
 

 

 مفهوم اللغة

 :إطار الدرس 

يعتبر مفيوم المغة من بين أىم المفاىيم التي إنشغمت بيا الفمسفة المعاصرة والمسانيات وكذلك بعض العموم اإلنسانية 
 .مثل عمم النفس المغوي وعمم االجتماع، وىكذا فإن مقاربتنا ليذا المفيوم ستخضع لمقاربة فمسفية وأخرى عممية 

I - في ىذه الداللة ترتبط المغة بالكالم إذ يقول عامة الناس فالن :  الداللة العامة - أ:  من الدالالت إلى اإلشكالية
 ... .يتكمم المغة العربية أو الفرنسية

 فيل المغة ىي الكالم، أم تتجاوزه إلى أشياء أخرى ؟. إذا تمعنا في ىذا التعريف لن نستطيع التمييز بين المغة والكالم

أصوات "يقول إبن منضور عن المغة :  الداللة المغوية - ب.  ىذا ما سنعرفو من خالل داللتين المغوية والفمسفية 
يحصر ىذا التعريف المغة في األصوات وىذا يعين أن األصوات : - يعبر بيا قوم عن أغراضو لنحمل ىذا التعريف 

 .كالم، الشيء الذي يجعل إبن منضور اليخرج عن الداللة العامية التي تربط المغة بالكالم
 ؟.كيف يتواصل الحدواليك إذا إختزلنا المغة في الكالم والصوت : - إن إعتبار المغة أصوات يجعمنا نطرح تساؤلين - 
الحيوانات ليا أصوات، فيل معنى ىذا أن ليا )بمعنى آخر ىل األصوات ىي الوسيمة الوحيدة لمتواصل والتعبير ؟  - 

لغة ؟ نضيف إلى ىذه االستنتاجات خالصة أخرى ترتبط بالوظيفة النجيرية لمغة، الشيء الذي يدفعنا إلى طرح 
 ؟... الكذب– أليست ىناك وظائف أخرى لمغة غير التعبير كمثل اإلخفاء : التساؤل التالي 

يجعل التعريف السالف الذكر المغة مرتبطة بقوم معين الشيء الذي يدفع إلى التساؤل إن كانت ىناك لغة كونية - 
كل ىذه األمثمة السابقة تبين بوضوح المغالطات و التناقضات التي تقع فييا الداللة : الداللة الفمسفية - ؟   ج

يقول ال لونك أن لمغة معنيان، معنى خاص ومعنى – .  المغوية، مما يفرض عمينا األنتقال إلى الداللة الفمسفية 
 .  وظيفة التعبير الكالمي عن الفكر داخميا وخارجيا: معنى خاص .  عام

 ".معنى عام ذلك وكل نسق من العالمات يمكن أن يتخذ وسيمة لمتواصل

 :إستنتاج 
نستنتج من ىذا التعريف أن المغة بالمعنى الخاص تتقابل مع الكالم والمسان، باعتبار الكالم نوعا من المغة وليس 

 .كميا والمسان خاص بمجتمع معين، أما المغة فيي مشتركة بين البشر
إذا كانت : من خالل ىذه االستنتاجات يمكن إستخالص اإلشكالية الفمسفية لدرس المغة، نحمميا عمى الشكل التالي 

المغة حسب ال لند تعبر عن الفكر أفال يمكن أن نقول العكس، أنيا تؤدي إلى األخطاء والكذب أكثر من الكشف 
ذا كانت المغة عالمات صوتية والحيوانات ليا أصوات، فيل  (الواقع)والتعبير ؟ ثم ماىي عالقتيا بالفكر واألشياء  ؟ وا 

معنى ذلك أنيا تشترك مع االنسان في إمتالك المغة ؟ أم أن المغة تبقى خاصية إنسانية ؟ ما طبيعة العالمة والرمز 
المسانيات وما عالقتيما بالمعنى والداللة ؟ ىل المغة تعبر عن الواقع أم عن الفكر ؟ وىل يمكن تصور فكر فإستقالل 

 .عن المغة ؟ كيف تؤدي المغة وظيفة التواصل ؟ 
II -المغة االنسانية والمغة الحيوانية ؟ 

 "الكالم خاصية لإلنسان"  تحميل نص               
 :خطوات تحميل النص الفمسفي 

 ماىو مصدره ؟– من ىو صاحبو : وصف النص : مقدمة 

ماىو االشكال الذي يجب عنو النص - ماىو موضوع النصب ؟  - ماىي المدرسة الفمسفية التي يمثميا النص ؟  - 
 ؟



 

 

 :عرض 
تصاغر األطروحة بشكل مختصر سطرين )ماىو الجواب أو األطروحة التي يقدميا النص كجواب عن االشكالية - 

خالصة لمفقرة – .  ماىي الحجج التي يدافع بيا الفيمسوف عن أطروحتو– .    شرح األطروحة– .   (عمى األكثر
 .األولى نستغميا في طرح تساؤل يميد لممناقشة

 :المناقشة 
 .سنقدم في المناقشة المواقف واألطروحات الفمسفية المعارضة

 :خاتمة 
 :خالصة تركيبية بين األطروحتين المقدمتين في العرض مثال تطبيقي 

 (نص ديفارت الكالم خاصية اإلنسان)
 :مقدمة 

من  (كيارت)مثل ىذا النص وجية النظر العقالنية حول إشكالية المغة اإلنسانية والحيوانية، وقد إنطمق في ىذا النص 
ىل يمكن إعتبار المغة قاسما مشتركا بين االنسان و الحيوان ؟ بمعنى آخر ىل الحيوان قادر عن : التساؤل التالي 

ذا كان الجواب بالنفي فما الذي يفسر قدرة اإلنسان عمى الكالم. الكالم كما ىو الشأن بالنسبة لإلنسان ىل يرجع . وا 
 .ذلك إلى العقل أم إلى الغريزة

 :فرض 
اليخرج جواب ديكارت عمى ىذه التساؤالت خارج إطار فمسفية العقالنية التي تجعل من العقل : موقف ديكارت - 

أساس تصوره إشكالية المغة، وبناء عميو يؤكد ديكارت أن المغة خاصية تقتصر عمى اإلنسان وال وجود لمغة بيذا 
المعنى لذى الحيوان، ويفسر ديكارت ذلك، أي قدرة االنسان عمى الكالم بإمتالكو العقل ميما كانت درجة ىذا العقل 
من البساطة، حتى ولو كان ىذا اإلنسان يفتقر لجياز النطق فإنو قادر عمى التعبير والتواصل كما ىو حال الصم 

أما ما تردده بعض الحيوانات مثل لمعقعق والببغاء من كالم فيعتبره ديكارت مجرد إنفعاالت غريزية و إستجابات . والبكم
 .وبالتالي فإن المغة خاصة باإلنسان دونو والحيوان. آلية ال تعكس وعيو بما يقول

ىاتو إعتمادا عمى منيجية إستداللية أو حجاجية تنبني عمى  (أطروحتو)وقد اعتمد ديكارت في دفاعو عن موقفو 
المقارنة من اإلنسان والحيوان فييا يتعمق بإشكالية المغة، وقد قدم في ىذا اإلطار مجموعة من األمثمة المدعمة 

– حنين وبالعكس ولكنيا – ىما )كما وظف الروابط المنطقية  (كالصم والبكم والعقعق والببغاء)والموضحة ألطروحتو 
واليدف من كل ىذا ىو الوصول إلى الخالصة التالية وىي أن الكالم خاصية إنسانية فقط نظرا إلمتالك  (أي في حين

 .االنسان لمعقل
 بناء Benvenisteويؤثر ىذا التصور الفمسفي نتائج الدراسات المسانية المعاصرة، إذ يؤكد : الموقف المساني - 

 ألشكال التواصل لدى النحل حدد فييا ثالث خصائص لمغة اإلنسانية وىي C.V  Frichعمى دراسات العالم األلماني 
: 

قابمية الكالم البشري لمتفكيك إلى – .   تحرر العالمة أو الرمز من الموضوع الخارجي– .    اإلرتكاز عمى الصوت- 
عادة التأليف إلى ماال نياية  .وحداث لغوية وصوتية دالة وأخرى غير دالة قابمة لمتأليف وا 

 :وبناء عمى ىذه الخاصية الثالثة يستخمص 
 . بين نوعين من الوحدات المغوية Martinetخاصية رابعة ىي التمفصل المزدوج ولتوضيح ىذه الخاصية يميز 

 :الشوينقان - أ
  .(كوثر)وىي وحدات لغوية دالة تقبل التجزئة إلى وحدات أصغر غير دالة وىي ما يسمى بالكممات 



 

 

 :الفويمات - ب
 .وىي وحدات صوتية غير دالة التقبل التجزئة مثل الحروف ويتمثل التمفصل المزدوج في المثال التالي، ستذىب كوثر

وىو الذي يكون بين المونيمات والكممات، وحينما نغير موقع الكممة أو حذفيا ونستبدليا بأخرى : المفصل األول - 
عادة التأليف بين المونيمات إلنتاج دالالت جديدة  + ذىب + قد + س : بتغير المعنى وىذا ما يسمى بالتأليف وا 

 .نحذف كممة ذىب ونستبدليا بكممة أتى. كوثر
أو  (المونيمة)وىو الذي يكون بين الحروف أو الفونسيان حيث إذا غيرنا مواقعنا داخل الكممة : المنفصل الثاني - 

 .لك– كل ممك : إذا إستبدلناىا بأخرى فتعطي معنى جديد مثل 
 :خالصة 

ىكذا يكون بمقدور االنسان أن ينتج ماال نياية من العبارات والكممات ومن تم من الدالالت والمعاني من عدد - 
 .االقتصاد المغوي. محدود من الوحدات المغوية البسيطة، وىذا ما يسميو اهلل انيين

 أن العالمة والزمن نتاج لمنشاط العقل اإلنسان حيث يتخذىا وسائط رمزية تمثيمية تربط بشكل kassirerىذا ويعتبر 
وتمكن االنسان من التحرر من سمطة الواقع المادي بواسطة ذلك النظام الرمزي الذي . غير مباشر بين الفكر والواقع

وىكذا يكون االنسان عبارة عن حيوان رامز اليدرك ... أساطير– فنون – بيانات – فمسفات – عموم : يتشكل من 
وكمما تقدم ىذا النسق الرمزي إال وتوارى الواقع إلى الوراء . الواقع وال يتواصل مع اآلخرين إال من خالل أنساق رمزية

ليعيش االنسان وجيا لوجو أمام الفكر كبعد آخر من أبعاد الواقع حيث يجد نفسو أمام نظام رمزي ال يحيل مباشرة 
نما يحيل عمى تصور أو فكرة ذلك أن األفكار ىي العمل الطبيعية لألشياء، أما العالمات  عمى الواقع الخارجي، وا 

والرموز المسانية فيي عالمات لألفكار، فكيف تنشأ الداللة والمعنى ؟ كيف تنشأ الداللة والرمز المسانيات ؟ 
 .وماعالقتيما باألشياء والموضوعات

                                       الرمز والعالمة

 :العالمة والرمز المسانيات : المحور الثالث 
 Hegelتحميل نص 

 :مقدمة 
يمثل النص الذي بين أيدينا وجية النظر العقالنية الجدلية حول إشكالية العالمة والرمز المسانيات فما ىي العالمة 

 .وماىو الرمز ؟ وما ىو الفرق بينيما ؟ وما ىي عالقتيا باألشياء والفكر ؟ 
 :عرض 

نبطي ىيكل في ىذا النص معنيان لمعالمة معنى عام حيث يكون لمرمز والعالمة لنفس المعنى، ومعنى خاص حيث 
وىذا يعتبر ىيكل أن العالقة بين الدال والمدلول في العالمة الخاصة ىي عالقة . يكون ليما معنيان متناقضان

إعتباطية، نتيجة المواضعة واالتفاق، فالعالقة ىنا غريبة وعرضية إذ ليس ىناك أي قاسم مشترك بين الدال والمدلول 
لكن في المقابل نجد أن العالقة بين الدال والمدلول في العالمة الخاصة التي تكون . الميم ما إصطمح عميو الناس

الرمز ىي عالقة طبيعية فيي ليست عالمة إعتباطية وال محايدة، بل إنيما يشتركان في بعض الخصائص مع أنيما 
ال لما كان الرمز رمزا  .يختمفان في أخرى، فتطابقيما ليس كامال وال تاما بل ىو تطابق جزءي وا 

تبتدأ الفقرة األولى من بداية النص األمة مثال، حاول من خالليا أن  (فقرتين)وقد قسم ىيكل نصو ىذا إلى قسمين 
 .يحمل إشكالية العالمة

 .أما الفقرة الثانية فتبدأ من األمر مختمف إلى نياية النص تطرق فييا إلى إشكالية الرمز
وقد دافع عن موقفو من العالمة والرمز إعتمادا عمى أسموب التمثيل حيث قدم مجموعة من األمثمة الممموسة كاأللوان 



 

 

التي تدل عمى أمة من األمم أما في الرمز فقد قدم مثال األسد والثعمب والدائرة موظفا في ىذا اإلطار أسموب المقارنة 
– بين – غير : والتقابل بين العالمة من جية و الرمز من جية أخرى، مستعمال مجموعة من الروابط المنطقية مثل 

... بل والتأكيد إن وكذلك االستنتاج وىكذا..كما إستعمل أسموب النفي اليتالن واالستثناء ولكن ... ذلك– ىكذا – إنما 
 .وىكذا تنتيي مع ىيكل إلى أن العالمة إعتباطية بينما الرمز عالمة طبيعية

لكن ىل يمكن إعتبار جميع العالمات ذات بعد إعتباطي متفق عميو ؟ أال نجد بعض العالمات تحاكي الطبيعية مثل 
 .؟ ...نافذة– حرير – كممة دقيق 

في المقابل أطروحة ىيكل حول العالمة يعتبر أفالطون العالقة بين الدال والمدلول طبيعية وليست إعتباطية إذ يرى أن 
لكل شيء عالمة أو إسما منسوبا إليو بصورة طبيعية وأن ىذا اإلسم ليس مصدره االنفاق ولكن الطبيعة ىي التي 

منحت لألسماء معانييا، وأن كل شيء يأخذ إسمو من الطبيعة من خالل المحاكاة وتقميدىا، وأن المشرع الذي 
وىكذا فإن الكممات . يستطيع محاكاة الطبيعة ىو المؤىل في نظر ىيكل لتجزئ الصورة في الحروف والمقاطع المسانية

 .واألسماء تحاكي أصوات الطبيعة مثل حرير المياه، لفيف األشجار
 :خاتمة 

في ىذا النص نرى أن ىناك عالقة تعارضية بين ىيكل و أفالطون في إعطاء مفيوم العالمة والرمز فكل حسب مايراه، 
 .فييكل يرى أن العالمة الترتبط بالطبيعة عكس أفالطون الذي يراىا محاكاة لمطبيعة

 :السمطة – التواصل – الفكر – المغة :  المحور الرابع 
 :تمييد 

من تطرق في ىذا المحور إلى دراسة طبيعية العالقة بين المغة والفكر من جية والسمطة من جية ثانية، ثم وظائف 
المغة، فإذا عممنا أن لكل من المغة والفكر طبيعتان متناقضتان فكيف يمكن الحديث عن العالقة بينيما ؟ بمعنى آخر 

؟ .ماىي طبيعة العالقة بين المغة والفكر ؟ ىل ىما منفصالن أم متصالن ؟ ىل الفكر سابق عن المغة مستقل عنيا 
 .أم أنيا أساسا الفكر ومنتجة ؟ 

 :األطروحة الميتاويزيفية  (د
 .برحسون– ديكارت – تقول بأسبقية الفكر عن المغة واستقاللو عنيا ويتبناىا كل من أفالطون 

 :موقف أفالطون - أ
فإن األفكار تكون موجودة في أعماق النفس ينبغي فقط تذكرىا . إذا كانت المعرفة حسب أفالطون تذكر والجيل نسيان

بواسطة التأمل العقمي، وعميو فالمغة حسب أفالطون التصنع الفكر ألنو سابق في وجوده عمييا وما ينبغي القيام بو 
ىو تذكر من أجل معرفتو، فالفكر ىنا صورة توجد في عالم المثل أما المغة فيي في العالم نفسو عالم الحالل 

 .واألوىام
 :موقف ديكارت - ب

يعتبر ديكارت الفكر جوىر روحي مستقل خاصية الوحيدة ىي التفكير " أنا أفكر إذا أنا موجود"إنطالقا من الكوجيطو 
ومن تم فالمغة والفكر حسب ديكارت من طبيعتين متناقضين ىو روحي " أما المغة بإعتبارىا أصوات فيي جوىر ممتد

 .وىي مادية وبالتالي فالفكر مستقل عن المغة و منفصل عنيا
 .موقف ىنري برجسون- ج

يرى برجسون أن لغة العقل التي تقوم عمما لتقسيم والتجزئ والقياس والتكمين بتقي عاجزة عن التعبير عن الفكر 
دارك األيمومة النفسية التي النفردىا إال بالحدس، خصوصا ما يتعمق بالتجارب الروحية واالشراقات الصوفية حيث  وا 

تبدو ىذه التجارب أغنى وأوسع من المغة العادية التي رغم أنيا مكنت االنسان من السيطرة عمى الطبيعة وتحريره من 



 

 

 .سمطة األشياء فإنيا تبقى في نطاق التجارب السطحية في حاالت الوعي والشعور
  :(المسانية)األطروحة العممية - 2

 -د
عمى عكس التصور التقريبي لعالقة المغة بالفكر يعتبر ىذا الفيمسوف أن الفكر بدون لغة ليس سوف كتمة عديمة 
الشكل غير متميزة ال فواحل فييا وال وحدات، إنو ليس سوى غماء وشديد ليس فيو شيء محدد، وىو مضطر لكي 

فالمغة ىي التي تضع . يزول عن عمائو إلى االسقانة بالمغة من أجل التمييز بين فكرتين ومعنيين بصورة واضحة
. وىكذا ليس ىناك فكر سابق عن المغة ومنفصل عنيا. تقسيمات وتفصل بين الوحدات لكي تتضح األفكار وتتمايز

ومن أجل البرىنة عمى ىذه األطروحة قدم ىذا الفيمسوف مجموعة من األمثمة وقد شبييا بنسمة ريح ىبت عمى 
صيريج ماء فادت إلى جعل سطح الماء ينقسم إلى تقسيمات وتموجات، فيذه التموجات ىي التي تعطينا فكرة عن 

عالقة المغة بالفكر، كما قدم مثاال آخر شبو فيو عالقة المغة بالفكر بوجيي الورقة النقدية، فالوجو ىو الفكر والمظير 
وىكذا اليمكن تصور فكر . ىو المغة، وال يمكن أن نحدث قطعا في وجو الورقة دون أن نقطع ظيرىا في نفس الوقت

 .بمجزل عن المغة بل ىما متداخالت كل منيما محتوى اآلخر
 تحميل نص                           الفكر والكالم

 :مقدمة 
نعتبر النص الذي بين أيدينا أحد النماذج الفمسفية، التي تحاول التفكير في إشكالية المغة والفكر وطبيعة العالقة التي 

 :تجمعيما، من الناحية الفينومونولوجية، وبناء عميو يمكن طرح اإلشكالية التالية 
ىل يمكن أن يكون الكالم مجرد عالمة لمفكر ؟ سعنبي آخر ىل - ماىي طبيعة العالقة بين الكالم والفكر ؟    - 

يمكن أن نقبل أن تكون عالقة الكالم بالفكر عالقة إنفصال أال يمكن عمى العكس من ذلك أن يكون الكالم ىو جسد 
 .الفكر وحضوره ؟ 

 :عرض 
حتواء : التحميل - أ يؤكد ميرلوبونين في ىذا النص أي عالقة المغة بالفكر ال يمكن أن تكون إال عالقة إتصال وا 

متبادل ألنيما يتكونان في آن واحد، وىكذا فيو يرفض الموقف الكالسيكي لعالقة المغة بالفكر، والذي يجعل الكالم 
مجرد عالمة منفصمة عن ماتدل عميو بمعنى آخر ينفي ميرلوبونتي أن يكون الكالم مجرد لباس أو غالف لمفكر ألن 
الكالم ىو جسد الفكر وشعاره، فما يجعل الفكر يحصر إلى العالم الخارجي ىذا الكالم إذ ال وجوج لفكر خارج الكممات 

وحتى التفكير الصامت الذي قد يوحي بانفصال المغة عن الفكر في نظره كالم ميموس وبالتالي فالفكر . والعالمات
وقد إتخذ النص أسموبا حجاجيا . ليس داخميا والكالم ليس شيئا خارجيا بل إنيما مظيران لوحدة المغة مع الفكر

سجاليا بين موقفين متقارضين األول يمثل التيار الكالسيكي وىو الذي استيل بو نصو ثم يتموه مباشرة بموقفو 
ال يحتل أو – فال – الخاص مستعمال في ذلك مجموعة من اآلليات الحجاجية، تعتمد بالخصوص عمى النفي أليس 

– إن )ثم تعتمد عمى آلية التأكيد لمدفاع عن موقفو الخاص . في محاولة الضغظ الموقف الكالسيكي (إال)االستثناء 
( الصمت صحيح الكالم)كما إستعمل المنطق الشرطي دون أن ينسى توظيف تقنية نفسو  (...خيران– بل - البد

وفي ىذا . االستبطان لمالحظة التفكير الصامت الذي يبدو أنو تفكير ال يخمو من كالم ولو أن ىذا الكالم غير مسموع
اإلطار يمكن إستحضار تصور المسانيات المعاصرة ممثمة في رائدىا دي سوسي الذي يشبو عالقة بل لمغة بالفكر 

 .أو يشبو عالقة المغة بالفكر بعالقة الرياح بسطح الماء... بوجيي الورقة النقدية
لكن أال نجد في بعض األحيان أن . ىذه األمثمة تؤكد عمى إتحاد المغة بالفكر بحيث اليمكن تصور فميس بدون لغة

 .المغة عاجزة عن التعبير عن الفكر ؟ أليست الطبيعة متناقضة لكل من الكالم والفكر سببا في إنفصاليما ؟ 



 

 

 :المناقشة 
بينما يذىب ديكارت في نفس إتجاه برجسون بناء عمى  (لمرجوع إلى الدرس)يؤكد برجسون : نجيب عن السؤال األول 

 ... .تناقض خصائص كل من المغة والفكر

 :المغة والتواصل 
 :تمييد 

إذا كانت المغة أداة لمتعبير عن الفكر فيي أيضا عنصر لمتواصل االجتماعي، فال مجتمع بدون لغة، كما أنو ليس 
ىناك مجتمع بدون تواصل، فكيف يتحقق ىذا التواصل ؟ ىل في إطار من الوضوح والشفافية ؟ أم أن عممية التواصل 

 .ىي عممية غير بريئة يشوبيا الكذب واالخفاء ؟ 
نعتبر المغة في النظرية التواصمية لجاكوسيون أداة تبميغ لممعرفة واألفكار : أطروحة رومان جاكو بسون - 1

 – 3المرسيل  – 2السياق - ا: والمشاعر والمعمومات في إطار من الوضوح والشفافية بشرط توفر العناصر التالية 
لكن ىذه الوظيفة التواصمية لمغة باعتبارىا عالقة نقل  (المسان المشترك)المرستل إليو إال نضال السنن  – 4الرسالة 

خبر أو معمومات وأن ىذه المعمومات ىي بالتعريف تظير عمى نحو صريح مكشوف أمام المتمقى قد أضحت موضع 
تساؤل من طرف المسانيين أنفسيم فيل تكون المغة أداة شفافة وبريئة تمكن من نقل األخبار بيذا الوضوح والشفافية 

 .؟ أال يمكن أن نقول العكس، أن المغة أداة إخفاء وكتمان وكذب ؟ 
نما تندرج تحت طائمة : يرى ديكرو أن العالقات بين الذوات الترتد إلى التواصل بمعناه الضيق : أطروحة ديكرو - 2 وا 

نما إطار مؤسسا تقوم عميو تمك العالقات، اليصبح  من العالقات البشرية ال يصبح فييا المسان أداة تواصل فقط، وا 
نما بمطاليا، يحقد معيا براءتو، وشفافيتو، ىذا ما تؤكده التجربة اليومية، ذلك  المسان شرطا لمحياة االجتماعية فقط وا 
أن المغة ليست وسيطا نرييا وشفافا بين الدوان المتخاطبة بل كثيرا ما تنقمب إلى آلية لإلخفاء والكتمان، أو التظاىر 

نما  باإلخفاء بواسطة آلية االخصار، تتحول معيا المغة إلى قواعد لعب يومي ال بالمعنى السطحي لمكممة وا 
تعود ضرورة . كاستراتيجية يعتمد الحساب والتقدير المسبقين لمنتائج، اليتحمل معيا المتكمم مسؤولية النطاق بيا

لى عوامل  االخمار ىذه في العالقات االجتماعية إلى مجموعة من المحرمات المغوية والدينية واالجتماعية والثقافية وا 
لزامات أخرى تفرض سمطتيا  نفسية الشعورية أو شعورية، والتقف ىذه اإلكراىات عند ىذا الحد بل ىناك إكراىات وا 

 .عمى المتكمم تسمى باإلكراىات المسانية فما ىي ىذه االكراىات ؟ وكيف تفرض المغة تسيطرتيا عمى المتكمم ؟ 
 :المغة والسمطة 

 :أطروحات روالن بارت 
يرى روالن بارت أن كل إنسان ىو عبارة عن تصنيف قمتي يتحدد بااللزام واالكراه واالرغام أكثر مما يتحدد 

بدل المحايد، : بالمستحسن والمباح، وىكذا فالمتكمم ممزم باحترام قواعد معينة، ممزم باستعمال إما المذكر أو المؤنث 
ممزم بتمييز ذاتو عن الغير باستعمال ضمير المخاطب أنت أو أنتم، وىكذا فالفرد اليتكمم حسب إدارتو ولكن سبقا لما 
تريده وتحدده القوانين المسانية، لذلك تتجاوز المغة في نظر روالت بارت وظيفة التبميغ والتواصل لتصبح أداة لمسمطة 
وااليضاح واالرغام، الشيء الذي جعل بارن يصرح بأن المسان    ذلك ألن الفايشي ليس ىي الحيمولة دون الكالم 

نما االرغام عميو، وعميو يعتقد روالن بارت أنو ما أن ينطق االنسان حتى ينخرط في خدمة سمطة معينة، التي تجبر  وا 
  .(                         )األفراد عمى إنتاج خطابات تبعا لقواعد محددة سمفا 

 بين نمطين من السمطة في المغة، تجعل المتكمم سيدا وعبدا في نفس الوقت، سيد من حيث الطابع R. Iوىكذا يميز 
الذي ينزع إلى جعل . وعبدا من حيث الطابع القطيعي لمتكرار. االلكاتي التوكيمي لمغة الذي تجعمو ينصت ما يقولو

ىكذا نخمص مع روالن بارت أن ال . االنمات تابعا وفردا في القطع يعتبر الكممات واأللفاظ التي ينطق بيا في مجتمعو
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