
 
 

 اللغة والقول الفلسفي

 أمحد ماجدد.

 يم، الذاتية.الفكر، الدين، الق  أمحد ماجد، اللغة، الفلسفة،  الكلمات المفتاحّية:

بلغة  بَ ت  بقوله إّن ما نقرأه من فلسفة إسالمية ال تتعدى كوهنا الهوت ك   1خيرج عليك بعض َمْن محل الفلسفة شعاًرا
، مل يتنبه إليها برهانية، ويبدأون بتقعيد الكالم وتقعريه، حىت لتحسب القائل قد وجل يف عامل السّر، وقبض على حقيقة

مكان أن تكون قد رحلت عن مقصد علمك، وعلقت بني جدليات إفتبحث يف  ر عنها الالحقون.األوائل، وقص  
ا حتاول، وكأّن باب العلم سّد ثً عب القائل. ّلك تقبض على مآالتف ت َلت، فكانت لك شرًكا. تعيد الكالم يف ذهنك، ع

دونه، ومل يبق إال أن تقف عند بابه تستصرخ نفسك، أو تستصرحها لتقف على إجابة، ولكنك تتعب، وتقرر يف 
َ هناية األمر، أن تنيخ راحلتك، وتكتفي مبا عندك من زاد، لتسأل: إذا كان القول الفلسفي لغة أال جيب أن ختض ع مل 

؟ اإلطار املرجعّي وحركية الفكر ةددوحمعاكسة للذات والوجود، املعىن أليست تقرره؟ وهذه القابضة على ناصية 
حبر لّونت  ئشاط صدفًة من 2"فكيف ميكن أن تعرب عن مقولة مل تصبغها بلوهنا؟ فهل الكالم صباٌغ التقطته "أليسار

وإذا   ؟فصاح عن ما جيول بهثوب الفكر، الذي يستخدم من أجل اإلأليست اللغة  به الكالم دون املساس مبحتواه؟
وهذا أال  .3صف انتاج منظومة قولية ويرمجها م دعًيا أهّنا خرجت عن تقليد  ألمر كذلك، فكيف ميكن لعاقل أن يكان ا

لدرسها والنظر وقبل هتك سر املقول أال يفرتض العودة إىل اللغة نفسها  حيتاج إىل اثبات من داخل حركية املنظومة؟
حني كانت حتتل مكانة يف ذهن القائل، أليست هي وسيلة اظهار  ،ةصاغ م  أو مجاًل  ا م لقاةألفاظً إليها، قبل جتليها 

في مرجعية قولية ،ت ظهر ما يريد القائل أن يبوح به واخفاء؟ ة من اخلصائص الذاتية ، تتداخل فيها جمموعوخربة وخت 
 واملوضوعية.

                                                           
، وإن دّل على ظهور فهو خيفي حتته دالالت أخرى، نرتك للقارىء العودة إليها، لعّله يستكمل ما أغفلنه  1 مل على معان  الشعار حي 

 قصًدا.
                   رجوايّن.ا الصباغ األشخصية أسطورية، ي قال أهّنا اكتشفت صدفة املوركس اليت استخرج منه 2
، ي قصد منه التعبريات املستقيمة، اليت تعرب عن انضباط املمارسة، والفلسفة عندما تكون منضبطة حبسب قوهلم التقليد هنا مبعىن ديين 3

 تتحول إىل تقليد.



 
 

النظر إليها باعتبارها الناجز، فهي حبسب التأمل السوسريي: "كائن متعدد األلوان وخمتلط فاللغة ال ميكن 
العناصر فهي على مفرتق الطرق بني عدة ميادين، الفيزيائي والفسيولوجي والنفسي، وهي تنتمي إىل اجملال الفردي 

نسانية، ألننا ال نعر  كيف نستخرج مقولة من الوقائع اإل اعي، وهي ال تقبل أن تصنف ضمن أيّ وإىل اجملال االجتم
ال نستطيع أن نضبط اللغة نفسها كنا   بأنّه فلسفي أو غري ذلك، فإن ، بالتايل كيف ميكن أن نصنف القول4وحدهتا"

، لعّل ذلك ي عيننا للقبض وتصنيفها، أال يكون من األجدى أن ننظر إىل القول بذاته داخل نسقه اخلاص لنرى حركيته
تخطى جيعل املقول يألهّنا وحىت عند انضباطها بقواعدها، تعود لتتشظى عند الكالم والقول، وهذا ما على سياالهنا، 

"املنجز" ليجعل كّل مقاربة هلا تأويل، وإذا افرتض املؤول أّن املقول ال ينتمي إىل علم أال يكون قد بالغ يف الشكل 
 تأويليته؟ 

كن أن تتمعن من دوهنا، منها تستمد حيويتها، وتستطيع من عالئقية، ال ميفاللغة ما انفكت موصولة بسلسلة 
خالهلا أن تبين الدالالت، حىت لو افرتضنا هذه الدالالت مرضية على حسب قول "ماكس مولر" أثناء حديثه عن 

رج األاألسط  ،سطوري من احلقل ونعتربه ملهاة، بل نعود إليه باعتباره دال نفسي مفصحورة، ففي هذه اللحظة ال ُن 
 ال يتعدى كونه اعتالاًل قولًيا، يشري إىل نبزنبذ الفلسفة اإلسالمية من القول الفلسفي هذا ما يوصلنا إىل القول أّن و 

كما يقول وهو يشري إىل رفض املرجعيات الكامنة فيها،  ، فيه احملتوى املؤسس هلذه الفلسفة وحمتواه الالمفكر
للقبه ونبزه، فاجلواب عن هذه املسألة، وذلك أّن األمساء واأللقاب التوحيدي: "فأما كراهية الناس الشيء المسه، أو 

أيًضا تكره لكراهة ما تدّل عليه للعادة األوىل، فلو أنك نقلت اسم الفحم إىل الكافور، فيما بينك وبني آخر لكان 
 .5رائحة"مىت ذكر الفحم تصور السواد، ومل مينعه ما انتقل فيما بينه وبينك إىل م سمى آخر أبيض طيب ال

فاملشكلة ليست يف القول الفلسفي اإلسالمّي، فكّل قول حيتوي مرجعياته، اليت ال ميكن أن تنفصل عنه، حىت 
من عند كالمنا عن فلسفة حديثة ومعاصرة، فال ميكن بناء قاعدة قولية دون منظومة فاعلة، تتألف من جمموعة 

 التالية:هي تتألف من األمور رك فيها، و تتح اليت عناصرال

                                                           
4 Mounin, in “Langage et expression” Philosopher, Les interrogations contemporaines, Fayard, 
1980, p 142. 
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وما يستجلب معه من نظرة للكون بكّل ما فيه، وهنا يتّم حتديد موقعية اإلنسان يف العامل، وجيري الدين:  -1
تربير سبب الوجود وهدفيته، واللغة هنا ليست هامشية، ألهّنا ترتقي إىل مستويات متعددة حبسب املنظومة الدينية 

ىل تفكر يف الكون لالحتاد به، أو تنفتح على احلياة لتحكمها، وهذا ما العاملة فيه، فهي قد ترتد إىل الذات لتتحول إ
جيعل من اللغة وحىت يف شكلها الصناعي، مبا هي تعبريات عن علوم، خاضعة ملستوجبات الدين وحمتواه، وهي قد 

مع العقل حلضور  شياء، وقد تصبح تواصاًل زن، لتصبح تأماًل بالفراغ أو باألتقف عن احلركة عند الراهب البوذي من ال
 العلم عند العامل، ويف كليت احلالتني لدينا لغة، والفارق بينهما يف كيفية حضورها وفاعليتها.  

تقسم إىل قيم عامة نظمها االجتماع العام، لتحتوي اخلربات اليت عاشتها اجملموعة املنتمية إليها،  :6القيم -2
املمكن واملباح واملمنوع. وهذا األمر ينعكس  له د"أناه أعلى" وحتد ملستقبلية، وتبينوهذه القيم حتكم حياة اإلنسان ا

يف االجتماع باعتباره لغة ذات طبيعة ثنائية: ما فوق لفظية وهي عبارة عن أفعال متعار  عليها، ولفظية هي جمموعة 
الواقع الذي يعيشه  من العبارات املنظومة املتفق عليها بني اجلماعة، وهي يف هذه النقطة تتوسع لتصبح لغات حبسب

اإلنسان، فهي قد تصبح سوقية عند رجل الشارع العادي، وصناعية حبسب اختصاص املتكلم، أو فكرية تعكس أدبًا 
 وفًنا وفلسفات. 

وي ضا  إىل القيم املشار إليها، القيم املعاشة للفرد يف حياته اليومية، وما تستحضر معها من وقائع حتفر يف 
 .  الم أو الفعلو حاالت من الوعّي ذايت، تعود لتظهر فيما بعد من خالل الكالنفس وترتك ندوبات أ

وهي حتدد يف الرتكيب القواعدي والبنية الذاتية للغة نفسها، فاللغة على هذا املستوى مرآة  قواعد اللغة: -3
ترفق مبنطق و تعبري، العاكسة لنمط كامل ال ميكن االنفكاك عنه، وهي تؤسس وحتكم منط التفكري، وبالتايل طريقة 

. فاملقوالت الفكرية اليت بىن اليونانيون عاملهم نفسها اللغةتها استدالالت يوجبها تركيب خاص يف فقه األمور وترمج
بواسطتها، وحددوا آفاق تصوراهتم بتفرعاهتا، غريها عند العرب؛ وتلك اليت راجت يف الفكر األملاين مثال خمتلفة عن 

 جنلوسكسونية إىل الكون ومدى عالقة الفكر به.مثيالهتا يف النظرة األ

                                                           

اليت يتبناها الفرد أو  الذي يشكل اطارًا مرجعًيا للسلوك، حيمل تصرفات، ويوضح أولويات value systemيقصد بالقيم  6 
 اجلماعة.



 
 

مِّد نظرة اإلنسان إىل العامل، فاللغة العربية شهدت حتواًل رهيًبا، طرأ عليها  وهذا ال يعين أّن اللغة تتجمد أو جت 
ن واقع بظهور اإلسالم وانتشاره يف ربوع األرض، ومن مث انتقاهلا من البداوة كحالة وكبيئة حاضنة إىل احلضر، وما له م

مغاير متاًما من حيث األلفاظ والرتاكيب والتعبريات، اليت هي وليدة حياة ختتلف شكاًل ومضمونًا عن حياة البادية، 
ناهيك عن اختالط العرب بغريهم من أجناس األرض؛ مما أدى إىل حتوالت دينية وقيمية كان ال بد هلا أن تنعكس يف 

ّس احلركية الداخلية اخلاص هبا، ولكن هذه احلركية انتقال من السوقي العام الشكل العام للغة، ولكن هذا التحول مل مي
 إىل اللغة اخلاصة أو الصناعية اليت عملت على االرتقاء باحملتوى واملضمون.   

أي األنا بالعامل، فاإلنسان ذات مفكرة، ال ميكن أن تعزل عن جتريتها اليت يعيشها، وما فيها من  :الذاتية -4
ر مع اجلسد وما يطرأ عليه من أفراخ وأتراح ومرض، وهي وإن حاولت أن ت ظهر التوافق العام، ولكّنها حتيل  متاس مباش

 كثري من األمور إىل منطقة ال وعيها، اليت سرعان ما تعرب ذاهتا عند انفرادها أو تعبريها عن نفسها خالل القول. 

جل انطالقًا من مقوالت قواعدية، أو املتحقق، اليت ميكن أن تعابالتايل، ال ميكن النظر إىل األقوال باعتبارها الناجز 
ر  القول، وحتيله مبقتضى رغبة  ال ميكن تصنيفها، فالتصنيف الذي ختضع له األقوال تأويالت ولغات دخيلة، ت دم 

 املؤول، وهي ال ختص القائل.

 فيه ضرب البنية القولية برمتها، إن مل نقلوهو يفما حنن أمامه، ال يتعدى كونه نبٌز واحتفاٌء بذات تعيش اغرتابًا، 
واحدة باعتبارها بنية قولية إلنسان كذات مفكرة، فالفلسفة كلغة صناعة واحدة، ولكّنها متعددة حبقيقتها، الغاء ل

ها، واليت حكمت مسارها من ذات طبيعة برهانية، تقوم على الدليل، ولكّنها متعددة حبسب مرجعياهتا اليت تنتمي إلي
 جتربة اإلنسان ذاته وخربته احلياتية من جهة أخرى.جهة و 

لذلك عند النظر إليها مبا هي منجز كتايب ال بد من االعرتا  هبا حبسب موقعها يف نظامها القويل، بالتايل ال  
وال ميكن أن حتاكم من  فهي فلسفة. ميكن حماكمتها وتصنيفها على اعتبارها فلسفة إسالمية أو مسيحية أو غربية،

 فالكالم التصنيفي خروج عن قواعد التفلسف،ج سياقها اخلاص، فتحكم بضرس قاطع أهّنا كالم أو الهوت... خار 
الف قاعدة "أنا ما ينتجه اآلخرلكّل  رفضٌ و  ، الذي قد ال يشبهين ألنّه آخر، ولو كان "أنا" حلصل انقالب وهذا خي 

 تويه من مرجعيات وقواعد وخربة.الكالم بلغيت وما حتا أنا موجود"، ووجودي هذا هو الذي حيتّم علّي أفكر إذً 


