
يعتبرر مضورضا اللغرة مرم اليفرالشا ال رالكة داليعقردل ا ررا ليرا   مقدمة : ***  عالقة اللغة بالفكر ***

 أخرىتطرحه مم قضايا جدلشة فهي ترتبط بدراسات افسشة مم جهة دمم دراسات فشزيضلضجشة مم جهة 

ه الخرا  إ  الفالسفة في تعريف اللغة إذ كان فشلسرض  يعرفهرا حسرف مفهضمر اختلف، دعلى لذا النحض 

منت يرة لهرا د  ت  ألفرا قصرد التفرالا دقرد تكرضن  دإشراراتاللغة قد تكضن رمضز  أنعلى  ااجيعض أاها

التياماتنا لي عالقة اللغرة برالفكر ذلرل الفكرر الرذ  لرض  أثارتمعشنة ،  دمم بشم اليضاوشع اليعقدل التي 

معرار  د  إلىقسا جيهضر الفالسفة عبارل عم معااي دتصضرات يصضرلا لنا العقل دفي لذه النقطة اا

 ؟ تعرقرل الفكرر بأاهراقبرضر اليعرااي ، دلكرم لرل يلرضز لنرا اتهرا  اللغرة  بأاهرامؤيد للغة دمنها مم اتهيها 

 ؟؟؟ اللغة في الفكر تأثشرمدى  ما  أدوحافصل اللغة بكل بساطة عم الفكر دبعبارل  أندلل ييكننا 

 أمثال* يرى مع ا الفالسفة الحدسششم    الثنالي ـ  تلاهااللغة تعرقل الفكر ـ : القضشة  التضسشع:

 إلىيعضد  ألفا عد  التناسف بشم ما تيلكه مم  األفكار دما تيلكه مم  أن بردغسضنالفشلسض  الفراسي  

 الكتابة دترددلا أدالكاتف عم الحديث  أدالفكر متقد  عم اللغة دي هر ذلل مم تضقف اليتكلا  ـ ما يلي :

تلادز الفكر بد لة اللفظ إذ اللفظ   يعبر   ــ العبارل اليناسبة ألداء اليعنى اليقصضد .  أدفظ بحثا عم الل

في افسه مم اليعااي يصعف التعبشر  إ  على تعار  اليلتيع دتبقى جضااف كثشرل ميا يلده اإلاسان

األلفا   إنالتركشف ثا  أدالفكر متصل داأللفا  منفصلة أألمر الذ   يلعل اللغة قابلة للتحلشل  ــ عنها. 

دعلى لذا يصعف التعبشر بضاسطة  أخر إلىأقشست بتطضر اليعااي دبتبدلها مم دقت  إذاجامدل د ثابتة 

 ـ عم الحشال الفكرية الباطنشة تعبشرا دقشقا ألن عالا األفكار عالا متصل د عالا منفصل .   األلفالذه 

يسلل سبال مطردقة  أنالفكر على  أجبرتالثابتة قد  بيفرداتها د صشغتها  جسبريمفاللغة كيا يالحظ 

سبقها .  يكضن بتفسشر ما ما أشبهكان تفكشرلا  أن إلىدالى اختفاء األدلشم د آل بها األمر  أاهاحتى 

اليتصلة في تدفق   تسعه األلفا  دلذا ما يلعل اللغة تعرقل الفكر  ألاها  دالفكر فشض مم اليعااي

التداخل الذ  تتيشز به العالقة  أد*  ثا التضاز   * الكليات قبضر اليعاايقشل   تقشده دتليد حشضيته حتى

اجتياعشة   بأاهاد اضصف   اصطالحشةبشم الفكر داللغة لشست في الضاقع مطلقا فاللغة عبارل عم رمضز 

 : ق ة* مناالتفكشر يتسا قبل كل شيء بالخاصشة الذاتشة فهض ااعكاس ل خصشة الفرد .  أنعامشة في حشم 

يتضقف بل يعلز عم التعبشر عيا يريد لكم لذا   يعني استقاللشة الفكر عم  أحشااا اإلاسان إنصحشح 

تيثل في الذلم تصضرات   اسا  أنكشف ييكم  إذنبعض الحدسششم د  تثبته للضاقع  إلشهاللغة كيا ذلف 

 : اللغة تساعد اقشض القضشة* في قضالف لغضية .  إدراجهالها ؟ دكشف تتيايز األفكار فشيا بشنها لض  

اللغة لي الضعاء الذ  تصف فشه األفكار  أنالقضل   إلىيذلف فالسفة اللغة    ــ  األحاد  ها تلاالفكرــ 

  دجضد ليعنى إ  إذا  ـدأكددا على دجضد دحدل عضضية بشم اللغة د الفكر دحللها في ذلل ما يلي : 

 أدسضاء بالتعبشر عنها  اإلاسانعااي  ،   يكضن التيايز إ  بعالمة يدركها تيشز عم غشره مم الي

لقد ك ف علا النفس في تكضيم اليعااي لدى األطفال مع  ــ ميا يسيح للغة بإدراكها .  إلشها باإلشارل

طفل ال أنعلى  أيضااكتسابها للغة دفقدان اللغة يالزمه اختالل في اليقضمات الذلنشة ، ددلت التلارب 

اليعااي اليلردل تضلد  كضثدياك يعي أ  يردد الكليات قبل األفكار ديقضل أنيتعلا األلفا  ديرددلا قبل 

 ا سا الذ  يلقشااه بضاسطة الحضاس .  أداللفظ  أصلهاكل فكرل دصضرل  أنمم الحضاس دمعنى ذلل 

  يكضن لهذه اليعااي  إذافتراوا ا ريا دجضد معااي متضجة في تدفق يبقي لذا ا فترا  خشالشا  إذا

ما  إ يتصضر بضوضح  أنييكم    فاإلاسانتلبسها حلة اجتياعشة  ألفا الا تحددلا ا دجضد داقعي م

اليعردفة  .... فشتيشز باعتبارلا  األششاءدالرمضز اليكتسبة دلض يسيي  األلفا اات ا في اسق مم 

م األفكار د األلفا   فال لغة بددن فكر د  فكر األششاء التي   يعر  لها اسيا دبهذا يتأكد التالحا بش

 بددن لغة . 



 لتغشف د  ييكم إ ب رار النار   تضمض اليعااي شبشهة  أن لاملتضنــ يقضل الفشلسض  األ اللشز  

التداخل بشم  ماكس مضلرــ كيا شبه    &فاأللفا  حصضن اليعااي   &باأللفا   إ إ هارلا دتثبشتها 

 مم دجهي القطعة النقدية دالضجه دجه  إ لشس ما ادعضه فكر : $ القطعة النقدية حشث قال بالفكر داللغة 

 إن أيضا ما رلضبالتيكيا ي شر   $ يء داحد غشر قابل للتلزلةخر لض الصضت اليسيضا دالقطعة شاأل

الفكر  إنضل التفكشر بددن لغة كالقلا بددن حبر ، فنق أنفي ا ر دلسم  أماالفكر   يضجد خارج الكليات 

لغة خاصة دقد  إلىيحتاج عالا العضاطف دالي اعر  إن:  مناق ةبالنسبة للغة كالردح بالنسبة لللسد . 

اللغة لي  ـ  التركشف :سضن برغكيا ذكر لنا  أفكاراافي كثشر مم األحشان عم التعبشر عم تعلز اللغة 

باللغة فهي  إ داألفكار   تتضح الب رية غشراا دلض لا لضاا تراث  إلى أفكاراالنقل الضسشلة األساسشة 

 أدسعالردحشة بعض اليعااي لذا بقشت    دد كردنيضعها الفكر كيا قال تضع الفكر في الضقت الذ  

تسع عالا جديدل  ألفا ديبدعضا  أكثر ايبعثض أنفي مم الفكر فان ذلل ي كل حافزا للعلياء داللغضيشم 

على القلشل مم إ  كاات اللغة تعبر حقا  إذا الخاتية :سبشال .  ذلل إلى هاستطاعض إنالردح دالعضاطف 

تضوح  أدال إلشهفهي بالنسبة  إلشهارفضها ألن الفكر بأدسع معااشه بحاجة مضيضن الفكر فال ينبغي 

التخلي عنها يعني  إن،  للتضاصليضحي برفضها كضسشلة  أن  يلف دتن ا ، فالعلز الذ  يصشف اللغة 

  الفكر .  إاكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




