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 :القضية الثانية من قضااي فقه اللغة    
 اللغة واللسان والكالم الفروق بني    

 
، وهذا التفريق يعد قيمة جديدة  أرابب اللغةلقد فرَّق  بني ثالثة مصطلحات أساسية يف الدرس اللسانيِّ

  .يف البحث اللسان احلديث، وتلك املصطلحات هي: اللغة، واللسان، والكالم
 :اللغةأّوالً:      

ومن أشهر  إلدراك حقيقتها؛، مفهوم اللغة  الفوارق بني املصطلحات؛ نتحدث أوياًل عن قبل التطرُّق إىل
 :التعريفات ما يلي

  ."هـ( عن اللغة: إهنا "أصوات يعّبيِّ هبا كلُّ قوم عن أغراضهم  391يقول ابن جين )ت   •
 :ونستشف من هذا التعريف ما يلي

 ."قوله: "حد اللغة أصواتذكر ابن جين يف تعريفه الطبيعة الصوتية للغة ب -1
 .ذكر أن وظيفة اللغة األساسية هي االتصال من أجل حتقيق احلاجات واألغراض -2
 .ذكر أن لكليِّ قوٍم لغًة ختصهم -3
  .ذكر أن اللغة ظاهرة اجتماعية، فهو إًذا يلغي فردية اللغة -4

يف املتعارف هي عبارة املتكليِّم  فيقوُل يف حديِّ اللغة: إن "اللغة -صاحب املقديِّمة  - أما ابن خلدون •
عن مقصوده، وتلك العبارة فعٌل لسانٌّ انشئ عن القصد إبفادة الكالم، فال بد أن تصري مَلكة متقررة يف 

  ."العضو الفاعل هلا، وهو اللسان، وهو يف كليِّ أمة حبسب اصطالحاهتم
 

 :نستنتج من تعريف ابن خلدون ما يلي
ليشري إىل اجلانب الوظيفييِّ للغة؛ أي: إنه اعتّب اللغة وسيلًة  "عبارة" وظََّف ابن خلدون كلمة -1

 .إليصال ما يقصد املتكليِّم
 .أن لكليِّ قوم لغًة خاصًة هبم "حبسب اصطالحاهتم" قصد ابن خلدون بعبارة -2
وهو يف كليِّ أمة حبسب " :اللغة ظاهرة اجتماعية عند ابن خلدون، وهذا واضح يف العبارة -3

 ."ماصطالحاهت
وبعد هذه الفسحة يف الرتاث العربيِّ القدمي، نصل إىل تعريف فردانند دي سوسري للغة، يقول: إهنا  •

"نظام من الرموز الصوتية االصطالحية يف أذهان اجلماعة اللغوية، حتقيِّق التواصَل بينهم، ويكتسبها الفرد  
  ."مساًعا من مجاعته
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  :يف التعريف أعاله عدة مصطلحات، من الضروري الوقوف عندها، ومن بني هذه املصطلحات  يوجد
  :النظام -1

يف البداية جيب علينا أن نشري إىل شيء مهم، فمعروٌف لدى الباحثني أن مؤسس البنيوية هو دي 
 (نسق) م كلمة؛ وإمنا استخد (بنية) إال أنه يف حماضراته مل يستعمل قطُّ كلمة -وهو كذلك  -سوسري 

، إال أن الفضل األكّب يف بروز املنهج البنيوي يف دراسة الظواهر اللغوية يرجع إليه، وكلُّ الباحثني (نظام)و
يقولون هبذا، وكما هو ظاهر من تعريف دي سوسري أعاله، فقد بدأ تعريفه للغة بقوله: "إهنا نظام من 

ًما جمرًدا من العالمات، ويتأسس هذا النظام على العالمات"، ويف نظر دي سوسري: "إن اللغة تعتّب نظا
العالقات اليت ترتبط هبا العالمات لتشكل نظاًما أو بنية، وهي عالقات يشرتك فيها كلُّ أعضاء اجلماعة 

 ."اللغوية، ومتثل املخزون الذهينَّ هلم
 :نستنتج مما قاله دي سوسري يف تعريفه للغة ما يلي

وابلنظر إىل أجزاء هذا النظام،  -ابعتباره نظاًما  -أن اللغة نظام جتب دراسته على هذا األساس  -1
يقول دي سوسري يف هذا الصدد: إن قيمة "الكل هي يف أجزائه، كما أن قيمة األجزاء أتيت يف مكانتها 

 ."ها بني األجزاء وفيما بينهايف هذا الكل وذاك؛ وهلذا فإن أمهية العالقة الرتكيبية بني اجلزء والكل أمهيتُ 
 .بني الناس (االتصال) يعد دي سوسري اللغة ظاهرًة اجتماعية، ُتستخدم لتحقيق التفاهم -2

وال بد من اإلشارة إىل أن دي سوسري يُعدُّ أول من أدرك أن اللغة نظام له قواعد خاصة، وهذا النظام يف 
أشران يف البداية من التمييز بني ثالثة مفاهيم  نظره يقوم على أساس اتفاق اصطالحي، وقد انطلق كما

  .يف دراسة اللغة، وهي: اللغة، واللسان، والكالم
 ،"فاللغة عنده ظاهرة عامة يتفرَّد هبا اإلنسان عن سائر الكائنات، "إهنا ملكة التعبري برموز انطقة      

، فهي تتكوَّن من "باينة األجناسيقول: "فإن نظران إىل اللغة يف مشوليتها وكليتها، جندها متعددة مت  
مسائل غري متجانسة: مسائل نفسية، مسائل فيزيولوجية، مسائل اجتماعية، مسائل فيزايئية... إخل، هذا 
ما جعله حيكم عليها أبهنا ال تصلح أن تكون موضوًعا للسانيات؛ "ألهنا ال متثيِّل واقعة اجتماعية 

؛ أي إهنا ال تشتمل على وحدة املوضوع، الذي هو "خالصة؛ حيث إهنا ختصُّ الفرد وختص اجلماعة
 .شرط مهم يف علمية أييِّ علم

ما هو اللسان؟ فيما خيصنا، فإننا نفرق بني  :أما خبصوص اللسان، فيقول دي سوسري جميًبا عن السؤال
، فليس اللساُن إال جزًءا حمدوًدا من اللغة، وهو جزء la langage، وبني اللغة la langueاللسان 

اس ال شك فيه، وهبذا االعتبار يكون اللسان يف الوقت نفسه إنتاًجا جمتمعيًّا حادًًث عن ملكة اللغة، أس
وعن أنواع التواطؤ، واالتفاقات الضرورية اليت أقرها اجملتمع وسنَّها؛ لكي تتأتى ممارسة هذه امللكة عند 

 .األفراد
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والفرنسية، والرتكية، واإلجنليزية... وغريها من األلسنة،  واللسان يُقصد به لغة معيَّنة؛ كالعربية، واألملانية،
ظاهرة اجتماعية تعم مجيع األفراد املنتمني حتت جناح أسرة لسانية واحدة، إنه  la langueفاللسان 

 .شبيه مبعجم توجد منه نسخ يف األدمغة وأفراد اجملتمع 
 :يمن مميزات اللسان اليت جنُدها يف تعريف دي سوسري أعاله ما يل

 .اللسان جزء من اللغة -1
 .اللسان متجانس يف ذاته -2
 .اللسان ظاهرة اجتماعية -3
 .اللسان ميكن أن يبحث مستقالًّ عن الكالم -4
 .كلُّ ما يتعلق ابللسان ميكن حتديده -5

 .هلذا كله جعل سوسري اللساَن هو موضوع اللسانيات
اجملتمع املعني؛ أي: ما خيتارونه من مفردات وتراكيب انجتة ، فهو كلُّ ما يلفظه أفراد  paroleأما الكالم  

عما تقوم به أعضاء النطق، ابالعتماد على املعرفة املشرتكة لدى اجلماعة اللغوية املعينة، وشرط الكالم 
هو وجود متكلم ومستمع؛ إًذا فالكالم إجناز فردي ملموس لقواعد اللغة، و"الفردي يقوم على عنصر 

 ."ر االختيار ال ميكن التنبؤ به، وما ال ميكن التنبؤ به ال ميكن دراسته دراسة علميةاالختيار، وعنص
 

 ، وما هو تواضع اجتماعي(اللغة) لقد ميَّز دي سوسري بني ما هو مَلكة بشرية :خالصة القول
ردي، ، وهو متييز بني ما هو اجتماعيٌّ وف(الكالم) ، وما هو إجناز فردي ملموس بوعٍي واختيار(اللسان )

 .وما هو جوهريٌّ وًثنوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


