آداب و فلسفة آداب و لغات اجنبية
*** عالقة اللغة بالفكر ***
مقددمدة يعتبر موضدددددددو اللغة مه المفاايك الاددددددداظكة والمعقد ن را لما
تطرحد مه قضدددددددايا جدلية ف ب ترتبط بدراسدددددددات نفسدددددددية مه ج ة ومه
دراسات فيزيولوجية مه ج ة أخرى  ،وعلى اذا النحو اختلف الفالسفة فب
تعريف اللغة إذ كاه فيلسوف يعرف ا حسب مف وم الخاص إال أن ك اجمعوا
على أه اللغدة قدد تكوه رموز وإادددددددارات قصدددددددد التفدااك وقدد تكوه ألفا
منت مددة ل ددا دالالت معينددة  ،ومه بيه المواضددددددديي المعقددد التب أثددارت
ااتمددامدداتنددا اب عالقددة اللغددة بددالفكر ذلددو الفكر الددذا او عبددار عه معددانب
وتصدورات يصدوراا لنا العقو وفب اذا النقطة انقسدك جم ور الفالسفة إلى
معددارو و مديددد للغددة ومن ك مه ات م ددا بددهن ددا قبور المعددانب  ،ولكه اددو
يجوز لنا ات اك اللغة بهن ا تعرقو الفكر ؟ واو يمكننا أه نفصدددددددو اللغة بكو
بساطة عه الفكر وبعبار أوضح ما مدى تهثير اللغة فب الفكر ؟؟؟
التوسيي القضية اللغة تعرقو الفكر ـ االتجاا الثناظب ـ * يرى مع ك
الفالسفة الحدسييه أمثاو الفيلسوف الفرنسب بروغسوه أه عدك التناسب
بيه ما تملك مه األفكار وما تملك مه ألفا يعود إلى ما يلب ـ الفكر
متقدك عه اللغة وي ر ذلو مه توقف المتكلك أو الكاتب عه الحديث أو
الكتابة وتردداا بحثا عه اللف أو العبار المناسبة ألداء المعنى المقصود .
ــ تجاوز الفكر بداللة اللف إذ اللف ال يعبر إال على تعارف المجتمي
وتبقى جوانب كثير مما يجدا اإلنساه فب نفس مه المعانب يصعب التعبير
عن ا .ــ الفكر متصو واأللفا منفصلة أألمر الذا يجعو اللغة قابلة
للتحليو أو التركيب ثك إه األلفا جامد و ثابتة إذا أقيست بتطور المعانب
وبتبدل ا مه وقت إلى أخر وعلى اذا يصعب التعبير بواسطة اذا األلفا
عه الحيا الفكرية الباطنية تعبيرا دقيقا أله عالك األفكار عالك متصو و
عالك منفصو  .ـ فاللغة كما يالح جسبريه بمفردات ا و صيغت ا الثابتة
قد أجبرت الفكر على أه يسلو سبال مطروقة حتى أن ك والى اختفاء
األوليه و آو ب ك األمر إلى أه كاه تفكيراك أاب ما يكوه بتفسير ما

سبق ك  .والفكر فيو مه المعانب المتصلة فب تدفق ال تسع األلفا واذا
ما يجعو اللغة تعرقو الفكر ألن ا تقيدا وتجمد حيويت حتى قيو * الكلمات
قبور المعانب * ثك التوازا أو التداخو الذا تتميز ب العالقة بيه الفكر
واللغة ليست فب الواقي مطلقا فاللغة عبار عه رموز اصطالحية و
نوصف بهن ا اجتماعية عامية فب حيه أه التفكير يتسك قبو كو ابء
بالخاصية الذاتية ف و انعكاس لاخصية الفرد .
* مناقاة
صحيح إه اإلنساه أحيانا يتوقف بو يعجز عه التعبير عما يريد لكه اذا ال
يعنب استقاللية الفكر عه اللغة كما ذاب إلي بعو الحدسييه وال تثبت
للواقي إذه كيف يمكه أه تمثو فب الذاه تصورات ال اسك ل ا ؟ وكيف
تتمايز األفكار فيما بين ا لوال إدراج ا فب قوالب لغوية .
* نقيو القضية اللغة تساعد الفكرــ االتجاا األحادا ــ يذاب فالسفة
اللغة إلى القوو أه اللغة اب الوعاء الذا تصب في األفكار وأكدوا على
وجود وحد عضوية بيه اللغة و الفكر وحجج ك فب ذلو ما يلب ـ ال
وجود لمعنى إال إذا تميز عه غيرا مه المعانب  ،ال يكوه التمايز إال
بعالمة يدرك ا اإلنساه سواء بالتعبير عن ا أو باإلاار إلي ا مما يسمح للغة
بإدراك ا  .ــ لقد كاف علك النفس فب تكويه المعانب لدى األطفاو مي
اكتساب ك للغة وفقداه اللغة يالزم اختالو فب المقومات الذانية  ،ودلت
التجارب أيضا على أه الطفو يتعلك األلفا ويردداا قبو أه يعب أا يردد
الكلمات قبو األفكار ويقوو كوثدياو المعانب المجرد تولد مه الحواس
ومعنى ذلو أه كو فكر وصور أصل ا اللف أو االسك الذا يلقيان
بواسطة الحواس .
إذا افتراضا ن ريا وجود معانب متوجة فب تدفق يبقب اذا االفتراو خياليا
إذ ال يكوه ل ذا المعانب وجود واقعب ما لك تحدداا ألفا ا تلبس ا حلة
اجتماعية فاإلنساه ال يمكه أه يتصور بوضوح إال ما انت ك فب نسق مه
األلفا والرموز المكتسبة واو يسمب األاياء المعروفة  ....فيتميز
باعتباراا األاياء التب ال يعرف ل ا اسما وب ذا يتهكد التالحك بيه األفكار و
األلفا فال لغة بدوه فكر وال فكر بدوه لغة .

ــ يقوو الفيلسوف األ نجليزا ااملتوه أه المعانب ابي ة بارار النار ال
تومو إال لتغيب وال يمكه إ اراا وتثبيت ا إال باأللفا & فاأللفا
حصوه المعانب & ــ كما اب ماكس مولر التداخو بيه الفكر واللغة
بالقطعة النقدية حيث قاو  $ليس ما ندعوا فكر إال وج مه وج ب
القطعة النقدية والوج األخر او الصوت المسمو والقطعة ابء واحد
غير قابو للتجزظة  $كما ياير ما رلوبالتب أيضا إه الفكر ال يوجد خارج
الكلمات أما فب ن ر ولسه أه التفكير بدوه لغة كالقلك بدوه حبر  ،فنقوو
إه الفكر بالنسبة للغة كالروح بالنسبة للجسد  .مناقاة إه عالك العواطف
والمااعر يحتاج إلى لغة خاصة وقد تعجز اللغة فب كثير مه األحياه عه
التعبير عه أفكارنا كما ذكر لنا برغسوه ـ التركيب اللغة اب الوسيلة
األساسية لنقو أفكارنا إلى غيرنا ولوالاا لضا تراث البارية واألفكار ال
تتضح إال باللغة ف ب تضي الفكر فب الوقت الذا يضع ا الفكر كما قاو
دوالكروه لذا بقيت بعو المعانب الروحية أوسي مه الفكر فاه ذلو
ياكو حافزا للعلماء واللغوييه فب أه يبعثوا أكثر ويبدعوا ألفا جديد تسي
عالك الروح والعواطف إه استطاعوا إلى ذلو سبيال .
الخاتمة إذا كانت اللغة تعبر حقا إال على القليو مه مضموه الفكر فال
ينبغب رفض ا أله الفكر بهوسي معاني بحاجة إلي ا ف ب بالنسبة إلي أدا
توضح وتن ك  ،فالعجز الذا يصيب اللغة ال يجب أه يوحب برفض ا
كوسيلة للتواصو  ،إه التخلب عن ا يعنب إنكار الفكر .
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