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  جدلية العالقة بني اللغة والفكر أو املنطق 
 ملخص:                                   

إن اإلنسان ابعتباره كائن حي يسعى بفطرته الكتشاف العامل و إدراك حميطه اخلارجي ليحصل له التكيف و االنسجام األمثل    
فيه، عن طريق استخدامه خلاصيات متيزه عن الكائنات األخرى، كاإلحساس و اإلدراك، الشعور، الذاكرة و اخليال، العادة و 

يلة هامة تساعده على االندماج يف عامله، وحول طبيعة العالقة بني هاتني ومها ميثالن وس ،الفكر و اللغة اإلرادة، إضافة إىل
الوسيلتني شاع االختالف بني الفالسفة و املفكرين وهذه املسألة ابلذات تعترب من أهم املسائل الفلسفية وأكثرها جدال، فبالنسبة 

ر على اللغة، أما الثاين فيؤكد على أسبقية اللغة على الفكر إىل املواقف التقليدية فأهنا تنقسم إىل موقفني يقول األول أبولوية الفك
 والقاسم املشرتك بني هذين املوقفني الفصل التام بني اللغة والفكر ألهنما كيانني مستقلني وخمتلفني. 

رب م من اعتكر، فمنهوالف للغةبني ا اللسانيات حول طبيعة العالقة املوجودة يسعى هذا البحث إىل رصد أراء الفالسفة وعلماء
 و الفكر؟ ما العالقة احلقيقية بني اللغة واإلشكال املطروح هنا هو .عالقة اتصال ومنهم من اعتربها عالقة انفصال بينهما العالقة

بري هني؟هل فعل التعني االجتاجود بواىل ماذا استند كل موقف يف إثبات حججه وأدلته؟ واىل أي مدى ميكن هتذيب التناقض املو 
  ؟ه ودالالتلتفكرييتناسب مع فعل التفكري؟ وهل فعال اللغة عاجزة وقاصرة على اإلحاطة مبعان ا )اللغة( ال

ول لنتيجة اإلسالميني.للوصدثني و د احملسنتبع منهج التحليل والنقد املقارن لآلراء املختلفة حول هذه القضية اجلدلية عن
 .امقبولة منطقيتوافقية 

 ـ املعاين. ـالعالقة بينهما )اتصال، انفصال( : اللغة ــ الفكر ــكلمات مفتاحيه
Abstract : 

The human congenital as organism want to discovering and realize the out world to gets 

temped on optimized adapting and congruence by use particulars distinction on other 

organism, like Sensation ,Cognitions, Feeling, Memory and Unrealities, Habit and Intend, 

Besides the Thought and Language. them Concise important Avenue Help on Merging with it 

world Emerge Chuck Hole between Philosophers about nature the relation between this two 

Avenue. As for to traditionalism attitudes is divided into two attitude: the first say the logic is 

important than Language .but the second attitude accentual to important the Language than 

Logic. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAc6qx7vIlZcegfT0_sLimDqdYFIMGca7im9hIcLNIKLgC5T944HcE8yJTdac8bQS4xf3wIm9bmWM_8UV_NSC7U-BeNfAsoNJ4us-Z5C4uSLAiRFJR78jrRR7dQYOnQH9hsHEFAE5d1OyCj4M3uNpcr7JSewmkAX3eSGdqLV9mrjo9a7Q9RN59rwuZnU-GFBzE-NbI9MOdUFX1B61CvdctSvjTkKxJ8hro2x1mmhevrB7PwVgCbNnBFqzrppVuV67YITuE8m8JGEVxcIsfd33P9of02T1jWjIK40ypYRkMdHTpzW8vjQQhIQNjOagfPNH-4O2PFbkfUZbeVrjs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAc6qx7vIlZcegfT0_sLimDqdYFIMGca7im9hIcLNIKLgC5T944HcE8yJTdac8bQS4xf3wIm9bmWM_8UV_NSC7U-BeNfAsoNJ4us-Z5C4uSLAiRFJR78jrRR7dQYOnQH9hsHEFAE5d1OyCj4M3uNpcr7JSewmkAX3eSGdqLV9mrjo9a7Q9RN59rwuZnU-GFBzE-NbI9MOdUFX1B61CvdctSvjTkKxJ8hro2x1mmhevrB7PwVgCbNnBFqzrppVuV67YITuE8m8JGEVxcIsfd33P9of02T1jWjIK40ypYRkMdHTpzW8vjQQhIQNjOagfPNH-4O2PFbkfUZbeVrjs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAc6qx7vIlZcegfT0_sLimDqdYFIMGca7im9hIcLNIKLgC5T944HcE8yJTdac8bQS4xf3wIm9bmWM_8UV_NSC7U-BeNfAsoNJ4us-Z5C4uSLAiRFJR78jrRR7dQYOnQH9hsHEFAE5d1OyCj4M3uNpcr7JSewmkAX3eSGdqLV9mrjo9a7Q9RN59rwuZnU-GFBzE-NbI9MOdUFX1B61CvdctSvjTkKxJ8hro2x1mmhevrB7PwVgCbNnBFqzrppVuV67YITuE8m8JGEVxcIsfd33P9of02T1jWjIK40ypYRkMdHTpzW8vjQQhIQNjOagfPNH-4O2PFbkfUZbeVrjs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAc6qx7vIlZcegfT0_sLimDqdYFIMGca7im9hIcLNIKLgC5T944HcE8yJTdac8bQS4xf3wIm9bmWM_8UV_NSC7U-BeNfAsoNJ4us-Z5C4uSLAiRFJR78jrRR7dQYOnQH9hsHEFAE5d1OyCj4M3uNpcr7JSewmkAX3eSGdqLV9mrjo9a7Q9RN59rwuZnU-GFBzE-NbI9MOdUFX1B61CvdctSvjTkKxJ8hro2x1mmhevrB7PwVgCbNnBFqzrppVuV67YITuE8m8JGEVxcIsfd33P9of02T1jWjIK40ypYRkMdHTpzW8vjQQhIQNjOagfPNH-4O2PFbkfUZbeVrjs&__tn__=%2ANK-R
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Common denominator between them entire separation between Language and Logic because 

they are two different independent entity. 

This search want to observe Philosopher opinion  and linguistics  savants about nature of 

exist relation between Language and Logic. Of them   regard the relation is detachable 

shenanigan subtrahend her is connection and of them regard the relation is detachable 

shenanigan suvtrahed her is what is the realist relation between them? and what every attitude 

lean on to proving its argument and clues? into any extent maybe edification the bur between 

the two attitude? Dose the did the Express don't commensurately with did the Logic? Dose 

the Language is indeed to concretion and mineral the Logic and it's directory? And when was 

the Automatons' is means the isolation and cut the relationship?      
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 هيد:مت
من حيث اعتبارها واإلشارة من  تعترب اللغة وسيلة اتصال و تواصل بني اإلفراد هبدف التكيف وقد تكون على عدة أشكال،  

أهم العمليات األولية لالتصال يف اجملتمع. وال حنتاج إىل تعريفها هنا إال على أهنا: تتكون يف كل احلاالت املعروفة من أداة كاملة 
الصوتية اليت تتميز ابلقدرة على حتديد كل املضامني االجتماعية املدركة عن طريق احلس، أي كل اخلربات اليت  للتعبري ابلرموز

بينما الفكر هو مجلة التصورات يف النشاط الذهين لإلنسان، إال أن الصلة أو الرابطة بني اللغة والفكر (1)اكتسبها اجملتمع عرب اترخيه
نب الفسيولوجي للمخ الذي هو أساس اللغة والفكر من انحية واجلانب االجتماعي الذي ميد  ذات جانبني متالمحني ومها اجلا
، لذا ال ميكن فهم جوهر العالقة بينهما دون أن يتم استيعاب الصلة العضوية بينهما واألثر (2)كالمها مبحتواه من انحية اثنية،

يف النوع اإلنساين وجمرى حياة الفرد، مع العلم أبن الرتابط املتداخل  املتبادل الذي يرتكه كل منهما يف صاحبه من الناحية التطورية
الذي ميكن مالحظته يف الوقت احلاضر بينهما مل يكن شرطا ضروراي حلدوث التطور التارخيي يف إدراك اإلنسان بل هو نتيجة 

نني، فاالستعمال يطور اللغة توسيعا و املنحى التطوري لإلنسان املفكر و اللغة يكشف عالقة تالزمية بني االثمرتتبة عنه. ف
ابعتبارها نسقا من األلفاظ و الرموز املنتظمة يتم من و شذوذا من حيث الرتكيب،   ختصيصا من حيث داللة األلفاظ، و اطرادا

لغة، أو أن حنن نفكر ابل” كما أهنا مبثابة الوقود الذي يؤجج الفكر، و ال أدل على ذلك من مسلمة خالهلا التواصل بني الناس،  
فمن  (.Georges Gusdor غوسدورف جورجكما ذهب إىل ذلك الفيلسوف الفرنسي )”  تفكريان ضاج ابلكلمات” 

 شأن اللغة اإلسهام يف حتديد طبيعة "الوجود" الذي البد من أن يعيش اإلنسان يف كنفه. ومعىن هذا أن العامل يتمثل أمامنا مجيعا.
الت اليت ال تنكشف بوضوح إال على مستوى "القول" أو "التعبري اللغوي"، فهي" ما يعرب على شكل جمموعة من املعاين أو الدال

 Jean )جان بول سارتركما يراها فاللغة هي أوضح أمناط السلوك االتصايل،   ،هبا كل قوم عن أغراضهم")تعريفات اجلرجاين(

Paul Sartre,  (1905،1980،)قع نفسه"، ويقصد بذلك أنه البد لكل إنسان ،" صورة من صور الواقع، إن مل تكن الوا(م
من أن يتعني، ويتحدد، حبيث يصبح صاحب هذه األمساء املعنية، أو تلك الصفات احملددة، آخذا على عاتقه أن يتقبل موقفه 

ألن كلمات اخلاص يف عامل من الكلمات أو األلفاظ، أال وهو )عامل القيم واملوجودات(. وهذا ابلطبع ال يكون مبعزل عن الفكر. 
اللغة تفقد جوهرها الفكري إذا اعتربانها جمرد أصوات أو رموز مكتوبة أو منطوقة ألن أمهيتها الفكرية تكمن يف إهنا تنقل ذهن 

هذا يعين أن الفكر أيخذ منطلقه من معاين الكلمات.  (3).السامع أو القارئ إىل أشياء أخرى ختتلف عن وجودها املادي احملسوس
جتاهات الفلسفية وحماوالت علماء اللسانيات املتعلقة بتفسري وحتليل طبيعة العالقة بني اللغة والفكر لوجدانها لو استعرضنا اال

 تنقسم يف مالحمها إىل اجتاهني مها االجتاه األحادي والثنائي.
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 :أوال: االجتاه األحادي
على وحدة عضوية ب والدليل يف ن ومتالزمان، يذهب أنصار هذا االجتاه إىل أنه ال و جود لفكر دون لغة. فهما مرتابطا   

إن اإلنسان يف اللحظة اليت يفكر فيها خيتار األلفاظ اليت يستعملها فهو يفكر و يتكلم يف نفس الوقت، و ال يستطيع ، ذلك
ر هذا التفكري دون لغة إذ أن تفكريه يكون مصاغا بكلمات أي) بلغة( و هذا يدل على االتصال احلقيقي بينهما، ومن أنصا

يقول :" ليس مثة  الذي ،ق.م(322، 384حنو  Aristotleأرسطواالجتاه جند العديد من الفالسفة و علماء اللغة ومنهم )
ولوالها لتعذر على اإلنسان فهم أعماق احلقائق حينما  ،تفكري دون رموز لغوية" فالتفكري حوار داخلي أي لغة صامتة وأتمل

(:"على أن التفكري ضرب من الكالم الصامت، وما جون واطسنكد عامل النفس األمريكي)يسلط عليها أضواء فكره، من هنا يؤ 
، هلذا قيل:)حنن نفكر بلغتنا، ونتكلم بفكران(. فاللغة هي التفكري الذي (4)،حركات الكالم سوى سلوك لغوي نسميه التفكري

اشتهر مبقولته "األلفاظ حصون م( الذي 1788،1856هاملتونومن أهم دعاة هذا املوقف أيضا الفيلسوف) .يظهر
ألهنا حتمل األفكار  فاملقصود ابأللفاظ عنده اللغة و املقصود ابملعاين الفكر، أي أن اللغة متثل حصنا منيعا للفكر،"املعاين

ثبيتها إال الداخلية و خترجها للعامل اخلارجي، حيث يقول : أن املعاين شبيهة بشرار النار ال تومض إال لتغيب وال ميكن إظهارها وت
فاللغة هي الوعاء الذي تصب فيه األفكار وعليه فهناك وحدة عضوية بني اللغة و الفكر، و يؤيده يف هذا االجتاه ” ابأللفاظ 

جسمها احلقيقي"، كذلك أثبتت  ( الذي يقول " ليست اللغة كما يعتقد البعض ثوب الفكرة ولكنالفالالفيلسوف الفرنسي )
ل، ابن الطفل يف مراحل حياته األوىل جيهل العامل الذي حييط به إىل أن يتعلم األلفاظ و اجلمل الدراسات يف علم نفس الطف

فتتكون لديه األفكار تدرجييا، أي أن الطفل يكتسب اللغة و الفكر يف وقت واحد فال يوجد تصور يف الذهن دون لفظ يكونه، 
ن ألحد أن يدعي امتالك فكرة، ما مل يقم بصياغتها يف (:"ال ميكHegel1831،1770(هيجلحيث يقول الفيلسوف األملاين )

ألننا ال نفكر إال داخل الكلمات"، وال ثقة لنا يف أفكاران احملددة قالب لغوي، فينقلها من الوجود ابإلمكان إىل الوجود ابلفعل"."
ها بعد ذلك يف شكل خارجي حيتوي واحلقيقية إال حينما نضفي عليها طابع املوضوعية لكي منيزها عن إسقاطاتنا الذاتية، فنسجل

أيضا على خاصية للفعالية الداخلية األكثر مسوا، وبذلك يكون الشكل عبارة عن صوت متصل أو كلمة تعطينا مبفردها وجودا 
يتحد فيه الداخل ابخلارج يف صورة بديعة، فالفكر ال يبدو واضحا للعيان إال حينما جيد ألفاظا يعرب هبا، هكذا تعطي الكلمة 

وأن فعل التفكري ال يتحقق يف استقالل عن فعل الكالم أو تركيب اجلمل. ويستدل على ذلك لفكر وجودا أكثر مسوا وأتكيدا. ل
الصياغة اللغوية جتعل الفكرة تتحقق ابلفعل،  ألنبقوله إن الفكرة ال تكتسب وجودها الفعلي إال عندما تصاغ صياغة لغوية. 

 وبذلك نتمكن من الوعي هبا.
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( يف هذا الصدد " إن الرمز قلب التصور "، و يقصد ابلرمز اللغة والتصور دوالكرواول الفيلسوف وعامل النفس الفرنسي )و يق  
 Merleau Ponty فقد ذهب )مرلوبونيتالفكر، و يكون التفكري هبذا املعىن ليس سوى حوار يتم بني اإلنسان ونفسه، 

لفكر، إذ إن اللغة والفكر يتشكالن يف نفس الوقت، فهناك حلظة ( إىل رفض هيمنة وسيطرة اللغة على ا1908،1961)
، intimeمشرتكة بينهما، ما يعين أن الفكر أصبح جوهراي يف عالقته ابللغة، مبا جيعل العالقة بينهما عالقة محيمية  

غة هي التعبري الوحيد عن فالل تتجاوز العالقة امليكانيكية، حيث متكن من النظر إىل اللغة والفكر نظرة تتجاوز كل احلدود.
الوجود يف وجوده، وهي تعين الدقة يف استخدام املصطلحات واأللفاظ، فقد نقد يف حتليله للغة ما ظهر من مشكالت 

وغريمها مما أدى لفقدان اللغة ميزة النفاذ إىل الفكر واالقرتاب منه وقذفت هبا  (أفالطون وهيجل)لفظية لفالسفة عظام مثل 
( أنه ال ميكن احلديث عن أسبقية بني اللغة والفكر، )DeSaussure)دي سوسري كما اعتقد  (5)املرء فقط. بعيدا يف خميلة 

فالعالقة بينهما عالقة اتصال، ويف هذا اإلطار يشّبه اللغة بورقة نقدية وجهها الفكر وظهرها اللغة. فال وجود لفكر خارج عامل 
لغوي معىًن معينًا هو أنه عالمة على فكرة بعينها، واألفكار موجودة، ولكن الكلمات. يشري ذلك إىل أن ما جيعل ألي تعبري 

وجودها غري مستقل عن اللغة، كما أن وظيفتها غري مستقلة عن اللغة؛ إذ ال ميكن أن نتصور وجود للفكر من دون اللغة، واللغة 
أن الصلة الوثيقة بني اللغة والفكر تبدو طبيعية  ال ميكن فهمها إال من خالل ارتباطها ابلفكر، هناك اعتقاد قدمي/ حديث مفاده

إىل حد قد ال يتطلب تفسرياً، من حيث قدرتنا على التفكري بصورة أفضل )اإلنسان حيوان عاقل(، وكذلك امتالكنا اللغة 
 )اإلنسان حيوان انطق(، لذلك يبدو الرتابط بينهما بديهياً. 

، أصبحت متّكن *لقرن العشرين يف جمال اللسانيات واملعلومات وعلم النفس املعريفإال أن التطورات اليت عرفها النصف الثاين من ا
غري أن هذا التحليل للعالقة بني من معاجلة أوضح وأدق لعالقة اللغة ابلفكر، وخاصة حني تتم املعاجلة من خالل اللسانيات.

حلاالت فهناك عدة انتقادات ميكن توجيهها ألصحاب هذا اللغة والفكر ابلرغم من كونه قريبا من الواقع إال انه ال يفسر لنا كل ا
االجتاه أمهها هو كيف ميكننا تفسري عجز اللغة عن التعبري عن بعض أفكاران، فأحياان ال جند الكلمات املناسبة لوصف شعور ما 

ابلغ أنصار هذا االجتاه لقد  .وهذا قصور واضح للغة، و الواضح هنا ابن اإلنسان ميلك أفكارا أكثر بكثري مما ميلك ألفاظا
األحادي يف أتكيدهم للمطابقة بني اللغة والفكر، السؤال الذي يطرح نفسه إىل أي حد تصح هذه املطابقة؟ كيف نطابق بينهما 

ن ولكل منا جتربة شخصية تعلمه أن الفكرة أحياان حتضر أوال ونتأخر أو نفشل يف إجياد التعبري املالئم عنها؟ فاإلنسان يف الكثري م
األحيان يعجز عن التعبري عما يدور يف خلده خصوصا األفكار املتعلقة ابجلانب العاطفي، ما يقف املرء عاجزا عن التعبري عن 
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مواجيد نفسه ابلقدر الذي يراه مناسبا أو مرضيا على أقل تقدير..فلو أن الفلسفة ُعر ّفت على أهنا حتليل املفاهيم، لتبني أهنا 
 ق الرتكيز على كيفية استخدام الكلمات املعربة عن األفكار..تستطيع فعل ذلك عن طري

غريان  نقل أفكاران إىلألساسية لاسيلة على الرغم من ذلك ال ننكر إن العالقة بني اللغة والفكر هي عالقة تداخل فاللغة هي الو 
 وقفوعلى عكس امل و يصنعها.لذي هاولوالها لضاع تراث البشرية ألن األفكار ال تتضح إال ابللغة فهي تصنع الفكر يف الوقت 
 .ثنائياألول جند موقفا آخر يؤكد على انفصال اللغة عن الفكر وقد عرف هذا املوقف ابالجتاه ال

 اثنيا: االجتاه الثنائي:
من ولعل ابرز يرى أصحاب هذا االجتاه أن هناك متايز واضح بني الفكر واللغة، ألن اإلنسان يفكر بعقله قبل أن يعرب بلسانه، 

( الذي انتقد كثريا دور اللغة واعتربها مبثابة القاتلة ألفكار اإلنسان على هنري برغسونميثل هذا االجتاه الفيلسوف الفرنسي )
الرغم من براعته يف الكتابة، وإجادته الطرائق للتعبري عنها. قد أهتم اللغة ابلقصور والعجز وعرب على ذلك مبقولته الشهرية " 

اين " ودليله إن املعاين و األفكار تتدفق ابستمرار ال تعرف االنقطاع، عندما يكون اإلنسان يف حالة وعي، بينما األلفاظ قبور املع
مؤكدا بذلك على أن عامل الفكر أوسع بكثري من عامل اللغة الذي  تكون األلفاظ اثبتة و حمدودة و منفصلة عن بعضها البعض،

ك:" حنن نفشل يف التعبري بصفة كاملة عما نشعر به، و لذلك الفكر يبقى أوسع من متثله ألفاظ و إشارات حمدودة، يقول يف ذل
هو توقف بشكل واضح ذلك ال يوجد تناسب بني ما منلكه من أفكار و ما لدينا من ألفاظ و الذي يوحي بذلك لو  (6)".اللغة

أن أتوقف عن الكالم يف حني أنين ال أستطيع املتكلم أو الكاتب طويال ابحثا عن اللفظ املناسب الذي يؤدي املعىن، فيمكنين 
( الذي كان دائما يقر ابنفصال اللغة عن م1984ــ 1713ديدروالتوقف عن التفكري. ويؤيده يف هذا الفيلسوف الفرنسي )

جلوء  الفكر حيث يقول " اعتقد أننا منلك أفكارا أكثر مما منلك اصواات"، كذلك يستدل أصحاب هذا املوقف يف إثبات رأيهم إىل
اإلنسان يف كثري من األحيان إىل استبدال اللغة بوسائل أخرى للتعبري عن أفكاره مثل املوسيقى و الرسم و غري ذلك، ويقول 

إي أن اللغة عاجزة عن التعبري عن حاالتنا النفسية، ألن يف هذا الصدد :" إن أمجل األفكار هي اليت مل تكتب بعد"  (فالريي)
طابعها األدايت يوجهها للتعبري عما هو عام مشرتك موضوعي وليس خاص وفردي ومحيمي، فعلى الرغم األصل االجتماعي للغة و 

. فإذ كانت اللغة عاجزة عن أن تؤدي مهمتها يف التعبري .من أن كل واحد منا حيب ويكره.. إالّ أننا خنتلف يف احلب و الكراهية.
موزات  ين الكلمات فما الوسيلة البديلة؟، لغة الصمت املعرب عنها مبرواالتصال بسبب قصورها على التعبري أو عن أن تبني معا

-1889لوفيدج فتنشجتني)النمساوي األصل عامل اللغات الفيلسوف االجنليزي و حركية صادرة عن اجلسد، كما يقول
 ريات لغة الصمتوتعب (7)م( تكون اقدر على التواصل، وما نعجز التعبري عنه ابلكلمات يكون التعبري عنه ابلصمت.1951
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املرتبطة بتشكيالت إحيائية أو مجالية مصاحبة لفعالية الرقص أو املسرح االنفرادي لشخص واحد أو عدة أشخاص، ورقص البالية، 
وحركات اليوغا، وعن ارتباط اللغة حبياة اإلنسان ومالزمة وجوده كإرث مالزم ومكمل له، هنا علينا توضيح التباس متوقع وحنن 

( لغة توصيل يف الفعاليات الراقصة واملسرحية، أن لغة الصمت اليت عناها عامل اللغات، هي يف عجز اللغة نعرض )الصمت
)املنطوقة واملسموعة( إن تكون لغة أفكار تعبريية توصيلية، وهذا الصمت خيتلف عن )توظيف( الصمت يف إيصال الفعاليات 

شارات اإلحيائية )لغة( معربة معدة وموضوعة سلفا يف أمهية وقدرة حركة اجلسد الوجدانية العاطفية اليت تكون احلركات التمثيلية واإل
توصيل الفهم واملعىن املطلوب يف تعطيل لغة التخاطب التقليدية املسموعة )صوتيا(. الصمت هنا يف لغة اجلسد اإلحيائية واحلركات 

جل بلوغ هدف التوصيل إحيائيا حركيا. إن الصمت يف ال ميثل عجز اللغة املعتادة عن التوصيل، بل تعطيل وظيفة اللغة من ا
الفعاليات التمثيلية واملسرحية الصامتة، يكون عدم البوح ابملعىن وتعطيل وظيفة اللغة مساعيا يتم إبرادة مسبقة، وليس الصمت 

 مكبوات نتيجة عجز لغوي تعبريي قاصر عن بلوغ هدف التوصيل. كما هو احلال مع وظيفة اللغة تقليداي.

ومن اآلراء اليت تذهب إىل أن العالقة بني اللغة والفكر عالقة انفصال واستقالل كذلك، آراء الفيلسوف اليوانين  
الذي يعطي للفكر أسبقية أنطولوجية على اللغة، ذلك أن مستودع األفكار املطلق  ق.م( 427،347)حنو  Plato)أفالطون

بينما تنتمي اللغة إىل عامل آخر، أييت يف مرتبة سفلى، العامل املادي احلسي. إذن  عنده عامل املثل، توجد يف هذا العامل دون كلمات،
أن اللغة والفكر من بطيعتني خمتلفتني؛ ديكارت(  رينيه)فاللغة عنده ليست سوى أداة للتعبري عن فكر سابق عليها. كما يرى 

يف حاجة إىل أداة إلخراج الفكر إىل حيز الوجود  و هلذا فنحنفاللغة ذات طابع مادي حسي، أما الفكر فهو ذو طابع روحي، 
و جعله مدركا من قبل اآلخرين، و هـذه األداة هي اللغة وال يوجد تناسب بني القـــدرة على الفهم و التمثل و القدرة على 

رة للتفكري متكننا من أن ممارسة حابلرغم من ذلك فاللغة لذلك فالعالقة بينهما عالقة انفصال، واألسبقية هنا للفكر. ( 8).التعبري
فريى أن "األفكار متوت حلظة جتسيدها يف   *()شوبنهاورأما  ننتج عددا ال هنائيا من صيغ تعبريية متنوعة، ووضعيات جديدة،

  .كلمات". هذا يعين أن للفكر أسبقية على اللغة، وأبن الفكر أوسع نطاقًا من اللغة، واللغة ال تستطيع اإلحاطة بكل جوانبه
عن ذلك كون اللغة ال تستطيع التعبري عن كل شيء، ويكفي أننا نشري إىل األشياء ذاهتا ببطاقات ملصقة )برجسون(كما عرب

عليها.)حتمل امسها(، وعندما حناول التعبري لغة، عن الفيض الشعوري الكامن فينا، فإن اللغة تعجز عن أداء الغرض وتزيد ضيق 
ن العجز، وذلك عندما ميز بني عاملني يعيشهما اإلنسان: عامل داخلي، عامل احلاالت أمام فسحة الوجود واملمكن، وتصبح ضراب م

الفكرية والشعورية واالنفعالية، وعامل خارجي، أي عامل األشياء واملوجودات املادية. وإذا كانت اللغة تستخدم عن طرق العقل، 
ن تفعل الشيء نفسه بصدد احلاالت الشعورية واالنفعالية اليت الستيعاب معطيات العامل املادي والسيطرة عليه، فإهنا ال تستطيع أ
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حيث يقول:"اللغة توقف سيالن الوجدان، وهتبط به إىل املستوى العامي ال تلني ختتلف من حيث طبيعتها عن األشياء املادية. 
يث يعترب اللفظة أس اللغة.. اللغة مبجموعة ألفاظ ..ح )برغسون(، فقد حدد  ( 9"،)ليونة العاطفة و ال تذوب ذوابن املشاعر

عاجزة عن أن جتاري تقلبات الوجدان الذي يصفه أبنه حتول مستمر، وحتد من  يا أبهنا جامدة ال تتحول، ولذا فهلكنه يصفه
تدفقه وتقضي على حرارة العاطفة وتقتل خصوبة الفكر..بل إهنا كثريا ما تفسد عفافه وتشوه صورته. ومل يقف عند هذا احلد بل 

ال بسلطان اللغة على األديب وإرغامه على أن يشكل أفكاره وفقا لقوالبها اجلامدة وتقضي على حرارته الالهبة.. كذلك أنه ق
( شاعر احلب واجلمال، عجز اللغة املطلق عن أن تستوعب شفافية خياله ودقائق أفكاره وقال بعجزه عن أن المرتنيالحظ )

( اليت رفائيلحه وتدفق وجدانه ..لعل أمجل ما يصور لنا هذا ما كتبه يف حتفته اخلالدة )يسكب يف قوالبها اجلامدة امليتة. حرارة رو 
صور فيها أصدق تصوير الصراع الدائم بني الفكر والكلمة بني رغبة الوجدان يف أن يربز يف مظهر التعبري وأن يتقولب يف قالب 

، إىل القول برأيه الصريح (سارتر جان بول) انتهى الوجودي، بينما (10)الكلمات وعجز اللسان عن أن يظهر بوح هذا الوجدان..
حول ما أمساه )أزمة اللغة( وقد قال كغريه بفشل اللغة حيال الفكر، وبعجزها املطلق يف أن تعرب أبمانة ووضوح عن متناهيات 
الوجدان..وعاجلها مبنظار أخر..حيث يعود إىل املتلقي الذي من أجله كان السياق اللغوي برموزه وإمياءاته ودالئله املتعددة، 

ائال:"على القارئ واملتلقي بصفة عامة أن يتجاوز دائما حدود ما يقرأ ال شك أن املؤلف يدله على الطريق، وهذا كل ما ق
يستطيع أن يفعله، واملعامل اليت يقيمها على الطريق مفصول بعضها بفراغ على القارئ أن مياله مث عليه بعد ذلك أن يتجاوز هذه 

ىن أن إدراك القارئ للمعاين الدقيقة للمفردات اليت يستعملها الكاتب هي كل العدة اليت تلزمه مبع (11)املعامل إىل ما وراءها".
لالستمتاع مبا كتب. وهذه العدة يوفرها قاموس جيد يتابع معاين املفردات على أساس اترخيي مع اهتمام خاص ابملعاين النادرة 

 (12)للمفردات.
لفاظ واملفاهيم، سعيا منه إىل التعبري عن أوهام العقل حول احلقيقة املطلقة والذات ( أن اإلنسان ابتدع األنيتشةكما يعترب )    

الكلية بقوله:"كل البداايت هي حمض أوهام نعتقدها"، فاللغة نظام رمزي، والرمز حبسبه أدوات حتجبنا عن الوجود وتقتل فينا رغبة 
م(،:" إن الكالم هو سرت لرغباتنا". وهكذا فالعقل 1856،1939)Sigmund Freud  سيجموند فرويداحلياة، لذلك يقول )

ولغته يظالن إما عاجزين عن التعبري عن هذه الظواهر الروحية، وإما يتعسفان عليها بتحويلها إىل أشياء، ما يضعف من مكوانهتا 
رموز الرايضية، دليل آخر على وطاقاهتا الكاملة، فلجوء اإلنسان إىل بعض الوسائل التعبريية، كالرسم واملوسيقى والفن والشعر وال

من املسلم به أن عالقة الكلمات مبسمياهتا ليست مسألة سهلة على  ،(13).عجز اللغة عن التعبري عن كل مكوانت الفكر
اإلطالق، فهي عملية متر عن طريق الناس الذين يستخدمون الكلمات. ويرتبط ذلك بشكل وثيق أبفكارهم. فعندما ينطق كل فرد  
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بتجربته الشخصية، وبنفسيته اخلاصة، حىت إن الكلمات ال تكتسب معناها احلقيقي إال يف اللحظة اليت ينطق هبا، كلمة يطبعها 
 )أوجدن ورتشاردزأفكاراً، و يسميها  (C.L. Stevenson ستيفنسونفهذه العملية )عالقة الكلمات مبسمياهتا( يسميها )

sRichard1893-1979) أجي مو نفسياً، ويسميها  حميال(ر E.G Moore) ،وهذا  (14)حملاًل أو عملية األخذ يف االعتبار
ولكنها ال  أو عالمات حسية على األفكار، إشاراتم( الذي رأى أن الكلمات إمنا هي 1632،1704،)جون لوكما جاء به 

اليت حتدد عالقتنا مع عامل تنوب عن األشياء بصورة مباشرة، بل تنوب عن األفكار القائمة مقام األشياء، مما جيعل من اللغة األداة 
وهذه األفكار معناها املباشر. فاللغة وسيلة توصيل للفكر أو التمثيل الطبيعي واخلارجي . (15) األشياء، وكذا التواصل مع غريان.

 .  حلالة داخلية، واللغة عبارة عن سلسلة من الكلمات عن تفكري كامل

حياان أمن أن اإلنسان  على الرغمة و الفكر فيف نفيهم لوجود عالقة بني اللغ والغابقد أنصار االجتاه الثنائي ما نستنتجه هو أن    
ه دسيني وال تثبتيه بعض احلهب إللكن هذا ال يعين استقاللية الفكر عن اللغة كما ذ ،يتوقف بل يعجز عن التعبري عما يريد

ية، ها يف قوالب لغو وال إدراجينها لباألفكار فيما للواقع إذن كيف ميكن أن متثل يف الذهن تصورات ال اسم هلا؟ وكيف تتمايز 
رغم من أن هذا املوقف استطاع إثبات ابل. أضف إىل هذا أنه ال ميكن إنكار الدور الفعال للغة يف احلفاظ على الفكر من الضياع

قى فكار، فتبمسايرة كل األة متاما عن إن هذا ال يعين ابلضرورة أن اللغة عاجز  عجز اللغة عن محل األفكار يف بعض احلاالت إال
 نيبأن نفصل  األكثر استعماال لنقل األفكار و إظهارها، ابإلضافة إىل أننا ال نستطيع عمليا الوسيلة

 نمر فااللغة والفكر و ال يوجد فاصل زمين بني عملية التفكري و عملية التعبري و يف حقيقة األ
 .اإلنسان يفكر ابللغة

 لكالم وهذا ابلغاسرة دون و احل ن يف حالة حزن شديدة فإنه يعرب عن ذلك ابلبكاء أو الصمتعلى أي حال فاإلنسان إذا كا  
كر و لغة ضيقة عن الفعين أن اليا ال للتعبري عما يدور يف ذهنه من أفكار. كما أن اإلنسان إذا عجز عن التعبري عن أفكاره هذ

 .ارهري عن أفكالتعب قاموس لغوي معترب ميكنه منإمنا السبب يف ذلك ضعف الشخص الذي ال ميتلك رصيد معريف أو 

سفة والنحاة هل كان للفال فاده:وتتمة ملا تقدم طرحه من وجهات نظر تتعلق بتحديد الصلة بني اللغة والفكر، نطرح سؤال م
ربرة التصورات امل ستوي ترقى ملالارات العرب ما ميكن أن يصطلح عليه ابلتفكري اللساين؟، أما أن أطروحتهم ال تعدو إن تكون عب

 حلكم عليها مبستوي اجلودة واجلدية؟ . 
 المية.قافة اإلسخ الثولإلجابة عن هذا السؤال حيسن بينا إن نقف عند بعض النماذج يف البيئة العربية من اتري
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قافتهم، و ذلك قبل أن من املعلوم أن العرب كانوا يتحدثون العربية ابلفطرة ، األمر الذي مكنهم من أن حيافظوا علي هويتهم وث   
يتسع وجودهم إابن العصر اجلاهلي وبداية  صدر اإلسالم ، ولكن بعد أن استحكم اإلسالم من نفوسهم وتكونت دولتهم بدأت 
الفتوحات اإلسالمية، فوحد العرب  أنفسهم أمام كم هائل من ثقافات البالد اليت فتحوها شرقا وغراب يف فارس والروم واألندلس 

ان مما البد فيه ـ وقد أثر العرب وأتثروا بغريهم من شعوب البالد املفتوحة، ودخلت يف العربية ألفاظ أعجمية، و شاع وعريها، فك
 (16) اللحن وانتشرـ  من وضع قواعد تضبط اللسان وحتفظ اللغة من أتثري األلفاظ األعجمية فيها

اخلواص من العرب ابالهتمام هبا مها : الفلسفة واملنطق، فلقد كان هذا  ومن أهم املعامل الثقافية اليت دخلت إيل البيئة العربية وقام  
م( برتمجة بعض  704ـــ / ه 85مستوي فردي ابدئ األمر ، ففي القرن األول اهلجري قام ) خالد بن يزيد  علىاالهتمام قائما 

(، وبعد ) ابن 2تغال هبذه العلوم )كتب اليوانن بصورة فردية شخصية، ومرد ذلك هو أن مجهور الفقهاء كانوا حيرمون االش
قوله عن املنطق: ") ولبس(  االشتغال م ( 1505هـــ / 911رأسهم، حيث ينقل ) السيوطي  علىم (  1245هـــ /  643الصالح

 (17بتعلمه وتعليمه مما أابح الشرع  و ال استباحه أحد من الصحابة والتابعني و األئمة اجملتهدين")
( . وبقيام الدولة العباسية 18كمه ابلزندقة على كل من يقول االسم غري املسمى، والشيء غري املشي )ويذكر عن )الشافعي( ح  

(، بدأت الرتمجة للكتب الفلسفية م809هــ/ 193وزيرًا )للرشيد  م( 802هـ/ 187وخباصة يف أثناء قيام )حيي بن خالد بن برمك 
 (.19فكانت اهلدااي متنح للملوك الرومان لقاء خزائن الكتب عندهم)واملنطقية اليواننية حتوز اهتماماً أكثر من السابق، 

ل كلمة كمقابلة   لىع: فاألول: يقوم أسلوبني على( خبالفة الدولة ارتفع لواء الرتمجة، وصارت م813هــ/ 198وعندما قام )املأمون 
 م( وغريمها.835هــ/220حلمصيانعمة ا (و )ابنم815هــ/200يواننية مبا يرادفها من العربية، ورائده ) يوحنا بن البطريق 

والثاين: إعطاء املعين املالئم لكل مجلة يواننية جبملة يف اللغة العربية بصرف النظر عن ما إذا تساوت األلفاظ يف 
الرغم من املعارضة الشديدة اليت قوبل هبا املنطق اليوانين من قبل مجهور الفقهاء  علىو  (20)اجلملتني أم مل تتساو

ن اللغويني، إال أن كتبه قد ترمجت يف معظمها وبدأ االشتغال هبا وصارت من معامل الثقافة والفلسفة وكثري م
 علىواجلدير ابلذكر أن األحباث يف طبيعة صلة اللغة ابملنطق مل تكن مباشرة يف القرون الثالثة اهلجرية األويل  (21)،اإلسالمية

كانت هلم   ومما جتدر اإلشارة إليه : أن بعض النحاة واللغويني  الكتب املنطقية. اليت بذلت يف ترمجة   الرغم من اجلهود اجلبارة
 (22) ،أحباث يف عالقة اللفظ ابملعين ميكن إدراجها حتت ما يسمى صلة اللغة واملنطق
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، م( يتحدث عن صلة اللفظ ابملعىن، وذلك من حيث اختالف اللفظني الختالف املعنيني 796 -هــ 180كما جند ) سيبويه 
واختالف اللفظني واملعىن واحد، ومن حيث اتفاق اللفظني واملعين خمتلف، فيقول: "فاختالف اللفظني الختالف املعنيني هو حنو  
جلس وذهب ، واختالف اللفظني واملعىن واحد حنو ذهب و انطلق، واتفاق اللفظني واملعىن خمتلف كقولك وجدت عليه من 

اهتمامه وحبثه يف صلة اللفظ مبدلوله ، وهذا البحث  على، هذا  النص لسيبويه يربهن (23)"املوجدة و وجدت إذا أردت الضالة 
 (24).عنده كما مر خيضع يف عرضه إيل قسمة تبدو منطقية

( الذي يتبني أتثره الشدي مببدأ السببية، واستخدامه هذا املبدأ يف تعريف األفعال، فيقول: " وكان م898هــ/285أما )املربّد 
األفعال( أال يُعَرب شيء منها ألن اإلعراب ال يكون إال بعامل، فإذا جعلت هلا عوامل تعمل فيها لزمك أن جتعل حدها )أي 

 .( 25)لعواملها عوامل وكذلك لعوامل عواملها إىل ما ال هناية"
صحاء، كما تشرتط ومدرسة البصرة كانت قبل صياغة قواعدها النحوية تشرتط يف الشواهد أن تكون جارية على ألسنة العرب الف

فيها الكثرة والغزارة حبيث يتسىن هلم وضع قواعد عامة تفسر مل يندرج حتتها من مسائل خاصة، فهم إذاً: كانوا يستخدمون 
القياس ولكن على كل ما كان جاراًي على ألسنة العرب، ويرفضون ما خيالف أقيستهم. يف حني كان موقف املدرسة الكوفية من 

. ويف هذا الصدد ينقل (26) اراًي على أشعار العرب املتحضرين، واألقوال الشاذة من أشعار الفصحاءالقياس: أن جعلوه ج
السيوطي عن األندلسي يف شرحه للمفصل قوله: " الكوفيون لو مسعوا بيتًا واحدًا فيه جواز شيء خمالف لألصول جعلوه أصالً، 

رسة البصرية، مما أدي إىل حدوث اختالط وتشويش يف حنوهم على حد . هذا ما خالفوا به املد(27)وبوبوا عليه خبالف البصريني"
 قول.

وإذًا فمدرسة البصرة كانت أكثر منهجية وتدقيقًا من املدرسة الكوفية يف تعاملها مع الشواهد، وذلك من أجل صياغة قواعدها 
رج حتت كل قاعدة عامة. "ولعلنا بذلك نستطيع النحوية العامة اليت تعد مبثابة أطر تفسريية للتطبيقات النحوية اخلاصة واليت تند

مجيع األجيال العربية اليت  علىاملدارس النحوية التالية و  علىأن نتفهم السر يف أن حنو املدرسة البصرية هو الذي ظل مسيطرًا 
صرية أكثر ،أي أن السر الذي جعل حنو املدرسة الب (28)جاءت من بعدهم ألن قواعدهم هي القواعد املضطردة مع الفصحى"

 قواعد قياسية منطقية. علىتقبالً وشيوعاً واستمراراً هو قيامه 
ويف القرن الرابع اهلجري حدث أول صدام مباشر بني املنطق والنحو أي اللغة، وذلك بعد قدوم ) مىتى بن يونس     

ن املنطق يبحث يف املعين والنحو بغداد ، فأخذ يرفع من قدر املنطق وينقص من شأن النحو، على اعتبار أ إىل( م940هــ/328
                                                           

 

 

 

 

 

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020 // يوليو    واألربعون  العدد الثامن

 
13 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

مناظرة  إىلأن ُدع ي  إىليبحث يف اللفظ، واملعىن عنده أشرف من اللفظ واللفظ أوضع من املعىن، فاجتمع له مريدون وذاع خربه 
ر (حيث جرت هذه املناظرة يف جملس الوزيم940هــ/326( ) يف سنة م979هــ/368ألحد رموز النحاة وهو ) أبو سعيد السريايف 

(  وزير اخلليفة املقتدر ، وحضر هذه املناظرة مجع من كبار العلماء منهم ) علي م1101هــ/391) الفضل بن جعفر بن الفرات 
 .(29)م(1010هــ/400 م( الذي قام إبمالئها على )أيب حيان التوحيدي995هــ384بن عيسى الرًماين 

اجته ) السريايف( )ملىت( ابلسؤال قائاًل :"أسالك عن حرف واو، هو دائر  ولنا أن نقتبس طرفاً منها مما كتبه ) التوحيدي(، حيث   
يف كالم العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقل فاستخرج أنت من انحية ) ارسطوطاليس( الذي تدل به وتباهي بتفخيمه وهو 

( عن هذا السؤال إال قوله: " هذا ، فلم يكن جواب )مىّت  (30)وجه واحد أو وجوه" علىالواو وما أحكامه وكيف موقعه وهل هو 
النحو وابلنحوي حاجة للمنطق ألن املنطق يبحث عن املعين والنحو يبحث  إىلحنو والنحو مل أنظر فيه ألنه ال حاجة ابملنطقي 

 .(31)عن اللفظ، فإن مر املنطقي ابللفظ فبالعرض وإن عرب النحوي ابملعين فبالعرض واملعىن أشرف من اللفظ أوضع من املعىن"
ويرد عليه )السريايف( مبنياً خطأه فيقول: "والنحو منطق ولكنه مسلوخ عن العربية واملنطق حنو ولكنه مفهوم ابللغة، وإمنا اخلالف   

مث  .(32)الزمان" علىالزمان ... وهلذا كان املعين اثبتاً  علىبني اللفظ واملعىن أن اللفظ طبيعي واملعين عقلي وهلذا كان اللفظ ابئدا 
ل )السريايف( احلديث إىل مسألة ذات عالقة ابملعين العقلي أكثر من عالقتها ابلشكل اللفظي فسأل )مىّت( قائاًل: " ما تقول ينق

يف قول القائل: زيد أفضل اإلخوة؟  قال: صحيح، قال: فما تقول إن قال زيد أفضل أخوته؟ قال صحيح، قال: فما الفرق بينهما 
ومل جيب مث أخربه )السريايف( بصحة جوابه عن املسألة األويل وإن كان جاهاًل عن وجه صحتها،  ، فأُفحم )مىّت((33)مع الصحة؟"

وعن خطئه يف جوابه عن املسألة الثانية وإن كان غافاًل عن وجه خطئها، على اعتبار أن زيد غري إخوته عند السؤال عن إخوة 
ويعيب )السريايف( على )مىّت( ادعاءه أن املنطقي ال ينظر إال   إخل. زيد؟  فال يقال زيد وعمر .... إخل، بل يُقال عمر وفاطمة...

يف املعىن، فاملنطقي إذا أراد أن يتحدث إىل غريه فليس له أن يفكر ويرتب معانيه فقط، وإمنا البّد له من اللفظ الذي يعرب عما 
ه )السريايف( على )مىّت( الذي أظهره مبظهر اجلاهل . ويظهر من املناظرة النتصار احلاسم الذي أحرز (34)يريد قوله وإيصاله لنظرائه

يف اللغة وحنوها، وإن )مىّت( أخطأ عندما كان يعتقد أن مباحث املنطق يف املعين فقط، وإن مباحث اللفظ هي من شأن النحو 
جابه أبن: املنطقي إذا وأن املعين أشرف من اللفظ، وابلتايل فإن املنطق أشرف من النحو، )فالسريايف( مل جيانب الصواب عندما أ

ما أراد اجلواب عن مسألة ما، أو خماطبة غريه، فال يكفي أن يفكر فحسب، وإمنا جيب له أن يتحدث إليهم أبلفاظ تكون مالئمة 
 (35).لغرضه وقصده
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 اخلامتة:
ة، لكن ال ميكننا تصور وهكذا نستنتج من طرحنا إلشكالية العالقة بني اللغة والفكر، ابن اللغة ليست الفكر والفكر ليس اللغ  

فقد أثَبتت الدراسة العلمية، عند أغلب  .وجود احدمها دون اآلخر فالعالقة بينهما عالقة جدلية تكاملية خيدم كل منهما اآلخر
ر الفالسفة من املهتمني ابلبحث يف فلسفة اللغة، إهنما خيضعان لتأثري متبادل، قد يكون متساوايً، وقد يكون أتثري اللغة يف الفك

حيث يقول )مرلوبنيت(:"ليس الفكر )ابطنا( وال وجود له خارج  أقوى من أتثري الفكر يف اللغة، لعلنا نذهب مع هذا الري.
العامل وبعيدا عن الكلمات. وما خيدعنا وجيعلنا نؤمن بفكر ميكن أن يوجد يف ذاته قبل التعبري عنه، تلك األفكار اليت تكون 

واليت إبمكاننا أن نتذكرها يف صمت فنتوهم حياة ابطنية. غري أن هذا الصمت يف حقيقة قد تشكلت وعرب عنها فيما سبق. 
األمر يضيع ابلكالم. وهذه احلياة الباطنية لغة ابطنية وليس الفكر اخلالص إال وعيا فارغا وال يعرف القصد الدال ذاته إال 

ة وهكذا تتشابك املعاين املوجودة وفق قانون إذا تقمص الدالالت سابقة الوجود واليت متخضت عن أفعال تعبري سابق
" وبصدد التعامل مع فكرة اهلوية وحىت جنردها من أزمة اهلوية البد من حماولة القاعدة التشاهبية واليت وضعها (36)جمهول. 

سائط )فيتجنشتاين( كمحدد ألشكال الوسائط االتصالية التلقائية والتبادلية ألفراد جمتمع معني، وذلك بكون هذه الو 
و)اخلطاب(  ) االتصالية الشرط الالزم لوضع اإلطار املشرتك لعقل ذلك اجملتمع، من خالل منهجية التمييز بني )اللغة

والتمييز بني كيف نتحدث من جهة الذي حيتمل الصدق والكذب، وماذا نقول من جهة أخرى مثل كلمات اجملاملة )كم 
كذلك التمييز بني املعىن املعطى للمفاهيم والتصورات   (37)ق والكذب.ال حيتمل الصد يسعدين رأايكم، تشرفت بلقائكم(

حبيث يكون ال معىن ألي لفظة لغوية إال يف جمرى احلياة. ويتابع . اليت نستخدمها وبني صدق العبارات التجريبية اليت نضعها
جنهله(. فاللغة تزود الفكر أبطر  أبن كل ما يقال جيب أن يقال بوضوح وإال علينا إن نلوذ )ابلصمت كمستودع نودع فيه ما

كما ميكن استنتاج أن للعرب واملسلمني أراء ميكن   .التفكري من خالل املفاهيم و العالقات و الفكر يساعد اللغة على التجديد
 وعي جبدلية العالقة بني اللغة والفكر  علىعددها ضمن الفكر اللساين الذي هو جزء من فلسفة اللغة وأهنم كانوا 
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