إشكالية الوصل والفصل بين اللغة والفكر
ّ

قراءة ّ
نقدية مقارنة بني الرؤيتني اإلسالمية والغربي�ة
[*]

حسني إبراهيم شمس الدين

تشكل العالقة بني اللغة والفكر أحد أبرز الحقول املعرفية يف اشتغاالت الفكر املعارص.
ولعل أهمية هذا الحقل هي انه غالباً ما يعقد صالت وطيدة مع حقول موازية ،بل ويتداخل معها،
وقد كانت الهريمنيوطيقا من أهم هذه الحقول التي ال تزال موضع تجاذب بني علامء األلسنية
واملفكرين.
يف هذه الدراسة يعرض الباحث إىل إشكالية الوصل والقطيعة بني اللغة والفكر عند علامء
ويبي العيوب واملعاثر التي واجهوها ،عىل خالف ما حصل من تواصل وتكافؤ يف
الغرب،
ِّ
مسارات الفكر اإلسالمي.

املحرر

شكّلت العالقة بني اللغة والفكر جدلية شغلت بال املفكرين والفالسفة يف القرنني األخريين
وخاصة بعد
بشكل واضح والفت ،بحيث صارت اللغة وفلسفتها أحد الفروع املعرف ّية األساس ّية
ّ
علَمني أساسيني هام :فرديناند دي سوسري وفتجنشتني ،ولكن املتتبع ملسألة اللغة من جهتها
املعرف ّية يجد أنّها كانت مح ّ
ط أنظار فالسفة ومفكرين سابقني عىل هذين القرنني ،بل ميكن القول
إ ّن هذا املوضوع كان ضاربًا يف القدم عند اإلغريق والرومان حتى قبل الحقبة األرسط ّية ،وإن ك ّنا
ال نجده موضو ًعا معرف ًيا معن َونًا بطريقة مستقلة يف كتبهم وأبحاثهم ،والالفت أ ّن املنطق العقيل كان
أحد فروع العلوم اللغوية عندهم ،حيث «انقسم البحث اللغوي يف العامل اإلغريقي والروماين إىل
ثالث شعب منفصلة :املنطق ،والبالغة ،والنحو»[[[.
*ـ باحث يف األنرتوبولوجيا وأستاذ املنطق والفلسفة يف الحوزة العلمية ـ لبنان.
[[[ -هاريس ،روي :سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت ،ترجمة :فالح رحيم ،ال ط ،بريوت ،جامعة الكوفة ،2019 ،ص.25 :
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ميكن رصد بذور الجدليات املتعلقة بالفكر واللّغة ضمن مسارين أحدهام عريب ـ إسالمي
وخاصة املنطق
واآلخر غريب ،فأ ّما املسار العريب ـ اإلسالمي ،فقد ظهر مع الرتجامت اليونان ّية
ّ
األرسطي ،فنجد مواجهة بني أنصار املنطق ويف قبالهم أنصار النحو العريب ،حيث ذهب الت ّيار
الثاين إىل أ ّن املسلمني يف غنى عن املنطق األرسطي املرتجم؛ أل ّن النحو يُغني عنه وليس املنطق
األرسطي إال نحو اليونان ،وهنا تربز مسأل ٌة أساسيّ ٌة يف بحوث فلسفة اللغة وهي أ ّن األبحاث عادة ما
إغفال
ً
تركّز عىل املناظرات بني أنصار الفقه وأنصار العقل ،أو النص كامد ٍة فقه ّي ٍة والعقل ،بينام نجد
حسب تتبعنا ـ ملسألة الجدل الحاصل بني أنصار النحو واملنطق ،وهذا ما ألقى بظالله عىل آليات
التفكري الفلسفي اإلسالمي وأصول الفقه فيام بعد ،كام نجد أ ّن «العرفان والتص ّوف» أيضً ا طرح
رؤي ًة لغويّ ًة يف الساحة اإلسالميّة تحمل بذور التقاء مع ما طرحه بعض مفكري الفلسفة التحليليّة
يف القرنني األخريين غربًا ،وأ ّما بالنسبة ملسار الفكر الغريب فإنّنا نجد أ ّن الفلسفة كانت تتب ّنى
بعض الرؤى والنظريات حول اللغة ،والعالقة بينهام تشبه إىل ح ٍّد ٍ
بعيد الرؤية األرسط ّية والفاراب ّية
وصول إىل القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين مع
ً
والسينويّة نسبة للفارايب وابن سينا ـ
بروز الفلسفة التحليليّة بشكلٍ
أسايس عىل يدي برتراند راسل ودي سوسري وفتجنشتني ،ونجد
ٍّ
أ ّن املسار الغريب يف خواتيمه ركّز عىل نقد فلسفة اللغة والرؤى التي تدور يف فلكها آخذًا بعني
وصول لراسل ودي
ً
االعتبار التطور الفكري الذي طرأ عليها ابتدا ًء مام ذكره أفالطون يف محاوراته
سوسري وفتجنشتني.

ّ
اللغة والفكر عند املفكرين املسلمني

سؤال العالقة بني اللفظ ـ اللغة عمو ًما ـ والفكر جالت يف أروقة العلوم واملتون اإلسالميّة ،فإذا
أردنا رصد املوارد التي تم طرح هذه القضيّة وإن كان طرحها عرضيًا أو دون تحقيق لجذور تلك
العالقة فإنّنا نجدها يف العلوم التالية:
ـ الفلسفة واملنطق
ـ النحو
ـ علم األصول
ـ العرفان والتص ّوف
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كل من هذه العلوم يف تفكيكه لعالقة اللغة بالفكر:
وفيام ييل نعالج الطروحات التي استند إليها ّ

اللغة بوصفها ً
قالبا للمعىن عند الفالسفة

املتتبّع ملباحث األلفاظ يف الكتب املنطقيّة عند الفالسفة اإلسالميني يجد أنّها تبتني عىل فكر ٍة
مسلّم ٍة عندهم ُمفادها أ ّن األلفاظ ليست إال قال ًبا للمعاين ،وال يعتني أمثال ابن سينا بالبحث عن لغة
الخاصة سوا ًء أكانت عربية أم غري عربية،
ما بعينها كلغة العرب ،وين ّبه أ ّن املنطقي ال شغل له باللّغة
ّ
بل إ ّن موضوعه هو «األفكار» التي تنقسم إىل التص ّورات والتصديقات ،وليس البحث اللغوي من
شأن الفيلسوف أو املنطقي بقدر ما هو شأن اللغوي واألديب ،ولذا يهتم بوضع القوانني الفكرية
الخاصة ،وبعبارة أخرى إ ّن «املراد من املنطق أن
تتجل يف األلفاظ دون الخوض يف ماهيتها
ّ
التي
ّ
يكون عند اإلنسان آلة قانون ّية تعصم مراعاتها عن أن يضل يف فكره .وأعني بالفكر هاهنا :ما يكون
عند إجامع اإلنسان أن ينتقل عن أمور حارضة يف ذهنه متص ّورة أو مص ّدق بها تصديقًا علميًا أو
وتسليم ـ إىل أمور غري حارضة فيه»[[[ ،ويف هذا النص إشارة واضحة إىل أ ّن الفكر
ظنيًا أو وض ًعا
ً
املج ّرد عن اللغة هو موضوع علم املنطق ،وبه يتّضح أيضً ا البناء عىل الفصل بني البنية الفكريّة من
جهة والبنية اللّغويّة من جهة أخرى ،ولذا مل يكن االهتامم باللّغة إال عرضً ا« ،أي نظره يف املعاين
إنّ ا يكون بالقصد األ ّول ويف األلفاظ بقصد ثان ،ونظره يف األلفاظ من حيث ذلك ،غري مقيّد بلغة
قوم دون آخر»[[[.
هذا مضافًا إىل أ ّن اللغة واأللفاظ عندهم هي أمور اعتباريّة غري حقيق ّية ،حيث إ ّن تب ّدلها ال
يؤث ّر يف استقالليّة الفكر ،فالوجود الخارجي لألشياء والوجود الذهني لها ـأي األفكار الحاكية عن
الواقع ـ وجودان حقيقيان ال يخضعان لالعتبار والنسبية ،بخالف اللغة ـ التي تظهر تارة يف األلفاظ
نسبي يختلف من قوم إىل آخرين ،واعتباريته
الصوت ّية وأخرى يف العبارات املكتوبة ـ فإنّها أم ٌر
ٌّ
تع ّزز استقالله عن الفكر والواقع ،فلليشء «وجودان يف األعيان ووجود يف األذهان ،ووجود يف
العبارة ووجود يف الكتابة ،والكتابة ّ
تدل عىل العبارة وهي [أي العبارة] عىل املعنى الذهني ،وهام
داللتان وضع ّيتان [اعتباريتان] تختلفان باختالف األوضاع»[[[.
وال ّ
شك بأ ّن املنطقي التفت إىل التصاق األلفاظ باملعاين واألفكار ،ولك ّنه مل يجعلهام وجهان

[[[ ـ أبو عيل سينا :رشح اإلشارات والتنبيهات ،ال ط ،قم ،البالغة للنرش1435 ،هـ ،ج ،1ص.22
[[[ -املحقق الطويس ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،مصدر سابق ،ج ،1ص.22
[[[ -م.ن ،ج ،1ص.22-21
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ألمر واحد كام سنجده عند بعض الفالسفة الغربيني ـ غاية األمر إ ّن املنطقي يرى رسوخًا يف
العالقة بني اللفظ واملعنى نتيجة االعتياد ال أل ّن أحدهام وجه لآلخر حقيقة .وأشار قطب الدين
قائل «وبني اللفظ واملعنى عالقة غري طبيعية
الرازي إىل هذا األمر يف رشحه عىل رشح اإلشارات ً
لك ّنها لكرثة تداولها صارت راسخة حتى إن تعقل املعاين قلّام ينفك عن تخيل األلفاظ بل يكاد
اإلنسان يف فكره يناجي ذهنه بألفاظ متخيلة»[[[.
الخاصة التي تحكم أفكاره كام أ ّن للكالم
خالصة األمر ،إ ّن املنطقي يقول إ ّن للعقل قوانينه
ّ
واللغة قوانينهام الخاصة التي يسطّرها علم النحو ،وال ميكن الخلط بينهام ،بل ينبغي الفصل بشدة؛
أل ّن األفكار لها األصالة يف حكايتها عن الواقع الخارجي بينام األلفاظ ليست إال قوالب وأمور
اعتبارية تختلف من قوم إىل قوم.

ّ
ً
اللغة بوصفها منطقا للعقل عند بعض النحاة واألصوليني

يف مقابل هذا التسليم الذي يفصل بني بنية الفكر والبنى التعبرييّة اللّغويّة عند الفالسفة
اإلسالميني ،نجد أ ّن جامعة من النحاة وعلامء اللغة يف التاريخ اإلسالمي وقفت أمام استرياد
املنطق األرسطي وترجمته؛ حيث «ميكن القول بشكل عام بأ ّن علامء اللغة والنحو قد هبّوا
واقفني بوجه منطق أرسطو ،قائلني بأ ّن وجود علم النحو ،يُغني عن املنطق وأ ّن بإمكان علم
يحل محلّه»[[[.
النحو أن ّ
ويف املناظرات التي جرت بني النحويني واملنطقيني ،ال س ّيام املناظرة الشهرية بني السريايف
جة األساس ّية لدى السريايف كانت
رصا للمنطق ،نجد أ ّن الح ّ
النحوي وأبو برش متى الذي ناظر منت ً
يخص العالقة بني
أ ّن قواعد النحو العريب تكفي مؤونة استرياد نحو اليونان ،وهنا أمر ملفت فيام
ّ
اللغة والفكر نجده عند السريايف ونحوه من النحاة؛ حيث مل يفصل بني قواعد الفكر وقواعد الكالم
كام وجدناه عند الفالسفة واملنطقيني ،بل إ ّن املنطق األرسطي عنده هو نحو وقواعد للغة ليس
جا بني اللغة والفكر
إال ،وإذا كان األمر كذلك فال حاجة له مع وجود النحو العريب ،هنا نجد دم ً
إىل الدرجة التي يكون فيها الفكر يُساوق اللغة وينزل إليها من دون أن ترتفع إليه ـ وهذا ما سنجد
ما يشبهه وإن مل يكن عينه ـ قريبًا عند الوضعيّة املنطقيّة والفلسفة التحليليّة عند دراستنا للمسار
الغريب لنظريّة اللغة والفكر.
[[[ -القطب الرازي ،رشح اإلشارات والتنبيهات ،مصدر سابق ،ج ،1ص.21
[[[ -حسني الديناين ،غالم :حركة الفكر الفلسفي يف العامل اإلسالمي ،ال ط ،بريوت ،دار الهادي ،2001 ،ج ،1ص.129
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وكام أ ّن الفرق عند الفالسفة واملنطقيني بني النحو واملنطق يكاد يكون بديهيًا ومسل ًّم كام
م ّرت اإلشارة إليه ،نجد يف املقابل أ ّن الجدال قد احتدم بني املنطقيني والنحاة إىل درجة صعب
ح يف «مقابسات» التوحيدي؛ حيث يذكر ما لفظه «قلت أليب
التفريق بينهام ،ويظهر هذا بشكلٍ واض ٍ
إن أجد بني املنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة ،وعىل ذلك فام الفرق
سليامن [املنطقي]ّ :
بينهام ،وهل يتعاونان باملناسبة ،وهل يتفاوتان بالقرب به؟ فقال :النحو منطق عريب ،واملنطق نحو
عقيل»[[[ ويربز من سؤال التوحيدي مدى الحاجة عنده إىل التفرقة بني قواعد الكالم وقواعد الفكر
إىل درجة يحدس القارئ منه صعوبة يف التفرقة بني اللغة والفكر.
يف طول هذا ال ّنقاش بني املناطقة والنحويني ،نجد فئة من علامء األصول ذهبوا إىل عني
ما ذهب إليه النحاة ،ومنهم الشافعي؛ حيث هاجم املنطق األرسطي بحجج ع ّدة» أهمها استناد
املنطق األرسططالييس إىل خصائص اللغة اليونانية واللغة اليونانية مخالفة للغة العربية .فأدى
تطبيق منطق األوىل عىل الثانية إىل كثري من التناقض»[[[.
خالصة األمر ،إ ّن بعض النحاة واألصوليني الذين واجهوا املنطق األرسطي ،تسلّحوا بأ ّن النحو
العريب وهو قواعد اللغة والكالم ـ هو بعينه منطق العقل ،ومل يقبل هؤالء النحاة التفريق بني قوانني
الفكر وقوانني اللغة ،وال الثنائية بينهام.

ّ
ذاتي�ة العالقة بني اللفظ واملعىن عند بعض األصوليني

ذهب بعض األصوليون عند تصويرهم للعالقة بني اللفظ واملعنى وبالتايل بني اللغة والفكر
إىل ذات ّية العالقة ،مبعنى أ ّن طبيعة اللفظ تستدعي معنى ما ،أي عىل أساس االعتقاد بأ ّن عالقة
اللفظ باملعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته كام نبعث عالقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها،
«مثل له بحكم طبيعته عالقة باملعنى الخاص الذي نفهمه منه ،وألجل هذا يؤكد هذا
فلفظ «املاء» ً
االت ّجاه أن داللة اللفظ عىل املعنى ذات ّية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي»[[[.

حامل للفكرة بشكلٍ
واعتباري ،بل هو نتاج الفكر
اعتباطي
ً
والالزم من هذا القول أ ّن اللفظ ليس
ٍّ
ٍّ
تكويني ،وال يظهر من هذا القول أ ّن الفكر غري سابق عىل اللغة بل غاية ما ّ
بشكلٍ
يدل عليه أ ّن الفكر
ٍّ
له ظهور عىل مستوى الكالم واللغة مسانخ للمعاين التي يحملها .وسيأيت أ ّن مثل هذا القول كان

[[[ -التوحيدي ،أبو حيّان :املقابسات ،ال ط ،الكويت ،دار سعاد الصباح ،1992 ،ص.169
[[[ -النشار ،عيل سامي :مناهج البحث عند املسلمني ونقد املسلمني للمنطق األرسططالييس ،دار الفكر العريب،1947 ،ص.62
[[[ -الصدر ،السيد محمد باقر :دروس يف علم األصول ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،1986 ،ج ،1ص.65
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موجو ًدا يف القرن الرابع قبل امليالد عىل ما ذكره أفالطون يف بعض املحاورات السقراطية.

ّ
اللغة وروح املعىن عن العرفاء

نجد عند بعض العرفاء نظريّة ميكن ع ّدها وسطًا بني نظريّة الفالسفة ونظريّة بعض النحويني؛
وذلك ألنّها ال ترى أ ّن األلفاظ واللغة عمو ًما هياكل فارغة ومعزولة عن املعاين ،كام ذهب إليه
غالب املناطقة ،وليست الغية للحاجة إىل العمق الفكري املج ّرد كام ذهب إليه أنصار السريايف،
بل إ ّن السؤال الذي ينبغي االنطالق منه هو :هل األلفاظ موضوعة للمصاديق أم للمفاهيم؟ أي إ ّن
مثل هل ّ
مثل
يدل عىل فكرة «ما يوزن به» أم عىل الجسم املادي الخاص ذو الكفتني ً
لفظ «امليزان» ً
ـ الذي كان موجو ًدا يف زمن العرب األوائل؟
ويذهب العرفاء إىل الشّ ّق األ ّول ،فريون أ ّن املعاين التي ت ُشري إليها األلفاظ معانٍ مفهوم ّية
مج ّردة عن املصداق الحيس لها ،فعندما نقرأ يف اللغة لفظ «النور» فإ ّن هذا اللفظ موضوع ملعنى
كل هو «اليشء الظاهر بذاته املظهر لغريه» سواء أكان هذا «النور» نور قمر أم شمس أم نور مصباح
ّ
توصل العقل إىل وجود موجود مج ّرد «ظاهر بذاته مظهر لغريه» وإن مل يكن
كهربايئ .وكذلك إذا ّ
وفعل ،وعندئذ فالفكر يهت ّم مبعرفة املصاديق واللغة تهت ّم بإبراز املفهوم
ً
حسيًا فهو «نور» حقيقة
الجامع لهذه املصاديق.

عندئذ يحصل نوع جديد من الدمج بني اللغة والفكر ،هو دمج بني املصداق واملفهوم،
ٍ
بلباس
فاملفهوم هو املصداق املج ّرد عن املشخّصات الجزئ ّية واملصداق هو املفهوم املتل ّبس
وحقيقي ،ويُؤ ّدي هذا األمر إىل أ ّن اللّغة لها فاعل ّية يف ابتكار املفاهيم واألطر العا ّمة للفكر
يئ
جز ٍّ
ٍّ
الذي يكتشف بحكم تعقّله املصاديق.
وأشار إىل هذا األمر اإلمام الخميني يف مصباح الهداية؛ حيث قال« :هل بلغك إشارات األولياء
عليهم السالم وكلامت العرفاء ريض الله عنهم أ ّن األلفاظ وضعت ألرواح املعاين وحقائقها؟ وهل
تدبّرت يف ذلك؟ ولعمري إ ّن التدبر فيه من مصاديق قوله :تفكر ساعة خري من عبادة ستني
سنة»[[[.
ونجد أ ّن العالمة الطباطبايئ من الذين تب ّنوا هذه الرؤية يف تفسريه ،وإن مل يطرحها مبصطلحات
العرفاء عينها ،ولكن روح نظريته هي ما ذهب إليه العرفاء؛ حيث ذكر ما لفظه «وإنّ ا االختالف
مؤسسة الوفاء ،1983 ،ص.63
[[[ -اإلمام روح الله الخميني :مصباح الهداية إىل الخالفة والوالية ،ال ط ،بريوتّ ،
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كل االختالف يف املصداق الذي ينطبق عليه املفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها ،ويف املدلول
ّ
التصوري والتصديقي .توضيحه :إ ّن األنس والعادة (كام قيل) يوجبان لنا أن يسبق إىل أذهاننا عند
استامع األلفاظ معانيها املادية أو ما يتعلق باملادة ،فإ ّن املادة هي التي يتقلّب فيها أبداننا وقوانا
املتعلقة بها ما دمنا يف الحياة الدنيوية ،فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبرص والكالم
واإلرادة والرضا والغضب والخلق واألمر كان السابق إىل أذهاننا منها الوجودات املادية ملفاهيمها .ـ
وكذا إذا سمعنا ألفاظ السامء واألرض واللوح والقلم والعرش والكريس وامللك وأجنحته والشيطان
وقبيله وخيله ورجله إىل غري ذلك ،كان املتبادر إىل أفهامنا مصاديقها الطبيعية .ـ [ ]...وكان ينبغي
بالتغي والتب ّدل بحسب تب ّدل الحوائج يف طريق التح ّول
لنا أن نتنبه :إ ّن املسميات املادية محكومة
ّ
والتكامل ،كام أ ّن الرساج أ ّول ما عمله اإلنسان كان إنا ًء فيه فتيلة ويشء من الدهن تشتعل به الفتيلة
لالستضائة به يف الظلمة ،ثم مل يزل يتكامل حتى بلغ اليوم إىل الرساج الكهربايئ ومل يبق من أجزاء
الرساج املعمول أ ّوال املوضوع بإزائه لفظ الرساج يشء وال واحد []...فاملسميات بلغت يف
إل أل ّن املراد
التغي إىل حيث فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتًا وصف ًة واالسم مع ذلك باق ،وليس ّ
ّ
[[[
يف التسمية إنّ ا هو من اليشء غايته ،ال شكله وصورته» .
وإذا ات ّضح هذا األمر ،عرفنا ما بني نظرية العرفاء من قبلهم من االختالف ،فالعرفاء يرون أ ّن
األلفاظ تشري إىل حقائق متعالي ٍة عن املصاديق ،وإنّ ا يأيت الفكر لينقّح مصاديقها بقوانينه املنطقيّة،
ولوال اللّفظ ملا انفتح الفكر عىل املصاديق.

خالصة رؤى املسلمني
تبي من الرسد السابق أ ّن املسلمني ذهبوا إىل أربعة ت ّي ٍ
يخص العالقة بني اللغة والفكر:
ارات فيام
ّ
ّ

الفالسفة واملناطقة :حيث تبنوا الثنائيّة الحا ّدة بني الفكر واللّغة ،وجعلوا قوانني أحدهام منفصلة
عن قوانني اآلخر ،وهذا ّ
بغض
يدل عىل أ ّن الذهن بإمكانه حسب ما يراه املناطقة والفالسفة التفكري ّ
ال ّنظر عن اللغة ،وأن املعاين سابقة عىل اللّغة ،وليست األلفاظ سوى قوالب يستخدمها اإلنسان
لتفهيم غريه.
جا بني اللغة والفكر ،بحيث ال ميكن جعل
بعض النحاة واألصوليني :حيث نجد عندهم دم ً
قانون للفكر إلّ ذلك الذي يحكم قانون اللغة ،ومن هنا فليست األفكار سابقة عىل األلفاظ واللغة،
[[[ ـ الطباطبايئ ،العالمة محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال ط ،بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1390 ،هـ ،ج ،1ص.10 - 9
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وبالتايل فمنطق اليونان هو نحوه وال يناسب منطق العرب الختالف لغتهم عنهم.
إل طو ًرا
بعض األصوليني :حيث ذهبوا إىل ذات ّية العالقة بني اللفظ واملعنى ،وأ ّن اللفظ ليس ّ
تكوينيًا من أطوار وجود األشياء الواقعية.

العرفاء :حيث ف ّرقوا بني املفاهيم واملصاديق ،فجعلوا األلفاظ ّ
تدل عىل املفاهيم بينام العقل
والفكر وقوانينه تكتشف مصاديقه املتن ّوعة ،وميكن ع ّد هذه الرؤية وسطًا بني الرؤى السابقة ،حيث
تكون اللغة متالحمة مع الفكر يف تحديد املفاهيم وفاقًا للنحويني واألصوليني ـ ولكن الفكر سابق
عليها يف اقتناص املصاديق.

نقد وحتليل
من خالل العرض السابق ملسار التنظري للعالقة بني اللغة والفكر ،نجد أ ّن املسألة ترجع
ريا من البحث
بالدقة إىل نظريّة املعرفة عند املفكرين ،وهذا الفرع العلمي مل يوليه املسلمون كث ً
موسع كذلك ،فإ ّن ما ينبغي البدء به هو البحث عن كينونة اللغة
والتمحيص إال مؤخ ًرا بشكل غري ّ
يف املنظومة املعرف ّية ال عن كينونتها النحوية والقواعدية ،أعني بذلك أ ّن السؤال الذي ينبغي طرحه
هو :هل للغة كينونة ما من حيث املعرفة أم إنّها فاقدة ملثل هذه الكينونة وليست إلّ أداة تعبرييّة ال
تق ّدم وال تؤخّر يف مجال الفكر واملعرفة؟
الذي يظهر لنا بد ًوا أ ّن اللغة يف الحقيقة ليست عنوانًا محاي ًدا عن الفهم والفكر ،بل هي أمر
مثال لهذا األمر نقول:
وتقسيم مفاهيم ًيا للعامل والواقع ،وإذا أردنا أن نعطي ً
فهم
ً
يستبطن يف واقعه ً
مثل مل تف ّرق بني العم والخال عىل مستوى اللغة فكالهام أُطلق عليهام لفظًا
إ ّن اللغة اإلنكليزية ً
واح ًدا هو ( ،)uncleبينام نجد يف اللغة العربية األمر خالف ذلك فألخ األب لفظ مستقل هو (العم)
وألخ األم لفظًا آخر هو (الخال) وهذا التع ّدد يف ألفاظ القرابة يكشف عن كون هذه األلفاظ نابعة
من رؤية فكرية ألنساق القرابة ،هذا املثال البسيط ينسحب عىل أمثلة أنطولوج ّية وميتافيزيق ّية،
فاللغة العاجزة عن تأدية معنى ميتافيزيقي تكشف عن كون أهلها مل يجر يف أذهانهم التفكري بهذه
القضايا ،ومن هنا ،فإن ما يظهر لنا جليًا أن اللغة بتأديتها للمعاين املتن ّوعة والتي متت ّد تارة إىل
ولعل لهذه القض ّية ذهب أمثال مالصدر
الطبيعة وأخرى إىل ما وراء الطبيعة تكشف عن بنية فكريّةّ ،
إىل القول بأ ّن اللغة ذات وضع إلهي ،سواء أكانت بوحي أم بفعل من قبل نبي ً
مثل[[[.
[[[ -راجع كتاب :أرسار اآليات ،صدر املتألهني الشريازي.
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

االستغراب 21

سالا
إشكالية الوصلبارغت
بين اللغة والفكر
والفصل
ّ

195

ومن هنا ،فإ ّن النظريات التي طُرحت يف املنطق واألصول تكاد تكون أبعد عن واقع اللّغة مام
طرحه أمثال العرفاء.

اللغة والفكر عند املفكرين الغربيني
إ ّن عدم وجود العلوم «الرشعية» يف العامل الغريب نظري ما هو موجود تاريخ ًيا يف العامل
اإلسالمي كان مؤث ّ ًرا بشكل واضح يف تط ّور الرؤى التي نظّرت للعالقة بني اللفظ واملعنى أو بني

اللغة والفكر ،فإ ّن الفلك الذي دارت حوله رؤى املسلمني كان فلك عالقة «العقل بالنقلـ« وهو

الرحى التي دارت حولها النقاشات املتع ّددة بني الفالسفة والفقهاء والنحويني وأمثالهم ،وهذا

وخاصة ما بعد القرون الوسطى ،ولذا فإ ّن
بخالف ما كان سائ ًدا يف الغرب يف العصور األخرية
ّ

سؤال االنطالق الذي تنفتح منه البحوث الغربية حول هذه العالقة مل يكن السؤال عينه الذي ح ّرك
املناظرات والجداالت يف عامل اإلسالم ،وإن كنا ال ننكر أ ّن حضور الكنيسة يف القرون الوسطى

يبق كذلك ومل يكن
كان له دور يف إثارة األفكار التي تسعى للربط بني العقل والنقل إال أ ّن األمر مل َ

عىل نحو ما كان لدى املسلمني ،وإذا أردنا رصد الرؤى املختلفة لعالقة اللغة بالفكر غربًا أمكننا
عىل وجه اإلجامل تقسيمها إىل ما ييل:

ـ نزعة التسمية الطبيعية املمتدة إىل القرن الرابع قبل امليالد
ـ نزعة التسمية النيابية املستمرة إىل القرن التاسع عرش
كل من فتجنشتني ودي سوسري يف القرنني األخريين
ـ منظور اللعبة الذي تبناه ٌّ

التسمية الطبيعية
يف محاورة «كراتيلوس» التي ينقلها أفالطون ،نجد أ ّن هنالك نزعة تُرجع أصل األسامء إىل

كونها نو ًعا من املحاكاة الطبيعية لألشياء ،فهي ليست أم ًرا اعتباريًا أو وضع ًيا بقدر ما هي نوع
تجل الحقائق يف لباس اللغة واأللفاظ ،والخصامن يف هذه املحاورة هام «هوموجينس»
ّ
من

املعارض لنزعة التسمية الطبيعية و« كراتيليوس» املنترص لها؛ حيث تبدأ املحاورة بالتايل والكالم
لهوموجينس «أو ّد أن أُعلمك يا سقراط ،بأ ّن صديقنا كراتيليوس كان يناقش موضوع األسامء ،وهو
يقول إنّها طبيع ّية وليست اصطالح ّية -ال[يش ّذ عن ذلك] أي قدر من النطق الذي اتفق الناس عىل
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استخدامه»[[[ .ويف أثناء املحاورة يظهر أ ّن سقراط يتب ّنى رؤية طبيعيّة اللغة فيقول« :أظ ّن إذن يا

هرموجينس أ ّن إطالق األسامء هذا ال يكون مسألة تافهة كام تتخ ّيل ،وال عمل أشخاص قلييل

الشأن أو أناس كيفام اتفق .وكراتيليوس عىل حق يف قوله بأ ّن لألشياء أسامء بالطبيعة ،وأنّه ليس

ريا يف إطالق األسامء ،ولكن الخبري هو ذلك الذي يهتم باإلسم الذي ميلكه كل يشء
ّ
كل إنسان خب ً
يعب عن الصور الحقيقية لألشياء بحروف ومقاطع»[[[.
بالطبيعة ،وهو الذي يستطيع أن ّ

ومن هنا يظهر أ ّن هذه الرؤية تشبه إىل ح ّد بعيد الرأي األصويل القائل بذاتيّة العالقة بني اللفظ

واملعنى الذي تق ّدم بحثه ،ويظهر كذلك أ ّن شأن اللغة واألسامء ليس شأنًا اعتباريًا كام ذهب إليه

الفالسفة واملناطقة الذين تق ّدم بيان رأيهم بل إ ّن هنالك عمقًا للتعابري اللغوية ال يُدركها اإلنسان إال

بخوض تجرب ٍة صوف ّي ٍة إميان ّي ٍة ،وقد تب ّنى هذه الرؤية فالسفة حتى القرن الثامن عرش؛ حيث تفرتض

أصل بأسامئها الصحيحة التي عكست جواهرها الحقيقية ،وأ ّن
ً
«أ ّن األشياء يف ج ّنة عدن قد ُس ّميت
استعادة هذه املعرفة املفقودة هي الكأس املقدس للبحث اللغوي»[[[.

خالصة األمر ،إ ّن هذه الرؤية للعالقة بني اللغة واملعنى ،تُقحم التجربة اللغوية يف عمق التجربة

الصوفية لإلنسان ،وبالتايل فال ثنائ ّية حادة بني اللغة والفكر بل إنّهام مرتبتان ألمر واحد ،فالحقائق

تل ّبست بلباس األسامء واأللفاظ ،ونجد يف هذه الرؤية أ ّن املعاين سابقة عىل اللغة لكن سبقًا

تكوين ًيا وفق الرؤية األنطولوجية للخلق غاية األمر أ ّن اللغة هي طور من أطوار الخلق وتشكّل
ماهيات األشياء.

نزعة التسمية الني�ابي�ة
هذه الرؤية هي عني ما ذهب إليه مناطقة العرب من العالقة الوظيفية بني اللغة والفكر ،وال نجد

لكل
حاجة إىل تكرارها؛ حيث وجدنا أ ّن خالصتها القول بالثنائيّة االنفصاليّة بني اللغة والفكر وأ ّن ٍّ
اعتباري ال عالقة له بالفكر ،بل إ ّن األفكار سابق ٌة عىل اللغة.
قوانينه وأ ّن اللغة أم ٌر
ٌّ

وصول إىل فتغنشتني ودي سوسري بشكلٍ
خاص اللذين خاضا نقاشً ا
ً
وقد استم ّرت هذه الرؤية
ّ
[[[ -عزمي طه السيد أحمد :أفالطون محاورة كراتيليوس ،ال ط ،األردن ،وزارة الثقافة ،1995 ،ص.92
[[[ -م.ن ،ص.105
[[[ -روي هاريس ،سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت ،م.س ،ص.42
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و«ربا كانت أبرز رابطة بني سوسري وفتجنشتني اهتاممهام بكشف حاالت
يف أصل هذه الفكرة،
ّ

سوء فهم مع ّينة بصدد اللغة ،وأهم األهداف املستهدفة بهجومهام الرأي القائل إ ّن الكلامت تؤ ّدي

وظيفتها بوصفها أسامء دالة عىل أشياء أو خواص معطاة بالفعل سابقة عىل اللغة»[[[.

لعبة الكلمات
كل من دي سوسري وفتجنشتني ،بل سنأيت عىل
لن نستعرض يف هذا املنظور االختالفات بني ّ
ذكر الجوهر الذي يلتقيان حوله فيام يخص رؤيتهام للعالقة بني املعاين والفكر من جهة واللغة
من جهة أخرى.
يتيس لنا ضمن نقاط:
وإذا أردنا أن نستعرض رؤيتهم فإ ّن ذلك ّ

الهوية املختلفة للكلمة باختالف االستعماالت
دخل يف تحديد
ً
إ ّن تطابق الكلامت ال يعني بالرضورة داللتها عىل مع ًنى واحد ،فإ ّن للسياق
املعنى املراد من استعامل أي لفظ ،وعليه فالركون إىل املعنى املعجمي لكلمة ما لفهمها ضمن
تركيب لغوي ال يُوصل إىل الفهم الدقيق للمعنى ،فالتامثل اللفظي ال يعني التامثل املعنوي؛ وذلك
أل ّن اللغة تنتمي إىل شبكة من العالقات التي تشكّل ماهية املعنى« ،قد يوجد تطابق لغوي من دون
وجود مثل هذا التشابه فإذا أعيدت لفظة ( =Gentlemenأيها السادة) مرات ع ّدة يف أثناء محارضة،
يشعر املستمع أ ّن العبارة ذاتها تستعمل يف كل م ّرة .ومع ذلك يؤ ّدي االختالف يف النطق والتنغيم
تعب الكلمة الواحدة عن أفكار
إىل اختالف صويت ملموس يف السياقات املختلفة...ميكن أن ّ
مختلفة من دون أن يؤثر ذلك يف تطابق الكلمة»[[[.

عدم انتظام الفكر
ينطلق دي سوسري من أ ّن الفكر بطبيعته غري منتظم ،فلو أخذناه بغض ال ّنظر عن اللغة ال يكون
سوى كتلة ال شكل لها ،ولذا فال يكون لها قيمة إال عندما يصاغ بلغة تح ّدد أبعاده وشكله« ،فلوال
مبهم غري واضح املعامل ،إذًا ال توجد أفكار يسبق اللغة وجودها ،وال
اللغة أصبحت الفكرة شيئًا
ً
تتميز هذه األفكار قبل ظهور اللغة»[[[.
[[[ -روي هاريس ،سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت ،م.س ،ص.41
[[[ -فرديناند دي سوسري :علم اللغة العام ،ترجمة يوئيل يوسف عزيز ،ال ط ،بغداد ،دار آفاق عربية ،1984 ،ص.127
[[[ -م.ن ،ص.131
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وبهذا يظهر أ ّن أحد عالئم الفكر اللغوي عند سوسري وكذلك فتجنشتني عدم القبول بأسبقيّة

أي من سوسري
الفكر عىل اللغة ،بل إ ّن بعض املفكرين قد قارب هذه الفكرة ـ وإن مل يرجعها إىل ّ
أو فتجنشتني ـ من خالل تشبيهها باملادة والصورة؛ حيث إنّهام جوهران متحدان ال يتم أحدهام
من دون اآلخر ،وتكون وظيفة اللغة كوظيفة الصورة وهي إخراج الهيوىل من حالة اإلبهام ،وبعبارة

أخرى «املادة األوىل ال تظهر يف عامل الخارج لوحدها أو مج ّردة عن صورتها الفعليّة .فام هو
مصدر لألثر والفعلية يف العامل عبارة عن الصورة الفعلية املختلفة التي تظهر منبع الكامل يف
ميدان الحركة التكاملية التي ال تتوقف ،وتزيّن كاألثواب امللونة جسم الهيوىل األوىل النحيف.
وبهذه الطريقة تجد هيوىل املعرفة والعلم فعليتها يف لون الكالم»[[[.

اللغة بوصفها لعبة
مدخل لرفض ال ّنزعة
ً
كل من سوسري وفتجنشتني متثّل
املقارنة بني اللغة ولعبة الشطرنج عند ّ

التقليدية للعالقة بني اللغة والفكر؛ وذلك أل ّن أحجار لعبة الشطرنج ال تتميّز إال مبوقعها يف بنية

اللعبة ككل ،وال يه ّم أكانت األحجار من الخشب أم العاج ،بل إ ّن ماهياتها تكتسب من موقعها

يف الرتاتب ّية والبنية يف اللعبة ككل ،وهذا ما يسميه دي سوسري بالقيمة يف مقابل الداللة التي تعني

مثل ،وعليه فإ ّن اللغة هي لعبة كذلك ،يشكّل
الحجر يف نفسه من حيث تك ّونه من خشب أو عاج ً

كل لفظ فيها قطعة من بنية اللغة ككل وليس األمر كام ذهب إليه أصحاب النزعة التقليدية ومنهم
ّ

لكل كلمة مع ًنى يف داخلها أو أنّها قالب مستقل لفكرة ما ،بل إ ّن األمر يتمثّل يف بنية
املناطقة بأ ّن ّ

اللغة ككيان جامع .وبعبارة أخرى «بحسب املنظور الذي اعتمده سوسري وفتجنشتني ،مل يعد

تعب عنها ،وال تفسري الكلمة
باإلمكان تفسري وظيفة الكلمة بالرجوع إىل الفكرة التي يزعم أنّها ّ
ُفس الكلمة وهي
باإلحالة إىل (اليشء) أو ملمح العامل الخارجي الذي متثله عقليًا .بدلً من ذلك ،ت ّ

تعامل هنا بوصفها وحد ًة ال تقبل التجزئة من صوت ومعنى ،بوضع دورها مقابل أدوار الكلامت
األخرى يف النظام اللغوي الذي تشكّل جز ًءا منه»[[[.

مستحيل الختالف األنظمة والبنى اللغوية،
ً
ولذا فإ ّن نقل كلمة من لغة إىل أخرى يكاد يكون
[[[ -غالم حسني الديناين ،القواعد الفلسفية العامة يف الفلسفة اإلسالمية ،ال ط ،بريوت ،دار الهادي ،2007 ،ج ،1ص.6
[[[ -روي هاريس ،سوسري وفتجنشتني فلسفة اللغة ولعبة الكلامت ،م.س ،ص.72
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مثال فإ ّن «اللفظة الفرنسية الحديثة ( moutonغنم) ميكن أن تكون لها
ويُعطي دي سوسري لذلك ً

الداللة نفسها للكلمة اإلنكليزية  ،sheepولكن ال ميكن أن تكون لها القيمة نفسها؛ ألسباب كثرية،

أه ّمها أ ّن اإلنكليزية تستخدم  muttonوليس  sheepعند الكالم عن قطعة لحم جاهزة عىل مائدة

الطعام .فالفرق بني قيمة  sheepو  moutonيرجع إىل أن  sheepيف اإلنكليزية لها لفظة أخرى
تستعمل معها وهي  :muttonيف حني ليس للكلمة الفرنسية كلمة أخرى»[[[.

واألمر عينه بالنسبة للقواعد النحويّة والرصفيّة التي تختلف من لغة ألخرى ،كاملثنى املوجود

يف اللغة العربية وغري املوجود يف اللغة اإلنكليزية.

الخالصة التي ننتهي إليها وفق هذه الرؤية أ ّن ال فكر من دون لغة؛ وذلك أل ّن أمر الفكر هو

كل لفظ فيها قيمته من خالل البنية
عدم االنتظام يف نفسه ،وإ ّن اللغات عبارة عن أنظمة يكتسب ّ

واألدوار التي ينتمي إليها ،فال «توجد أفكار يسبق اللغة وجودها ،وال تتم ّيز هذه األفكار قبل ظهور
البنية اللغوية»[[[.

نقد وحتليل
وخاصة عىل أيدي مفكري املدرسة
يظهر من خالل ما سبق ،أ ّن الرؤى التي طُرحت يف أوروبا
ّ

التحليليّة اقرتبت من تحقيق كينونة اللغة ،ولكن ابتعدت نو ًعا ما عن عمق الفكر الذي تدور اللغة

يف فلكه ،فإنّهم وإن ذكروا أ ّن اللغة ممتزجة بالفكر نو ًعا من االمتزاج ،لك ّنهم مل يعطوا للفكر قيمته
املمت ّدة إىل عمق الوجود كمثل ما أعطاه العرفاء من املسلمني ،ومن هنا اقترصت نظريات اللغويني
من الفالسفة الغربيني عىل العالقة بني كينونة اللغة والفكر يف مستوى بسيط للفكر.

ومن هنا ،فإ ّن ما ينبغي إضافته هو إدخال عنارص أخرى للمعرفة مثل العلم الحضوري والشهود

ُعب عن امتزاج الذات العارفة بالوجود وحقيقته ،وهذا يفتح
والكشف ،وغريها من املعرفة التي ت ّ

حا لعالقة اللغة بالفكر يف مستوياته األعمق.
أمامنا تنقي ً

[[[ -فرديناند دي سوسري ،علم اللغة العام ،م.س ،ص.135
[[[ -م.ن ،ص.131
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خاتمة وتقويم
يتبي مام سبق أمور عدّ ة:
ّ
التشابه بل التطابق يف بعض النظريات التي طرحها املسلمون مع ما كان سائ ًدا يف بعض القرون

سمه بعض األصوليون بالعالقة الذاتية بني اللفظ
السالفة يف الغرب ،ال س ّيام النزعة الطبيعية أو ما ّ
واملعنى وهذا الت ّيار واجه نق ًدا أساس ًيا خالصته أنّه ال يصمد أمام تع ّدد اللغات؛ «أل ّن داللة اللفظ

عىل املعنى وعالقته به إذا كانت ذات ّية وغري نابعة من أي سبب خارجي وكان اللفظ بطبيعته يدفع
الذهن البرشي إىل تص ّور معناه فلامذا يعجز غري العريب عن االنتقال إىل تصور معنى كلمة «املاء»

عند تص ّوره للكلمة؟ وملاذا يحتاج إىل تعلم اللغة العربية ليك ينتقل ذهنه إىل املعنى عند سامع
الكلمة العربية وتص ّورها؟ إ ّن هذا دليل عىل أ ّن العالقة التي تقوم يف ذهننا بني تص ّور اللفظ وتص ّور

املعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ ،بل من سبب آخر يتطلّب الحصول عليه إىل تعلم اللغة،
فالداللة إذن ليست ذاتية»[[[ .نعم لقد انترص بعض أصحاب هذا التيار إىل تخصيص زعمهم باللغة

األم ،وأن اللغات قد أفسدت هذه اللغة مع مرور الوقت ،ونحن ال نرى حاجة لر ّد مثل هذه املزعمة

مع معالجتنا لحقيقة العالقة بني اللغة والفكر للغات الالحقة.

إ ّن ما ذهب إليه أمثال السريايف من النحاة القائلني بأ ّن املنطق األرسطي هو نحو اليونان قائم

عىل فرض أن الفكر تابع للغة ،وهو ال يخلو من محذور السفسطة من حيث صريورة الفكر نسب ًيا
متغية ومختلفة تب ًعا الختالف اللغة
كنسب ّية اللغة واختالفها ،وبعبارة أخرى :إ ّن جعل قوانني الفكر
ّ

يجعل من آليات االستدالل مختلفة وتابعة لظروف اللغة ومالبساتها ،وهو القول عينه بالنسبيّة

املؤدية إىل السفسطة.

إ ّن ما ذهب إليه املناطقة من أ ّن اللفظ واللغة عمو ًما ليست إال قوالب للمعنى ال يخلو من

تجريد ،فهو ال يُناسب عرف ّية الحياة اإلنسان ّية التي يتداخل فيها عنارص عديدة ،فام ذهبوا إليه
صحيح ويف محلّه لو تم ال ّنظر إىل الفكر كمجموعة من املعاين غري املعاشة واملج ّردة عن
مالبسات الحياة اإلنسانية ،أما إذا أردنا التعامل مع اللغة والفكر املعاش فال ب ّد من اكتشاف

العالقة بينهام ملا هو مشهود من اختالف أمناط الفكر ،وعليه فكام أ ّن جعل اللغة والنحو مساوق
[[[ -السيد محمد باقر الصدر ،دروس يف علم األصول ،م.س ،ج ،1ص.65
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للفكر كام ذهب إليه السريايف وأمثاله ـ مرفوض كذلك االقتصار يف نظرية اللغة عىل التنظري

لعالقتها باملعاين املجردة كذلك.

إ ّن ما ذهب إليه العرفاء من أ ّن األلفاظ موضوع ٌة للمفاهيم والغايات والعقل يستنبط املصاديق،

ال شبهة فيه ولك ّنه يفتقر إىل معالجة العالقة بني الفكر واللغة وفق السياقات االجتامعية والبنية التي

كل من دي سوسري وفتجنشتني ،ولذا فإنّنا ميكن
تنشأ فيها املحاورات وهذا ما سلّط عليه الضوء ٌّ

لنا أن نخلص إىل أ ّن الفكر الفلسفي عند تعامله األنطولوجي مع الوجود ال غنى له عن النص
واللغة يف اكتشاف اآلفاق املفهوميّة الذيت تفتح له سبيل التفكري الكتشاف املصاديق العقلية ،وأ ّما

يف تعامله مع اللغة العرف ّية واملعاشة فهو مرتبط بطريق حتمي بالبنية التي تنتمي إليها اللغة .ومن
هنا ذهب السيد محمد باقر الصدر إىل «فهم النص عىل ضوء ارتكاز عام يشرتك فيه األفراد نتيجة

حد ،وهو لذلك يختلف عن الفهم اللفظي واللغوي للنص الذي يعني تحديد
لخربة عا ّمة وذوق مو ّ
الدالالت الوضعية والسياقية للكالم»[[[ .وكأنّه بذلك يف ّرق بني قيمة الكلمة وداللتها عىل ما طرحه

دي سوسري.

[[[ -صائب عبد الحميد :الشهيد محمد باقر الصدر من فقه األحكام إىل فقه النظريات ،مركز الحضارة ،بريوت ،2008 ،ص .99
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