعامة األصمية لكؿ إتصاؿ شعوري فيمكننا أف نقوؿ إننا مرتبطوف بالعالـ إرتباطا الشعوريا 

ذا كاف كثير مف الفالسفة . غامضا مبيما وىذا اإلرتباط ىو بمثابة مشاركة أولية غير متحددة، وا 

بياـ واختالط فإف ميرلوبونتي عمى  السابقيف قد حاولوا أف يستبعدوا مف تجربتنا كؿ غموض وا 

العكس مف ذلؾ تماما يقر بأنو البد لنا مف العمؿ عمى استكشاؼ ذلؾ العالـ المجيوؿ الذي ال 

يخمو مف عماء،واشتباه والتحدد مؤكدا أف ىذا الالتحدد نفسو ال يكاد ينفصؿ عف صميـ وجودنا 

 2"البشرى
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 بنية السموك (4

أف تحميؿ ميرلوبونتي لعممية السموؾ تختمؼ عما تناولتو العمـو الحالية خاصة البيولوجيا  

وعمـ النفس حيث أنيا تعتمد عمى التحميؿ المادي أكثر مف إىتماميا بالتحميؿ الواقعي والواقع 

والحياة والفكر ىي " المادة"يرى ميرلوبونتي أف عمينا أف ندرؾ أف "يتميز بجوانب متعددة ولذلؾ 

ننا نشاىد تحوال في فكر ميرلوبونتي يتمثؿ في التوسط بيف الفمسفة لمبنية "ثالثة أنظمة لممعنى  ، وا 

 1"إف البنية والشكؿ والمعنى ليا تعبيرات رمزية إذا أخذناىا في حركة الخبرة (...)وفمسفة المعنى

إف اليدؼ مف بنية السموؾ يمكف وال شؾ في التحميؿ موضوع السموؾ و بالتالي فإنو "

يضيؼ إلى الجزء الخاص بالمعطيات اإلمبريقية والعممية، أي الخبرات، دراسة ألنظمة تأويمية 

 يكمف رد الفعؿ في تأويؿ طبيعة ذلؾ réflexologil’ ".2‘ومف ىنا مواجية لمسموؾ المنعكس

 .السموؾ الصادر عف الشخص و فيـ المعنى الذي يتضمنو وفؽ دالالت مختمفة

إلى عالـ اإلدراؾ ' بنية السموؾ'إف إنتاج السموؾ بالنسبة لموعي اإلدراؾ يؤدي بنا في "

فالخبرة اإلدراكية ىي وحدىا الواقع األصيؿ والمؤسس حيث يتمقى الوجود مع المعنى . الحسي

وىدؼ ميرلوبونتي في دراستو لمشكمتو الرئيسية وىي  (...)والحياة والموت بشكؿ مباشر وواقعي

العالقات القائمة بيف الوعي والطبيعة إلى العثور عمى موقع يتوسط كال مف الواقعية الساذجة 

 فالبنية 3."بنظرتيا السيئة لمسموؾ والحؿ النقدي أو المثالي والخبرة الذاتية المتبادلة مع األخريف

                                                           

.104، المرجع السابؽ، ص(دراسة في فمسفة ميرلوبونتي)عالء مصطفى أنور، عالقة الفمسفة بالعمـو اإلنسانية 1
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السموؾ ندرؾ معانييا مف خالؿ معامالتنا مع أشخاص أخريف فنشترؾ معيـ في نفس المعاني 

 .واألفكار

ينشأ معنى الفمسفة إذف في بنية السموؾ مف الخبرة بالحقيقة، حقيقة األشياء وحقيقة الذاتية "

والمغة بإعتبارىا واسطة يتحرؾ الفكر مف خالليا كبيئة طبيعة تؤدي بالفمسفة إلى أف . المتبادلة

وبيذا المعنى تكوف بنية السموؾ استجابة لمتطمبات المعنى اإلدراكي واتجاه . تكوف فيمينولوجيا

 1"لمغة نحو ظواىر تحدد الفكر الفمسفي
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 :المغة والفكر: المبحث الثاني

 طبيعة المغة (1

 إف المغة تشمؿ الحركات القابمة لإلدراؾ الحسي التي يستعمميا األفراد إشارات عندما بينيـ 

يبدو صحيحا أوال أف ال يستطيع الوعي "ويمكف أف تكوف ىذه الحركات قابمة إلدراؾ في ذاتيا، 

مف ىنا قد تصبح تجربة اإلتصاؿ وىما الوعي . أف يجد في بتجربة إال الذي وضعو ىو فييا

ألة المغة ىذه التي ستعطي لوعي أخر - أنو لشخص معيف- بالنسبة لشخص معيف- بني

فالواقع أننا نممؾ القدرة عمى الفيـ فيما يتعدى ما نفكر بو  (...)الفرصة إلنجاز األفكار ذاتيا

عفويا إننا ال نستطيع أف تكمـ ذاتنا إال لغة نفيميا سمفا، فكؿ كممة في نص صعب توقظ فينا 

أفكارا كانت ممكنا سابقا، ولكف ىذه الدالالت قد تجتمع أحيانا في فكرة جديدة تعد ليا جميعيا، 

 فيـ المغة أساس تحقيؽ الحوار والتواصؿ مع 1."فتنتقؿ بيذا إلى مركز الكتاب و نصؿ إلى منبع

 .الطرؼ األخر

إلى أف الوعي ىو شرط أساسي لمسمو المرتبط  (ميرلوبونتي)وفقا لمطريقة األولى يشير "

 (ىوسرؿ) موافقا بيذا – (ميرلوبونتي) يدعـ1945وفي األعماؿ التي كتبت في مطمع عاـ . بالمغة

قد أسس في عبارة  (الوعي) بأف معنى المصطمح –ومعارضا ليذه الحركة اإليجابية المنطقية 

تقـو المغة بافتراض وعي جديد متعمؽ بالمغة باإلضافة إلى صمت يأسر : (الوعي يحوي ذاتو)

                                                           

66موريس ميرلوبونتي، تقريظ الفمسفة، المرجع السابؽ،  ص  
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 ونفيـ مف ىذا أف العقؿ لو دور في ترجمة ما تحتويو المغة كخطاب إنساني 1."العالـ المتكمـ

 .تواصمي

وسوء فيـ المغة يرجع أساسا إلى أننا تصورناىا عادة عمى أنيا نظاـ تعبيري يكوف الفكر "

فيو سابقا عف الكممات، وفي المقابؿ يبيف لنا ميرلوبونتي أف كؿ فكر ينشأ مف كممات منطوقة 

 فأفكار التي نستخدميا في تبادؿ 2."ويعود إلييا، وكؿ كممات منطوقة تولد مف أفكار وتموت فييا

أطراؼ الحديث والحوار عبارة عف كممات منسجمة قاـ العقؿ بتركيبيا وضبطيا في إطار  صور 

فالمغة أوال قبؿ .منطقية خالية مف الغموض وتكوف واضحة مف خالؿ إدراجيا الحقيقة في الكالـ

كؿ الشيء نظاـ مف الرموز الصوتية، و تكمف قيمة أي رمز في اإلتفاؽ عميو بيف األطراؼ التي 

 .تتعامؿ بو، و قيمة الرمز المغوي تقـو عمى عالقة بيف المتحدث وبيف المخاطب والقارئ والمتمقي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.192شادي رباح نصر،المرجع السابؽ،ص:باسكاؿ ديبوف، معجـ ميرلوبونتي، تر 1
  

2
،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر (ىيدجر وسارتر ميرلوبونتي)سعيد توفيؽ،دراسة في فمسفة الجماؿ الظاىرتية لمخبرة الجمالية 
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 :المعنى و الداللة (2

بما أننا نستخدـ المغة لمتعبير عف األشياء في العالـ مف حولنا فمف الواضح أف ىناؾ صمة 

ما بيف الكممات والتعابير واألشياء التي يمكف إستخداـ الكممات لمداللة عمييا فإف العالقة بيف 

الكممة و الشيء غير مباشرة وعادة ما تتكمـ عف كممات تشير إلى أشياء ولكف في ىذه الصيغة 

مف جيتو كاف ميرلوبونتي تتحدث عف عدـ خموص "مف الداللة فإف المتصورات ىي التي تشير

ىي الفعؿ  (التي)األفكار ليرى فييا فائضا لممدلوؿ عمى الداؿ وعف الظاىرة المركزية لمغة 

المشترؾ لمداؿ والمدلوؿ وفي كمتا الحالتيف ال يعادؿ الفكر المفكر الفكر المفكر وال يعادؿ 

 1"وبالتالي ال يعادؿ داللة المعنى (...)الدالالت الصائرة

قد ال يقتصر التمييز بيف المعنى والداللة عمى التمييز بيف مجالي التصور ولوغوس العالـ "

الحسي بؿ في صمب المنطؽ ذاتو يحتاج المناطقة إلى التمييز أو المقابمة بيف الداللة مف حيث 

ىي عالقة موضوعية والمعنى بما ىو كيفية إدراؾ الموضوع، لكف إذا كانت الداللة ال تتحدد 

بعالقتيا المرجعية فذلؾ ال يؤدي إلى أف يكوف المعنى لغويا و حسب أو متوالدا داخؿ النسيج 

فالداؿ يكوف فكرة مختزنة في الذاكرة لتحصيؿ المعنى في « .فالحركة مثال ىي المعنى- الخطابي

 .ظؿ التصور المغوي لمكالـ أو الحديث

ىذا التمييز القائـ بيف الدالالت القائمة والمعاني الصائرة أو بيف الفكر الجاىز والفكر "

الحادث أو بيف الكممة الثانوية والكممة األصيمة ليس صيغة تحقيرية لجممة الحدود األولى في كؿ 

ىذه العالقات، إذ تمؾ الحدود ضرورية كمكتسبات ومف خالليا تصبح األفعاؿ تعبيرية أخرى 
                                                           

عبد العزيز العيادي،مسألة الحرية ووظيفة المعنى في فمسفة موريس ميرلوبونتي، دار صامد لمنشر 1
  .290،ص1،2004،ط(القيرواف)والتوزيع
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ىذا اإلنفتاح الذي يعاد إبداعو دوما في مالء .الكاتب أو الفناف أو الفيمسوؼ. أصيمة ممكنة

ىي ذي . الوجود ىو ما يشترط كممة طفؿ األولى كما كممة كاتب، وبناء الكممة كما بناء المفيـو

وظيفة التي نحدسيا عبر المغة التي تتكرر و تستند إلى ذاتيا أو التي كالموجة تتجمع وتتكرر 

 وبالتالي يمكف التمييز بيف الكالـ الذي يحدث أوؿ مرة وبيف الكالـ الذي نحف 1"لتمقي بذاتيا

 .معتاديف عميو فعالقة بيف المعنى والصوت ال يرتبطاف إال باإلصالح

اإليحاء في المغة يعني أنيا تضمر المعنى في سياؽ المغوي عمى نفس النحو الذي  (...)"

أي في األسموب الذي بو تتشكؿ اإلشارات . يضمر فف التصوير الرؤية في األسموب التعبيري

وذلؾ مف الضروري أف نالحظ ىنا أف . في منظور ما (الخطوط واأللواف)المحسوسة الصامتة 

ميرلوبونتي عندما يقوؿ بأف الفكر أو المعنى ينشأ مف كممات منطوقة، فإنو يعني بذلؾ فقط أف 

أي ال يكوف سابقا عف الكممات التي ينطؽ بيا  )الفكر و المعنى ال يكوف سابقا عف فعؿ النطؽ

 ومف ىنا كؿ كممة تقابميا داللة وتعبير لغوي والمعنى الكمي الذي 2."(المتحدث أو يكتبيا الكاتب

نجده في جممة حاصؿ عف جمع معاني الكممات وتكوف داخؿ نسؽ معيف، فالمعنى يكوف خفيا 

ونستطيع تشبيو ىذا التصوير بيف الكممات . ضمف السطور و العالقة الموجودة بيف الكممات

يجمع مثال بيف فني التصوير والمغة ذلؾ ألف كؿ مف "وعالقتيا بالمعنى بتصوير الفني كأف 

 3."المصور واألديب، إنما يجتاز نفس المرحمة المخاطرة لموصوؿ لمتعبير الفني
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 :إرتباط المغة بالصمت (3

يعد الصمت عنصر مف عناصر التي تحقؽ العممية اإلتصالية فيحمؿ دالالت ومعاني 

تستحضر موضوعا ما وقد لجأ ميرلوبونتي إلى صيغة الصمت وأعطى ليا دور في ربطيا 

إف عالقة ميرلوبونتي "بالعممية اإلدراؾ بجانب فيمينولوجي ناتج عف عالقتو بيوسرؿ وعميو 

بيوسرؿ ليست إذا عالقة سمبية بؿ ىي إستحضار الالمفكر فيو عند ىوسرؿ ىي تساؤؿ عف ىذه 

البنية التحتية التي سر األسرار وراء كؿ األطروحات والنظريات وىي تساؤؿ كذلؾ عف إمكاف 

ففي فيمينولوجيا اإلدراؾ الحسي يضع  (...)إستناد ىذه البينة إلى وراء أفعاؿ الوعي المطمؽ

ميرلوبونتي المغة تحت اسـ التعبير وىو لفظ يستعممو ىوسرؿ أيضا لتسمية أولى البحوث 

فالتفسير لمفظ أو الكممة يختمؼ 1"المنطقية ولكف داللتو تتغير جذريا مف ىوسرؿ إلى ميرلوبونتي

مف ىوسرؿ إلى ميرلوبونتي و ذلؾ ناتج عف األسس المذاف انطالقا منيا في تحديد ألية التعبير 

فالتعبير لـ يعد كما عند ىوسرؿ ىذا المضاؼ الشاحب لمنماطات التي يقصدىا نواط "لذلؾ 

إف الكممة األصمية مساوية بالتماـ لمفكر عند ميرلوبونتي وبالتالي ليس ىناؾ فكر محض . محض

كما عند ىوسرؿ ذلؾ أف وضعية التعالي مستحيمة دوف كممات وىو ما يعني أف ىوسرؿ يبقى في 

 فكؿ 2."حمى المثالية شاء أـ أبى لكننا نتجاوزىما معا التأممية والتجربية بيدؼ المالحظة البسيطة

كممة نستخرج منيا داللة معيف تصمنا إلى ىدؼ وىو تحقيؽ الغاية التواصمية كتجسيد ما تحممو 

أىـ مف ذلؾ تحقيؽ التواصؿ مع األخر وقد لجأ إلى ىذا ميرلوبونتي . مف المعاني في الواقع

المعنى ممفوؼ أو فرع يطمع في التمفضالت والتعاريؼ والمقاصد واألحكاـ بؿ ىو يأخذ "فاعتبر 
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في تاريخ الفمسفة أسماء شتى فاألمر يتعمؽ بمعاني المعنى وبمعنى األشياء جميعا، تعمؽ ليس 

 ففي بعض 1."عمى جية التماـ بؿ عمى جية عدـ االكتماؿ الذي ىو جرح الفمسفة النازؼ 

األحياف المعنى ال يؤدي وجو الشيء أو يمكف لممعنى اإلفصاح وتوضيح جزء مف الشيء المراد 

الصمت مرادؼ لممعنى الحسي "تجسده في الواقع وىذا عدـ االكتماؿ يورد مصطمح األخر وىو 

. ولممعنى البري وىو أوؿ متابة، فالصمت يعمؿ بشكؿ مضاعؼ عمى تقويض التمثؿ والتطابؽ

نما ىو صمت اإلنتساب األشياء في  والصمت عند ميرلوبونتي ليس صمت الكينونة المنسية وا 

ذا ليس صمت حرمانا مف  العالـ وىو يقوؿ غضاضتيا باإلنشباؾ سداه مع بتر التعبير، وا 

 فالصمت ليس كما نفيمو نحف بأف الوجود الصامت بؿ ألنو ال توجد عالقة بيف 2."المعنى

فالشيء . األشياء أو بيف الموجودات والعالـ وتقع كممة الصمت في األشياء أو الكالـ أو التفكير

الصامت يعبر عف داللة معينة تختمؼ عف ما يؤديو الكالـ أو العممية التفكير فنجد ميرلوبونتي 

 .يميز بيف الداللة والمعنى يتميز بيف مستقر والمرتحؿ وبيف الكممة المتكممة والكممة المتكممة

و ىناؾ عنصر أخر يفارؽ تماما نقطة الصمت وىو الصوت الذي يتجسد في عممية النطؽ 

صوتي مرتبط بكتمة "ويحقؽ مبدأ الحضور وقد ذىب ميرلوبونتي و توجييو لعممية الصوت بقولو 

حياتي، كما ال يمكف لمصوت أي شخص أخر أف يكوف بالنسبة لي ولكنني إذا كنت قريبا ىكذا 

مف األخر الذي يتكمـ لكي أسمع ىمستو، وأحس بفورانو ، فإنني بذلؾ حاضر تقريبا في داخمو، 

وكما يوجد انعكاس لممس، ولمرؤية ونظاـ . كما في نفسي، وأشيد تمؾ الوالدة المخفية لمصوت
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 كما صوت تكوف داللتو مسموعة فيكوف لو صدى في استخراج ما ىو موجود 1."الممس-الرؤية

. بالداخؿ لذلؾ تقوؿ عميو أنو يمتمؾ جانب محسوسا فتكوف لو بصمة تختمؼ عف مفيـو الصمت

ولكف الحضور الواقعي لألجساد األخرى ال يستطيع أف يتبع الفكر أو الفكرة إذا لـ يكف  (...)"

 (...)البذار في جسدي أنا، أف الفكر ىو عالقة بالذات، بالعالـ تماما كما ىو عالقة مع األخر

تشمؿ عمى ضرورة استعادة قوة المعنى، أي والدة المعنى أو معنى ما بدائي وتعبير عف الخبرة 

 فإف المغة (Valérie) "فاليري"التي توضع خصوصا ميداف المغة الخاص وبمعنى ما، كما قاؿ 

 2."كؿ الشيء، طالما أنيا ليست ألي شخص، بؿ إنيا صوت األشياء نفسو

وىنا تظير لنا نوعا مف العالقة بيف الكالـ . فغياب الكممات ال يؤدي بالضرورة إلى غياب الحوار

فيما "والصمت فكالىما يحقؽ داللة إتصالية بالرغـ أف مفيـو الكالـ يختمؼ عف مفيـو الصمت 

يخص الكالـ إذا كانت العالقة الصافية بيف اإلشارة واإلشارة ىي التي تجعؿ كال منيما داال، فإف 

وىذا يدفعنا أف نتصور كما جرت . المعنى ال يظير إذا إال التقاطع وكما في المسافة بيف الكممات

يعتبر المعنى متعاليا مف حيث المبدأ، عمى اإلشارت، . العادة، التمايز والوحدة بيف الكالـ ومعناه

 في (Immanent)ويعتبر كامنا . كما قد يكوف التفكير متعاليا عف الدالئؿ السمعية أو البصرية 

 3."اإلشارات 
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بمأف كؿ واحدة منيا وقد حصمت بشكؿ نيائي عمى معناىا ىي، ال يمكف أف يدنس بينيا "

وحقيقة  (...)ىكذا ال تكوف اإلشارات: وبيننا أي ال إنقاد وال يمكف حتى أف تحوجنا إلى التفكير

المعنى ال يسكف السمسمة الكالمية ، وال يتميز عنيا بيذه الطريقة، إذا كانت اإلشارة ال تعني شيئا 

إال بقدر ما ىي ترسـ عمى اإلشارات األخرى، فإف معناىا مرىوف كمو في الكالـ، والكممة تفعؿ 

فكؿ إشارة 1."دائما عمى خمفية كالمية، فإنيا ليست أبدا إال ثنية في النسيج الفسيح لفعؿ الكالـ

تحقؽ معنى اإلشارات األخرى وىذا ناتج عف عالقة التسمسمية في عرض منطؽ األفكار مف 

ستحضار الدالالت فإف تحاليمنا لمفكر تتصرؼ، وكأنو قبؿ أف يجد كالمو، . "خالؿ فؾ الرموز وا 

ولكف المؤلؼ بالذات، ليس لديو أي نص بقدر .كاف أشبو بنص مثالي يحاوؿ جممنا أف تترجمو

إف الكالـ ىو أكثر مف وساطة  (...)أف يقابؿ بينو وبيف كتاباتو وليس لديو أي كالـ قبؿ الكالـ

إنو أشبو بكياف ولذلؾ مف شأنو أف يشعرنا بالحضور الواحد فبالكالـ يدرؾ اإلنساف ذاتو مف 

خالؿ التعبير ويحقؽ بوساطتو غاية مف الوجود فمثال إف كالـ صديؽ عمى التميفوف يعطنا إياه 

والبدء بالجمؿ " ،2"بالذات كما لو أنو كاف بكميتو في طريقة اإلستدعاء ىذه وطريقة اإلستئذاف

نيائيا والتقدـ عبر األشياء التي لـ تقؿ إنما المعنى ىو حركة الكالـ الكمية ولذلؾ فإف فكرنا  وا 

 3."يتجر في الكالـ
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 :فيمينولوجيا الكالم (4

ختالالت في المعنى الذي تقدمو  إف المغة تتأسس عمى خمفيات تتضمف بعض التعرجات وا 

وذلؾ أنيا صبغت وفؽ عادات متعددة في فترة زمنية معينة وحتى الفكر لـ يكف ناضجا بما فيو 

في عمـ النفس . "مف الكفاية في تمؾ الفترة ألنو إعتمد في إستقالؿ األشكاؿ والرسومات لمتعبير

اإلمبريقي واأللي، المعنى أو الداللة تحددىما قوانيف األلية العجيبة أو القوانيف الترابط مف جية 

إعتبار أف المفظ ال يحمؿ معناه وليس لو أية قدرة داخمية وليس ىو غير ظاىرة نفسية أو 

 1"فيزيولوجية أو حتى فيزيائية مجاورة لغيرىا مف الظاىرات ومتبمورة بواسطة السببية الموضوعية

فالتحجج بإعتبار المغة عقبة يجب اإلنفصاؿ عنيا ألف "نعتبر ىنا أف المغة مالزمة لموعي، 

مبريقية  وألنيا مأخوذة مف العرؼ ومعتمة بو ومشوىة بإستعماؿ وبالعادات  أصوليا عكرة وا 

الفكرية المتسيية الفكر ال يتقدـ أبدا عمى خط مستقيـ بؿ يقـو بتعرجات ويدخؿ في متاىات وليس 

لو مف وسيمة لمتصويب مف غير التفكر الضروري وىو أيضا لمغة التي تفكر في نفس اآلف الذي 

 ال بد أف يكوف لمفكر منيج لتسير وفقو المغة وطرح ىذه 2."تتوغؿ فيو في مجاؿ االكتشاؼ 

األخيرة أو تجسيدىا في الواقع ضمف مبادئ العقؿ فتكوف ليا استراتيجية لألفكار واألراء تختمؼ 

عف سابقتيا فالمغة بطبيعتيا تعبر عف ما يختمجو الفكر الذي تكمف ميمتو في تصويب المعنى 

ىنا نستنتج أف المغة ال تشكؿ عائقا أماـ الفكر بؿ العكس لو دور في توضيح وتركيب . والداللة 

 .المغة عمى شكؿ أفكار وجمؿ منطقية تحمؿ دالالت معينة

                                                           

.259عبد العزيز العيادي، مسألة الحرية ووظيفة المعنى في فمسفة موريس ميرلوبونتي، المرجع السابؽ، ص 1
  

. 259المرجع نفسو ، ص 2
  



84 

نما قدر الفكر أف ال يكوف واضحا بالتماـ ومكتفيا بذاتو باستقالؿ " إذف ليست المغة العقبة وا 

عف كؿ األشكاؿ التعبيرية إذ لو كاف كذلؾ فإف لف لـ ينجو الفكر باتجاه التعبير وكأنو ينجو 

اكتمالو ولـ يبدو لنا الموضوع األكثر ألفة مبيما ما لـ نيتد إلى أسمو ولـ تكوف الذات المفكرة 

 فالبنية 1."ذاتيا في حاؿ مف الجيؿ بأفكارىا ما لـ تصغيا لذاتيا أو حتى ما لـ تقميا أو تكتبيا

الفكر ال تختمؼ عف بنية المساف ألف المغة تغيب بغياب الفكر باعتباره المصحح ومركب لمجممة 

البنية المنغمقة لمفكر ىي في ذات اآلف البنية المغمقة لمساف، وحينما يعمؿ : "المغوية، وعميو

ميرلوبونتي عمى تقويضيما معا فألف ىذه ليست غير الوجو األخر لتمؾ في تغييب الفرؽ أي في 

تغييب العنصر الحي في كؿ مف الفكر والمغة بالمجوء إلى صيغة التمثؿ التي تنتيي إلى إفقار 

 2."كمييما

فعممية التي تصؿ ىنا بيف الكالـ والفكر تتحقؽ في الدالالت والمعاني أي معنى األلفاظ 

 ، ضفاء صياغة عمى المفيـو التي يعبر بيا الشخص، والفكر يعمؿ عمى بناء المعنى مف جديد وا 

وال يكوف كما تستقبمو الحواس حيت أف الفرد كؿ ما يصمو مف العالـ الخارجي يقـو العقؿ بترجمتو 

. وصياغتو بأسموب يتوافؽ مع المنطؽ الواقع، وىنا نالحظ الحركة المتبادلة بيف المغة والفكر

ليس لمتفكير إال ."فالفكر ىو ترجمة لممعاني، ومف ىنا نالحظ أف الفكر يتأسس عف طريؽ األفكار

أف يتجسد في التعبير شرط أف ال يكوف التعبير ىو وضع لفظ تحت كؿ فكرة إذ لو قمنا ذلؾ فال 

ألف الدليؿ سيمحى في الحاؿ إزاء المعنى ىو معناه ولف يمتقي الفكر أبدا إال ...شيء سيقاؿ البتة

بأفكار ىي التي يود قوليا والتي يقدميا مف لغة تامة الوضوح مما يعني وكأف الفكر وجودا داخميا 
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مستقرا، إال أف تمؾ الداخمية ليست غير توىـ ناتج عف ما استقر مف األفكار وقع التعبير عنيا 

فالفكر موجود داخؿ العالـ واألفكار والكممات بينما المغة توجد خارج المعاني، فالكالـ 1."مف قبؿ

ىنا ىو لباس لمفكر ونرى ىذا مف خالؿ النطؽ والكتابة و المعنى يكوف النقطة التي يمتقي فييا 

إجماال ما ألح ميرلوبونتي عمى بيانو منذ أولى كتاباتو ىو كسر منطؽ الثنائي سواء . "الفكر والمغة

في عالقة المغة بالفكر أو في عالقة الكالـ بالمساف أو في عالقة المدلوؿ بالداؿ فيذه جميعيا 

ليست شيئا وال فكرة بؿ ىي عالقة خالسية ال تأتييا األزواج تامة التكويف، بؿ تتكوف وتختمؼ في 

 2"تظافر المسارات وتتفتح بعدـ اكتماليا لإلضافات واإلنزياحات والتغيرات

وما ييـ في حالة الكالـ ىو أف يؤدي المعنى، الكالـ يعني "فالكالـ ىو ترجمة لمفكر 

بالضرورة وجود متكمـ، أي ترسيب المعاني المفاىيـ، والتي تولد مف الصمت قبؿ الكالـ والذي 

بدوره يصنع المعنى ىذا المعنى ىو معنى جديد تماما مقارنة بالمعاني الموجودة بالفعؿ سابقا، 

ألف ىذه المعاني في الحقيقة عندما كنا في حالة الصمت ىي معاني ال وجود ليا قبؿ سرياف 

فالمعنى نستنتجو مف خالؿ الخطابات وحوارات التي نقـو بيا وىذا الخطاب دائما 3."الخطاب

يمثؿ كالـ أو مرادفا لو وىذا يشبو التحميالت اليوسرلية لممعنى فالكالـ الذي ينجزه المتحدث عند 

إذا كاف الكالـ يفترض مسبقا يعني "إذ يقوؿ .ميرلوبونتي يحدث مف دوف أي فيـ مسبؽ لمكالـ 

                                                           

267المرجع نفسو، ص 1
  

.273المرجع نفسو،ص 2
  

3
، (الجزائر)عبد القادر يحياوي ، فمسفة التعبير لد ى موريس ميرلوبونتي، مجمة الحوار الثقافي، عدد ربيع وصيؼ  

  .333،ص2015
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أوال االتصاؿ بالموضوع بواسطة قصد معرفي أو بواسطة تصور معيف، فإننا ال نفيـ لماذا يميؿ 

 1."الفكر إلى التعبير كما يميؿ نحو إنتيائو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.15س،ص .ط،د.فؤاد شاىيف، معيد اإلنماء العربي، د:  موريس ميرلوبونتي، ظواىرية اإلدراؾ، تر 1
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 :عالقة المغة بالفكر(5

نظرية المغة عند ميرلوبونتي متضمنة في مؤلفو الرئيسي حيث اختص بدراستو لكممات 

الذات وأنواعيا، فالمغة منظورا ليا عمى أنيا نظاـ مف العالمات المغوية ىذا ما تؤكده المسانيات 

عند دي سوسير، وبالتالي يقدـ لنا ميرلوبونتي تصورا جديدا حوؿ بعض المشكالت المغوية 

فالمغة ىي التعبير الوحيد عف " التقميدية و التي أىميا عالقة المغة بالفكر والصوت بالصمت 

الوجود في وجوده، وىي تعني الدقة في استخداـ المصطمحات و األلفاظ، فقد نقد في تحميمو لمغة 

مما أدى إلى . وغيرىما" ىيغؿ"و" أفالطوف"ما ظير مف مشكالت لفظية لفالسفة عظاـ مثؿ 

فقداف المغة ميزة النفاذ إلى الفكر واالقتراب منو وطرحت بعيدا في مخيمة المرء فقط، إف األلفاظ 

يجب عند ميرلوبونتي أف تخترؽ عقؿ اإلنساف وفؽ المغة العادية ولما كاف ذلؾ غير ممكف، فقد 

اتجو لمخوض في مشكالت استخداـ المغة والكممة المنطوقة والدعوة البتكار مصطمحات جديدة 

 ومف ىنا فإف اعتقاد ميرلوبونتي فير رفض ثنائية 1"تفسح المجاؿ لموضوح المفظي والدقة المغوية

اإلنساف ىو بالتالي رفض لخصوصية المغة والفكر حيث يوجد ميزات مشتركة بينيما تحمؿ 

فقد نظر ميرلوبونتي إلي فعؿ االتصاؿ المغوي أي " معاني جديدة يسيؿ مداولتو مف جيؿ ألخر 

الكممات المنطوقة في الحديث عمى أنو فعؿ بدني وليس فعال مف أفعاؿ التفكير فالفكر يكوف في 

الحديث نفسو، في الكممات المنطوقة ألف العالقة بيف الفكر والكممات المنطوقة ليست عالقة 

خارجية، فالشخص المتحدث ال يفكر قبؿ أف بتحدث وال حتى أثناء حديثو فتحدثو ىو فكره 

والكممة ىي جزء مف عالمي المغوي وجزء مف الوسائؿ التي يستعيف بيا البدف في االتصاؿ بعالمو  
                                                           

1
، (مف أولوية الوعي إلى مساءلة الوجود) محمد بف سباع وآخروف، الفمسفة الفيمينولوجية الوجودية عند موريس ميرلوبونتي  

  65المرجع السابؽ، ص 
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وال يمكف اعتبرىما . في مقابؿ ذلؾ يؤكد ميرلوبونتي أف ىناؾ ارتباطا ديالكتيكيا بيف المغة والفكر" 

إف التفكير الصامت الذي يوحي لنا بوجود حياة . في أي حاؿ مف األحواؿ موضوعيف منفصميف

باطنية ىو في الحقيقة مونولوج داخمي يتـ بيف الذات ونفسيا ألف المغة والفكر يشكالف وجودا 

جوليا عالئقيا مرتبطا ومتزامنا كما ترى األطروحات المسانية المعاصرة وخاصة منيا أطروحة 

حيث ترى أف المغة منظورا إلييا مف خارج   "1." أف بيف المغة والفكر عالقة تالـز وتبعيةكرستيفا

تكتسي طابعا ماديا متنوعا فيمكنيا أف تتمظير في صورة سمسمة مف األصوات المنطوقة أو في 

صورة شبكة مف العالمات المكتوبة أو عمى شكؿ لعبة مف اإليماءات وىذه الحقيقة المادية تجسيد 

بؿ ىي حقيقتو ووجوده . ما نسميو فكرا فالمغة ىي الطرقة الوحيدة التي يمكف أف يوجد بيا الفكر

 فالفكر عبارة عف حوار أو 2 "(إف المغة ىي جسد الفكر): وخروجو إلى الوجود كما تؤكده قائمة

 .لغة والمغة ليست إطار خارجي ليا

إف الفكر يعيش في ذاتو ويقوؿ في نفس " فيمينولوجيا اإلدراؾ"يقوؿ ميرلوبونتي في كتابو " 

الموضع إف الكالـ ال يواكب فكرا جاىزا إنو يكممو والكالـ ال ليس عالمة عمى الفكر إنو الوجود 

الخارجي لممعنى والمعنى يمتيـ العالمات والخالصة ال فكر خارج العالـ أو خارج الكممات، وقد 

استدؿ ميرلوبونتي عمى المعنى الوجودي لمكالـ بما جاءت بو التحميالت الحديثة ألمراض فقداف 

 3" النطؽ إذ تبيف أف الكممة عندما تفقد معناىا تتغير حتى في مظيرىا الحسي

                                                           
1
 (مف أولوية الوعي إلى مساءلة الوجود ) محمد بف سباع وآخروف، الفمسفة الفيمينولوجية الوجودية عند موريس ميرلوبونتي 

  65المرجع السابؽ، ص 
.65 المرجع نفسو، ص  2

  
  .65، ص2،2004، ط(القاىرة) عبد الوىاب جعفر، الفمسفة والمغة،دار الوفاء3
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فالعالقة بيف الكممة ومعناىا ليست عالقة خارجية لمترابط بيف الداؿ والمدلوؿ فالمعنى يقطف داخؿ 

 .الكممة التي ىي الداؿ والمدلوؿ في نفس الوقت

 :خالصة

إف فمسفة ميرلوبونتي متكاممة بيف األبعاد التي تناوليا مف خالؿ نظرية اإلدراؾ فيي مبنية 

عمى أساس حسي إنطالقا مف الفيمينولوجيا التي حاوؿ نقميا مف مستوى الوجود اإلنساني، كما 

نظر ميرلوبونتي إلى العالـ المعيش المدرؾ حسيا بوصفو حقيقية األولى التي تأسست عمييا 

إضافة إلى مفيـو أخر أعطاه أىمية عف سابقو وىو مفيـو الجسـ يتمثؿ في إيماءات .الخبرات

والتعابير يجسدىا في الواقع وغيرىا مف المفاىيـ، فقد كاف لو إرث فمسفي يبقى خالد داخؿ 

 .المنظومة الفمسفية أدى إلى بمورت الخطاب الحداثي مع كؿ أفكاره وفتح مجاؿ الخطاب الفمسفي
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إف دراستنا التحميمية في مجمميا، حاولت أف تتبع الفمسفة الميرلوبونتية خاصة والفكر الغربي 

عامة حوؿ إشكالية عالقة المغة بالفكر، تطرقنا إلى أىـ العناصر التي تحكـ مسار ىذا الفكر 

الفمسفي الغربي، وقد شيدت عممية البحث صعوبات نظرا لقمة الدراسات الغربية حوؿ الموضوع، 

 :لذا خمصنا في دراستنا ىذه إلى نتائج عديدة نذكر منيا ما يمي

إف عالقة المغة بالفكر كاف ليا مركز إستقطاب في الحضارة اإلنسانية عبر حقب زمانية 

مختمفة وستظؿ مف حيث ىي معطى نفسي وثقافي واجتماعي وحضاري بشكؿ عاـ، إف جيود 

الدارسيف األقدميف انصرفت كميا مف أجؿ إستكشاؼ حقيقة ىذه العالقة المغوية، فشكمت بدورىا 

موضوعا لمدرس لدى الكثير مف الفالسفة والمفكريف القدامى إذ استقمت بمفيوميا في الوقت 

المعاصر، ومف أىـ المالمح التغير والتطور التي حققتيا الفمسفة اليونانية قد تمثؿ في استحداث 

. أسموب اإلقناع في الخطابة وكانت ليا مساىمة إلى حد ما في تنمية المستوى المغوي والفكري

 .وىذا نفسو ما حققتو الفمسفة الحديثة والفمسفة المعاصرة

وقد كاف ليوسرؿ نصيب في دراسة عالقة المغة بالفكر مف خالؿ مسألة المغة حيث انطمؽ 

مف الواقع الذي نعيشو مف خالؿ أليتي اإلدراؾ والمعرفة، وقد اىتـ رائد المسانيات فرديناند دي 

سوسير بعالقة المغة والفكر الذي تبنى منيا األسس المعرفية التي يضفييا عمى الفكر اإلنساني 

 .ويتحقؽ ذلؾ في ظؿ الحافز التواصمي بيف أفراد المجتمع

 :أما بالنسبة لموريس ميرلوبونتي فقد تضمنت دراستو مجموعة نقاط

إف عالقة المغة بالفكر عنده ىي امتداد إلى ما تناولو ىوسرؿ في اإلطار المعرفي : أوال

 .والموقؼ المساني عند دي سوسير
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قد تمكف ميرلوبونتي مف إضفاء ميزة لمغة والفكر تختمؼ عف الدراسات السابقة لو، : ثانيا

فمنح لمجسـ دورا في عممية التعبير مف خالؿ أبعاده المعرفية والمكانية، فإنو يقـو بترجمة األفكار 

شارات وكممات لمتواصؿ وىذه الصفة ربما لـ تكف توجد لدى فالسفة آخريف  .إلى إيماءات وا 

وتمكننا مف حؿ الكثير مف اإلشكاليات التي بقيت عالقة في الفكر الفمسفي لمدة طويمة -

خصوصا ما تعمؽ بمسألة نظرية اإلدراؾ والمغة والجسـ وكيفية إرتباط الصمت بالكالـ، فالفكر لو 

 .دور في ترجمة لغة وفؽ مبدأ القصدية بتجسيد فعؿ التعبير الواعي

وميما يكف مف أمر فإف فمسفة ميرلوبونتي الفيمينولوجية استطاعت أف تجمع بيف المغة والفكر -

وأف تتماشى مع متطمبات السؤاؿ الفمسفي، ليجمع فيمسوفنا بيف التأكيد عمى المعنى والداللة وبيف 

ولكف ىؿ استطاع فيمسوفنا موريس ميرلوبونتي مف تحقيؽ المعنى الدقيؽ لعالقة . المغة والتعبير

 المغة بالفكر؟
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