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ـــــــــــــــــريـــــــت
ـ
بــــــــــــــــــورتـ

د.نــــــــــــــــــــــوري جـــعـــفــــــــــــــــــــــر
باسم عبد احلميد حمودي

ول ــد د.ن ــوري جـعف ــر يف اح ــدى ق ــرى م ــديـن ــة
القـرنـة يف اســرة فالحيـة سنـة  1914واسـتطـاع
اكـم ــال دراسـته االع ــدادي ــة بـتف ــوق وكـ ــان أمله
كبـيرا يف دراسـة الطـب واستطـاع الوصـول الى
بغ ــداد وه ــو صـبـي عـن ط ــريق الــنقل الـنه ــري
ليقـابل سنـدرسن بـاشــا عميــد الكليـة الـطبيـة
امللكيـة الذي قـابله ولكـنه لم يقبـله فدخل دار
املعلمـني العاليـة وتخرج فـيها بتفـوق ليحصل
علـى احدى بعـثات وزارة املعـارف الى الـواليات
املتحــدة حيـث درس يف معهــد التــربيـة العــالي
هـنـ ــاك عل ــى ي ــد كـب ــار اس ــات ــذة الـت ــربـي ــة ويف
مقـدمتهم الـدكتـور جـون دوي واسـتكمل نـوري
جعفـر دراسـة الـدكتـوراه سنـة  1949ليعـود الـى
وطـنه كــواح ــد من ابــرز عـلم ــاء الت ــربيــة وعـلم
ال ـنـف ـ ــس ح ـيــث اف ـ ـ ــاد اث ـن ـ ـ ــاء دراس ـ ـ ــاتـه بـع ـ ـ ــد

الـدكتــوراه من ابحـاث فـايكـو تـزكـي وليـونـتيف
وليــوريــا واستــاذ نـظــريــة االرتبــاط الـشــرطي،
بافلوف.
اصـ ــدر الـ ــدكـتـ ــور نـ ــوري جـعفـ ــر  31كـتـ ــابـ ــا يف
الـت ــربـيـ ــة وعلـم الــنف ــس والـتـ ــاريخ وفـ ـسـلج ــة
الـدمــاغ والفلـسفــة والفكـر واالدب ،ومـن كتـبه
ال ــشهـيـ ــرة الـتـ ــاريـخ مجـ ــالـه وفل ــسفــته ،1959
الفكر طبـيعته وتطوره  ،1970اجلهـاز العصبي
املركزي  1970طبيعة االنسان يف ضوء فسلجة
ب ـ ــافلـ ــوف  ،1971احلـب بـني الـقلـب والـ ــدمـ ــاغ
 ،1987جذور االبداع لكل الناس 1986.
مـن كـتـب ن ـ ــوري جـعف ـ ــر االخ ـ ــرى :ج ـ ــون دوي
حيـاته وفلـسفته – العلـوم الـطبـيعيـة واثـارهـا
احلـضــاريــة ،فلــسف ــة الت ــربيــة ،بـني الفلــسفــة
وعلم النفس.

تخــرج علــى يــد نــوري جعفــر االف الـطـلبــة يف
مع ــاه ــد الـكلـي ــات بغ ــداد وط ــرابلــس وت ــونــس
ونيويـورك وعندمـا تقاعـد عن عملـه اجلامعي
بــبغ ــداد س ــاف ــر ال ــى لـيـبـي ــا م ــدع ــوا مـن قــبل
حك ــومـته ــا ك ــأسـت ــاذ زائ ــر ثـم اخـتـي ــر رئـي ـس ــا
الحـ ــدى جـ ــامعـ ــاتهـ ــا وقــبل ان يـبـ ــاشـ ــر عـمـله
اس ـتـ ـ ــدع ــته ج ـ ـ ــامعـ ـ ــة ل ـن ـ ـ ــدن اللق ـ ـ ــاء بع ــض
احملـ ــاضـ ــرات يف علـ ــوم االبـ ــداع وكـ ــان ذلـك يف
الـيــوم ال ـس ــابع والع ـشــريـن مـن شهــر ت ـشــريـن
الثـاني سنـة  1991ولم يـكن يحمل يف حقـيبته
سوى مالبـسه القليلة وبعض كتبه عندما ظن
سائق الـسيارة الـتي قادته الـى مطار طـرابلس
انـه يحـمـل نقـ ــودا كـثـي ـ ــرة يف تلـك احلقـيـبـ ــة
فعــاجلـه بضـربـات عـديــدة علــى رأسه ادت الـى
وف ــاته مـب ــاش ــرة وه ــو االن ـس ــان الع ــالـم وغـي ــر

القــادر عل ــى حمــايــة نفـسـه من قـس ــوة البـشــر
وهكذا ضاعت حياة العالمة نوري جعفر هدرا
دون ذنـب جـنــاه ســوى احـتــرامـه لكـتـبه وعلـمه
وظــن ذلك اجمل ــرم ب ــأنـه ميلـك الكـثـي ــر ال ــذي
يحــتفــظ بـه يف حقـيـبــته املـ ـش ـ ــؤوم ـ ــة ..ظلـت
احلقـيبــة مفتـوحــة بكـتبهـا الـى جــانب جـسـد
نــوري جعفـر املهــشم الـرأس وهـو احلــريص يف
كل فتـرات حياته علـى احترام الفكـر االنساني
والـب ــاحـث يف ف ـسـلج ــة دم ــاغـه والكـ ــاشف عـن
اسراره باستمرار.
ض ــاع مـنـ ــا ذلك ال ـشــيخ الع ــالـم ابـن الـث ــالـث ــة
وال ـث ـم ـ ــانــني غ ـ ــري ـب ـ ــا م ـ ــدمـ ـ ــى وبق ـيــت اث ـ ــاره
الشـاخصـة العـديـدة الـتي اختـرنـا منهـا فصال
مـن كـت ــابـه (اللغ ــة والـفك ــر) ال ــذي اص ــدره يف
تونس عام 1971.

الـــلـــغــــــــــــــــــــــــــة والـــفــــــكــــــــــــــــــــــــــر
*الــــــــصــلـــــــــــــــة الــعــــــــضـــــــــــــــويـــــــــــــــة بــــــني الــلــغـــــــــــــــة والــفـــكـــــــــــــــر
*ظــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــرة الـــهـــــــــمــــــــــــــــــس ولـــغــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــطـــفـــل
*هـــل يـــــــــــــــــــــــــــذوب الـــفــــــكـــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــالـــلـــغـــــــــــــــــــــــــــة؟!
د.نـــــــــوري جـعـفـــــــــر

أ :مالحظات
متهيدية:
ال شك يف ان قضية
الصلة بني اللغة والفكر ال
تقتصر دراستها على
العلوم البايولوجية ويف
مقدمتها علم تشريح
الدماغ وفسلجة املخ،
وامنا هي متتد ايضا
وبالدرجة نفسها من
االهمية الى العلوم
االجتماعية ويف
مقدمتها الفلسفة وعلم
النفس وعلم االجتماع
وبخاصة علم النفس
االجتماعي.
ويبدو ان العلوم
االجتماعية هذه لم تقم
حلد االن بدراسة جدية
تتعلق مبوضوع الصلة بني
اللغة والفكر باالستناد
الى معطيات العلوم
البايولوجية املشار اليها.
كما ان علماء فسلجة املخ
لم يستوعبوا بدورهم
معطيات العلوم
االجتماعية عند بحثهم
عالقة الفكر باللغة .فال
غرو ان وجدنا كال من
اجلانبني يدرس هذه
الصلة مبعزل عن االخر
مما جعل دراستهم
تتصف بالنقص او بعدم
االستيعاب او الشمول.
فقد ضحى علماء
االجتماع بفسلجة املخ
جلهلهم اياها ،وحدث
العكس لدى علماء
الفسلجة ..وقد فاتهم
جميعا ان هذه الصلة او
الرابطة ذات جانبني
متالحمني كما ذكرناهما
اجلانب الفسلجي اخملي
الذي هو اساس اللغة
والفكر من ناحية
واجلانب االجتماعي
الذي ميد كال منهما
مبحتواه من ناحية
اخرى.

وق ــد ثـبـت ب ــشكـل ال يقـبل ال ــشك او
اجلـدل انه من غيـر املـمكن ان يـكشف
البـاحث عن جـوهر اللـغة والفـكر دون
ان يستـوعب الصلـة العضـوية بيـنهما
واالثر املـتبادل الذي يتـركه كل منهما
يف صاحـبه من النـاحيـة التطـورية يف
الـن ــوع االن ـس ــانـي ب ــأس ــره ويف مج ــرى
ح ـيـ ـ ــاة الفـ ـ ــرد ..مع الـعلــم ان دراس ـ ــة
العالقــة بـني اللغ ــة والفك ــر من حـيث
نشوء كل منـهما وتطوره عبر االجيال
املتعـاقبة ويف مجـرى حياة الفـرد تدل
على انتقاء وجود اعتماد متقابل بني
اجل ــذور الـن ـش ــوئـيـ ــة للـفك ــر والـلغ ــة،
معـن ــى ه ــذا ان االرتـب ــاط املـتـ ــداخل
ال ـ ــذي نالح ــظه بـيــنهـمـ ــا يف الـ ــوقـت
احلـ ــاضـ ــر لـم يـكـن شـ ــرطـ ــا مـ ـســبقـ ــا
ضروريا حلدوث التطور التاريخي يف
ادراك االنسان بل هو نتيجته.
ب:ن ـظ ـ ــري ـ ــات تفـ ـس ـي ـ ــر صل ـ ــة الـلغ ـ ــة
بالفكر:
لـو استعـرضنـا االجتاهـات الفلسفـية
والـســايكـولــوجيــة ومحــاوالت علمـاء
االجـتمــاع واخملتـصني بفـسلجــة املخ
املـتعلقــة بتفـسيـر طـبيعــة الصلـة بني
اللغــة والفكـر لـوجـدنـاهـا تـنقــسم يف
مالمحهـا الكبـرى الـى ثالث نظـريـات
هي حسب تسلسلها التاريخي:
اوال :نظـريـة العــزل املطلـق بني اللغـة
والـف ـك ـ ـ ـ ــر ون ـك ـ ـ ـ ــران وج ـ ـ ـ ــود أي اث ـ ـ ـ ــر
الحـ ـ ــده ـمـ ـ ــا يف االخـ ـ ــر ..وهــي اقـ ـ ــدم
الـنظريات وميثلهـا يف الوقت احلاضر
بيــركـســون ( )1941-1857الفـيلـســوف
الفـرنـسي ومفـادهـا :انتفـاء وجـود ايـة
راب ـطـ ــة او عالقـ ــة او صل ــة بـني الـلغ ــة
والفكـر وذلك الحتالفهمـا من وجهة
الـنظـر هــذه يف الطـبيعـة والــوظيفـة.
معنـى هذا ان الـلغة ال تـؤثر يف الـفكر
وال ت ـت ـ ــأث ـ ــر بـه النه ـ ــا وعـ ـ ــاؤه او اداته
املـادية او الـوسيـلة الـتي يعبـر بهـا عن
نفـسه ..ومـثلهـا يف هـذا الـشـأن كـمثل
االناء بـالنسبة للـسائل الذي ميأله او
كمـثل الـطـائـرة بــالنــسبـة لـركــابهـا او
كــاللبـاس بــالنــسبــة للجــسم .فلــدينـا
فـك ـ ــر نقــي او محــض او خـ ــالــص مـن
ن ــاحـيـ ــة ولغ ــة هـي االخـ ــرى مح ـض ــة
جت ـس ــده او تغـلفه وان ك ــانـت تخــتلف
عنه جذريا من ناحية اخرى.
يتـضح اذاً ان نـظــريــة العــزل حتلل او
تبضع او تقطع او جتزئ جسم اللغة
املـتـم ــاسك الــى عـنـصــريـن مـنعــزلـني

هـمــا اصــوات الـكلـمــات عـنــد نــطقهــا
ورموزها او اشاراتـها املكتوبة من جهة
ومعـن ــاه ــا او الـفك ــر ال ــذي حتـمـله او
حتتــوي عليـه من جهـة اخـرى متـامـا
كـم ـ ــا يفـعل الـكـيـم ـ ــاوي يف مخـتـبـ ــره
عـنـ ــدمـ ــا يحـلل املـ ــاء الـ ــى عـن ـصـ ــريه
املـ ـ ـ ـ ـت ــالحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــني االوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـج ـ ـ ـ ــني
والهـايـدروجـني ،ومعلـوم ان املــاء غيـر
االوكـسجـني وغيـر الهـايــدروجني النه
كـيان مـستقل جـديد له خـواصه التي
تـختلـف اختالفـا جـذريــا عن خـواص
كل مـن االوك ــسجــني واله ــاي ــدروجـني
عل ـ ــى انف ـ ــراد .ف ـ ــامل ـ ــاء س ـ ــائل وه ـم ـ ــا
غـ ـ ــازان ..واملـ ـ ــاء ي ـ ـس ــتع ـمـل لل ـ ـشـ ـ ــرب
وللـتـنـظــيف وطهـي الــطع ــام واطف ــاء
احل ــريـق وللـنـقل الـبح ــري والـنه ــري
وسـقي املــزارع وهمـا ال يـسـتعـمالن يف
اوجه النـشاط االنـساني املـشار الـيها.
وك ــذا احلـ ــال يف اللغ ــة الـتـي تخــتلف
اختالفا جـذريا عن االصوات املنطوق
بهـا وعن االشـارات او الـرمـوز املكتـوبـة
املبـهم ــة او غيــر ذات املـعنــى مـن جهــة
وعـن املعـن ــى او الـفكـ ــر املع ــزول ع ــزال
اص ـ ـط ـن ـ ـ ــاع ـي ـ ـ ــا عــن تـلـك االص ـ ـ ــوات
والـ ــرمـ ــوز املـكـتـ ــوبـ ــة الـ ــذي ال سـبــيل
ملعـ ـ ــرف ــته وجت ـ ـس ـي ـ ـ ــده ونقـله اال عــن
طـريق االصوات والـرموز املكـتوبـة من
جهة اخرى.
ال ش ــك يف ان اصـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـكـل ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــات
ورم ــوزهـ ــا املكـت ــوب ــة ظ ــواه ــر م ــادي ــة
مح ـس ــوس ــة كـمـ ــا سلف ان ذك ــرن ــا ،يف
حــني ان مع ـ ــانــيه ـ ــا او االفـك ـ ــار ال ـتــي
حتملها او الصـور الذهنيـة التي تعبر
عـنهــا او ت ـشـيــر الـيهــا او ت ــدل علـيهــا
ظـواهـر ال مـاديـة .وان الكلمـات تفقـد
جوهرها الفكري اذا اعتبرناها مجرد
اصـوات او رمـوز مكتـوبـة الن اهـميتهـا
الـفك ــريـ ــة تكـمــن يف انه ــا تـنـقل ذهـن
الـســامع او القـارئ الــى اشيـاء اخـرى
تـخ ـ ـتـلـف عـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ــادي
احملسـوس ،فالفكـر اذا يأخـذ منطلقه
مـن معــانـي الكـلمــات .ومبــا ان احــدى
وظ ــائف الـكالم اجل ــوه ــري ــة كـم ــا ه ــو
مـعل ـ ــوم هـي االت ـص ـ ــال الفـك ـ ــري بـني
االفـ ــراد فـ ــان هـ ــذه الـ ــوظــيفـ ــة تـفقـ ــد
اهـميـتهــا عنـدمــا تبـضع الكـلمـة الـى
صـ ــوت او رمـ ــز مـكـتـ ــوب والـ ــى معـنـ ــى
مـنع ــزل عـنهـم ــا .الن ه ــذا الـتـبـضـيع
يعزل الـوظيفة االجـتماعيـة للغة من
حيـث هي اداة االتـص ــال الفك ــري بني
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افـراد اجملتمع عـن وظيفتهـا الفكـرية
املـلـ ـتـحـ ـمـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــوظـ ـيـفـ ـ ـ ــة االت ـ ـصـ ـ ـ ــال
االجـتـم ــاعـي ويفـكك ع ــرى ال ــروابـط
العضـوية النشوئيـة او التطورية التي
نشأت بينهما.
صـحـ ـيـح ان م ــن ان يـ ـتـ ـتـ ـبـع ت ـ ـطـ ـ ـ ــور
الــطفل مـن ــذ والدته يالحـظ انه ميــر
يف اول االمـر مبرحلـة فكر بـدائي غير
مـ ــرتـبــط بـ ــالـلغـ ــة كـم ـ ــا ان لغــته هـي
االخـ ــرى مــنعـ ــزلـ ــة عــن الفـكـ ــر وذلـك
لـع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود صـل ـ ـ ـ ــة يف االس ـ ـ ـ ــاس
الفــسلـجي اخملـي بني مـحتــوى اللغــة
والفكـر الن هـذه الـصلـة الـتي حتـدث
بعد ذلـك بينهمـا هي رابطـة مكتـسبة
مـن البـيئـة احملـيطـة تنـشـأ يف مجـرى
تطـور الفـرد .وقـد حـدث شـيء مشـابه
بالنسبـة لتأريخ تطور النوع االنساني
من النـاحيـة التـاريخيـة ،غيـر ان هـذا
ينبـغي له اال يفسـر بأن اللغـة والفكر
عـمليتـان منعـزلتـان عن بعـضهمـا كل
االنعــزال وال تــوجــد رابـطــة عـضــويــة
بـيـنهـمـ ــا وان العالق ــات الـتـي حتــصل
بـيـنهـم ــا يف مج ــرى من ــو الف ــرد الـتـي
حـ ـ ـصـل ــت يف مـج ـ ـ ـ ــرى من ـ ـ ـ ــو الـ ـن ـ ـ ـ ــوع
االنسـانـي هي عالقـات ميكـانـيكيـة او
آلـ ـي ـ ـ ـ ــة ،أي ان فـق ـ ـ ـ ــدان ال ـ ـ ـ ــرابـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة
الفسلجـية اخمليـة بينهمـا ال يعني ان
ارتـب ــاطهـم ــا املكـت ـسـب ال ــذي يحــصل
اث ـن ـ ــاء منـ ـ ــو الف ـ ــرد وال ـ ــذي حـ ــصل
بـ ـ ــالـفعـل يف مجـ ـ ــرى ت ـ ـ ــاريخ ال ـنـ ـ ــوع
االنـ ـسـ ــانـي هـ ــو ارتـبـ ــاط مـيـكـ ــانـيـكـي
عــارض يظهـر علــى هيئـة فكـر لفـظي
او فكـر معبـر عنه بــالكلمـات املـنطـوق
بهـ ـ ــا او املـك ـتـ ـ ــوبـ ـ ــة وان ه ـ ـ ــذا الفـكـ ـ ــر
اللفظـي هو عملية انـدماج او انصهار
او ذوب ــان حتــصل بـني الـفك ــر احملـض
الــذي ال ي ــرتبـط ب ــاللغــة يف االســاس
وبـني اللغــة الـصــرفــة الـتـي ال عالقــة
لها يف االصل بهذا الفكر احملض كما
ظن اصحاب هذه النظرية.
لقـد احـدثـت نظـريـة عــزل اللغــة عن
الفكـر الـتي حصـرت اللغـة بـاالصـوات
املــتحـ ــدث بهـ ــا وبـ ــالـ ــرمـ ــوز املـكـتـ ــوبـ ــة
واع ـت ـبـ ـ ـ ــرت كال مــن الـلغـ ـ ـ ــة والفـك ـ ـ ــر
مـسـتقـال عن زمـيله أضــرارا بــالغــة يف
دراسـة جـانـب اللغــة الصــوتي وجــانب
املعـنـ ــى :فـ ــدرسـت اصـ ــوات الـكلـمـ ــات
مبع ــزل عــن مع ــانــيهـ ــا او دالالته ــا او
ارتبـاطـاتهـا بــالفكــر .كمـا درسـت من
اجلهــة الثــانيــة تلك املعــاني اجملـردة
بـاعـتبـارهــا فكـراً ال يــرتبـط بـاصـوات
الـكلـم ــات ورم ــوزهـ ــا املكـت ــوب ــة ،وه ــذا
تقـ ـطــيع مـ ـصـ ـطــنع الوص ـ ــال الـلغ ـ ــة
املـتمــاسكـة يــسيء الـى طـبيعــة اللغـة
مبعـناهـا االنسـاني االجتـماعـي الذي
يـتـضـمـن كـم ــا ذك ــرن ــا تالحـم اص ــوات
الكلمات واشـاراتها املكتوبـة مبعانيها
ال ـتــي ال ميـكــن ع ـ ـ ــزلهـ ـ ــا ع ــنهـ ـ ــا دون
االسـ ــاءة الــيهـ ــا .وقـ ــد نــتج عـن ذلـك
العزل املبـدئي اللغوي املغـلوط الذي
اش ـ ــرن ـ ــا الــيه وال ـ ــذي مف ـ ــاده ان علــم
االصـ ــوات علـم مـ ـسـتـقل يف حـ ــد ذاته
ومنعـزل عـن علم املعـاني وان العالقـة
بيـنهمـا عالقـة آليـة خـارجيـة عـارضـة
م ــؤقـت ــة مم ــا ادى ال ــى دراس ــة ه ــذيـن
الـعلـمـني املــتالحـمـني او هـ ــذا الـعلـم
الـ ـ ــواح ـ ـ ــد بجـ ـ ــان ـب ــيه بـ ـ ــالـ ـط ـ ـ ــريقـ ـ ــة
الكالسيكية القدمية.
ثانيـا :نظـرية انـصهار او ذوبـان الفكر
ب ــاللغــة الـتـي يعـتـبــر ووت ـسـن (-1878
 )1958ع ــالـم الــنفــس االمـ ــريكـي اول
من صــاغهــا يف عـلم الـنفـس بـشـكلهــا
احلــديـث ..وملخـصهــا انـتفــاء وجــود
فكـر مسـتقل قائم يف حـد ذاته مبعزل
عـن اللغــة ،أي ان الفكــر لغـة صــامتـة
يـتح ــدث به ــا املـ ــرء مع نف ــسه او لغ ــة
خـفيــة خ ــالي ــة من الـصــوت .وال يــرث
الف ــرد عنــد الــوالدة شـيئــا اخــر ســوى
امـكـ ــانـ ــات لغـ ــويـ ــة فـ ـسـلجـيـ ــة تــتعـلق
بجهـاز الـصـوت تـعيـنه علـى الـتحـدث
بــاللغــة مع االخــرين بـصــوت جهـوري
وعن طــريق الـهمــس وعلــى الـتحــدث
مع نف ـسـه بلغ ــة خفـي ــة ،ف ــإذا حت ــدث
املـ ــرء مع نف ــسه هـم ـس ــا دع ــونـ ــا ذلك
التحدث فكرا.
ميــر الـطـفل علــى مــا يقــول اصحــاب
هذه النـظرية يف مجـرى منوه اللغوي

بثالث مراحل هي:
أ-م ـ ــرحلـ ــة الـكـالم اجلهـ ــوري امل ـ ــوجه
نحـو االخـريـن او اللغـة الـتي يـسـتمـر
علـى استعـمالهـا طوال حـياته حتـدثا
وكتابة وقراءة.
ب-مــرحلــة الـهمــس القــصيــرة االمــد
الـتي يضطـر فيها الـطفل احيانـا الى
ان يـهـ ـمـ ـ ــس يف احـ ـ ـ ــدى اذن ــي غـ ـيـ ـ ـ ــره
عـن ــدم ــا ي ــري ــد الـتعـبـي ــر عـن نف ــسه.
والهمـس هو الـوجه االخـر من وجهي
الكالم املوجه الى االخرين.
جـ -م ـ ـ ــرحلـ ـ ــة الـكـالم اخلفــي الـ ـ ــذي
يوجهـه الطفل الى نفسه يف فترة من
فتــرات منــوه او مــرحلــة الـتحــدث مع
الـنفــس بلغــة صــامـتــة وهـي م ــرحلــة
نشوء الفكر.
تلك هي مـالمح نظـريـة ذوبـان الفكـر
يف الـلغ ــة ..وق ــد ثـبـت ان حـملـته ــا ال
يــضع ــون ق ـضـي ــة الــصل ــة بـني الـلغ ــة
والفكــر يف نصـابهـا الـصحـيح .ويعـود
سـ ـب ــب ذلـك يف االس ـ ـ ــاس ال ـ ـ ــى انـه ــم
اف ـت ـ ـ ــرض ـ ـ ــوا دون وجـه حـق ان الـكـالم
اخلفي او احلــديث مـع النفـس الـذي
يبـدأ عنـد الطفل يف مـرحلـة متـأخرة
نسبـيا مـن مراحل منـوه ينـشأ بـصورة
اوت ـ ــوم ـ ــات ـيـك ـيـ ـ ــة يف اعق ـ ــاب ت ـض ـ ــاؤل
تـدريجـي ينتـاب ظـاهـرة الهمـس التي
يــتحـ ـ ــدث به ـ ــا ال ــطفـل مع غ ـي ـ ــره يف
مـ ــرحل ــة من ــوه ال ـسـ ــابق ال سـيـم ــا يف
الــسنــة الثــالثـة مـن عمــره يف حني ان
اله ـم ـ ــس يف اذن شخ ــص اخ ـ ــر ع ـن ـ ــد
التحدث اليه هو احـدى وسائل تعبير
ال ـ ـطـفـل عــن نـفـ ـ ـسـه ك ـم ـ ـ ــا ان كـالمـه
اجلهـ ــوري اي ـضـ ــا الـ ــذي يـ ـســبق ذلـك
اله ـمـ ــس ه ـم ـ ــا مــن ح ـيــث اجل ـ ــوه ـ ــر
عمليـة لغويـة واحدة وان االخـتالفات
املــوجــودة بـينـهمــا طفـيفــة ال تـتعــدى
اسلـوب التعبـير نفـسه ،والطفـل يلجأ
الـى اسلوب الهـمس يف السـنة الثـالثة
مـن عمره مـثال حتت ضغط الـظروف
االجـتمــاعيــة فيـضطـر الـى ان يــوطئ
ص ــوته او يهـمــس النه يج ــد صعــوبــة
كـبـيــرة احـيــانــا يف الـتعـبـيــر الـص ــريح
الــذي يحتـاج الــى جهـد كـبيــر يتعـذر
علـيه الـقيــام به يف بعــض املن ــاسبــات،
والهـم ــس عل ــى م ــا يـب ــدو ه ــو حـلق ــة
انتـقالـية وسـطى بـني الكالم الصـريح
اجلهــوري املــوجه الــى االخــريـن وبني
الكالم اخلفـي الذي يـوجهه املـرء الى
نفسه.
يبـدأ الـطفل يف اول االمـر بــاالتصـال
بـ ــالـ ــراشـ ــديـن احملـي ـطــني به بـكلـمـ ــة
واحـدة تتضمـن معنى جـملة بكـاملها
يـنقله ــا اليـهم ذلـك الن فكــره مــا زال
بــدائـيــا ب ـسـيـطــا غـيــر مـتـبلــور تـكفـي
الـكلـمــة الــواح ــدة للـتعـبـيــر عـنه .ثـم
تـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــور الـلـغـ ـ ـ ــة عـ ـنـ ـ ـ ــده مـع منـ ـ ـ ــوه
فيـستعمل جملـة قصيـرة ذات كلمتني
ف ـثـالث وهـك ـ ـ ــذا صـع ـ ـ ــدا مــن اجل ـمـل
البـسيطة الـى املعقدة حتـى ينتهي به
احلال الى اسـتعمال الكالم املتسلسل
املـت ــرابـط امل ــؤلف مـن ع ــدة جـمل ،أي
انه بعبارة اخرى يسير من اجلزء الى
الـكل .وهــذا دلـيل علــى تـطــور الـفكــر
عـنده اضـافة بـالطبع الـى تطـور لغته
وزيـ ــادة ث ـ ــروته الـكالمـيـ ــة ،ويــنعـك ــس
التــرتيب بـالنـسبـة للـمعنـى الن كلمـة
الــطفل يف بــادئ االم ــر تنـطــوي علــى
معـنى جـملة بحـذافيـرها ،أي انه هـنا
ي ـسـي ــر مـن الـكل ال ــى اجل ــزء .معـن ــى
ه ـ ــذا ان اجل ـ ــانــب الــتع ـب ـي ـ ــري ع ـن ـ ــد
الـ ـطـفل وج ـ ــانــب املع ـن ـ ــى ي ـتـ ـط ـ ــوران
باجتاهـني متعارضني ..يبـدأ احدهما
ب ــالـكل ويـنــتهـي ب ــاجل ــزء او بـ ــالف ــرد
ويـنــتهـي بـ ــاجلــمع ،ويـ ـسـيـ ــر الـثـ ــانـي
بـ ــاالجت ـ ــاه املعـ ــاكـ ــس ،فال بـ ــد اذاً مـن
ال ـت ـم ـي ـي ـ ـ ــز بــني اجل ـ ـ ــانــب الـلفـ ـظــي
التـعبيـري للغـة الـطفل وبني اجلـانب
اخملـتص بـاملعنـى ،وهـذا تـفنيـد واضح
لنظـرية انـصهار الـفكر يف اللغـة ،غير
ان هـذا التـمييـز يجب اال يـفسـر بـأنه
يع ـن ــي االنعـ ـ ــزال ال ـتـ ـ ــام بــني الـلغـ ـ ــة
والفك ــر كمــا ظـن اصح ــاب النـظــريــة
االولى.
ال شـك يف ان حديـث املرء صـامتـا مع
نف ــسه يـن ـش ــأ عـبـ ــر الكـالم اجله ــوري
املـ ــوجه الـ ــى االخـ ــريــن ،أي انه لـي ــس

الكالم الـســابق يـنقـصه الـص ــوت كمــا
يـزعم اصحـاب هـذه الـنظـريـة ،بل هـو
كالم مــن نـ ـ ــوع جـ ـ ــدي ـ ـ ــد له خ ـ ـ ــواصه
ال ـن ـ ـ ــوع ـي ـ ـ ــة ال ـتــي ي ـنـف ـ ـ ــرد بـه ـ ـ ــا مـع
احـتفاظه بجوهـر الكالم املتداول بني
الناس من نـاحية ارتـباط االصوات او
ال ــرمـ ــوز املكـت ــوب ــة ب ــالـفك ــر ،غـي ــر انه
يـتـمـيـ ــز عـن الـكـالم اجلهـ ــوري الـ ــذي
ي ــتق ـمـ ــص الفـكـ ـ ــر ف ــيه االصـ ـ ــوات او
الـرمـوز املـكتـوبـة لـيعبــر عن نفـسه يف
ان االص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات يف ال ـ ـكــالم اخل ـف ـ ـ ــي
تـتالشــى او تــزول عـنــدمــا تــؤدي الــى
نـشــوء الفكــر ،أي ان الكـالم اخلفي او
كالم املـ ــرء مع نفــسه ه ــو يف االس ــاس
فكر عبر املعـاني الصرفـة اخلالية من
االصوات اللغوية.
يـت ـط ـ ــور الـكـالم اخلفـي عـب ـ ــر جتــمع
تغـيــرات تــركـيـبـيــة ووظـيفـيــة حتــدث
بـشكل متـدرج .وهـو متفـرع يف االصل
كما ذكـرنا من الكالم اجلهوري املوجه
الـى االخرين .ويحـدث معه جنبـا الى
جـنـب مع احـتفـ ــاظه مبـي ــزات الـكالم
اخلـ ــاصـ ــة عـمـ ــومـ ــا .وي ـصــبح بـ ــدوره
اسـاس الفكر عند الطفل .أي ان كالم
املـرء مع نفسه مـوجه الى الـذات بدل
املوضوع او الى النفس بدل االخرين.
ي ـتـ ــضح اذا ان الـعالقـ ـ ــة ب ــني الفـكـ ـ ــر
واللغـ ــة تفق ــد وج ــوده ــا ن ــاهــيك عـن
اهميـتها لـدى اصحاب هـذه النظـرية
الن الـفك ــر اذا ك ــان لغ ــة ص ــامـت ــة فال
يبقـى أي وجـود لعـالقته بــاللغـة ،امـا
عـنـ ــد اصحـ ــاب ن ـظـ ــريـ ــة العـ ــزل فـ ــان
العالقـة بني الفكر واللغـة تصبح آلية
ميكانـيكية كـما بينـا على غـرار عالقة
االناء بالسائل الذي ميأله.
ف ــأصح ــاب نـظ ــري ــة الع ــزل يج ــردون
الفكــر من جمـيع ارتبـاطـاته احلـسيـة
املـ ــاديـ ــة بـ ــالـلغـ ــة ويـن ـظـ ــرون الـ ــى كل
مـنهما مبعـزل تام عـن رفيقه .ولكنهم
يـ ـضـ ـطـ ـ ــرون حتــت الـ ـ ــرابـ ـطـ ـ ــة ال ـتــي
يالح ـظـ ــونه ــا بـيــنهـم ــا بـ ــالفـعل ال ــى
تفسير هذه الـرابطة تفسيـرا اليا كما
ذكـرنـا بـاعـتبـارهــا صلـة عـارضــة اليـة
حتــصل بـني شـيـئـني مخــتلفـني مت ــام
االخـتالف يف الـطـبـيع ــة وال ــوظـيف ــة،
غـي ــر ان الـنـظ ــريـتـني مع ــا ت ـسـتـن ــدان
بـ ـ ــرغ ــم تع ـ ـ ــارضه ـمـ ـ ــا ال ـ ـ ــواضح الـ ـ ــى
افتــراض مــشتــرك ال تــاريـخي يــأخــذ
مـ ـنـ ـ ـطـلـقـه م ــن الـلـغ ـ ـ ـ ــة والـف ـك ـ ـ ـ ــر يف
وضـعه ـم ـ ــا ال ـ ــراهــن ع ـن ـ ــد االن ـ ـس ـ ــان
احل ـ ـ ـ ــدي ــث دون اهـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــام مبـج ـ ـ ـ ــرى
تـط ــورهـم ــا عـب ــر العـص ــور مـن حـيـث
النشوء واالرتقاء.
ثــالـثــا :نـظــريــة اسـتقالل الـفكــر عـن
اللغ ــة اســتقالال ن ـسـبـيـ ــا مع تالحـمه
العـضوي بـها ،واالثـر املتبـادل بينهـما
وميـثلهــا فــايك ــوتي ــزكي ()1934-1896
عالم النفس السـوفييتي وجون ديوى
( )1952-1859الفـيلـســوف االمــريـكي
وفح ــواهـ ــا :ان اللغ ــة وان ك ــانـت غـي ــر
الفكـر من حـيث طبـيعتهـا ووظيفتـها
مـن ناحيـة نشـوئها الـتاريخـي اال انها
مع ذلك ملتحمة بـه التحاما عضويا
غـي ــر ق ــابـل للعـ ــزل يف مج ــرى تـط ــور
النـوع االنـســاني وضـمن حــدود تطـور
الفــرد مـن املهــد ال ــى اللحــد .ومع ان
هـذا االلتحـام او االندمـاج ليـس بذي
جذور فـسلجـية فـطريـة يف االصل اال
ان ج ــذوره ت ــاريخـي ــة ن ـش ــوئـي ــة عل ــى
الــصعـيــديـن الفــردي والـنــوعـي علــى
حــد ســواء .ف ــاللغــة والـفكــر جــانـبــان
مـشتـركـان ملـتحمــان ومتكـامالن وان
كــان ــا متـميــزيـن يف عمـليــة واحــدة او
كيان متماسك موحد.
يعـب ـ ــر الفـكـ ــر عـن ظـ ــواهـ ــر الـبـيـئـ ــة
احمليـطــة علــى هـيئــة صــور ذهـنيــة او
انـطبــاعــات فكــريــة حتـمل املعــرفــة يف
شتـى فـروعهــا ..معنـى هــذا ان الفكـر
يـرتـبط بــالبـيئـة احملـيطـة الـطبـيعيـة
واالجتمـاعية ارتباطـا مباشرا :أي انه
يصــور الظـواهـر الـبيـئيـة او يـسجلهـا
مع ارتبـاطـاتهـا الـفعليـة املـوضــوعيـة،
وقــوانينهـا علـى صفحــة املخ ويسـاعـد
االنـ ـسـ ــان علـ ــى فهــمهـ ــا والـ ـسـي ـطـ ــرة
علـيه ــا .ام ــا الـلغـ ــة فهـي يف االس ــاس
وســيلـ ــة جتـ ـسـي ـ ــد الفـكـ ــر ذاتـه ونقـله
وت ـ ـ ــداوله بــني ال ـنـ ـ ــاس يف ال ــتحـ ـ ــدث

والكتابـة .ولهذا فانهـا ترتبط بـالبيئة
ارتـباطـا غيـر مبـاشر وذلك عـن طريق
الفـكـ ــر :أي ان الـلغ ـ ــة تعـني االنـ ـسـ ــان
علـى جتـسيـد فكـره او بلـورته وصـوغه
وتـ ــداوله ..ول ــواله ــا السـتحـ ــال ذلك،
والفكـر بـدوره يعني اللغـة علـى الـدقـة
ويثريها باملصطلحات وهكذا دواليك.
يع ـب ـ ــر مع ـن ـ ــى الــكل ـم ـ ــة عــن راب ـط ـ ــة
التالحـم العضوي بـني الفكر والـرموز
الـتي تشيـر اليه تلـفظا وبـالكتـابة الن
املـعنــى ظــاهــرة لغــويــة وفكــريــة يف ان
واحـ ــد ..فـ ــال ـصـ ــوت املـن ـطـ ــوق به دون
مع ـن ـ ــى ه ـ ــو ص ـ ــوت أج ـ ــوف مــبهــم او
أعـجم ال يـدخـل يف حيــز اللغـة .وكـذا
احلـال يف الرمـز املكـتوب ،فـاملعنـى من
هـذه الـزاويـة ظـاهـرة لغـويـة تعـبيـريـة
النه يعبـر عـن الصـورة الـذهـنيـة علـى
هـيـئـ ــة جتـ ــري ـ ــد وتعـمـيـم حتـمـلهـمـ ــا
االصـوات والـرمــوز املكتـوبـة ..فهـو من
ه ــذه الـن ــاحـي ــة عــملـيـ ــة فك ــري ــة دون
مـنـ ــازع ..وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى ان معـنـ ــى
ال ـص ــوت واالشـ ــارة املكـت ــوب ــة ظ ــاه ــرة
فك ــري ــة اذاً نـظ ــرن ــا ال ــى الـكلـم ــة مـن
نــاحـيــة ك ــونهــا اداة الـتعـبـيــر حتــدثــا
وب ــالكـتــابــة الـتـي حتـمل ذلـك املعـنــى
ال ــذي ل ــواله مل ــا اعـتـب ــر ذلك الـص ــوت
وتلك االشــارة املـكتــوبــة ضـمن حــدود
اللغـة .امـا الكلمـة من حيـث هي رسم
مـكـتـ ــوب او صـ ــوت مـن ـطـ ــوق بـه فهـي
ظــاهــرة لغــويــة اذا نـظــرنــا الـيه ــا من
حـيث كـونهـا االداة االجـتمــاعيـة الـتي
حت ـمـل الفـك ـ ــر وجت ـ ـس ـ ــده وت ـ ــوضـحه
وتنقـله بني النـاس .فـالكلمـة اذا كيـان
واحد مـتماسك فكـري وأداة يف الوقت
نف ـسـه تعـب ــر عـن الـفكـ ــر عل ــى هـيـئ ــة
صـوت ورمــز مكتـوب ،وهـذا هـو جـوهـر
اللغـة واصغـر وحـدة يف بنـائهـا ،أي ان
الـكلمـة بــالتعـبيـر الـكيـميـاوي جـزيء
( )Molecclesالـ ـل ــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــي
كجــزيء املــاء الــذي هــو اصغــر وحــدة
مـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاس ـك ـ ـ ـ ــة فـ ـيـه م ـ ـ ـ ــؤلـف ـ ـ ـ ــة م ــن
الهيــدروجني واالوكــسجني وكــاخلليـة
يف حالـة النبات واحليوان (مؤلفة من
النواة الـسايتـوبالزم بالـدرجة االولى)
وكالذرة بـالنسبـة للجماد (مـؤلفة من
اجل ــزيـئ ــات ( )particlesوالـكلـم ــة
جتريد وتعميم من حيث معناها ،أي
ان املعنـى جـزء ال يتجـزأ مـن الكلمـة.
واملعنى فكر يف الوقت نفسه.
فــالكـلمــة فكـر مـلتـحم بـصـوت يــشيـر
الــيه ورمـ ــز مـكـتـ ــوب ي ـ ــدل علــيه .وان
االت ـصـ ــال الفـكـ ــري احلقــيقـي الـ ــذي
يح ــدث بـني الـن ــاس ي ـسـتل ــزم املعـن ــى
التـام كمـا يـستلـزم االصـوات والـرمـوز
املـ ــدونـ ــة الـتـي جتـ ـسـ ــده وهـ ــذا الـ ــذي
تفـتق ــر الـيه احلـي ــوان ــات النه ــا تــنقل
الـ ـ ــى بع ــضه ـ ــا االص ـ ــوات ال ـب ـ ــدائ ـي ـ ــة
املـبهـمــة ،واحلــركــات اجلـسـمـيــة الـتـي
تع ـب ـ ــر عــن حـ ـ ــاالته ـ ــا االنـفع ـ ــال ـي ـ ــة،
فالطـائر الذي يخفق بجـناحيه اثناء
الـذعـر ويـصيح ال يقـوم بـنقل املعـرفـة
الـى زمالئه بل هـو يعبـر عن مخـاوفة،
كـمـ ــا ان الـعالقـ ــة بــني الفـكـ ــر والـلغـ ــة
تـنتفـي ايضـا عنــد كثيـر مـن الفنـانني
والـشعــراء الستـعمــالهــا أداة للـتعـبيـر
عـن م ـش ــاع ــرهـم بـص ــرف الـنـظ ــر عـن
صدقها او كذبها.
يتضح هـذا عنـد كبـار الشعـراء العرب
عل ــى هـيـئ ــة مــسخ لـلحق ــائق لغ ــرض
املبـالغة يف املـدح او القدح ،وال بـد من
التنـبيه هنـا الى ان قـولنـا هذا يـنبغي
اال يفـ ـسـ ــر بـ ــأنـه يغــض مـن مـنـ ــزلـ ــة
الشعـر او مكـانته يف حيـاة االنسـان او
انه يـجعل دراسـته ث ــان ــوي ــة االهـمـي ــة
بـالنـسبـة للعلـوم الطـبيعيـة الـتي تقع
وإيـ ــاه علـ ــى طـ ــريف نقـيــض ،ذلـك الن
جمـيع فروع املعـرفة االنـسانيـة ابتداء
مـن الشعـر والفنـون الـرفيعـة االخـرى
صعــدا الــى الــري ــاضي ــات عبــر العلــوم
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة وال ـطـبــيعـيـ ــة اطـ ــراف
متكـاملة يف ثقـافة انـسانيـة مشتـركة،
عـنــدئــذ ال يـنعــزل الــشعــر الــذي هــو
سجل املـشـاعـر االنـســانيــة عن العلـوم
الـطبـيعيــة التـي هي اســاس احلضـارة
املـاديـة احلــديثــة بل يتـمم كل مـنهمـا
صاحبه.

