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 ؟هل قدرة اإلنسان على التفكير تتناسب مع قدرته على التعبير

 
 

   : المقدمة
 اإلشكالية طرح

 ألخرىا الكائنات باقي عن اإلنسان بها ينفرد أساسية ميزة التفكير يعتبر
  إلى شك وال يحتاج فإنه بطبعه اجتماعي كائن اإلنسان أن منطلق ومن

 هأفكار عن وللتعبير الناس من غيرك مع والتواصل االتصال إلى وسيلة
 هما دأح متعارضين موقفين أمام كنا فإذا بالغة الفلسفة في يعرف ما وهذا

 اتصال عالقة أنها يرى واألخر انفصال بالفكر اللغة العالقة أن يرى
 الانفص أم اتصال عالقة والفكر اللغة بين العالقة هل المطروحة فالمشكلة

 ؟
 :التحليل

 األولى األطروحة عرض
  عالقة والفكر اللغة بين العالقة أن( الثنائي االتجاه)األطروحة هذه ترى

 وتصورات أفكار من اإلنسان يملكه ال بين توازن اليوجد أنه أي انفصال
 األطروحة هذه أنصار اللغة من أوسع فالفكر وكلمات ألفاظ من يملكه وما

  المعاني تملك أن اللغة قوة في ليس>>  قال الذي التوحيدي حيان أبو
  المرات من الكثير في اإلنسان إن واقعية بحجة موقفهم ويبررون<< 
  حيةالتوضي األمثلة ومن عنها التعبير عن يعجز الكته أفكار بخاطره تجول

 تهاحال عن للتعبير الدموع إلى تلجأ ابنها نجاح بخبر تسمع عندما األم أن
 ومن للفكر مواكبتها وعدم اللغة على يدل وهذا والشعورية الفكرية

 وفردي ذاتي الفكر>>  قال الذي بركسون الفرنسي األطروحة هذه أنصار
  الستطيع اللغة أن المقارنة وبهذه<< واجتماعية موضوعية واللغة

 . بينهما االنفصال يثبت وهذا الفكر عن التعبير
 
 
 



 النقد
 ساهمت اللغة لكن الفكر تعرقل وبأنها بالعجز اللغة تصف األطروحة هذه

  األجيال إلى ونقله اإلنساني اإلبداع على الحفاظ في العصور على
 . المختلفة
 
 
 

 الثانية األطروحة عرض
 اللغة بين اتصال عالقة هناك إن(  احدي الو االتجاه) األطروحة هذه ترى

 تملكه وما أفكار من ماتملكه بين وتالزم تناسب وجود يثبت مما والفكر
  بها قام التي التجارب أثبتت حيث هذا عصرنا في وعبارات ألفاظ من

  خلل وكل اللغوي والنمو الفكري النمو بين قوية عالقة هناك أن هؤالء
  األطروحة هذه أنصار ومن األخر على سلبا ينعكس أحداهما يصيب
  المعاني إن بذلك وقصد المعاني حصون األلفاظ>>  قال الذي هاملتون
 النار شرارات ذلك في تشبه وهي الزوال وسريعة الظهور سريعة

 << اللغة بواسطة إال بالمعاني اإلمساك واليمكن
 
 النقد

  يشعر الواقعية الناحية من الكن والفكر اللغة بين ربطت األطروحة هذه
  تعبيرال على وقدرتهم التفكير على قدرتهم بين المساواة بعدم الناس أكثر

 
 

 المشكلة في الفصل : التركيب
  اليومو الكالسيكية الفلسفية المشكالت أحد والفكر اللغة مشكلة تعتبر

  هذه أكدت بحيث المشكلة هذه في الفصل اللسانيات علماء يحاول
 اطاالنحط عصر والدليل والفكر اللغة بين وثيق ارتباط هناك أن الدراسات

 ةالنهض عصر عكس واللغة الفكر في تخلفا شهد مثال العربي األدب في
 لقو العالقة هذه وتخلص تترجم التي الفلسفية المقوالت ومن واإلبداع

 ةمصنوع لغتنا ألن إال سيئة أو حسنة بصورة النفكر نحن>>  كروا دوال
 << سيئة أو حسنة صناعة

 
 
 



  اإلشكالية حل: الخاتمة
  بين يفصل الذي الحل إنها إنسانية ظاهرة اللغة أن القول وخالصة

 الفكر عن تحدثنا إذا إال اللغة عن نتحدث أن يمكن وال والحيوان اإلنسان
  ولنق والفكر اللغة بين العالقة إشكالية اإلشكالية من للخروج وكمحاولة

  نستنتج ومنه ومقنعة قوية كانت احدي الو االتجاه والبراهين الحجج أن
 . وتكامل تفاعل عالقة والفكر اللغة بين العالقة بين العالقة
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