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  اللغـة والتفكيــر
  

 أهمية اللغة في عملية التواصل ونقل المعارف:  

باللغة يقضي الناس ف ؛تعد اللغة من أهم آليات التواصل بين البشر وتبادل المعارف واألفكار فيما بينهم
، فهي بحق يتناقشون مشكالتهم، ويعالجون الحلول، وبها يتناقلون المعلومات ويتبادلون الخبرات حاجاتهم، وبها

  ..في الجيل الواحد أو األجيال المتعاقبة التواصل بين البشرعملية وسيلة مهمة تحقق 
كون واللغة آلة لتحصيل العلوم والمعارف وترقية الثقافات، واكتساب الخبرات بالحياة والناس، وبها ي

يحصل التعبير عن المشاعر في الحاالت المختلفة التي تعتور الناس من رضى وغضب، وسعادة وتعاسة، وبها 
، وهي مستودع تراث األمة ثقافة وحضارة، ومختزن تجربتها مع العالم، ومن ثم بين الناس التأثير والتأثر

  . ألوطانمارا لألذهان قبل ااستع ،ونشرها اتهاتنافست األمم في التمكين للغ
 اللغة تنوب عن الفكرة :  

  :ضرورة فهم طبيعة اللغة أوال قبل الفكرة

شكلة المعرفة بقضايا م "المقالة"في كتابه  john locke )1704ـ  1632( جون لوك اإلنجليزيربط الفيلسوف 
إذا أردنا أن نفهم طبيعة التفكير والمعرفة، فال بد قبل ذلك من أن نفهم طبيعة اللغة التي بها نفكر ": إذ يقول اللغة

تنوب عن  ه النظرفي إال أنها ، البشر الكلمات إشارات اصطلح عليهالما كانت ، و"ونوصل أفكارنا إلى الغير
على ذلك فالكلمة تنوب عن الفكرة، والفكرة و. األشياء بصورة مباشرة، بل تنوب عن األفكار القائمة مقام األشياء

، والدليل على ذلك أنك قد ترى الواحد منا يستعمل كلمة، في حين أن الفكرة الكامنة وراءها تنوب عن الشيء
  ...1غامضة، بل قد تستعمل كلمات وليس وراءها أية فكرة تقابلها

  وأوضاعهوفكره البشري المجتمع بنية اللغة وأوضاعها المختلفة انعكاس لبنية:  

المجتمعات بنية وأوضاعها المختلفة من جهة، وبين " structure"بنية اللغة يربط الدارسون عالقة بين 
في سياقاتها الصرفية والتركيبية و ،فالكلمات في العربية مثالالبشرية وأفكارها وأوضاعها من جهة أخرى؛ 

اسم الفاعل : تعتريها أوضاع مختلفة، فيصاغ من األلفاظ المتصرفة في سياقها الصرفي اشتقاقات متنوعة منها
 التركيبي يعتري الكلمة حاالت سياقالوفي .. وغير ذلكواسم التفضيل والصفة المشبهة واسم المفعول واسم اآللة 

وكل هذه التغيرات الطارئة على األلفاظ .. ديم والتأخير، والذكر والحذفالرفع والنصب والخفض والتق
والتراكيب، إنما هي صور لما تكون عليه المجتمعات البشرية وما يطرأ على تلك الكائنات من أحداث وأفعال 

ك أفعال، ولئن كانت هنا"بلغة من اللغات، وما يصدر عنها من أفكار مختلفة متناسقة أو متباينة يعبر عنها 
وما هو معروف في كتب النحو  ،processusفالسبب يعود إلى أنه يطرأ على تلك الكائنات ما نسميه بالحدث 

ولئن كان المحل من اإلعراب يتغير من حالة الرفع إلى . تلك الكائنات لها صفات معينة بالنعت، مرجعه إلى أن
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رأ على تلك الكائنات، إما من حيث الصفات، أو من النصب أو الجر، فذلك التغير يشير إلى حاالت معينة تط
  .1"حيث الحدث، أو من حيث العالقات القائمة بينها

ا المعبر عنه المحسوسةإن اللغة لها دورها األساس في الكشف عن األفكار وتبادل الخبرات والتجارب 
ها من جهة، وبين الفكرة والتصورات المعبر بين اللغة المعبر بولكن ذلك ال يعني أبدا التطابق التام ، بتلك اللغة

 يأبفي الذهن، وقد ورد عن إذ كثيرا ما تكون الكلمات عاجزة عن أن تعبر عما يختلج عنها من جهة أخرى، 
حوز مبسوط العقل؛ والمعاني يال  ب اللفظأن مركَّاآلن  نفقد با: "قوله )ھ 368ـ  284(سعيد السيرافي النحوي 

أن يملك ذلك المبسوط ويحيط به،  شديد وبساطة تامة؛ وليس في قوة اللفظ من أي لغة كان معقولة ولها اتصال
 3للعلماءتبين ولقد . 2"..شيئا من خارجه أن يدخلال و ،وينصب عليه سورا، وال يدع شيئا من داخله أن يخرج

الكلمات ال تنطبق على  إن.. أننا ال ندرك األشياء على ما هي عليه، بل نحن ال ندركها على كيفية واحدة
هذه االعتبارات ال تحول دون التفاهم  ، إال أنمدلوالتها تمام االنطباق، وذلك يعود إلى طبيعة المعرفة البشرية

  :واللغة في اصطالح علماء اللسانيات تتفرع إلى أقسام. بين أبناء المجتمع الواحد
 حركة التفكير وحركة الكالم في ساعات اليقظة:  

عضو األكاديمية البريطانية بين اللغة Sir Alan Gardiner (1879 – 1963)  رأالن جاردناللغة السير فرق عالم 
وربما  ،عقل اإلنسان في ساعات يقظته ال يستريح بل يفكر دائما، ولكن اإلنسان ال يتكلم دائما والكالم إذ يرى أن

يسمى متلقيا أو  فكر دون كالم وهو في جماعة، وفي الكالم العادي ال بد من وجود شخص آخر على األقل
.. على طريقة المونولوج  وجود اآلخرين،وال يستلزم وفي بعض األحيان قد يصدر من اإلنسان كالم ، مستقبال

من األهمية بدرجة تثير نشاطا، وثانيا أوال إدراك شيء : ويتوقف حدوث الكالم في العادة على وجود شرطين
ال يتطلب التفكير إال عنصرين هما المفكر ل آخر في الشركة في هذا اإلدراك، ووجود رغبة في إدخا

.                                         4بينما يتطلب الكالم عناصر ثالثة بجانب الكلمات، هي المتكلم والسامع وموضوع الكالم. والموضوع
، ولكن بعض الباحثين وسيلة من وسائل االتصال ونقل األفكار اللغة اعتبارسبق ذكره يؤكد على وما 

نستطيع هنا أن نستحضر إلى الذهن عبارات "ويرون أنه يصعب في بعض األحيان أن يتحقق للغة هذا الهدف، 
الشهيرة أن تاليران أوالها أن اللغة توجد لتعبر عن أفكار الشخص، وثانيها عبارة : ثالث متقابلة بعض التقابل

أن اللغة إنما يستعملها كثير من الناس ليخفي وراءها كيركجاترد اللغة توجد لتخفي أفكار المرء، وثالثها عبارة 
  . 5"فكارفقره إلى األ
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  إنشاء عالقة اجتماعية+ اللغة نقل لألفكار:  

 ورغم كل التحفظات على قدرة اللغة على التعبير عن األفكار، فإنالدور التواصلي  أهم ما في األمر أن
عن طريق أبناء جنسه بطرق عديدة، ومنها المرء يتصل بو للغة بين األفراد وتبادل األفكار ال يمكن إلغاؤه،

فالرجل الصامت مخلوق رهيب والغريب الذي "، الذي يرافقنا سكوت اآلخركثيرا ما ينزعج أحدنا من الكالم، و
كيف "ال يتكلم لغة البالد يعتبر عدوا في كل بالد العالم، وأنواع التحية المختلفة كأنواع األسئلة العرضية مثل 

  .   1".عالقة اجتماعية بين شخصين التقيا كل ذلك ال يقصد به نقل األفكار، وإنما المقصود به إنشاء..." حالك؟
  للغة والكالماللسانيين تقسيمات:  

إلى لغة فردية ولغة  مقسم  Jespersenيسبرسن ، فهو عندتنوعت تقسيمات اللسانيين لمصطلح اللسان
كالم بالفعل وكالم : قسمين آخرينالكالم إلى  وقسم.. الذي قسمه إلى كالم ولغة لدي سوسورجماعية خالفا 

كلمة هي بالقوة، فالكلمة المنطوقة فعلية، والتي تبقى في الذهن غير منطوقة أو تبقى في القاموس غير مستعملة 
ـ وإن كان ال أن المرء إذا قال كلمة يسبوسن ودي سوسور بالقوة، وكالهما مشروط اجتماعيا، والفرق بين 

إن لم تدل على  هراء يسبرسن بينما يعدهاألنها عمل فردي فحسب، دي سوسور فهي كالم عند معنى لها ـ 
الكالم عنده مشروط من الناحية االجتماعية بمطابقة مستوى  ألنأو اختل فيها بعض أنظمة الكالم،  معنى مفيد،

  .. 2صوابي معين
 تعاضل آليات التفكير مع أدوات اإلفصاح:  

 ليس من نظرية "عبر مصفاة اللغة، وستقى المعارف إنما تُيعتبر بعض اللسانيين العرب المحدثين أن
فلسفية تتخذ اإلنسان محورا لها إال وهي عاكفة في يوم من أيام حركتها على طبيعة العقل المدبر عنده من خالل 

وهي اللغات البشرية، وإن اكتشاف أسرار اللغة هو الذي يعيننا على  3"تعاضل آليات التفكير مع أدوات اإلفصاح
  .4اكتشاف أسرار األشياء في الوجود

هو المضمون الخفي والطاقة القصوى للكالم، هو المعنى الذي نكشف عنه عندما نتأمل فالفكر أما عن 
وال وقبل كل شيء عملية مصاحبة له والكالم بالنسبة للفكر هو أ... القيمة التصورية لكل وحدة من وحدات الكالم

اللغة للفكر كاألرقام ، و5"ليرتفع إلى مستواهيعمل بدأب  رفيق لهذا الفكر" فالكالم: غير خالقة له على وجه اليقين
وتختلف .. يمكن تصور فكرة بدون ألفاظال يمكن تصور عملية حسابية بدون أرقام، كذلك ال فكما للحساب، 

بمقدار ما تستلزمه  كلُّ ذلك إنما يكون.. شدة، إلى ارتفاعإلى لين  منإطناب،  إلىإيجاز مستويات اللغة من 
  .الدالالت في الوجدان
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 بتحصيل مهارات فيهيكون ارتقاء مستواه : التفكير:  

نوعية التفكير الذي يقوم به، وفي المثابرة التي ينتهجها في هذا التفكير وفي بخرين اآليتميز اإلنسان عن 
التفكير هو نتيجة إلعمال العقل ؛ ذلك أن التي يتوصل إليها كحلول للمشكالت التي يعاني منها في حياتهالنتائج 

هو سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض "وما دام التفكير  .اإلنساني
إعمال الفكر يستدعي جملة من  ، فإن1"خبرةلمثير يتم استقباله عن طريق الحواس، بحثا لمعنى في الموقف وال

  :يأهمها ما يل 2المهارات
 .المتعلقة بموضوع ما فهم المعطيات .1

 .وضع الفرضيات والتأكد من صحتها عبر تحليل المعطيات  .2

المنطقي للموضوع؛ وذلك من خالل ربط المقدمات والمعطيات المجموعة بطريقة علمية بالنتائج والتزام  التحليل .3
 ..قواعد المنطق من بداية التحليل حتى نهايته

 .استخالص النتائج  .4

 .                    توسيع المعرفة واستثمار النتائج في قضايا ومشكالت مشابهة .5

 لعملة واحدة اللغة والتفكير وجهان:  

أخرى غير لغوية،  ية، ولكن هذا ال يعني عدم وجود وسائل تعبيرلتفكير واللغة وجهين لعملة واحدةيشكل ا
منها الرسم من خالل اللوحات الفنية، لها شأنها في اإليحاء بالمعاني والدالالت، بل هناك أدوات أخرى للتعبير 

الرياضية لعلماء الرياضيات، والتعبير بالرقص والنحت والمقطوعات الموسيقية للموسيقيين، والمعادالت 
غير أن الوسيلة األولى المالصقة للتفكير لدى اإلنسان هي اللغة التي تتميز .. واألعمال الهندسية وطرائق البناء

  ..بفونيماتها ومونيماتها وتراكيبها وما يقترن بذلك من دالالت
  :عن التفكير يشترط توفر هذه اللغة على سمات أسلوبية هيوبدقة متناهية ولكي تعبر اللغة حقيقة 

بالشرح الوافي الذي تصحبه كلمات وعبارات مباشرة واضحة  ةمقترن ةومحدد بأن تكون اللغة مخصصة: الدقة  . أ
 ..خالية من المجاز، أو المترادفات التي تتنازع المعنى في ميدان ما

.  يستدعي أي تساؤل بشأن المعنى الذي ينطوي عليهويحصل ذلك عندما يكون التعبير صريحا وال: الوضوح  . ب
ويتحقق الوضوح في اللغة المعبر بها عن الفكرة عندما يتوفر في هذه اللغة االنسجام بين الفقرات وبين المقدمة 

 ..والنهاية والتدرج والتسلسل المنطقي المتبع في الكالم

، وكذا الدخول في لمعبرة بدقة عن المعنى المرادويكون ذلك باالختيار الموفق لأللفاظ والعبارات ا: العمق  . ت
 ..التفاصيل وتقليب أوجه المعنى

  ..تفكير بعيدا عن التحريف والحذلقةالمعبرة بسالسة عن ال ويكون بوفرة المفردات والجمل والتراكيب: الغنى  . ث
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