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 تعريف المغة:

عّرف ابن جني المغة بأنيا)أصوات يعبر بيا كل قوم عن أغراضيم( ويعد ىذا التعريف أبسط 
تعريف وأشممو فيو قد قد جعل المغة نظاما من األصوات يتواصل بو أفراد المجتمع لمتعبير عن 
حاجاتيم المادية والمعنوية. وحول ىذا المعنى دار وصف المغة فوصفت بأنيا )وسيمة لمتواصل 

 أو أداة لمتعبير عن األفكار( و أنيا )نظام من العالمات لنقل األفكار( .

منذ والدتنا وألن كل إنسان عمى وجو األرض يكتسب لغة قومو من غير عناء  وألن المغة تالزمنا
كثير ومنذ طفولتو المبكرة حتى ليتصور أنيا ولدت معو وىي جزء منو أشبو باألكل والشرب 

والنوم، فيو يستخدميا في حياتو اليومية دون إعمال كثير لمفكر، يستعمميا بيسر وسيولة ويرى 
نيا بيسر وسيولة مثمو فإنو قمما يفكر فييا أو يمتفت إلى أىميتيا ومقدار الناس من حولو يستخدمو 

 تعقيدىا.

لكن المغة حازت االىتمام عمى مدى العصور، لذلك نجد ليا عددًا ال يحصى من التعريفات التي 
أعطيت لمغة وىي تعريفات يقترب بعضيا من بعض أو يبتعد جزئيا أو كميا. فالفالسفة يرون 

ية اتصاليا بالفكر، ومن ثم فيي عندىم وسيمة نقمو ، وطريق التعبير عنو. والمناطقة المغة من زاو 
يدرسون قوانين الفكر وانعكاسيا عمى المغة، وعمماء االجتماع ييتمون بالطبيعة االجتماعية لمغة 

ودورىا في قيام مجتمع ما، وفي تحديد أنماط عالقات أعضائو. وعمماء الّنفس تشغميم زاوية 
المغة عمى مجمل مظاىر التنظيم السموكي والعمميات النفسية المختمفة كاإلدراك والتفكير  تأثير

والذاكرة....إلخ، ومنّظرو الحضارة ينظرون إلى المغة من جية تأثيرىا في عمميات الصراع 
 الحضاري، والتغّير الثقافي، وعالقاتيا بطبيعة المكان ودوافع اليجرات وقضايا التأثير الحضاري.



لمؤكد أن كل تعريف من ىذه التعريفات إنما يعتمد الوجية التي ينظر من خالليا واضع وا
التعريف إلى المغة، واألىداف التي يروم تحقيقيا من دراستو لمغة، فيذه كميا عوامل تساىم إلى 

حد كبير في تفسير ىذا التباين والّتعدد والمالحظة بشأن تعريف شيء عادي بالنسبة إلى اإلنسان 
 مو ))الّمغة((.إس

ولّما كانت دراستنا تختص بعمم المغة أو ما يعرف حديثًا بالمسانيات فقد آثرت ذكر تعريف المغة 
 عند مؤسسي ىذا العمم في الغرب:

تعريف المغة عند فردينان دي سوسير: عّرف دي سوسير المغة بقولو))المغة تنظيم من  .1
 التالية:اإلشارات المفارقة((، ويتظمن التعريف النقاط 

 .المغة تنظيم من اإلشارات والرموز.1
.المغة كممات وضعت لمعنى، عن طريق اقتران الدال بالمدلول، أي إن االصطالح 2

الذي قامت عميو إشارات المغة اصطالح ضمني يكمن مصدره خارج مجال إدراكنا 
 المباشر.

مي يقترن بأسموب .الوحدات المغوية متغايرة في ما بينيا، ومفيوم التغاير مفيوم عم3
البحث المغوي، إذ عمى أساسو بمقدورنا أن نفصل الوحدة المغوية من خالل السياق 
الكالمي. فالعنصر الكالمي يتمّيز من خالل تغايره عن بقية العناصر وتعارضو 

معيا.مثال ذلك كممة العين فيي تحتمل عدة معاٍن منيا:العين المبصرة، وعين الماء، 
 لمعدو، وكل واحد من ىذه المعاني يحدده سياق الجممة. والجاسوس يسمى عيناً 

 
تعريف المغة عند ليونارد بمومفيمد: عّرف األلسنس بمومفيمد الممغة بأنيا))الكالم الخاص  .2

الذي يتمفظ بو اإلنسان من خالل سيطرة مثير معين يختمف باختالف المجموعات 
يترعرع في مجموعة بشرية معينة البشرية. فالبشر يتكممون لغات متعددة. وكل طفل 

يكتسب العادات الكالمية واالستجابية في سنين حياتو األولى((، ويتضمن التعريف النقاط 
 التالية:



.المغة عادة كالمية يكّيفيا المثير، فيو يرى المغة عمى أنيا عادة إنسانية كالمية، نتيجة 1
مية التكمم تخضع إلى تأثير المثير تأثره بالنظرة السموكية في عمم النفس إذ يعتبر أّن عم

لى االستجابة لممثير.  وا 
.المغة ميزة إنسانية مكتسبة، فالطفل يكتسب ىذه العادات الكالمية خالل ترعرعو في 2

 بيئتو.
.تختمف المغات من مجتمع إلى آخر، فالمغة سموك إنساني وال تختمف عن أنماط 3

 السموك األخرى.
 البيئة المحيطة. .المغة أصوات، يتم تعّمميا من4
 

تعريف المغة عند نعوم تشومسكي: عّرف تشومسكي المغة بقولو)) إّن كل من يمتمك لغة  .3
معينة قد اكتسب في ذاتو وبصورة ما، تنظيم قواعد تحّدد الشكل الصوتي لمجممة 

ومحتواىا الخاص فيذا اإلنسان قد طّور في ذاتو ما نسميو بالكفاية المغوية )الممكة 
المستمع  –يشير مصطمح الكفاية المغوية )الممكة المسانية( إلى قدرة المتكمم المسانية(. 

المثالي عمى أن يجمع بين األصوات المغوية وبين المعاني، في تناسق وثيق مع قواعد 
 لغتو((، ويتضمن التعريف النقاط التالية:

الشكمي  .المغة مجموعة ال متناىية من الجمل، فتشومسكي يركز اىتمامو عمى المظير1
 لمغة.

.المغة أصوات تحتوي عمى دالالت، فالجممة عنده عبارة عن شكل صوتي)فونتيكي( 2
 وعمى تفسير داللي ذاتي يقترن بو.

.المغة ممكة لسانية، فيي تميز اإلنسان عن غيره من المخموقات في قدرتو عمى ربط 3
 الصوت بالمعنى.

اىتمامو تنظيم القواعد القائم  .المغة تنظيم ضمني من القواعد، ويولي تشومسكي جلّ 4
ضمن الكفاية المغوية، فعن طريقيا يتمكن اإلنسان من تكمم المغة وفيم الجممة، في عنده 

 بنية المغة وواقعيا القائم الذي يقرن بين شقي المغة )المعنى والصوت(.
ا .المغة ميزة إنسانية مكتسبة، من البيئة التي يعيش فييا اإلنسان فكل إنسان أول م5

 ينطق ينطق بمغة البيئة التي يعيش فييا.


