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  االهداء
  
  

  ...اليك يا نوري جعفر وانت ترقد   ليبيا بسالم
  ...اىل روحك الوهاجة بالعلم الصافية باالدب الرفيع

  ...انيتك املستلة من خلق رفيع وادب ملتزماىل انس
  ....اىل كل من حيب نوري جعفر ويريد االستزادة من علمه الوضاء
  ....اىل االخت الفاضلة جنود اليت عرفتين على نوري جعفر االنسان

  ...حتية حب واعتزاز هلما، اىل والدي الكرميني
ــوري جعفــر      اىل ــة الــيت مــا انفكــت تســالين عــن ن ــيم الغالي والــيت  ام ت

  ....ارهقتها كثريا مبشاريعي الفكرية
  

  ....اهدي كتابي هذا
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
اننــا نطمــح ان يكــون قريبــا ذلــك اليــوم الــذي يتحــول الصــف فيــه اىل   «

ــان        ــه الطــالب لالكتشــاف والبحــث واالستقصــاء وان ك ــرب حيضــر الي خمت
  »الكثري مما يكتشفونه قد توصل اليه غريهم

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  

 
  

  ثلثان من الفطنة وثلث من التغافل
  ....  السرية والعلمـ العالمة الدكتور نوري جعفر 

  
  

 
ــه    -١ ــه وقعــا حــني ينقــل خطوات النــه ادرك ادراكــا  ، ال تكــاد تســمع ل

 :قول املعري -هو ادراك العامل املتواضع–عميقا 

 
 

  
      وال تكاد تسمع الصوت اهلادئ املتهدج الذي ينطلـق مـن حنجـرة طريـة

وال تكـاد تلمـح      ، مع انفراج ابتسـامة حتمـل كـثريا مـن التسـامح والعفـة      
اال الدهشـة واالستبصـار     ، عينيه املتوهجتني الدالتني على الـذكاء املفـرط  

  .ان واحد
مل ينــبس ... النـدى ســريع الـزوال  :  -بعنيوقـد جتــاوز السـ  –قلـت لـه مــرة   

ومل افهـم  ، فهمت انا مـا قلتـه  .لكنه ربت على كتفي وحدجين، ببنت شفة
  .واحنرجت من احلَدج، تربيتته
قال ...سئل مرة عن النصيحة الرتبوية اليت يريد توجيهها اىل جيلنا -٢



 
 

س انـه العالمـة االسـتاذ املتمـر     .)١(»وثلـث مـن التغافـل   ، ثلثـان مـن الفطنـة    »
  ).االبداع واليات الدماغ(الدكتور نوري جعفر صاحب نظرية 

على الرغم من قربي ، ان احلديث عن هذه الشخصية الفذة امر صعب
ان الرجـل مل يـرتك عالمـة    :ولعل هذه الصعوبة راجعة اىل امـر مفـاده    ...منه
ومل يكتــب ، اقصــد العالمــة املكتوبــة.. .ختــص ســريته الذاتيــة -  مكتبتــه–

يرجــع اىل  -اذا جـاز التعــبري  –ويبــدو يل ان تعلقـه هبــذا االمهــال  . ذكرياتـه 
، كـثري السـفر اىل املـؤمترات العلميـة     -رمحـه ا –فقـد كـان   .عدم اسـتقراره 

: اعزز ما ذهبت اليـه  –ويكفي .. .ومتطرف االنزواء عن االضواء، والندوات
يـد  وكـان ير  –االنزواء عن االضواء ان اشري اىل ان السيد محيـد املطبعـي   

ليكتـب لـه   ، اتصـل بـاملرحوم الـدكتور نـوري     –اصدار موسوعته عن الرواد 
ومل يطــق ، غــري انــه كــان مياطــل حبجــج كــثرية، عــن حياتــه وســريته العلميــة

، وحــني حدثتـه بــاالمر .. .فقــد اتصـل بــي مـن اجــل اقناعـه   ، املطبعـي صـربا  
ــذارا شــديدا  ــه ، اعتــذر اعت ــزعم  –الن مل يقــدم اي شــيء يســتحق   -كمــا ي

وحـني ذكرتـه بصـفات    .. .ومل يكن هو شيئا حتى يكتب عـن نفسـه   ،الذكر
  .لست عاملا. .اهنم يبالغون: قال، العامل اليت التصقت به
وخيفـض دماغـه   ، كان الرجل يطـاطئ راسـه العـايل   ، هبذا التواضع اجلم

رئاسة الـس الـدويل للموهـوبني    «هذا الرجل هو الذي اختارته . .املوسوعي
مخســـة مـــن العلمـــاء النفســـانيني   العـــامل اللقـــاء  مـــن بـــني ...   امريكـــا

ــن   ــاك عـ ــانية هنـ ــة ونفسـ ــرات تربويـ ــادة   : حماضـ ــذة   مـ ــدرة العقليـــة الفـ القـ

                                                
 


 



 
 

كــان الــدكتور نــوري جعفــر احملاضــر العربــي الوحيــد الــذي   )١(»....الرياضــيات
اسهم   هـذا املـؤمتر الـذي عقـد    مدينـة سـانت لـويس االمريكيـة للمـدة          

   )٢( ١٠/١١/١٩٨٤-٦من 
ــة   : قلــت -٣ ــرتك املرحــوم مــا يشــري اىل ســريته الذاتي غــري انــين  ، مل ي

ــات مــن مصــدرين مهمــني       ــض املعلوم ــى بع : االول:اســتطعت احلصــول عل
مقابلــة فريــدة اجرهتــا االديبــة ابتســام  :واالخــر ، ســجل اخلدمــة  الشخصــية 

فيـه  ، سـجلت علـى شـريط فيـديو     ، عبد ا معـه   منتصـف السـبعينيات   
ــة مهمــة ت، كــثري مــن القطــع  الهنــا تلقــي اضــواء كاشــفة علــى   ، لــك املقابل

ــة   ــك  ، ســريته الذاتيــة والعلمي ومــا تيســر يل مــن مكتبتــه    ، وعلــى وفــق ذل
ــا مــين     ، كانــت هــذه االســطر ، العــامرة ــاره الــيت اخــذت وقت فضــال عــن اث
  .وتتبع املفقود، جلردها
كـان بيـت اخيـه    ، االسـود واالبـيض   :منذ ان غادرت دائرة اللونني -٤
ومن ضمن هذه االلـوان  ) قوس القزح(يتنفس الوان ، جعفر راضي :االمي

ذلـك هـو   ، وذهبيـة ، تشهق منه الوان ملكية زاهرة حبـروف فضـية  ، لون هبي
لـون الكتـب الـيت كـان يرسـلها املرحـوم العالمـة الـدكتور نـوري جعفـر مـن            

ليقـرأ فيهـا ولـداك يـا     ، هو قضاء القرنة، بغداد اىل قضاء   اقاصي اجلنوب
ويتعرفـا   –تقول رسالة بعث هبا بيد من أئتمنه حزمة كتـب  كما  –راضي 

 .على مشس ال تغيب
كـان  . .وتركض بي خيول الـزمن الـيت جتـر عربـة مـن قصـب نـدي        -٥
ت على خدي بأنف) راضي( :االمي كلما انغرسـت  ، وحلية تضايقانين، يرب

                                                
 -   
  



 
 

ثــم أســأله ؟ايــن اخــوك؟  ، فأتضــايق مــن شــدة لصــقه ، وأرنبــة انفــه، قبلتــه
وبصــوت متهــدج جييــب  ، وتــربق عينــاه شــيبا ، ره حســرياعمــي؟ يرتــد بصــ 

 .)ال اعرف اين؟... بغربته( :بقسم
: االوىل: و  يديـه حقيبتـان  ، مرحتال، وغاب عنا، عن عمي، غبت اذن
ومســودة ، وورق، اقـالم :عدتـه وعديـده  : -علـى خفتـها وثقلـها    -هـدلت كتفـه  

ــد  ــدة    : واالخــرى . كتــاب جدي ــق زاه ــه مــن اربطــة عن ــأ ل ــا هتي ــدال، م ت وب
شهدت معه السكن   حله وترحاله   بعض من ارض ا.  

ــوتي   -٦ ــزمن مــن فت ــه   املركــز  ، ومــن شــيخوخته ، ويأكــل ال اللتقي
وهو حياضـر عـن نظريتـه املوسـومة      -  السبعينيات –الثقا  جلامعة البصرة 

، النظريــة الــيت بســطها باســلوب رائــق وشــائق.. .)االبــداع واليــات الــدماغ(ب
، يهد حيل منلة ليشيد له احلاضرون متثـاال مـن قـوة علميـة    وبتواضع ثقيل ال 
انه التواضـع الـذي هـو    . صفق هلا اجلمع العلمي حبرارة، ونفاذ شخصية فذة

  .سبب من اسباب القوة
ـت  ،   الثمانينيــات ، كنــت   بغــداد  ، و  الــزمن الرابــع   -٧ مشَمـ

ت وتنفسـ ، النخلـة الـيت ترضـعه علـى كـربه وعلـو قـدره مترهـا         :رائحة عمته 
واملصـــدر ، تـــراب مكتبتـــه الـــيت حتتضـــن املصـــدر العربـــي النـــادر املضـــيء  

فضـال عـن ختصصـه الــذي    ، )تشـريح الـدماغ  (االجـنيب الـذي فـتح لـه بـاب      
غري انين مل احظ منـه بصـحبة   ، بلوره استاذه الكبري الفيلسوف جون ديوي

له وانشــغا، النــه كــان ذا ارحتـال دائــم اىل املــؤمترات العلميـة العامليــة   ، وافـرة 
وطبيعـة االنسـان    ، واالصـالة واالبـداع  ، والفكـر ، واللغـة ، مبدارس املوهوبني

معهـد بـافلوف للدراسـات    «  ضوء فسلجة بافلوف الذي صاحبه   معهده 
جـراء   -من خلـق ا  –وراى كيف تدرس فيه معلمة ... »النفسية والرتبوية



 
 

–  بـاربع   ):4(وكيـف قـرأ جـرو انيـق الـرقم     ، مـادة احلسـاب   –من خلق ا
) اجلرائـي (نظـام الصـف   ، وكيف اخـل جـرو اخـر ضـعيف البصـر     ، نبحات

ذلك ان ضعف بصره اغلق فتحـة   ، ليجيب بتسع نبحات ، خمطئا زميله
ــبح، )4(ال ــط     . .)9(لتصـ ــذا الغلـ ــتهزئ هبـ ــاح تسـ ــة نبـ ــف حزمـ ــدا الصـ فغـ

 !!! الشنيع
ما زلت ارويها لطلبيت اجلدد   كـل بدايـة سـنة    .. .تلك حكاية ال تنسى

  .دراسية
  :يقول) سرية وذكريات(  برنامج  -٨

  نظـر اهـل    –غـري ان اباهـا   ، ووالدتي بنت عمـه ، والدي فالح بسيط
ــا . .اكثـــر وجاهـــة مـــن ابـــي  -البلـــدة ــبري     -  احلقيقـــة –وهلـ االثـــر الكـ

كــان ذلـــك    ) القــران (وتقــرأ  ، كانــت هادئــة وكــثرية التحمـــل   ، تكــويين 
  .ويل شقيق واحد هو راضي. .العشرينيات

ت امي علـى الوالـد أن    ١٩٢٦وفتحت مدرسة ابتدائية   القرنة سنة  احلّ
بعــد ..مــانع ومــانع بعنــف، ويســجلين   املدرســة، ويأخــذ شــقيقي، يأخــذني
انـا   ، ذلك االخ اكثر هدوءا مـين .. .هو مل يكن يرتاح يل كثريا... هذا اقتنع

ــدي  ــات(ممكــن عن ــا مــن    ، )حرك ــد ان تســجيلي   املدرســة كــان نوع  فاعتق
اخـذني  .قالـت امـي خـذه   ، واشـار ايل ، اخـذ هـذا فقـط   ) والدي(قال. العقوبة

دخلنــا املقابلــة مــدير املدرســة .واعطــتين والــدتي القــران، والــدي اىل املدرســة
هـذا ابـين اريـد ان    : قـال والـدي  . الطيب الذكر االسـتاذ ياسـني املـال حـويش    

ال يطــاق ارجتفــت بشــكل ... طلــب املــدير ان اقــرا.وهــو يقــرا القــران، اســجله
ومل . .وفتحتـه ال علـى التعــيني  ، قبلتـه .. تناولتـه . حبيـث وقـع القـران مـن يـدي     

: وبـدأت اقـرا االيـات الـيت حفظتـها بشـكل مـذهل        .انظر اليـه كنـت ارجتـف   
 فوجـدني   ، نظـر .. .تعـال بقربـي  : انتبه املدير قال. اخل.... تبت يدا، احلمد



 
 

  .ف الثانيوسجلين   الص، شجعين.. .امسك القران باملقلوب
ب املدرسة بشكل ال يوصف  -٩ ح  -كما يقول   سـرية وذكريـات  –أَ

وكـان  ، وبالتـاريخ  ، واللغـة العربيـة  ، وكان اهتمامه الكبري بدرس الرياضيات
 -يكـره ولـيس يتضـايق   –ويتضـايق   ، واالعمـال اليدويـة  ، يتضايق من الرسم

  وحني سالته ابتسام عبد ا ملاذا؟. كما يقول من اجلغرافية
جيــب ان حنفــظ .بــدأنا باجلغرافيــة ســفرة بالقطــار مــن بغــداد اىل البصــرة  -

واذا اخطـأ  ، طبعـا حفظهـا صـعب   ، امساء احملطات الـيت يقـف فيهـا القطـار    
وعنـدما حنفظهـا   ، او قدم حمطة اخرى فـاملعلم ال يرمحـه  ، احدنا   حمطة
، جيـب ان يعـود اىل بغـداد   ، فـان القطـار ال يبقـى   البصـرة    ، بشق االنفس

طبعــا . وهــذه صــعبة جــدا، جيــب ان حنفــظ احملطــات بالطريقــة املعكوســة  هنــا
.. بـالبلم ..انـا عشـت   قريـة امسـع باملشـحوف     ، القطار مل امسع به من قبـل 

  .هذه وسائل نقل
كليـة الرتبيـة   (وجيـيء اىل دار املعلمـني العاليـة    ، ويتخرج   الثانويـة  -١٠
والبعلم ، يسمع بالرتبية وهو مل، وينسب اىل فرع الرتبية وعلم النفس) االن

  .النفس
ولكـن الظـروف املاديـة    ، لقد كـان يرغـب   الـدخول اىل الكليـة الطبيـة     

 -بعـد ان تعرفـت علـى ختصصـي     -ولـو خـريت  « يقـول  ، حالت بينه وبينها
ولو يطلـب مـين   ، فلن ادخل اال اىل كلية الرتبية اقصد دار املعلمني العالية

ــص ــص اال   الرتبيـــة، ان اختصـ   –الهنـــا ، وعلـــم الـــنفس، فلـــن اختصـ
  .»اصبحت جزءا مين -الواقع

 »معهـد الرتبيـة العـايل   «يذهب اىل القاهرة اىل معهـد يسـمى   ، بعد ذلك
انتفـع املرحـوم منـه    ، عميده رجل معـروف امسـه االسـتاذ امساعيـل قبـاني     

بعد ذلك ذهب اىل الواليـات  ، وانتفع ايضا من عبد العزيز القوصي، كثريا



 
 

اذ صـارت  ، )جون ديوي(حظه انه اتصل بالفيلسوف ومن حسن ، املتحدة
  .له عالقة شخصية معه

اذ كان يصله شكر كـل ثالثـة   ، كان   ذلك الوقت من الطلبة البارزين
وكـان الشـكر بتوقيـع    ، كانت تصـل اىل السـفارة العراقيـة   ) الدرجات.(..اشهر

ــذاك   ــوبي :الســفري ان . اســتمرت دراســته مخــس ســنوات  .علــي جــودت االي
  .والدكتوراه ثالث سنوات، بسنتني املاجستري

، بالعــامل) ســرية وذكريــات(حــني وصــفته ابتســام عبــد ا   برناجمهــا  
  : وصاحب نظرية اجاب

ومثـل مـا قـال    .. اعتقد اهنا كثرية علـي  ..)عامل(وكلمة . .اشكر لك -
  : أمحد شوقي 

 .ان هذا احلرير كثري على الرمة البالية -
 .ومتصل به، انا   الواقع طالب علم -

ــالته   ــه     : وحــني س ــل لــديك مشــروع معــني تفكــر في ــاب قيــد  ، ه او كت
، عنــدي حبــث عــن القــدرات العقليــة النــادرة   الرياضــيات  : التنفيــذ؟اجاب

ــة  ــل   ، مكتــوب باللغــة االنكليزي ــه اىل جامعــة لنــدن وقُبِ ، هــذا البحــث قدمت
الن قســما مــن املصــادر غــري  ، وجيــب ان اذهــب اىل لنــدن حتــى اســتكمله 

  )١(عراقمتوافرة   ال
  عود على بدء

وقائع تزوير انتخاب النواب   القرنة ملصلحة السـيدين  (  كتابه  -١١
الـذي صـادرهت احلكومـة وهـو   املطبعـة      ) محيد احلمـود وامحـد النقيـب   

وموقعــه الســيد حممــد منصــور  ، ٢١/٧/١٩٥٤ذي التــاريخ )الوصــل(مبوجــب 
                                                

  



 
 

ــا (....) كاتـــب معاونيـــة : ــاء (وحتـــت عنـــوان ، كلمـــة مل اســـتطع قراءهتـ اقصـ
  هــذه الصــفحة ومــا بعــدها  ) ١٢٤ص، الــدكتور نــوري جعفــر مــن اخلدمــة 

، يتحـدث الـدكتور نـوري عــن مقابلتـه رئـيس الــوزراء انـذاك ارشـد العمــري       
ــاالت   الصـــحف العراقيـــة    ــر املرحـــوم مقـ ــر  ، بعـــد ان نشـ ــري اىل تزويـ تشـ

والعمـل ضـده مرشـحا عـن     ، احلكومة االنتخابات لصاحل االثنني املـذكورين 
  .القرنة قضاء

  :انقل ما نصه
ــوزراء « ــيس الـ ووجـــدت   غرفتـــه كـــال مـــن وزيـــر    ،دخلـــت علـــى رئـ

ــا جالســني امامــه علــى اجلانــب    ،والســيد كامــل الســامرائي ، االقتصــاد وكان
فسـلمت فلـم يـرد    ، الثاني من طاولته يتلقيان منه بعض االوامر ويسـجالهنا 

وكــان ، سومل يــاذن يل رئــيس الــوزراء بــاجللو ، واحــدا منــهم علــي الســالم 
فوجه يل طائفة من ، رئيس الوزراء على جانب كبري من التازم واالمتعاض

االســئلة بلهجتــه االرشــدية املعروفــة تتصــل بــامسي ونــوع دراســيت وحملــها   
  :ثم جرت بيننا احملاورة االتية.. .ومسقط راسي

انت اللي سويت كـل هلخبصـات واخلـرابيط والقلـة بـالغ      : رئيس الوزراء
    القرنة؟
  .احلكومة هي اليت فعلت ذلك وانا احد ضحاياها! كال: جعفر نوري

لـــيش تكتـــب بالصـــحف مـــا تعـــرف هـــذا ممنـــوع علـــى  : رئـــيس الـــوزراء
  ؟.املوظفني

ــر  ــوري جعفـ ــام ماســـاة       : نـ ــراي العـ ــرح للـ ــى اشـ ــحف حتـ ــب بالصـ اكتـ
  .االنتخابات   القرنة
لـــيش مـــا قـــدمت شـــكاية للمراجـــع املختصـــة حســـب  : رئـــيس الـــوزراء

  االصول؟



 
 

ارسلت لفخامتكم اكثر مـن مئـة برقيـة   مجيـع تفاصـيل      : عفرنوري ج
  .تزوير االنتخابات   القرنة

مـا  .انا مشـغول بوضـع قـوانني للدولـة    ، ما تدري انا ما اقرا: رئيس الوزراء
  .عندي وقت اقرا
انـا شـنو ذنـيب يافخامـة الـرئيس اذا انـت مـا تقـرأ شـكاوي          : نوري جعفر

  .الناس   مثل هذه االمور اخلطرية
قاهلـا بشـدة متناهيـة عنـدما حـاول      (طلع ايـدك مـن جيبـك   : رئيس الوزراء

  .)نوري جعفر ان خيرج منديله من جيبه
ــا فخامــة الــرئيس    :نــوري جعفــر  ــا لســت فراشــا ي ــز   ، ان ــا موظــف اعت ان

  .بكراميت
وقد وضع نظارته علـى الطاولـة وابتسـم ابتسـامة مل افقـه      «: رئيس الوزراء

لداخلية فصلك ولكن ليس مـن اليسـري علـي    لقد اقرتحت وزارة ا. »معناها 
  .ان افصل دكتورا

  .انا اطلب منك الكف عن مواصلة الكتابة   الصحف
هل قرامت ما كتبته   الصحف ؟ وهل هو من النوع الـذي  : نوري جعفر

ــة    ــات   القرن ــا اروي قصــة االنتخاب لقــد اشــرتكت    ، يســبب الفصــل؟ ان
وتكبـدت خسـائر ماديـة    ، خـامتكم االنتخابات باعتبارها حرة كمـا صـرحتم ف  

  .ومعنوية جسيمة
كلــي هــل ستواصــل الكتابــة   الصــحف ام تكتفــي مبــا  : رئـيس الــوزراء 

  واال سافصلك؟ ، نشرته
ــر  ــة    : نـــوري جعفـ ــاة القرنـ ــة   الصـــحف الشـــرح مأسـ ساواصـــل الكتابـ

  .االنتخابية ولتفعل احلكومة ما تشاء
  )١٢٦-١٢٤ص........(



 
 

وشجاعا، املا وحكيماكنت   شبابك مس.. رمحك ا.  
ثلثـان مـن   :كنت   شيخوختك تـؤمن حبكمـة تقـول    ، رمحك ا ثانية

  ...الفطنة وثلث من التغافل
ولكـن بثقـل حجـر كـريم     ، فطنتك وتغافلك جعـال منـك خفيـف الـوزن    

  .نادر
وهدى ا اجلامعات اليت اسسـت بعـض كلياهتـا ان    .. رمحك ا ثالثة

ة بـاخرين مل خيلـدوا حرفـا واحـدا       تسمي قاعة من قاعاتـك بامسـك اسـو   
لك.. .صفحاهتم رمحك ا تاركا للكتاب تقديم نفسه ، فقد قدمت.  

  
 

  .نوري جعفر علي •
كــان هلــا االثــر الكــبري   ، حليمــة بنــت حممــد علــي اجللــيب :امــه  •

 )١(توجيهه وتنشئته
 ١٩١٤ولد   قضاء القرنة مبحافظة البصرة   العام  •
- ١٨/١٠/١٩٣٦معلمــا   مدرســة القرنــة االبتدائيــة للمــدة مــن  عــني  •

٣١/١٠/١٩٣٨ 
 ٢١/٨/١٩٤٣-٦/١٠/١٩٤٢: ٢معارف لواء اخلدمة –مفتش  •
 ٢٢/٨/١٩٤٣:معارف لواء كربالء –مفتش  •
 ١٠/١/١٩٥٠ -٢٥/١٠/١٩٤٣:استقالة–خارج اخلدمة  •
 ١٩٤٨نال درجة املاجستري من جامعة والية اوهايو سنة  •

                                                
  
  



 
 

The Ohio state university 
  ١٩٤٩دكتوراه فلسفة من اجلامعة نفسها سنة : نال درجة الدكتوراه  •
 ٩/٣/١٩٥٦ -١٨/٧/١٩٥٤مفصول من اخلدمة  •
 ٦/١١/١٩٥٩-١٠/٣/١٩٥٦:كلية الرتبية  –استاذ مساعد  •
 ٢٢/٣/١٩٦٣-٧/١١/١٩٥٩:وزارة التخطيط –مدير عام الدائرة الثقافية  •
 ١٤/٩/١٩٧٠ -٢٣/٢/١٩٦٣:خارج اخلدمة مفصول  •
 ١/٥/١٩٧٢-١٥/٩/١٩٧٠:االداب–استاذ مشارك  •
 ٧/١٠/١٩٧٣-٢/٥/١٩٧٢: االداب/استاذ •
 ٢/٥/١٩٧٥١-٨/١٠/١٩٧٣: كلية الرتبية/استاذ •
ــو     • ــا ٧/١١/١٩٩١تــ ــا  ،   ليبيــ ــن فيهــ ــاعفات  ٢ودفــ ــبب مضــ بســ

، )اغتيــال العقــل العراقــي (وكــل مــا نشــر عــن وفاتــه مــن   .االنفلــونزا
 .امنا هو عار عن الصحة) لص يقتله(و

  

 
 

 
، مطبعــة املعــارف، بغــداد، برترانــد رســل، مرتجــم، السـلطة والفــرد  -١

  .م١٩٥٠
                                                

  
 

 


 



 
 

 ١٩٥٢، الرتبية وفلسفتها -٢
 ١٩٥٤، وقائع تزوير انتخابات النواب -٣
 ١٩٥٤، مطبعة الزهراء، بغداد، التاريخ جماله وفلسفته -٤
 ١٩٥٤، مطبعة الزهراء، بغداد، حياته وفلسفته، جون ديوي -٥
 ١٩٥٥، لوم الطبيعية واثرها   سري املدنية احلديثةالع -٦
 ١٩٥٦، مطبعة دار احلديث، بغداد، علي ومناوئوه -٧
 ١٩٥٧، مطبعة الزهراء، بغداد، فلسفة احلكم عند االمام -٨
 ١٩٥٨، مطبعة الزهراء، بغداد، املبادئ والرجال -٩
 ١٩٥٨، مطبعة الزهراء، بغداد، الثورة مقدماهتا ونتائجها -١٠
  ١٩٥٩، مطبعة الزهراء، بغداد، يةفلسفة الرتب -١١
مطبعـة احتـاد األدبـاء    ، بغـداد ، اقرتاحات لتطـوير التعلـيم   العـراق    -١٢

  ١٩٦٢، العراقيني
  ١٩٧٠، منشورات اجلامعة الليبية، طبيعته وتطوره:الفكر -١٣
  .١٩٧١، مطبعة الزهراء، بغداد، اجلهاز املركزي العصيب -١٤
  .م١٩٧١، لتوميمكتبة ا، الرباط، اللغة والفكر -١٥
١٦- CREATIVITY AND BRAIN MECHANISMS ،

  ١٩٧٦، مطبعة الزهراء، بغداد
أصـوهلا الدماغيـة وجـذورها    ، األصالة   شـعر أبـي الطيـب املتـنيب     -١٧

  ١٩٧٦، مطبعة الزهراء، بغداد، االجتماعية   ضوء فسلجة بافلوف
ــافلوف     -١٨ ــة اإلنســان   ضــوء فســلجة ب ــداد، ٢ج، طبيع مطبعــة  ، بغ

  ١٩٧٧، لزهراءا
، التقــدم العلمــي والتكنولــوجي ومضــامينه االجتماعيــة والرتبويــة       -١٩



 
 

، منشــورات وزارة الثقافــة والفنــون، بغــداد، ١٣، املوســوعة الصــغرية
١٩٧٨  

، مكتبـة التحريـر  ، بغـداد ، طبيعة اإلنسان   ضوء فسـلجة بـافلوف   -٢٠
  ١٩٧٨، ٢ط
ــة  منشــورات، بغــداد، األصــالة   جمــال العلــم والفــن   -٢١ وزارة الثقاف

  ١٩٧٩، واإلعالم
مطبعــة جامعــة ، بغــداد، مــع آخــرين، الفكــر الرتبــوي االشــرتاكي  -٢٢

  ١٩٨١، بغداد
، وزارة الثقافـــة واإلعـــالم، اجلوانـــب الســـيكولوجية   أدب اجلـــاحظ  - ٢٣

١٩٨١  
، آراء ومواقف تربوية ونفسية صـائبة   الـرتاث العربـي اإلسـالمي     -٢٤

  ١٩٨٢، افة واإلعالممنشورات وزارة الثق، بغداد
ــات الرتبويــة   جمــال التنميــة االقتصــادية   الــوطن       -٢٥ دور املؤسس

  ١٩٨٣، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، العربي
  ١٩٨٥، دار ثقافة األطفال، بغداد، اخليال العلمي   أدب األطفال -٢٦
شـؤون  دار ال، بغـداد ، طبيعة النوم واالحالم   ضوء علوم الـدماغ  -٢٧

  ١٩٨٦، )٢٦٥(املوسوعة الصغرية ، الثقافية العامة
، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، مـــع احلريـــري   مقاماتـــه -٢٨

  ١٩٨٦، )١٩٠(املوسوعة الصغرية
، بغـداد ، مع آخـر ، افاق تربوية رحبة   الرتاث العربي اإلسالمي -٢٩

  ١٩٨٧، وزارة الرتبية
، دار ثقافـة االطفـال  ، بغـداد ، عامة مبادئ–رعاية الطفل   األسرة  -٣٠

١٩٨٧  



 
 

ــل وتربيتـــه     -٣١ ــري منـــو الطفـ ــة   تفسـ ــداد، آراء حديثـ دار ثقافـــة  ، بغـ
  ١٩٨٧، االطفال

 ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، احلــب بــني القلــب والــدماغ -٣٢
  ١٩٨٧، )٢٩٠(املوسوعة الصغرية 

ــال    -٣٣ ــال العلمــي وعــامل األطف ــداد، ادب قصــص اخلي ــة  دار، بغ ثقاف
  ١٩٨٧ ، ٢ط، األطفال

٣٤- Fandamentals of Neuropsychology ،published by 

Graphic Movement 155 ،Cross Road London ،1988  
بغــداد دار ، وجــائزة نوبــل وبــني اجلــاحظ وجــورج برنــارد شــ:كتابـان  -٣٥

  ١٩٩٠، املوسوعة الصغرية، الشؤون الثقافية العامة
وزارة التعلــيم العــايل   ، بغــداد ، مــع آخــر  ،جمــاالت الرتبيــة اخلاصــة   - ٣٦

ــة ، والبحــث العلمــي  ــة   ، هيئــة املعاهــد الفني ــة دار احلكمــة للطباع مطبع
  ١٩٩١، والنشر

  

 
 

ــوبني     - ١ ــة املوهـ ــاليبها   رعايـ ــعوب وأسـ ــارب الشـ ــة   جتـ ــر دراسـ ، تقريـ
مديريـة الرعايـة العلميـة     - مؤسسة البحث العلمي–اجلمهورية العراقية 

  .م١٩٧٥/آذار /٢٧- ٢٤، بغداد، ة رعاية املوهوبنيندو، العامة
اجلمعيـة العراقيـة للعلـوم الرتبويـة      ، معلم جديد من اجل التنميـة  -٢

ــية ــرب  ، والنفســ ــري األول للرتبــــويني العــ ــؤمتر الفكــ ــداد، املــ ، بغــ
 ١٩٧٥، حزيران/٧/١٥



 
 

حلقـة دراسـية نظمهـا    ، مسؤوليات األسرة واملدرسة   تربية الطفل -٣
ــاء   ــام لنسـ ــاد العـ ــرة    االحتـ ــة البصـ ــراق وجامعـ ، ١٥/١/١٩٧٩-١٣العـ

 .بناء الطفل   اخلليج العربي بناء للمستقبل العربي: بعنوان
ضــمن ، اخلصــائص العقليــة والنفســية للطفــل   مرحلــة احلضــانة  -٤

، ٢٧/١١/١٩٧٩-٢٥حلقة دراسية أقامها االحتاد العـام لنسـاء العـراق    
 .تطورهاواقع دور احلضانة   القطر العراقي وآفاق :بعنوان 

 ، تشــرين الثــاني، منــاهج الرتبيــة اخلاصــة وأســاليب التــدريس فيهــا   -٥
 )غري منشور( ١٩٧٩

املـؤمتر القطـري   ، أمهية رعاية الطفل قبل مرحلة الدراسة االبتدائية -٦
وزارة العمــــــل ، ١٩٧٩/كــــــانون األول/١٣-٩، بغــــــداد، للطفولــــــة

 .اللجنة الوطنية للسنة الدولية للطفل، والشؤون االجتماعية
ــوقني واملوهــوبني    جتــا -٧ ــال املتف ــة األطف ــض الشــعوب   رعاي ، رب بع

معهـد التـدريب   ، املديريـة العامـة لإلعـداد والتـدريب    ، وزارة الرتبية
 ١٩٨٠، مايس -الدراسات–الرتبوي 

مركــز ، جامعــة بغــداد، دور املؤسســات الرتبويــة   جمــال التنميــة -٨
 ١٩٨١، البحوث الرتبوية والنفسية

دليـل املـؤمتر العربـي    ،  الوقاية من اجلرميـة دور املؤسسات الرتبوية   -٩
ــاعي   ــدفاع االجتمــ ــر للــ ــادي عشــ ــدفاع   ، احلــ ــة للــ ــة العربيــ املنظمــ

ــاعي ــة ، االجتمـ ــة العامـ ــاط، األمانـ ــة، الربـ ــرب، طنجـ -١٩، املغـ
 ١٩٨١)/تشرين أول(أكتوبر/٢٣

 الوقائع ، أسس انتقاء وإعداد الكادر املشرف   مدرسة املوهوبني -١٠
 



 
 

-١٥، وهـــــوبني املعقــــــودة   بغــــــداد الكاملـــــة لنــــــدوة رعايــــــة امل 
 ١٩٨٣/شباط/١٧

حماضرة معـدة لإللقـاء   املوسـم الثقـا      ، تأمالت   الشيخوخة -١١
 ٢٥/٢/١٩٩٠الســاعة الثامنــة مــن مســاء يــوم األحــد  ، لنــادي العلويــة

 ).غري منشور(
ــانني والعلمــاء    -١٢ ــذكر ، آراء   تفســري طبيعــة األصــالة عنــد الفن مل ت

 .رتهالسنة وال املؤسسة اليت نش
ــان   - ١٣ ــد اإلنسـ ــة عنـ ــاة العقليـ ــتلزماهتا   ، احليـ ــلجي ومسـ ــها الفسـ جانبـ

 .مل تذكر السنة وال املؤسسة اليت نشرته، االجتماعية
 

  
 

، جريـدة اجلمهوريـة  ، علـم نفـس اخلـوارق   ، ظواهر سـيكولوجية غامضـة  
  .٢٠/٥/١٩٧٥عدد يوم االثنني 

  
  

 
  

  
  
  
  



 
 

  
  
  

 
  

 
 ..كان أبي  مبثابة الصديق الو  متفهم لعقليـة كـل فـرد منـا انـا واخـوتي      

كان دافئ   تعامله معنا ومنفتح جـدا ملتطلباتنـا وكـرس حياتـه لعلمـه ولنـا        
فبعــد رحيــل والـدتنا رمحهــا ا   ســن مبكــره وبعــد   بكـل معنــى الكلمــه 

أصـبح ابـي لنـا مبثابـة األم واألب   أن واحـد       أخي علي بفرته قليله  والدة
ورعايـه ال مثيـل هلـا     معنا قـد أشـعرنا حبنـان    اخلاص وبالفعل وجوده وبتعامله

حلظــــه  فبــــنفس بطريقــــه الميكــــن وصــــفها ليملــــئ فــــراغ رحيــــل والــــدتنا 
ــدتي رحيــل ــا   وال ــه احلقيقــي  كــان هــو حمتضــنا لن ــة حبب األثــنني معــا     مبثاب

تلــك اللحظــه جنــد نفســه لنــا وضــحى مبــا تبقــى مــن عمــره     واحدومنــد أن
تـركتكم أمانـه   عنقـي وجـب      يكرر علـى مسـامعنا أمكـم    ألجلنا كما كان

مـن  .رمحة ا على روحهمـا الطيبـه   احلفاظ عليكم كما لو كانت هي معنا
املواقــف الــيت أســتأثرتين   شخصــه وتربيتــه كــان شــديد الدقــه   االلتــزام  

يصــحى بــاكرا جــدا يبــدأ يومــه بالرياضــه وشــرب القهــوه    ..املواعيــدبالوقــت و
النسكافه باحلليب ويعملها بطريقته اخلاصـه جـدا وهـذه الوجبـه الوحيـده لـه       

                                                
 

 



 
 

فكان رمحة ا عليـه يتبـع نظـام غـدائي خـاص بـه وبأنتظـام مـابني         . لألفطار
دمـث اخللــق   حمــافظ علـى مراقبـة وزنـه وينــام مبكـر    ..املسـلوق واملشـوي فقـط   

لرأيهـا وحبسـب    رقتـها ومعتـربا      التعامل مع املرأه مراعيـا  فائق ن احرتاميك
ومن خالل تعامله معنا   مراحـل   وهذا ما نشأت عليه ،مستواها الفكري 
وأنعزل بأفكـاره منزويـا     عشق العراق بكل تقلباته السياسيه   .العمر املختلفه

أي خيـالف ملـا كـان    أكراما لنا من تبعات اي ر وبعيدا من اي تدخل سياسي
وخوفا علينا من اي سوء او ضـرر  طفـوليت أذكـر انـين     . عليه الوضع العام

كنت اقرأ عليه من قصص اخلالـدين وهـي سلسـله معروفـه انـذاك لألطفـال       
كنـت اقراهـا لـه    ..كـوري  عن قصص املشاهري كشكسبري وهيلني كريي ومدام

معرفه ونطق اللغـه    ساعة القيلوله وهي طريقه غري مباشره كي يتسنى يل 
العربيــه الــذي كــان هــو ملــم ومولــع هبــا ألقصــى حــد وبالتــايل معرفــه حيــاة     
املشــاهري الــذين وصــلوا بطمــوحهم اىل العامليــه بعلمهــم او اكتشــافاهتم كــان   
اغلب حياته اسـتاذا خـارج العـراق ومل أكـن اعلـم السـبب انـذاك نلتقيـه           

ــاء العـــامل وخاصـــه  العطـــل الصـــيفيه والربيعيـــه واالعيـــاد   خمتلـــف ار  جـ
يراسلنا اينما كان ويرسل يل كارتات كـل أسـبوع اىل بريـد مدرسـيت     .بريوت

  .الراهبات   باب الشرقي معربا عن حبه وتواصله الدائم برغم املسافات
نقطه أخرى قد زرعت داخلي حب التواصـل مـع االخـرين ولـو بكلمـه      

مــه طيبــه تــزرع  تــذكرنا بالعالقــات االنســانيه وبالتواصــل احلســي البســيط كل 
االمل   احملبه امجل مراحل حياتي هي طفوليت حيـث اشـاركه احالمـي    

اذكـر منـهم انــين   ..واستشـريه ومـا أريـد ان اقــوم بـه عنـد بلـوغي ســن الرشـد       
ــاء     ــه للغن ــه فني ــا ان نقــوم بعمــل فرق وبالفعــل .ورفيقــات يل   املدرســه احببن

 المانع لـدي شـرط   فلم مينعين بل قال يل..اطلعته على األمر كي استاذن منه
وبعفوية الطفولـه طلبـت منـه ملحـة     ..ان تكملي شهادة الثانويه ولك ماتشائني



 
 

ــه ســيقوم        ــد احــدى رفيقــاتي ملنعــه هلــا   هــذا االمــر فوعــدني ان ألقنــاع وال
كـم كانـت سـعادتي انـذاك بتفهمـه الالحمـدود       ،،بأقناعه ويتم االمر مبعرفته 

 .وافقين ومل خيذلين   طليبباحالم طفله واستشعرت بفخر انه ابي الذي 

على سبيل املثـال   واذكر انذاك انه حيب ان يلعب معنا العاب خمتلفه منها
تكـــون أخـــيت الكـــربى عليـــاء هـــي امللكـــه وابـــي بـــدور اخلـــادم هلـــا وتقـــوم   

يلعـب معـي لعبـه     شـئ دون ملـل و  أحيـان أخـرى     منه عمل كـل  بالطلب
ه   اللعبه و  هنايه العـام  وحياول ان اكون الفائز) مربعات واحلجر( التوكي

كـي نقضـي    الدراسي يأخدنا للمكتبه لشراء الكتب واىل حمالت األلعـاب 
و  مـره مـن املـرات أشـرتكنا مبســابقه        ، العطلـه مـا بـني القـراءه واللعــب    

ــال  -)جملــيت( ــه لألطف ــاك مســابقه   -جمل ــاريخ    وكانــت هن ــئله عــن الت واس
أجابـة األسـئله وكيفيـه معرفـه      فذهبنا معا اىل املتحف العراقـي للبحـث عـن   

  .احللول
 بدأت مرحله جديده كنقطة  ، بعد رحيل والدتي املفاجئ رمحها ا

بات االمـر عليـه محـل املسـؤوليه الكـبرية لـثالت بنـات عليـاء         ..حتول جذريه
مل  واخـي الصـغري علـي الـذي      ١٠-١٣وخلود وجنود   عمر يتجاوز ما بـني  

على فراق والدتي ووفاءه هلا ألخر يوم مـن  الأخفي حزنه الشديد  .يبلغ عام
خــارج  تــام و  اثنــاء أقامتــه يــربط والــدينا ود عميــق وانســجام  فكــان .حياتــه

ومـن وصـفه   . دون انقطـاع  العراق رسائلهما املتبادلـه بشـكل يـومي وبتواصـل    
ــدائم   ــه ال ــا تعليق ــها  اليه ــدتك بنســاء     (عن ال شــئ يضــاهي امــك فأضــفر وال

بديل اي شـئ بالبيـت كمـا يقـول رائحـة امـك فيـه        يسمح لنا بت ومل). العامل
و  هـذه   .كانت على وضعها كأهنا مازالت على قيـد احليـاة   وحتى مالبسها

ــا          ــاب األم  ودوره ــه و  غي ــا   ســن املراهق ــن عمرن ــه احلرجــه م املرحل
أعطـى والـدي املهمـه ألخـيت الغاليـه عليـاء فهـي كبريتنـا          ،التوجيه واملراقبـه 



 
 

ــارق الســن ا  ــأن واحــد وقــد     وبــرغم ف ــا ب ــا أصــبحت لنــا أمــا واخت لقليــل بينن
قامـت هبـذا الـدور علــى أكمـل وجـه و احلمـد والشــكر هـذا اليعـين اننــا         

ــأخوات    ــا كــ ــا بيننــ ــف فيمــ ــا      ،الخنتلــ ــأتي لنــ ــف اراه يــ ــذه املواقــ ــي هــ ففــ
ــا    عارضــا ــيش طــالع      مســاعدته حلــل اي خــالف بينن ــا ل ــؤاله وبلطــف باب بس
احـدانا وبـالنص    سمع الرد عليـه مـن  ي..ما الذي حدث وما األسباب صوتكم

ــا الداعــي للتــدخل يبتســم ويقــول أعجــب لكــم        ــا هــذا بينن نقــول شــكرا باب
ويـرتك  ! أختالفكم وافرح لكم بأحتـادكم  وعـدم السـماح يل بالتـدخل بيـنكم     

ــأتي يل رســائل      االمــر وبالفعــل ال يتــدخل  ومــن املواقــف األخــرى كانــت ت
ول صـاحب الربيـد يسـتلمها    وعند وصـ ..من صديقات وأصدقاء خارج العراق

والــدي دون ان يفتحهــا ويســلمها كمــا هــي بيــدي ومــرة ســألته ملــا ال تفــتح     
ــذاك     ــائلي وكنـــــت انـــ ــك     " ١٤"رســـ ــذه لـــ ــال يل هـــ ــري قـــ ــن عمـــ مـــ

  تلـك   عـزز ثقـيت بـه واحرتامـه خلصوصـييت     . وخلصوصيتك كيف افتحهـا 
منفــتح املرحلـه املبكــره كــان قليـل األخــتالط باملناســبات األجتماعيـه ولكنــه    

كـان يستضـيفهم   ..معنا ومع صديقاتنا يعرفهم ويتعرف علـيهم وعلـى أخـواهنم   
وكـأهنم أخواننـا وهـو    . ويسألين عنهم وبيتنـا مفتـوح ألسـتقباهلم علـى الـدوام     

ممــا لفــت انتبــاهي انــذاك مل   ،علــى أطــالع تــام اينمــا نــذهب وبصــحبة مــن  
علـى   كسـر ثقتـه بنـا بـل حنـرص كـل احلـرص        يتسنى مبفهـوم عقليتنـا أنـذاك   

توثيقها من خالل معاملته الواضحه واجلليـه حلـدود العالقـات مـع االخـرين      
ومـن اجلـدير بالـذكر عنـد      .بأنفتاح وحتفـظ ومعرفـة حـدود التعامـل وبــأحرتام     

عنـد البـاب ويطلـب وبـأمر رقيـق       زيارة اي ضيف للبيت كان حيرص بأنتظاره
صـارت يل مبثابــة   واليـوم . التعـرف علينـا   منـا السـالم باملصـافحة اليدويـه عنــد    

تبعــا  جــدد أمــد يــدي للمصــافحة األلتــزام األدبــي عنــد التعــرف علــى انــاس 
يقـدم لــه   اذكـر ان لــدينا فـالح يــدعى ابوعبـدا كــان   .علمــين ايـاه انــذاك  ملـا 



 
 

مما يتجلـى   حيث يتحاور معه بنفسه الشاي واحللويات ويتعامل معه كصديق
األجتماعيـه وبـدون   يل بساطة تعامله وتواضـعه اجلـم مـع خمتلـف الطبقـات      

كان شديد احلرص على تفهم نفسياتنا ودائـم احلـوار املفتـوح بيننـا كـل      .متييز
وعنـد اختـاد قـرار معـني خيصـنا برعايـه واهتمـام         حبسـب شخصـينه وأحتياجـه   

بالغني حيث حيدد وقت لألجتماع بنا وأخي الصغري علـي ويطـرح املوضـوع    
ت النظـر املتواجـده لكـل    على مسامعنا ويعطي لنا الوقت بالتعبري عن وجهـا 

ــهائي     ــألته وبتفهمـــه وعقالنيتـــه ليكـــون القـــرار النـ منـــا ومـــن ثـــم يطـــرح اسـ
ــه ــردد    امام ــع دون اي ت ــة اجلمي ــل     ،برضــى وموافق ــذا التعام فمــن خــالل ه

املتحضر وأثناء عملي كمديرة ومسؤوله على عدد من املوظفني طبقت هـدا  
د وحبسـب العـدد   احـدد موعـ   ،النهج مع املوظفني وبالضبط بدات اخلطـوات 

ومتطلبـات املوضـوع يبـدأ النقـاش املفتـوح الواضـح وأخـذ بـاألقرتاح األرجـح          
ــاء املــوظفني علــى     . ومــا يرضــي اجلميــع  وكــم فــرحيت تكــون كــبرية عنــد ثن

أقـول هـذا هنـج ابـي معنـا          الطريقة املثلى بالتعامل معهم وبصورة طبيعيه
ــائج ا     ــه ذات النتـ ــاه ولـ ــه   احليـ ــا اطبقـ ــا انـ ــق  البيـــت وهـ ــه   التوافـ الجيابيـ

حيب الشعر العربي وله كتب عديـده عـن   .واألستمرار بسالمة املبدأ كأساس
التاريخ العربي وفالسفته كاجلاحظ واملتنيب وعمر بن عبد العزيـز وعلـي بـن    

وغالبــا مــا كــان يطــرق مســامعي ابيــات شــعر  ) كــرم ا وجهــه( ابــي طالــب
حلديث مما يعطي لرأيه قوة ليستشهد هبا   خمتلف املواقف او عند سياق ا

ــعر      ــه والشـ ــق اللغـ ــن طريـ ــة عـ ــاع عجيبـ ــوم الـــدماغ     أقنـ ــه علـ ــن اهتمامتـ ومـ
أذكر جيدا عندما أرى منام أذهب اليه ويويل األمر األهتمام األني ..واألحالم

وبدون تردد ويرتك ما لديه ويقول لـنجلس سـويه وأعطـيين تفاصـيله ممـا يـثري       
ن جديد لديك من منامات وكأنـه  دهشيت انه بني حني وأخر يسألين هل م

وال أعلـم السـبب ومـا هـو سـر أهتمامـه هبـا؟ وقـد أهـداني لقـراءة           ، ينتظرها



 
 

  .كتيب من تأليفه عن األحالم والدماغ وتفسري ابن سريين
علـــي باألبتعـــاد عــن كـــل جمـــالس النقاشـــات السياســـيه    كــان يشـــدد  

ن بعيـد وال مـن   فبالنسبه للسياسه اليسمح لنا حتـى متابعتـها ال مـ   . والدينيه
مما أثر على متابعيت حلد هذا اليوم من مواقف ومعرفة ما حولنـا مـن   . قريب

ــا        ــهج االداري هل ــه مــا الن ــن وجــوه سياســيه او معرف ــيريات م وكــدلك    .تغ
لكنـه مل ميـانع ابـدا التزامنــا     فهـو رجـل علمـاني    ،النقـاش الـديين      احلـال 

فكلمـا ناقشـته   ،.مرار هبـا بالصاله واركـان الـدين السـمحه   تأديتـها واالسـت     
قــل أمنــت بــا : (نفــس القــول ألخــد رأيــه بــأمور الــدين واألســالم يــردد يل 

قليل اخلروج من البيت فكـل وقتـه مكـرس لنـا ولعلمـه وينصـب        )أستقم ثم
أثنـاء حضـوره   (أهتمامه بالكتـب ومكتبتـه ووصـيته الدائمـة لنـا حـني سـفره        

يؤكـد   (صوص االطفال املوهوبنياملؤمترات العامليه   خمتلف احناء العامل خب
ــالة ــا وبرســ ــا علــــى ســــالمتنا واملكتبــــه    لنــ ــيته لنــ ــه  خطيــــه بوصــ واحلديقــ

أذكـر اهتمامـه بعلمـه     .، فهـذا هـو حمـور حياتـه واهتمامـه الـدائم      ..وبالنخلـه 
يـذهب بنفسـه لألشـراف علـى الطباعـة      ..ومؤلفاته وحني طباعة اي كتـاب لـه  

نفســك هبــذا الشــكل؟ فكــان  وينقحــه كلمــه كلمــه وســـألته  مــره مل ترهــق  
تعليقه ان طباعة الكتاب مراحله كاجلنني   بطن امـه حيتـاج للرعايـه التامـه     

واجلــدير بالـذكر انـه كــان زاهـدا   الــدنيا    !.قبـل ان يولـد ويصــل ليـد القـارئ    
واملاده مبفهومه ماهي اال وسيله وليست غايه اذكر انه كان خيصص لنا راتب 

لــق احلريــه   التصــرف بــه وكــذلك احلــال   شــهري مبثابــة املصــروف ولنــا مط 
  اوقـات االمتحانـات   .ملفاتيح البيت كل واحد منا لديـه مفتـاح  خـاص بـه    

اوصيه بايقاظي مبكـرا وذلـك عـن طريـق كتابـه رسـاله خطيـه اعـرب هبـا عـن           
فكـان حيـتفظ برسـائلي و      ،حيب له وطليب منه برجاء عدم نسيان ايقـاظي 

مل أعلـم  ( كتيب يل؟ فأن كلماتـك تسـعدني  يوم افتقد رساالتي وقال مل ال ت



 
 

ــأثري ميكــن ان يكــون مــن خــالل تعــبريي     وقتــها مــا ألحساســه املرهــف مــن ت
ــها     )األنشــائي البســيط  ــو يستشــعر الكلمــه الصــادقه ويثمن مهمــا كانــت   فه

وتبادلنـا األحاديـث وعرفتــها    بالصــدفه و  يــوم تعرفـت علـى بنـت   .. بسـاطتها 
نـوري جعفـر هـو ابـي ففـي ذلـك        وان بنفسي وكم كانـت فرحتـها ملعرفتـها    

ــهيأة املدرســني وهــي مــن       ــه لت ــه حماضــرات   دوره تدريبي الوقــت كــان لدي
وقـد عـربت عـن أعجاهبـا الشـديد بـه وبأنسـانيته وقالـت          طالبات هـذه الـدوره  
تبادلت معها رقم اهلاتف يومها وبالفعل أخـربت والـدي مـا    . هنيأ لك بوالدك

افتها وتقديم اي نوع من املسـاعدات  فطلب مين االتصال هبا واستض. حدث
وبنفس االهتمام الذي يقدمه يل حينما أحتـاج مسـاعدته بالدراسـه وخاصـة     

  قواعد اللغتني العربيه واألنكليزيه فهو ضليع  عند عمل واجباتي املدرسيه
كان يويل اهتمام كبري لكل طالبه وكان يستضـيف الـبعض منـهم     .بكالمها

ــا وخاصــة طــالب الدرا  ــا   بيتن ــدا بأســتعارة اي    ومل  ســات العلي يســمح أب
واخويــه وحبرصــه  كتــاب مــن مكتبتــه ولكنــه كــان يقــيم معهــم عالقــه ابويــه   

يتفقــد كــل أصــدقائنا ويســأل عنــهم  .العلمــي   التوجيــه بشــكل دقيــق جــدا 
ــورة ــري وبصـ ــره غـ ــاع      مباشـ ــبب األنقطـ ــا سـ ــال ومـ ــن ردود أالفعـ ــتفهم مـ يسـ
عــض االحيــان ونــزوال عنــد  ويطلــب مــين االتصــال هبــم   ب   يشــدد وكــان 

ــوم بالتســامح واستضــافتهم   ــه أق ــه  علــى رغبت هــم كاخواتــك شــلون   حــد قول
  الفـــرتة األخـــرية مــــن عمـــره كانـــت أخـــيت الوســــطى       !منـــهم  تـــزعلني 
تتـوىل رعايتـه حتـى واهنـا اذهلـتين   بعـض املواقـف مـن          دائما معـه  خلود

 ..دون اي كـالم  حيتاجـه  وتعلم ما  مالحظتها الدقيقه له وكأهنا تقرأ افكاره

ــه والرفيقــه الرقيقــه     ــه األبن ــاء ليبيــا فكانــت ل ــيج وبقلقهــم   وأثن حــرب اخلل
بسبب احلـرب عليـه كنـت انـا وأخـي       ما أصاب العراق علينا وعلى الشديد

أثـر علـى نفسـيته بشـكل كـبري        وبأنقطـاع األخبـار منـا    علي   بغداد الغاليه



 
 

ــم اهــول     ــد صــار   عل ــا وخ فمصــرينا والبل حزنــه   وبســبب ..ارجيــا داخلي
تلـــك  خلـــود أفـــادتي باملعلومـــات وبتقليـــب املواجـــع    الشـــديد مل تســـتطع

ــرته ــذكريات الفـ ــت  فالـ ــت ومازالـ ــه  كانـ ــدا مؤملـ ــا   .جـ ــل عنـ ــرين  ٧رحـ تشـ
  العاصمه الليبيه طرابلس وقد قـام طالبـه الـذين أشـرف علـى      ١٩٩١ الثاني

ــتي    ــر السـ ــازي   أواخـ ــه بنغـ ــاء تواجـــده   جامعـ ــه تدريســـهم أثنـ نات وبدايـ
فهــو هلــم مبثابــة     التســعينيات الســبعينات والــذين أســتقبلوه ببــالغ الفرحــه  

االب الروحـي ولـيس اســتاذا وكـم تعلمــت الكـثري مـن هــذه املوقـف وذلــك       
بزرع بذرة األخالص بالعمل وبالتعامل األنساني فسـريته الطيبـه وثقـة طالبـه     

دهم   ذلك الوقـت  أنذاك كانت كبريه ومثار جناحها واضحه حبيث سأله أح
وهم جمموعه من طالبه بأهنم يريدون ان يقوموا بثورة ضـد احلكـم امللكـي    

ان الثوره احلقيقيه هي   الصف تعلـم   :  ذلك الوقت فكان رد والدي هلم
ــورات   ــذكر   !وبعلمــك تصــنع الث ــدميي     أت ــد تق ــه وعن ــه العام ــة الثانوي مرحل

يل سـتبدعني هبـذا اـال    قد أشار يل بأختيار ختصصه وقـال   للجامعات كان
أعرضــت عــن هــذه الفكــره وفضــلت جمــال   . وانــا معــك ســأوجهك للطريــق 

ــق  كتخصــص يل األداره ــد واف ــرتاض   وق ــال أع ــد رغــبيت   ب ــزوال عن ــوم ..ن الي
موسـوعه علميـه ال هنايـه هلـا      ندمت ألنين مل أخـد بنصـيحته فعلـم الـنفس    

زال هـــو مـــا بأنـــه كبـــاقي العلـــوم وودت ان أقـــول لـــه اليـــوم وبـــرغم رحيلـــه  
كنت ومازالت بصماته داخلي وبالفعل اشعر انه يـوجهين كمـا    حيث معي

اواجـه اي موقــف   احليــاة   عهدتـه   اختــاد القـرار األصــلح واالنفـع حينمــا   
عليـه ايـام زمـان فهـو   نظـري موسـوعه علميـه         وكأني استشريه كمـا كنـت  

بتواصــــله  حيمــــل   جوفــــه عمــــق انســــاني المثيــــل لــــه خيرتقــــين  وأدبيــــه
مــن  ألكتشــف بأنــه قــدوتي   احليــاة وبــدون ريــاء  وبكــل األجتاهــات روحــيال

  .ذكرياتي عنه



 
 

كان ال حيب اخلصام معي او مع اخوتي ويغض  شدة أحساسه املرهف 
نظره عن األسباب مببادرته شخصيا   الصلح معنا وطلبه العفو منـا وتقبيلنـا   

كـدر انـام وواحـد    مـا أ  ،بابا اعذروني ازعجتكم وزعلـتكم مـين  (بقوله املعتاد 
ياله مـن انسـان يتخطـى كـل عقبـات األبـوه ويبـدأنا باألعتـذار         ) منكم زعالن

و  يـوم عنـدما كنـت   اجلامعـه     ! خطأنـا حنـن أوالده   بـرغم  ويطلب السماح
) كـاظم الشـربيت  (كان لدينا حبث   درس التأمني وذهبـت اىل أسـتاذ املـاده    

نا انا وزميالتـي سـألين   لألستفهام عن كيفية عمل البحث وبعد تعريف نفس
فأجـابين والـدك نــوري   . نعـم : نـوري جعفـر والــدك؟ فأجبـت   . كـاظم هـل د  . أ

ــأليين   ــوث وتسـ ــو البحـ ــر ابـ ــؤال  جعفـ ــذا السـ ــي    ،هـ ــك وتعلمـ ــيب ألبيـ أذهـ
فتبسـم ضـاحكا وبعــد   . وبالفعـل نقلـت ألبـي مـا دار بـيين وبـني أسـتاذي       .منـه 

وكتـب األهـداء    دقائق من حوارنا فأدا بـه يـأتيين مبجموعـة كتـب مـن تأليفـه      
كـان رمحـه ا    ..هبذا الشكل ورؤيتـه بـه   الستاذي الشربيت أكراما ألجابته

خاصـة عنـد التحـدث     تنبيهه اذا ما ارتفعت نـربة صـوته   اذا تكلم يطلب منا
من نفسـه كيـف مل يتنبـه هلـذا ويعلـل ذلـك كونـه اسـتاذا          بالتلفون ويتضايق

ته اجلالسني   أخر الصف واعتاد على رفع صوته   احملاضرة  ليتسنى لطلب
  . يسمعوه ان

يقـوم بوضـع ختطـيط الصـف وأمسـاء الطلبـه        حيث كان شديد املالحظة
كــــان يلحــــظ ذلــــك وكأنــــه  غــــري احــــدهم مكانــــه جلوســــهم واذا حبســـب 
وكـذلك احلـال   القـاء احملاضـره     . شـدة مالحظتـه   مـن  ذهنية متكاملة صورة

صـباح البـاكر وهـو يســمع    يتبـع املنـهاج األرجتـايل وبالفعـل امسـع صـوته   ال      
  مـرة اذكـر سـألته عـن سـبب قرائتـه الدائمـه بـرغم انـه           احملاضرة مع نفسـه 

بـل انـا    حصل على لقب العامل فأجابين بأبتسـامته العذبـة انـا لسـت بعـامل      
ــم  ــرتك       اذا تركــت ،طالــب عل ــا فهــي ال ترتكــين وبالفعــل مل ي القــراءه يوم



 
 

وكـل مـن عرفـه يشـهد     . د ودائـم الكتابة او القراءة يومـا وكأهنمـا مـزيج متحـ    
  .بعلمه وبتواضعه الشديد   التعامل وخلقه العايل

  سفره العادي او السنوي حلضور اي مؤمتر عاملي كـان يصـطحب معـه    
ــن        ــاعات مـ ــل سـ ــار قبـ ــه للمطـ ــز بذهابـ ــه ويتميـ ــاء الرحلـ ــرأه اثنـ ــاب ليقـ كتـ

وكــذلك  احلــال عنــدما يصــطحبنا معــه أثنــاء العطــل الصــيفيه و      الرحلــه
ملطار جيلـس جانبـا مـع كتابـه ويرتكنـا حبريتنـا   التسـوق هنـاك حلـني موعـد           ا

  .الطائره ومل افهم السبب ولكنا قد اعتدنا على ذلك دون اعرتاض
بعد رحيل والدتنا رمحها ا كـان هـو مـن يرعـى اخـي الصـغري علـي         

وقــد غــري جدولــه التدريســي ليضــمن ذلــك وقــد حصــر حماضــراته   يــوم    
خيت علياء كنا   مدارس مسيحيه ويوم األحـد لـدينا عطلـه    األحد ألنين وأ

كـان    .اسبوعيه كما اجلمعه ليضمن وجود من يرعى علي خـالل االسـبوع  
ــام يــــثين عليــــه   ــرور  . علــــى الــــدوام كلمــــا قمــــت بطهــــي الطعــ وبعــــد مــ

وجدت ان طبخي مرجتل وال اساس له واملتعـارف عليـه مـن قواعـد      األعوام
مبـدأ   ممـا يـدل علـى   ! ى ذلـك اال عنـد الكـرب   الطبخ الصـحيحه ومل اتنبـه علـ   

ال اذكـر يومـا مـا     .تربيته بزرع الثقه مبا اقوم به ومراعاة مشـاعري منـذ الصـغر   
ــرار      ــرتاض صــارم او أحــادي الق ــى اع ــه ادن ــى    كــان ل ــل عل   اي موقــف ب

ــس يناقشـــنا بأنفتـــاح تـــام دون ان  ــأي حـــرج وقـــد ردد علـــى   العكـ ــعرنا بـ يشـ
باي صفه كانـت   اي فرد ان انتقدكم يومامسامعي ملرات عديده ال تصدقي 
هـو صـاحب نظريـة األبـداع وأليـات الـدماغ       .ألنكم بالفعل كلش خوش بنات

والـدي   1977وقد كان هلا صـدى كـبري   الواليـات املتحـده األمريكيـه عـام      
هبا درجة خامس عامل عامليا هبذا التخصص و  دلك العام وجهت لـه   نال

واشـاد  . للقـاءه   القصـر اجلمهـوري    الرئيس أمحـد حسـن البكـر    دعوة من
وقد عرض البكـر عليـه العمـل     البكر بعلمه كاول عامل عراقي   هدا اال



 
 

ولكـن والـدي اعتـذرعن املنصـب قـائال انـه        كمستشار   القصـر اجلمهـوري  
ــه هــو اجلامعــه     ــا مــن الكتــب       .رجــل اكــادميي ومكان ــرك نــوري جعفــر أرث ت

ــه   خم    ــه والعلميــه    والبحــوث زاخــرة بــالعلم واملعرف ــف اــاالت االدبي تل
 ١٩٩١\١١\٧   رحل عنا رمحـه ا  والتارخييه برؤى منفتحه بأنفتاح تقكريه

سـكتة   أ أثـر )١٩٩١-١٩١٤(عـام   ٧٧  العاصمه الليبيه طـرابلس بعمـر ينـاهز    
انــا وخلــود ( معــه وحولــه تلــك الفــرته وكنــا  فكــان مصــابا بالزكمــة    قلبيــة

خلـود بالكتابـه نيابـة     ق طلب مين ومن أخيتوقبيل نومه بدقائ) وأخي علي
مبصـطلحات   ما أروح وكان ميلي لنا اكتبوا قبل( عنه وكان يردد ويقول بشدة

أســتعجال وســرعه ويقـول اكتبــوا بســرعه قبــل مــا     انكليزيـه علميــه وكأنــه 
ألهتا مصطلحات علميه حبته  وسألناه عن التهجي لصعوبه الكلمات ،أروح

نه يلقي أخر كلماته وقـد تضـايق لعـدم قدرتـه علـى      ولكنه يتكلم بسرعه وكأ
الكتابه لضعف بدنه أثر الزكام وارتفاع درجة حرارة جسمه ولقد توسلنا بـه  

) راحتــك بابــا أرتــاح انــت تعبــان مــن الزكمــه ونقــول لــه غــدا نكتــب نريــد  (
لـه فهـو دائمـا مبكـر        غري أعتيـادي  ليال وهذا ١١تقارب  ما وكانت الساعه

ــوم مـــا بـــني    ــذ عرفتـــه  ١٠-٩النـ ــائق مـــن أســـتلقائه علـــى      ،منـ وبعـــد دقـ
ــراش ــود بتوقــف   الف ــم الســكون   أحســت خل ــد رحــل    تنفســه وع املكــان فق

بنـا   الكتابـه ألنـه سـريحل ومل يتسـنى لـه        ومل افهم آنـذاك ان توسـله  ...عنا
اه كم حزنت ومازلـت   .حتى أخر عمره وهو على فراش املوت  ترك علمه

هـذه اللحظـه    حتـى  توسـله يـدوي   أذنـي   على فراقـه ولعـدم فهمنـا لقولـه و    
ــا      ــا وعـــيين مـ ــا ميلـــي علينـ ــتطاعتنا كتابـــة مـ لشـــدة أملـــي وأســـفي لعـــدم أسـ

ورحيتـك   كتبـت لـك   بابـا ريـتين  «ذلك املوقـف وكـأني أقـول لـه      تبكي زالت
وكنت وما زلت احب ان اقدم له شيئا عـن حياتـه او ان    »قبل ماترحل عنا

ــه  ــات االخ الباحــث ياســر   م٢٠٠٥وتابعــت منــذ ســنة  ، علمــه بعــد رحيل كتاب



 
 

ــض االخــوة         جاســم قاســم   والــدي عــرب النــت وكنــت اســال دائمــا بع
العراق عن مكانه او عن طريقة توصلين بالكاتـب ياسـر جاسـم اىل ان شـاء     
القدر ان احصل على هاتفه عـرب االنرتنـت وكـان االتصـال بـه وعلمـت منـه        

ديه مشـروعا حبثيـا عـن    مدى تعلقه واعجابه بعلم نوري جعفر واخربني بان ل
نوري جعفر فاحببت ان اكون مشاركة هبـذا املشـروع عـرب كتـابيت هـذه عـن       
والدي كما تسنى لياسر ان يتصل بابن عمـي الـدكتور عبـد الكـريم راضـي      
جعفر الذي اعطى وثـائق غـري منشـورة لوالـدي للباحـث ياسـر جاسـم قاسـم         

ال ويقوم الباحث ليقوم بنشرها عرب الكتاب الثاني الذي سيصدر   هذا ا
ياسر بتقدميها للقارئ عرب دراسته هلـا  فتعتـرب هـذه الوثـائق االوىل مـن نوعهـا       
ومل تر النور اال   كتابه القادم  فشكري اىل االخ ياسر جاسـم قاسـم علـى    
مشــاريعه البحثيــة الفكريــة النهضــوية   شــان نــوري جعفــر االب واالنســان   

د الكـريم ملسـامهته الكـبرية   رفـد     والعامل وشكري البن عمي الدكتور عبـ 
فشكري خـالص   ، الباحث ياسر جاسم باملصادر املهمة حول نوري جعفر 

اليــك ياياســر علــى هــذا الكتــاب وشــكري لكــل مــن ســاهم   إجنــاح هــذا     
سيكون هذا الكتـاب االول مـن نوعـه باحثـا ومنقبـا   اـال       .املنجز الفكري

ي جعفـر االب واالسـتاذ واملربـي     الفكري التنويري االصالحي للعالمـة نـور  
وسيليه كتاب اخر للباحث ياسر جاسم حيوي الوثائق غري املنشـورة للعالمـة   

امل ان جيد القارئ فرصة فريـدة لالطـالع علـى املنجـز الفكـري      .نوري جعفر
  .للعالمة نوري جعفر رجل النهضة العراقية

 
  
  
  



 
 

  
  
  

 
  
  

 
  

الذي خـاض    ، نعم انه العالمة نوري جعفر رجل النهضة واالصالح
الكــثري مـــن اــاالت الفكريـــة متقصـــيا للحقــائق العلميـــة مــن زوايـــا علـــم     
االجتماع وعلم النفس الذي احبـر بـه كـثريا حتـى غـدا اسـتاذا بـه وفيلسـوفا         

عنـها انـه    نشغال بعلوم الدماغ حتـى قـال  كما ان نوري جعفر كان م، منظرا
وربط كـل العلـوم االنسـانية والعلميـة      )١(شغل بعلوم الدماغ عن جيد الكالم

نــوري جعفـر مل يـرتك جمـاال مل يـدخل بــه      ،مـع الـدماغ باعتبـاره احملـرك هلـا     
فمـن الرتبيـة اىل علـم الـنفس اىل الفـن واالدب والعالقـة بينـهما وبـني علـم          

لجة الـدماغ واالدب ورمبـا يبـدو مسـتغربا ان يتصـدى      والفلسفة وفسـ ، النفس
ــا        ــة كم ــرق اىل موضــوعات ادبي ــنفس اىل التط ــم ال ــة وعل متخصــص بالرتبي
حـــاول   احباثـــه العديـــدة الـــيت تطرقنـــا لقســـم كـــبري منـــها   كتابنـــا هـــذا   

اجلوانـب السـايكولوجية   ( وعـن ) االصالة   شعر ابـي الطيـب املتـنيب   (ومنها
) ســاعات مـع مكســيم كــوركي (و) يــري   مقاماتـه احلر(و)   ادب اجلـاحظ 

                                                
 

 



 
 

واوجـد نـوري جعفـر رابطـة عضـوية بـني       ) بني اجلـاحظ وجـورج برناردشـو   (و
علــم الــنفس وفـــن االدب فقــد الحــظ ان اجلـــاحظ او املتــنيب او مكســـيم      
كوركي او احلريري يبدون مالحظات صائبة تتعلق بسـلوك االفـراد وبوصـف    

ن االتيان مبثلها كثري من املختصني بعلم مشاعرهم السلبية واالجيابية يعجز ع
معنى هذا ان االدب بنظر نوري جعفر هو ميدان مـن ميـادين علـم    ، النفس

وان االدبــاء هــؤالء الــذين درســهم نــوري جعفــر هــم     ، الــنفس التطبيقيــة
واهنـم توصـلوا اىل معرفتـهم    ، الواقع علماء نفس باالضافة اىل كـوهنم ادبـاء  

كتب علم النفس وامنا عن طريق التعمـق   فهـم   ال عن طريق دراسة ، هذه
الــنفس البشـــرية كمـــا هــي اثنـــاء ســـلوك االفــراد او تصـــرفاهتم   جمـــرى    

ومن اجلهة الثانية فان اهنماك العالمة نـوري جعفـر   ، حياهتم اليومية املعتادة
  دراسـة فسـلجة الـدماغ وهـو موضــوع صـعب وجامـد كـثريا مـا يــؤدي اىل         

غوار النفس البشرية والتعمق   املدلوالت الفكرية ادى اىل سرب ا، االرهاق
كمـا اهـتم نـوري جعفـر بعنصـر       ،اليت تسهم   بناء االنسانية مـن الـداخل  

التنمية واهتم باالساس ببناء االنسان من الداخل فالبنـاء بنظـر نـوري جعفـر     
ــاء         ــداخل وبن ــاء الطفــل مــن ال ــود بــني االســرة واملدرســة لبن هــو تظــافر اجله

كمـا اهـتم نـوري    ، تاتى من بناء االنسان ولـيس العمـران والبنيـان   االنسانية ي
جعفر بطبيعـة االنسـان وفسـرها   ضـوء نظريـات بـافلوف فـدخل   تفسـري         
كــل االمــور املتعلقــة حبيــاة الفــرد مــن االمــور اليوميــة االعتياديــة اىل االمــور    
ــا      ــالم وتاثرياهتـ ــان فـــدرس االحـ ــاة االنسـ ــاس   حيـ ــا مسـ العامـــة الـــيت هلـ

ــوم ودرس االرهــاق ، تماعيــةاالج ودرس االضــطرابات العصــبية  ، ودرس الن
ان نـوري جعفـر مل يدرسـها فقـط وينظـر هلـا بشـكل         ،وتاثرياهتا االجتماعية

نظري بل انزهلا اىل ارض الواقع مطبقا اياها   احلياة العملية وواضعا سبل 
ة معاجلة كفيلة لنهضة اتمعـات لـذلك اعطـى للنهضـة بعـدا   حيـاة االمـ       



 
 

ــذا البعــد  ــه اخلاصــة ووضــع     ، واضــاف اىل ه ــدا اصــالحيا بوضــع معاجلات بع
ــة  ــه  العملي ــه رجــال للنهضــة واالصــالح    ،تطبيقات ــا جعل ــر   ، مم ــوري جعف ن

بالبحـث املتمثـل بـاملنحى  امليـداني     ، محل معرفة متثلت بالبحث والدراسـة 
ــري    ــاملنحى النظـ ــة بـ ــة املتمثلـ ــرييب والدراسـ ــر   ، التجـ ــوري جعفـ ــة نـ ان رؤيـ

ليات النهضوية كانت منطلقة من رؤى انسـانية كفيلـة بنهضـة الواقـع     لالشكا
ــة        ــوم النظريـ ــن  والعلـ ــيقى واالدب والفـ ــعر واملوسـ ــيئ بالشـ ــل شـ ــتم بكـ اهـ
والتطبيقية وكانت لديه رؤى سياسـية عـرب عنـها   اكثـر مـن مكـان السـيما        

ــورة مقــدماهتا ونتائجهــا   ــر   ،   كتابــه الث نظــر اىل كــل املشــاعر االنســانية واث
فقرا احلب وقارن وجوده  بني القلب والـدماغ متثـل    ، تكلم هبا عما سواهاال

عرف بتواضعه و اعلـن   كـل مـرة     ، بالشعر العربي اجلميل   هذا اال
يكتب فيها ان دراساته وحبوثه قابلة للتعديل والتطوير علـى يديـه او يـد غـريه     

كـان رقيقـا   ، ه لكتبـه من املعنيني بالدراسات وهذا ما راينـاه   اغلـب تقدمياتـ   
وتـاثر   ،بانسانيته املفعمة باحلب الصادق واملتوجـة حبـب االخـرين لـه ولعلمـه     

بالشعر العربي   هذا اال فنقل لنا من اجود واحلى الشعر العربي وكـان  
من االبيات اليت تـاثر هبـا كـثريا حتـى نقلـها   اكثـر مـن مكـان مـن كتبـه           

  : ابيات الشاعر العربي اليت يقول فيها
 

 
 

  

 
 

 

  

  



 
 

 
 

 

  
      كما يعترب نوري جعفر ان اتساع رقعة املعرفـة االنسـانية وتعـدد جماالهتـا

جـدا ورمبـا مـن املسـتحيل علـى املـرء ان يلـم هبـذه          قد  جعلت مـن العسـري  
ان  «لــذلك فهــو يقــول مــا نصــه   ، املعرفــة املامــا كافيــا مــن مجيــع اطرافهــا 

العلميـــة (التعمـــق   كـــل اختصـــاص او فـــرع مـــن فـــروع املعرفـــة احلديثـــة  
جيعل مـن املتعـذر ايضـا ورمبـا مـن املسـتحيل علـى        ) واالنسانية مبا فيها الفنية

وهــذا واضــح كــثريا    ، امــا كافيــا مبوضــوع ختصصــه نفســه  املــرء ان يلــم امل 
ذلك الن الطبيب احلاذق او املاهر ال يستطيع كما هو املتوقـع  ، جمال الطب

ان يلم املاما كافيا وحتى املاما سطحيا جبميع فروع العلوم الطبية كما انـه ال  
، يسـتطيع ايضــا ان يــدعي ان املامــه مبوضـوع ختصصــه بلــغ مســتواه املطلــوب   

مــع ، ع ذلــك فـان باالمكــان ان يتعمــق املثقـف املعاصــر مبوضـوع ختصصــه   ومـ 
اي فروع املعرفة القريبة مـن  ، االمام العام باملبادئ العامة للعلوم املقاربة ايضا

   )٢(»اختصاصه وبالعلوم االخرى اذا كان ذلك مستطاعا وهو املفضل
 هذا الكتـاب كـان مـن االوىل ان يـرى النـور منـذ زمـن ولكـن النشـغايل         

ولكـن كـان ال    ، بتاليف بعض الكتب والدراسات  اجلته لعدد من املـرات 
بـد مـن ان خيــرج ويـرى النـور متكلمــا عـن نـوري جعفــر وناقـدا للكـثري مــن         

                                                
 

 
 


 



 
 

ــها   اقــدم خــالص شــكري وتقــديري    ، افكــاره وداعيــا اىل االخــذ بــالكثري من
لالستاذ الدكتور عبـد الكـريم راضـي جعفـر الـذي قـدم يل اهـم املصـادر           

كمــا اشــكر االســتاذ خالــد الســلطان الــذي قــام  . العالمــة نــوري جعفــر فكــر
مبراجعة بعض االفكار الـواردة   هـذا الكتـاب وكـان مواكبـا للمشـروع منـذ        

وان كــان مــن شــكر اقدمــه فــال انســى الســت  جنــود نــوري  ، تــه االوىلابداي
جعفر اليت عرفتين على نـوري جعفـر االنسـان والـيت حفـزتين كـثريا علـى        

واليت تلقيت منها مكاملة هاتفيـة تعـرفين هبـا الول     ، كتابي حوله استكمال
انــا احبــث عنــك منــذ ســنني النــك تكتــب عــن والــدي وعلمــه  /مــرة وتقــول 

وتســالين ملــاذا االنشــداد اىل فكــره وعلمــه ؟ فكــان جــوابي هلــا كتــابي هــذا   
كما ال .الذي حيوي عصارة جهدي وفكري حول العالمة املفكر نوري جعفر

، اشكر زوجيت الغالية زينب اليت اذيتها كثريا مبشاريعي الفكريـة  يفوتين ان
ولكــن كــان لــديها مــن الصــرب ان تــتحملين اثنــاء انشــغايل بتــاليف الكتــاب    
يوميــا ســت اىل مثــان ســاعات باالضــافة اىل اوقــات دوامــي االخــرى وقيامهــا   

، بكل قضاياي وتوفريها اجلو املناسـب داخـل البيـت السـتكمال هـذا املنجـز      
الكتاب على عشرة فصول تناولت كل ااالت اليت خاض هبـا نـوري    قسم

ــانية علــى املنــهج الرتبــوي والتقــدم           ــر مــن اثــر العــادات والقــيم االنس جعف
ــاه     ، التكنولــوجي   الفصــل االول والعلــم والفــن والعالقــة بينــهما تناولن

ا الفصل الثاني امـا   الفصـل الثالـث فقـد تناولنـا أسـس قـراءة التـاريخ كمـ         
وتناولنا   الفصل الرابع اجلانب التنويري مـن الـرتاث   ، وضعها نوري جعفر

ــري واخــوان الصــفاء          ــرأ اجلــاحظ واحلري ــر فق ــوري جعف ــه ن ــذي نظــر الي وال
ــرتاث  ــا تناولنـــا   الفصـــل   ، وجمموعـــة مـــن رؤى خمتلفـــة حـــول الـ كمـ

واسـتقرانا رؤيـة نـوري جعفـر ملفـاهيم       ، اخلامس اثر اللغـة   حيـاة االنسـان   
و  الفصـل السـابع راينـا عالقـة     ، تنمية وبناء االنسان   الفصل السـادس ال



 
 

ــنيب وقــد يتســائل ســائل ويقــول مل مل يكــن       ــابي الطيــب املت نــوري جعفــر ب
ضمن الفصل الرابع اي ضمن القراءات التنويرية اليت سلطها نوري جعفر 

ه نعم كان من املفروض ان يكون هذا الشيء ولكننا افردنا ل ، على الرتاث
فصــال المهيــة ابــي الطيــب املتــنيب بالنســبة لنــوري جعفــر والستشــهاده بــه    

اما الفصل التاسع فقد تناولنا رؤية نوري جعفر للمبادئ  ، دائما   دراساته
ــه بالعهــدين امللكــي       ــر السياســية وعالقت ــوري جعف ــالثورة ورؤى ن ــها ب وعالقت

ي تناولنـاه    ويبقـى اجلانـب االهـم الـذ    ، ١٩٨٢/متوز/١٤واجلمهوري بعد ثورة 
ــة االنســان   ضــوء فســلجة        ــه طبيع الفصــل العاشــر وهــو فيمــا خيــص كتاب
بـافلوف و  هـذا الفصـل ســوف يالحـظ القـارئ اننــا مل نسـلط جانبـا نقــديا        
على اراء العالمة نوري جعفر والسبب   ذلك ختصـص الكتـاب مبوضـوعة    

ــا       ــر هبــا والســبب الث ــوري جعف ــة ن ني الفســلجة وال نســتطيع جمــاراة العالم
ــام        ــه ق ــوري جعفــر الــذي ذكــر   مقدمــة الكتــاب ان ــدكتور ن حيائنــا مــن ال
بتاليفه وهو بعيد عن اهله والقى ما القـى مـن الصـعاب باالضـافة اىل ذلـك      

سنة من عمـره وحيـاء مـن جهـد العالمـة         ١٢طول فرتة تاليفة القاضية ب
ــة   املواضــيع         ــرؤى العالم ــذا الفصــل ســوى ل ــذا اــال مل نتطــرق   ه ه

طبيعـة االنسـان   ضـوء    «املطروحة وطرحها كما هي بقراءة   فصول كتابه
ــافلوف  ــوري جعفــر    ، »فســلجة ب ــا رؤى خمتلفــة حــول اراء ن وبالتــايل اعطين

ونقودات عدة عسى ان نكون   كتابنـا هـذا قـد قـدمنا شـيئا عـن علـم هـذا         
ه الرجل املرتامي االطراف العلم الواسع واالطالع الغزيـر الـذي حيـرج متلقيـ    

ــائق    ، وجيعــل العلــم بــني يديــه  واحلقنــا الكتــاب مبلحــق حيــوي عــدد مــن الوث
وهـي تنشـر للمـرة االوىل   كتابنـا      ، والصور اخلاصة بالعالمة نوري جعفـر 

مـا كـان غرضـنا االساسـي مـن قراءتنـا لنـوري جعفـر  التعريـف مبـن هـو            .هذا
كــن ول، نــوري جعفــر فهــو علــم مــن اعــالم العــراق والعــامل او مباهيــة علمــه  



 
 

الغرض االساسـي هـو ان نسـتنهض علـم نـوري جعفـر مبجتمـع بـات بـامس          
احلاجة اىل اعادة قراءة هـذا الرجـل مـرة ومـرات كـي حنقـق هنضـة منشـودة         

فاىل القارئ اقدم كتابي االول عـن نـوري جعفـر وسـتليه     ، واصالح مطلوب
فـاذا وجـد القـارئ اخطـاء وقعنـا      ، مشاريع اخرى حول نوري جعفر بالقريـب 

انــين هبــذ الكتــاب .و ان يقومهــا فبالنتيجــة فــان الكتــاب هــو ملكــه  هبــا ارجــ
 عـرب دراسـة حتليليـة   ، اضع نوري جعفر امام القـارئ لينـهل مـن فكـره الوقـاد     

نقدية شاملة تعمـل علـى تفكيـك افكـار العالمـة نـوري جعفـر ونقـدها         حبثية 
امـل  . وري جعفـر بصورة مباشرة فالكتاب هو دراسة نقدية   فكر العالمة نـ 

  .ان يستفيد اتمع من فكر نوري جعفر للنهضة واالصالح والبناء
  
   

  
  
  
  
  



 
 



 
 

 
 

  
  
  

 
 

 
  
ــاملي        ــراء الوضــع اإلنســاني الع ــر كــبري   إث ــا ذات اث تعتــرب التكنولوجي

الكــوني وذلــك ألثرهــا   عمليــة التغــيري وعلــى كافــة اــاالت االجتماعيــة    
واإلنسانية واالقتصادية وغريها حيث شهد القرن املاضي والذي نعيشه اليـوم  

ــن         ــذا التقــدم ع ــرب ه ــذهال وقــد ع ــا م ــدما تكنولوجي نفســه   النظريــات  تق
اجلديدة الشائعة   الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء واإلحيـاء وغريهـا   
من العلوم أسهمت هذه العلـوم إىل زعزعـة البنيـة االجتماعيـة السـائدة بـني       
النــاس والعالقــات االجتماعيــة املعروفــة بــني النــاس واملنحــدرة مــن املاضــي   

الــيت تســعى حنــو نقــل العلــم النظــري   البعيــد وخباصــة   اتمعــات الناميــة 
والتطبيقي نقال ميكانيكيا الستخدامه بأقصى سرعة لتطور أوضاعها املرتديـة  
باملقــاييس احلضــارية الراهنــة وهنــا يشــري الــدكتور نــوري جعفــر إشــارة الفتــة    
ومهمة تلفت النظر إىل أن هذه اتمعات املتخلفة أخذت تتشبث بكل مـا  

بية املعاصرة مع احتفاظها   الوقت نفسـه مبـا هـو    هو سليب   احلضارة الغر
سليب أيضا   تقاليدها االجتماعيـة وهـذه معادلـة مهمـة جـدا تعطـي صـورة        



 
 

واضحة للمجتمع اإلنساني حيث أن هذه اتمعات النامية حتتفظ بالتقاليـد  
السلبية و  الوقت نفسه تأخذ السليب من احلضـارة الغربيـة فهـي   قطيعـة     

ع وضــعها التــارخيي واالجتمــاعي وهــي   احلقيقــة   أزمــة    مــع الغــرب ومــ 
حقيقية كبرية فهي قد أضاعت االجيابي من الثقافة الغربية وتركت االجيـابي  

  :من تقاليدها االجتماعية وهذه املعادلة ميكن تصويرها بالشكل التايل
                     

 
 

  
حيــث يشــري املخطــط أعــاله إن التقاليــد االجتماعيــة الســلبية والتقاليــد    
السلبية املـأخوذة مـن الغـرب هـي الـيت تسـهم   تكـوين اتمعـات الناميـة          
ويشر نوري جعفر إىل أن احلصيلة الناجتة من ذلك ستكون تفكك الـروابط  

ماعيـة السـائدة وخباصــة   حيـاة األسـرة وجمــال تربيـة األطفـال ورحــم       االجت
 .ما اجتمع الداءان إال ليقتال: ا من قال 

  :وبالنتيجة سيكون الشكل   أعاله بالشكل التايل
  


 

 
 

وهنا يشري نوري جعفـر إىل ظهـور أمـراض حديثـة نتيجـة هـذا التفكـك        
ــا         ــق عليه ــا اإلنســان املعاصــر يطل ــرد فيه ــة ينف ــها اجتماعي ــها جســمية ومن من
أمـراض احلضـارة مبعنـى األمـراض النامجــة عـن احلضـارة احلديثـة كاإلدمــان        



 
 

ــدويل واالضــطرابات العصــبية   وتعــاطي املخــدرات والعصــابا  ت واإلرهــاب ال
واالنفعالية احلادة وهي ظواهر مستعصية العالج وهـذه املسـالة أو احلالـة هـي     
جواب للسؤال الذي يطلقه اغلب الناس بقوهلم ملاذا اإلنسـان سـابقا أفضـل    
بكثري من اإلنسان بالزمن احلايل وان الوقت ذاك أفضـل مـن الوقـت هـذا ؟     

اض احلضارية اليوم خيلو منها اإلنسان السابق قبل سـنني  وللجواب فان األمر
ظهــور احلضــارة بشــكلها الرائــد اليــوم وهــذه املســالة اهلامــة تشــري وبشــيء ال  
يقبل الشك إىل الروابط االجتماعية اهلامة اليت كان عليها اإلنسـان السـابق   
أما اليوم فنرى مسائل كالطالق والرتمل يصـبح هبـا اتمـع نتيجـة التفكـك      
تــارة ونتيجــة اإلرهــاب تــارة أخــرى ولــو انتقلنــا إىل جانــب آخــر ومهــم مــن     
اجلوانــب الســيكولوجية الــيت يشــري إليهــا نــوري جعفــر مــن حيــث التفســري   
السيكولوجي لطبيعة اإلبداع وسلوك املبدعني حيث تنقسـم النظريـات الـيت    

  :تشري إىل اإلبداع وتفلسفه إىل جمموعتني مها
: ــ يت تفســـر اإلبـــداع بأنـــه حالـــة باثولوجيـــة  جمموعـــة النظريـــات الـ

، فسـلجية أو سـيكولوجية وهـي نظريـات لـربوزو     (منحرفة أو شـاذة  
ويقـــول عنـــها نـــوري جعفـــر بأهنـــا نظريـــات  ) فرويـــد، كريســـتجمر

  .مرفوضة   ضوء علوم الدماغ املعاصرة
 :    جمموعة النظريات السيكولوجية والفسلجية الـيت تعتـرب اإلبـداع

ومـن هـذه الزاويـة    ) بـافلوف ، كلفورد، ظريات تريفرن(حالة طبيعية 
فان ما يبدو غريبا أو غري مألوف أحيانا   سلوك املبـدعني ينظـرون   
إىل األشـياء املألوفـة بطريقــة غريبـة وهلـم أحيانــا تصـرفاهتم اخلاصــة      

وحنـن إذ نشـري   .هبم إزاء األشخاص والظواهر االجتماعية والطبيعية
ة املهمـة مـن حيـث الـتغري النظـري        هذا البحث إىل هـذه املسـال  



 
 

ــدا عــن شــرائح اتمــع       ــداع كــي نصــنف املبــدعني بعي ملســالة اإلب
  .املكونة للمجتمعات النامية اليت ابتدأنا حبثنا فيها

  


 
  ....التقدم العلمي واملضامني االجتماعية والرتبوية

 يفكر نوري جعفر إىل موضوعة التقدم العلمـي والتكنولـوج  لقد نظر امل
حيث يعترب إن النصـف  ، كمرتابطة وثيقة مع املضامني الرتبوية واالجتماعية

األول من القرن العشرين والنصـف الثـاني منـه كـذلك حصـل فيهمـا تقـدما        
، بأسـره  ، مذهال فاق مـا حصـل   تـاريخ اإلنسـان     اعلميا نظريا وتكنولوجي

هذا التقدم عن نفسه من خالل نظريـات الفيزيـاء والكيميـاء وعلـم     وقد عرب 
الفلـك والرياضــيات وحتــى مــن خـالل أســلحة الــدمار اجلمــاعي واألســلحة    

وهذا التقدم يعتربه نوري جعفـر مثـرة التطـور النظـري الـذي      ، العابرة للقارات
 حصل   الرياضيات العاليـة بالدرجـة األوىل و  العلـوم الطبيعيـة األساسـية     

والكيمياء واإلحياء وهو ذو مزايا ينفرد فيهـا باملوازنـة بـنظريه الـذي     ، الفيزياء
  :حصل   القارة األوربية وهذه املزايا هي

أدى تقدم الرياضيات العاليـة والعلـوم الطبيعيـة األساسـية إىل زيـادة       :أوالً
ــرارها     ــاق الطبيعـــة اجلامـــدة واحليـــة واىل الكشـــف عـــن أسـ تغلغلـــها   أعمـ

طاق املعرفة النظرية نفسها واىل تشعبها أو تعدد فروعهـا واىل  واتساع ن،اخلفية
 وهنـــا يعلـــق نـــوري جعفـــر قـــائال. زيـــادة حـــدة التخصـــص وتضـــييق جمالـــه

فأخذت العلوم الطبيعية تتجه حنو االنعزال عـن بعضـها وانشـغل كـل منـها      «
  حبث قضاياه احملـددة اخلاصـة بـه وتكامـل بعضـها واسـتقل متـام االسـتقالل         



 
 

ــذي نشــأ عنــ  عــن األصــل   ــة      )١(»هال ــر يشــري إىل أمهي ــوري جعف ــان ن ــا ف وهن
التخصص الذي حصل   العلـوم واليـوم الشـخص الـذي يـدرس شـيئا         
علــم مــن العلــوم فانــه يتخصــص بــه فــال يوجــد شــيئا يدرســه بكــل جوانبــه   

، إىل أمهيـة مبـدأ التخصـص    وميكن أن يلم به أو يبـدع فيـه وهـو هنـا يشـري     
أفضـل كـذلك مبـدأ تكامـل بعـض العلـوم       من حيث دراسـة العلـوم بشـكل    

اليت نشأت عن علوم أخرى ومنها على سـبيل املثـال ال احلصـر علـم الـذرة      
تفـرع العلـوم كمـا    ، .اليت نشا عن علم الفيزياء وغريهـا مـن العلـوم األخـرى    

إىل ختصصـــات واســـتقالل بعضـــها عـــن بعـــض أدى إىل كثـــرة التخصـــص  
ــه  ــدوره إىل حــدو   ، وضــيق نطاق ــذي أدى ب ــر ال ــوم   األم ــني العل ث فجــوات ب

  .الطبيعية وحرم بعضها من االنتفاع ببعض
ولكن هذا مل يستمر طويال كما يقول نوري جعفر فـربزت فـروع علميـة    

ــها      ــا ومن ــرات املشــار إليه ــدة لســد الثغ ــة «جدي ــاء الفلكي ــني  »الفيزي للجمــع ب
والكيميـــــاء الفيزيائيـــــة للجمـــــع بـــــني الفيزيـــــاء  . الفيزيـــــاء وعلـــــم الفلـــــك

ــاء ــدم      وغري.والكيمي ــة للتق ــوري جعفــر مســة مجيل ــوم ويعطــي ن هــا مــن العل
مفادها تالشي احلدود املتحجرة الفاصلة بني خمتلف فـروع املعرفـة العلميـة    

ــات البيولوجيـــة   :الطبيعيـــة بالدرجـــة األوىل( التفـــاعالت الكيماويـــة والعمليـ
وظواهر الطبيعة اجلامـدة األخـرى وقـد أصـبحت للفيزيـاء مـثال اليـد الطـوىل         

ــوم  ــاة         عل ــوم احلي ــاء اجتاحــت عل ــذا ال يعــين إن الفيزي ــري إن ه ــاة غ احلي
وإزاحتها إىل مركز ثـانوي األمهيـة وإمنـا هـو يعـين إهنـا لقحتـها بأسـاليبها           

                                                
 


 



 
 

وهنـا ننظـر كيـف إن نـوري جعفـر يهـتم باملالقحـة        .البحث ومبعطياهتا النظريـة 
نــدما الفكريـة والعلميـة بــني العلـوم وهـذا مــا اشـتغل عليـه هــو رمحـه ا ع       

كمـا    اكتب عن العالقـة بـني الفنـون والثقافـات اإلنسـانية وبـني التكنولوجيـ       
سيأتي أو بني التقدم العلمي وأثره الرتبوي ومضامينه االجتماعية كمـا حنـن   

وهذا التلقيح يتجلى بأوضح أشكاله   الفيزياء احلياتيـة الـيت   ، بصدده اآلن
ن   السابق وهنا يعلـق نـوري   نشأت لتصل بني الفيزياء وعلم احلياة املتباعدي

جعفــر إن الفيزيــاء احلياتيــة الــيت نشــأت علــى احلــدود الفاصــلة بــني هــذين    
أخذت تسـتخدم أسـاليب البحـث    ، املتباعدين   األصل التارخيي( العلمني

الفيزيائي ونظريات الفيزياء والرياضيات العالية   دراسة الظواهر البيولوجيـة  
علــم اإلحيــاء (اجلزيئــي ممــا أدى إىل نشــوء :   مســتواها البــايويلجي احملــض

أي إن العلوم تتناسل من بعضها فالفيزياء واألحيـاء  . Molecular) اجلزيئي
ســامها   إنشــاء علــم الفيزيــاء احلياتيــة كمقــرب أوال بــني العلمــني وكعلــم   
مستقل أيضا وهذا مما مل يشر إليه نوري جعفر كـذلك سـاهم العلـم اجلديـد     

  .هو علم اإلحياء اجلزيئي وهو مما أشار إليه  إنتاج علم آخر 
ــاً ــوج   :ثاني ــاحثني     يعــدم ارتكــاز التقــدم التكنول ــة مــن الب علــى عــاتق فئ

ــاون       ــل تع ــرون املاضــية ب ــرباهتم كمــا كانــت احلــال   الق املنعــزلني   خمت
جماميع من العلمـاء   خمتلـف االختصاصـات ومـن خمتلـف الـبالد بـل        

عضـها الـبعض مـن ناحيـة معطياهتـا      حتى العلوم املختلفة أخذت تستعني بب
وهذا يعين بعبارة أخرى إن عهد العلمـاء األفـراد   ، النظرية وأساليب البحث

ــد أوشـــك علـــى االنتـــهاء وأخـــذت تطغـــى بالتـــدريج النزعـــة التعاونيـــة          قـ
ــائج     .اجلماعيــة ــهاء أيضــا عــدم اكــرتاث العلمــاء بالنت كمــا أوشــك علــى االنت

 ةم العلميـة وتطبيقاهتـا التكنولوجيـ   النامجة عـن آرائهـ  ) السلبية(االجتماعية 
أي إن العلماء مل يعـودوا  ، وخباصة إلغراض ال إنسانية أو ختريبية كاحلروب



 
 

كمــا كــانوا   الســابق غــري ملتــزمني إزاء النــوع اإلنســاني أو غــري مكرتثــني    
 .ةباألغراض اإلنسانية الـيت تسـخر خلدمتـها منجـزاهتم النظريـة والتكنولوجيـ      

مة نوري جعفر قد يكون   وقته صحيح أما العلماء ولكن هذا الرأي للعال
ــوم فبفضــل التكنولوجيــ   الــيت يبتــدعوها ختــرب البيئــة اليــوم وتتســبب        االي

املشـاكل األرضــية الكـربى ومنــها االحتبـاس احلــراري هـو بســبب خملفــات     
التكنولوجيــا وكــذلك مــا نعانيــه اليــوم مــن أمــراض عديــدة مــن قبــل األورام  

سـبب التكنولوجيـا فنـوري جعفـر  قـد يكـون كالمـه        السرطانية وغريها هي ب
عنـدما كـان    ١٩٧٨صحيح   الوقت الذي أدىل بـه   هـذا الـرأي وهـو عـام      

السيئ على البيئة واتمعات ما زال   بداياتـه أمـا اليـوم     اتأثري التكنولوجي
فهو متفاقم فيعترب علماء التكنولوجيا اليوم هلم تأثريات سيئة علـى اإلنسـان   

  ، ة بسبب االجنازات التكنولوجية واملعامل الكربى الصـناعية   العـامل  والبيئ
صحيح ان هنالك جهود عامليـة تبـذل اليـوم   هـذا اـال ولكنـها مـا زالـت         

  .غري مفيدة النقاذ االنسان والبيئة واالرض
كما إن نوري جعفر يستند بنظرته هذه حول العلماء ورعايتـهم للجانـب   

ى  جهـود عـامل الفيزيـاء الربيطـاني جـون برينـال الـذي        اإلنساني   العلم عل
الوظيفـة االجتماعيـة للعلـم    : نشر   بداية احلرب العاملية الثانية كتابا بعنوان

 ١٩٥٥وايضا يذكر جهود الفيزيائي الفرنسي فردريك كوري الـيت بـذهلا عـام    
 لتفادي حرب نووية مدمرة األمر الذي أدى إىل صدور النداء التارخيي الذي

وقع عليـه فريـق مـن قـادة الفكـر مثـل برترانـد رسـل ومـاكس بـورن وباولنـك            
كمـا انشـات معاهـد دوليـة الظهـار التعـاون العلمـي التكنلــوجي        ، واينشـتاين 

حيـث ان لظــاهرة التعـاون العلمــي    »املعهـد الــدويل للعلـوم التطبيقيــة  «ومنـها  
ة مبعناهـا  هذا مضـامني اجتماعيـة بالغـة االمهيـة وخباصـة مـن الناحيـة الرتبويـ        

فالتفكري اجلماعي هو دون شك ذو تـاثري اجيـابي علـى تفكـري كـل      : االمشل



 
 

فرد مـن افـراد الفريـق يرفعـه اىل مسـتوى اعلـى نتيجـة تبـادل الـراي واخلـربة           
  .واجراء مزيد من البحث والتعمق، واستخدام االجهزة العلمية املتقدمة

ويفلسـفه   »امتصاص االدمغـة «وهنا يستخدم نوري جعفر مصطلح / ثالثا
انــه ازداد طلــب الــدول الغربيــة التقدمــة والواليــات املتحــدة  : بالشــكل التــايل

للعلماء من البالد االخرى مبا فيها املتخلفة والناشئة كاهلند والـبالد العربيـة   
كما ازداد اغراؤها اياهم باهلجرة واالستيطان فيهـا باالضـافة اىل ان الطـالب    

يعــود اكثــرهم ويتشــربون بااليــدولوجيا   الــذين يــذهبون للدراســة   الــرب ال 
االمريكية الرمسية ويفقدون حسهم الوطين ومسؤولياهتم االجتماعية احمللية 
ــاس باالربـــاح الطائلـــة الـــيت جتنيهـــا           ــل ذلـــك لقـــاء اجـــور زهيـــدة بالقيـ كـ

 »امتصـاص االدمغـة  «االحتكارات من جهـودهم العلميـة بالتـايل فـان ظـاهرة      
جعفــر متــارس منطــا جديــدا مــن االســتعمار   الــيت اشــار اليهــا املرحــوم نــوري 

الفكــري وتســتغل الغراضــها االحتكاريــة الالنســانية مصــادر الثــروة البشــرية   
وقــد انتبــه نــوري جعفــر اىل هــذه املســالة  . الــيت تعــود اىل غريهــا مــن الــبالد

واشـار اليهــا ويعتــرب بـذلك رائــدا حيــث انـه جيــري اليــوم الـتكلم عــن هجــرة      
لحات   حــني ان نــوري جعفــر اشــار اىل هــذه العقــول وماشــابه مــن املصــط

حيــث ان الواليــات املتحــدة بعملــها هــذا تــوفر علــى   ، املســالة بوقــت مبكــر 
نفسها الكلفـة املاديـة والوقـت الطويـل واجلهـد الـذي يسـتلزمه حتضـري هـؤالء          
االختصاصيني املتمرسني وتشرهبم بايدولوجيتها الربجوازية من ناحية وحترم 

  ..رات تفكريهماقطارهم من اقتطاف مث
تطور العلوم اىل انواع جديدة استطاعت ان تغري من املسار العاملي /رابعا

للعلــم وتوجهــه حنــو اماطــة اللثــام عــن اســرار خفيــة واضــافة عناصــر جديــدة  
ومركبــات جديــدة اىل الطبيعــة ونشــوء تكنلوجيــا متقدمــة تســتند اىل الطاقــة  

  .النووية على سبيل املثال



 
 

لتكنلوجيا يسري بسرعة فائقـة حبيـث ان مـا حيصـل     تقدم العلم وا/ خامسا
كمـا ان الفـرتة الزمنيـة    .  سنوات معدودات يفوق ما حصل   قرون سابقة

  (اليت تفصل بني االكتشاف العلمـي النظـري وبـني تطبيقاتـه التكنلوجيـة      
قد تقلصت كثريا عما كانت عليه بشـكل يـثري االسـتغراب    ) الدول املتقدمة

: نوري جعفر املعلومات التالية ليؤيد صحة ما ذهـب إليـه   وهنا يذكر العالمة
بـني  /سـنة   ١١٢زهـاء   فقد استغرق مـثال تطبيـق مبـادئ التصـوير الفوتـوغرا      

ــام     ــا   ع ــادئ نظري ــتقين      ١٧٢٧اكتشــاف تلــك املب ــوبني اســتخدامها ال م
  حني إن فلق نواة الـذرة نظريـا   . م١٨٣٨الصناعة حيث مل يبدأ اال   عام 

عنــدما ( ١٩٣٩ســنوات بــني عــام  ٦ذلــك بالفعــل مل يســتغرق ســوى  وتطبيــق
ــرتامسان  ــاهن وسـ ــان األملانيـــان هـ ــواة ذرة  ) توصـــل العاملـ إىل إمكانيـــة فلـــق نـ

حيث ألقيت القنابل الذريـة علـى هريوشـيما     ١٩٤٥االورانيوم نظريا وبني عام 
وناكـازاكي ودمرومهــا تــدمريا كــامال دون مســوغات عســكرية لكــون احلــرب   

وهنا يربهن نوري جعفـر  . ١لى وشك االنتهاء ودون اعتبارات إنسانيةكانت ع
وتطورهـا العتبـارات اإلنسـانية     اعلى ضرورة تالزم األخـالق مـع التكنولوجيـ   

امــا العامــل االقتصــادي الــذي ادى اىل تقلــيص الفــرتة الزمنيــة بــني  ، نفســها
قطــاع االجنـازات العلميــة النظريــة وبــني اســتخدامها   الصــناعة هــو نشــوء ال  

ــا       ــذي يســند االحتكــارات ويســتند اليه االقتصــادي الرامســايل احلكــومي ال
ايضا ويستند كذلك اىل املنجزات العلميـة والتكنلوجيـة املتطـورة وبالنتيجـة     

يعـود   ةفان تقليص الفجوة الزمنية بـني العلـم النظـري وتطبيقاتـه التكنولوجيـ     
روة   شـــركات املعاصـــر إىل تركيـــز الثـــ   األصـــل   اتمـــع الرأمســـايل

احتكارية ضخمة ضـئيلة العـدد تسـتأثر حبصـة األسـد مـن األربـاح الفاحشـة         

                                                
  



 
 

إذن فنوري جعفـر يـربهن علـى ان    .اليت تعتصرها من جهود العلماء والعمال
  بعــض صــورها تنســحب لضــرب اجلانــب األخالقــي  لــدى     االتكنولوجيــ

 كما حيصـل عنـد الشـركات االحتكاريـة الـيت شخصـها نـوري جعفـر        .الناس
  .سنة من اآلن ٣٢قبل 

ــدم العلمــي        : سادســا ــني التق ــر ب ــوري جعف ــربط ن ــذات ي ــذه النقطــة بال   ه
إن التقـدم العلمـي   : والتحوالت االجتماعية احمللية والدولية ويقـول  يوالتكنولوج
مـن حـدة الصـراع    –وبشـكل جـذري حاسـم    –املعاصر يزيـد أيضـا    يالتكنولوج

ــدائر سياســيا واقتصــاديا وعلــى الصــعيد اال    ــدولوجي بــني النظــام الرأمســايل   ال ي
هذا فيما خيص عصر نوري جعفر حيث أفـرزت فيـه هـذه املسـائل     . واالشرتاكية

أما اليوم فال يوجد هنالك صراع بني هذين املعسكرين بـل انتـهى هـذا الصـراع     
ولكـن بالنتيجـة فـان امليـزة األخالقيـة الـيت يريـد        .وبدأت صراعات مـن نـوع آخـر   

هـو سـالح ذو     يمـع إن التقـدم العلمـي والتكنولـوج    نوري جعفر إبرازها للمجت
وتســتعمله .تســتخدمه القــوى التقدميــة ملصــلحة اإلنســان وتقــدم احلضــارة :حــدين 

ونالحــظ تركيــز نــوري جعفــر  . القــوى العدوانيــة إلغــراض ال علميــة ال إنســانية 
ــة      ــدم العلمــي   صــياغات إنســانية حبت ــل للتق كمــا ان . علــى االســتخدام األمث

نظريـة  «جعفـر يهـاجم االشـكال املتعـددة للنظـام الرامسـايل ومنـها         العالمة نوري
 »دولـــة الرفـــاه العـــام «و »الرامساليـــة الشـــعبية« ونظريـــة »التالقـــي او االنعطـــاف

  .وما جيري جمراها »التكنوقراطية«و »اتمع الصناعي«و
و  هــذه النقطــة يشــدد نــوري جعفــر علــى االرتبــاط الوثيــق بــني   : ســابعا

ــة      التقــدم العلمــي  ــات االجتماعي ــة للتقــدم مبصــاحل الطبق ــاج وال عالق واإلنت
املتنافرة وهـذا بنظـره هـو الـذي يـؤدي إىل وحـدة العلـم علـى النطـاق الـدويل           

ــاج الســفن مــثال    افانــه مــن غــري املمكــن أن تنشــأ تكنولوجيــ    اشــرتاكية إلنت
  .وأخرى رأمسالية



 
 

التقـدم  احلـديث جنـم   األصـل عـن      يالتقدم العلمي والتكنولوج: ثامنا
النظـري الــذي حصــل   الرياضــيات العاليــة و  العلــوم الطبيعيــة األساســية   
السيما الفيزياء والكيمياء كما إن التقدم العلمي جتاوز إنتـاج األدوات الـيت   
ختفف من عبء العمل العضـلي إىل اكتشـاف احلاسـبات االلكرتونيـة الـيت      

  .متارس عمليات عقلية مذهلة
 يعفــر ارتبــاط التقــدم العلمــي والتكنولــوج  وهنــا جيســد نــوري ج : تاســعا

فقـد  :املعاصر ارتباطا وثيقا ومباشرا بالرتبية فطورهـا وتطـور أيضـا عـن طريقهـا      
أدى إىل إعــادة النظـــر بصــورة جذريـــة   نظـــام التعلــيم بأســـره و  منـــاهج    

كـذلك أدى إىل  . الدراسة وأعاد بناءهـا لصـاحل الرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة     
  .لعلمي لدى الطالب وجعلهم قادرين على نقد اآلراءتنمية التفكري ا

 :وقد نتج عن ذلك تضييق الفجوة بني العمل الـذهين والعمـل العضـلي   
ــق بعبــارة امشــل     ــة والتطبي ــني النظري ــر النظــام     ، ب ــوري جعف ــا يهــاجم ن وهن

الرأمســايل باعتبــاره يعرقــل انتشــار التعلــيم العــايل وذلــك برفــع كلفتــه املاديــة  
وهنا فان العالمة ال يركز على اجلوانـب الرتبويـة   .للقبولووضع شروط قاسية 

وكيفيـة تـأثري الكنلوجيــا هبـا وإمنـا أشــار إليهـا فقـط واىل جوانــب هلـا عالقــة        
  .بالتأثري االجيابي للعلم على التفكري وليس الرتبية

صـوغ  «تقدم العلم احدث صناعة حديثة ميكن تسميتها  صـناعة  : عاشرا
لصـحف وحمطـات االذاعـة واالفـالم السـينمائية      وهي اليت تنشـرها ا  »الفكر

ــوم تنشــرها الفضــائيات ومواقــع االنرتنــت    الــيت مل يتطــرق اليهــا   -وطبعــا الي
الــيت تتــدفق كالســيل املنــهمر بــال هــوادة    –العالمــة لعــدم معاصــرته هلــا 

خمتلــف اللغــات ويشــرف عليهــا خــرباء   علــم الــنفس والرتبيــة والفلســفة   
االحتكارات على هيئـة حقـائق جـاهزة لالسـتهالك     وعلم االجتماع وتنشرها 

كاملالبس اجلاهزة الثارة املشاعر املالئمة لصاحل االوساط اليت يسميها نوري 



 
 

جعفــر االمربياليــة وهــو بــذلك يشــري ضــمنا اىل دور العوملــة   صــياغة هــذه   
املفــاهيم عــرب التكنلوجيــا حبيــث اصــبحت بامكاهنــا ان تــدخل اىل أي بيــت  

فلـو كـان نـوري    ، حتـى ومتلـي علـى املتلقـي مـا تريـد امالئـه        و  غرفة النوم
جعفر قد عاصر االنرتنت والفضائيات اليوم وسبل االتصال احلديثة فما هـو  

  .الذي طرحه »صوغ الفكر«يا ترى لسان حاله خبصوص مفهوم 
  

 
  االعلـم والتكنلوجيـ  ان العالمة نـوري جعفـر يضـع تسلسـل زمـين لتطـور       
سـان البـدائي عـن    منذ نشوء جمتمع الرق اىل عصر الصناعة وقد تغلب االن

ــق التكنولوجيــا  او االعضــاء االصــطناعية املضــافة اىل   (ادوات العمــل  : طري
علــى ختلفــه البــايولوجي   مغالبــة الطبيعــة وضــمن لنفســه التقــدم    )جســمه

ي منـذ نشـوئه البـدائي    وقـد وضـع التقـدم التكنولـوج    .املادي والفكري املذهل
القديم اىل اليوم حتت تصـرف االنسـان اربعـة صـنوف كـربى مـن االسـاليب        

  :وهي. يستخدمها   معركة الصراع من اجل البقاء
  .جمموعة االساليب امليكانيكية ومثاهلا الطواحني اهلوائية
 .جمموعة االساليب الفيزيائية ومثاهلا اذابة وصهر املعادن

يمياويــة املتمثلــة   حتويــل املــواد مــن حالــة اىل  جمموعــة االســاليب الك
 .اخرى

ــة       ــات احليـ ــتخدام الكائنـ ــا اسـ ــة ومثاهلـ ــاليب البايولوجيـ ــة االسـ جمموعـ
 .املايكروسكوبية

ويضع نوري جعفر تداخال مهما بني هـذه العلـوم حيـث يعتـرب ان هنـاك      
اثرا متبادال بني التطور التكنولوجي والتطور البايولوجي لالنسان يعمل كـل  



 
 

والغـرض الـرئيس مـن    .منهما على رفع مستوى كفاية صاحبه ويتطور بتطـوره 
ابتداء من االدوات احلجريـة البدائيـةاىل   (ابتداع االنسان ادواته التكنولوجية 

هـو اسـتكمال الـنقص الفسـلجي   اعضـائه او ادواتـه       )احلائبات االلكرتونية
عضـاء البايولوجيـة   البايولوجية اثناء مغالبته الطبيعـة ال ان يسـتبدل بتلـك اال   

  .االدوات املصنوعة
كما ان نوري جعفـر يسـتعرض نظريـة الرتاكـم املعـر  الـيت تكلـم عنـها         
الغــرب اليــوم ولكنــه تكلــم عنــها   وقــت اســبق بكــثري حيــث يــتكلم عــن     
االستقالل النسيب للعلـم النظـري والتكنولـوجي مـن حيـث ان كـال منـهما        

ــواهر  كيـــان متماســـك   حـــد ذاتـــه هـــو   الوقـــت نفســـ   ه جـــزء مـــن الظـ
االجتماعيـة املتعـددة الـيت يتـألف منـها اتمـع   كـل مرحلـة مـن مراحــل          

ــة      . تطــوره ــه يعــرب عــن نفســه   جتمــع املعرف واالســتقالل النســيب املشــار الي
وهذا   حد ذاتـه  .العلمية واخلربة التكنولوجية وتراكمها مبرور الزمن الطويل

  .احد العوامل املهمة   التقدم العلمي
  

 
لتطور التكنولوجيا عالقة وثيقة بـاتمع وهـذا ممـا سنستخلصـه مـن فكـر       

  :املرحوم وكالتايل
تطور التكنولوجيا يتوقف على تقدم اتمع فكريا حيـث ان الكـثري مـن    
الصناعات املهمة جاءت نتيجة تقدم اتمع وحاجتـه ملثـل هكـذا صـناعات     
ــاء احلاجــة          ــة بفعــل انتف ــة وغــري مفعل ــت مهمل ــات بقي ــن املخرتع ــالكثري م ف

  .االجتماعية اىل استخدامها
نضج العالقات االجتماعية عامل مهم   تقدم التكنولوجيـا وذلـك مـن    



 
 

 .خالل وضع التطبيق التكنولوجي موضع التنفيذ
كما تكلم نوري جعفر عن اتمـع االشـرتاكي كـثريا وعـده أفضـل مـن       

ع الرأمســـايل وذلـــك مـــن خـــالل تطـــور وســـائل اإلنتـــاج   اجلانـــب  اتمـــ
واالحتكــارات ) امللكيــة اخلاصــة الرأمساليــة لوســائل اإلنتــاج  (التكنولــوجي 

الـيت هـي أعلــى أشـكال امللكيــة اخلاصـة املركـزة بعبــارة أخـرى إن عالقــات       
اإلنتاج الرأمسالية اليت فات أواهنـا تعمـل مـن جهتـها علـى توجيـه اإلنتـاج        

نولوجيـا خلدمـة مصـاحلها الطبقيـة فتعيــق تقـدمها عمـا ينبغـي أن يكونــا        والتك
وهذا جانب أخالقي تكنولوجي اقتصـادي   آن واحـد ينتفـي وجـوده     .عليه

  اتمع االشرتاكي على حد تعبري العالمة نوري جعفر ممـا يظهـر تعاطفـه    
 .الكبري مع مسات االشرتاكية كأثر   حياته مهم اثر على فكره

سـال نـوري جعفـر سـؤاال مهمـا أيهمـا العامـل األسـبق   التقـدم          كما وي
اهـــــو التقـــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي؟أم التقـــــدم :و  تطـــــوير صـــــاحبه 

االجتماعي؟ وجييب بان التاريخ يـدلل علـى إن اآلراء االجتماعيـة التقدميـة     
فقـد ثبـت إن اآلراء االجتماعيـة التقدميـة     .هي األسبق واالهـم   هـذا اـال   

تسبق التقدم العلمي التكنولوجي وتـؤدي   األصـل التـارخيي إىل     هي اليت
تقدم اتمع   أول األمر ومتهد السبيل بعد ذلك وعلى أساسـه إىل التقـدم   
العلمـــي والتكنولــــوجي وتــــؤدي أيضــــا إىل تقــــدم العالقــــات االجتماعيــــة  

ــر      .واإلســراع   ســريها  ــوري جعف ــذا رأي مهــم وغــري مطــروح مــن آراء ن وه
 .بربط التكنولوجيا باالجتماع وكيف يقوم

إن األفكار االجتماعية التقدمية اجلديدة هـي الـيت تسـبق أيضـا حـدوث      
ــل حــدوثها      ــورات االجتماعيــة وهــي احــدى عوام وهنــا   هــذه املســالة    .الث

بالذات يذكر نوري جعفر امثلـة صـارخة علـى صـحة هـذه املسـالة ومنـها          
القرن السابع عشر و  فرنسا   ثورهتـا  انكلرتا اثناء ثورهتا املعروفة   بداية 



 
 

ثـم ان التقـدم العلمـي والتكنولـوجي بـدوره يعمـل علـى         ١٨  هنايـة القـرن   
حصــول تقــدم الحــق   الفكــر االجتمــاعي و  احليــاة االجتماعيــة عمومــا  

 :والشكل التايل ميثل هذه الدواليك
 


 

 
  

ــار     ــادل االفكـ اذن هنالـــك دورة تاثرييـــة تبادليـــة بـــني االمـــرين حيـــث تتبـ
ــور        ــة وتتطـ ــة التكنولوجيـ ــار العلميـ ــع االفكـ ــر مـ ــة االثـ ــة االجتماعيـ التقدميـ

وهــذا الفكــر   راينــا يعــد نظريــة كــربى انتجهــا نــوري جعفــر ومل  ، بتطورهـا 
  .يتطرق اليها احد من معاصريه كأثر اساسي لتقدم اتمعات

ــا زال     ــان ومـ ــوجي  كـ ــا ان التقـــدم العلمـــي والتكنولـ ــا ثبـــت تارخييـ كمـ
وسيبقى احد العوامل االجيابية حلدوث الثورات االجتماعيـة التقدميـة وهـذا    

يث حـدوث التقـدم العلمـي الـذي سـاهم   حـدوث       ما حدث   فرنسا ح
ــرن     ــة القـ ــية   هنايـ ــورة الفرنسـ ــاع   ١٨الثـ ــام االقطـ ــار نظـ ــار .واهنيـ اذن االفكـ

االجتماعيــة التقدميــة والتقــدم العلمــي والتكنولــوجي كالمهــا يســامهان    
عمليـة حــدوث الثـورات االجتماعيــة التقدميـة والشــكل التـايل يوضــح هــذه     

  :املسألة
  


 

 



 
 

ولكــن قــد يتعــارض هــذا املبــدئ مــع آراء كوبرنيكــوس وغــاليلو فقــد كانــت    
أفكــارهم علميـــة وســـابقة ألفكـــار اجتماعيـــة فمـــن املمكـــن اإلجابـــة عـــن هـــذا   

ــالقول إ  ــارض ب ــأثري اجيــابي مباشــر   األفكــار       التع ــة كــان هلــا ت هنــا أفكــار علمي
االجتماعيــة بــل كانــت صــدى للحركــة اإلنســانية الــيت نشــأت آنــذاك   املــدن   
االيطاليــة وعــربت عــن نفســها   آراء دانــيت وروفائيــل وأجنلــو ودا فنشــي ثــم     

ثـم إن نـوري   ...أوربا الغربيـة لـدى شكسـبري وجوتـه ودون كيشـوت وغريهـم كـثري       
جعفر كانت تتداخل   حياته الفكرية النمـاذج البشـرية املتعـددة مـن املفكـرين      
فهو و  حديث واحد يـدلك علـى قابليـة التمـازج الثقـا    تكـوين شخصـيته        

أو أدباء فرنسا   القرن املاضي وهكـذا علينـا   ، اجلاحظ، جوته، يذكر شكسبري
بـني العلـوم ككـل والفـن      أن نتعرف على التمازج الذي جيريه هذا العامل الكـبري 

والذيسنتناوله   فصل اخر حيث يعترب نوري جعفر إن العلـوم تفسـر الفـن مـن     
  /ناحية األصول السيكولوجية الن الفن راجع إىل عاملني مهمني

  .الذي ميده بأداته اجلسمية :العامل اجلسمي -١
ف الذي ميده مبحتـواه أو مضـمونه وهـو يفلسـ    : العامل االجتماعي الثقا  - ٢

اإلحساس السـيكولوجي بـالفن   ضـوء علـوم الـدماغ حيـث ثبـت لديـه إن           
املناطق املخية الثالثيـة الـيت تقـع   القسـم      :الدماغ مناطق خمية خاصة تسمى

ومهمتـهما القيـام مبـا    ) بالفصـني القـذاليني  (اخللفي األعلى من املخ أو ما يسمى 
ما هـو احلـال بالرسـم أو    يسميه علماء النفس بعملية اإلدراك احلسي البصري ك

الشعر وأحيانا يعرب عنها مسعيـا كمـا هـو احلـال   املوسـيقى هـذا هـو األسـاس         
اجلســمي للفــن حيــث إن لــوال اجلســم ملــا يســتطيع اإلنســان أن يتحســس الفــن   

  .)١(فمن خالله يتفاعل اإلنسان مع البيئة اليت حتيطه
                                                

 
 



 
 

  
مرة هتــدد التقــدم العلمــي والتكنولــوجي ميكــن ان يكــون قــوة هائلــة مــد   

ــه احلضــارية      ــدها منجزات ــا    ، وجــود االنســان باالضــافة اىل هتدي ــا راين كم
ولكـن للـدكتور نـوري جعفـر راي بالضـد مـن       .اسلحة الدمار الشامل وغريهـا 

هذه املسالة مفاده ان صنع هذه االسلحة ليس برغبة العلم والتكنولوجيا بـل  
ختـذ العلـم كوسـيلة    برغبة الـدول العدوانيـة ولتحقيـق مصـاحلها الكـربى اذن ا     

  .لفعل هذه االمور ليس اكثر
م العلمــي والتكنولــوجي يعــارض نــوري جعفــر الــراي القائــل بــان التقــد  

وحدة اساس احلضـارة احلديثـة ومنبـع التقـدم االجتمـاعي دون ان ينظـر اىل       
طبيعة النظام االجتماعي الذي ينشر فيه العلم ودون ان ياخذ بعني االعتبـار  

 . اعية التقدميةاثر االفكار االجتم
ــا يســمى          ــن نفســه مب ــذي يعــرب ع ــراي ال ــر ال ــة جعف كمــا خيــالف العالم

الــذي يعتــرب ان االنســان احلــديث مل    »اخللقــي«او  »التخلــف االجتمــاعي «
يرتفــع خلقيـــا اىل مســتوى التقـــدم العلمــي والتكنولـــوجي املعاصــر وذلـــك     

الراي كما وهذا .الستعماله العلم ومنجزاته التكنولوجية الغراض ال انسانية
االمربيـايل  ، يقول العالمة مضلل ايضا وسطحي النه يغفـل مسـؤولية النظـام   

اذن يبقى العلم هو عبارة عـن سـالح ذو   . عن ذلك التخلف -كما يسميه–
وقــد اســتخدمته القــوى .حــدين امــا يســتخدم   نفــع النــاس او   مضــرهتم 

 .الكربى كوسيلة لتحقيق اغراضها
العالمـة نـوري جعفـر باالشـارة اىل املضـامني      يتبني ممـا ورد اعـاله انفـراد    

االجتماعية للعلم واملضامني الرتبوية اليت سنبينها الحقا   هذا الفصـل ممـا   
 يدلل على رؤية العالمة نوري جعفر الثاقبة 

  



 
 

كمــا ويعتــرب نــوري جعفـــر إن للرياضــيات دور مهــم وأســاس   تقـــدم       
ــي إ     ــة ه ــار الرياضــية املتقدم ــا وان األفك حــدى املصــادر الكــربى   التكنولوجي

  .للتقدم العلمي النظري والتكنولوجي   الوقت احلاضر
وكذلك فان دور الرياضيات   التقدم العلمي والتكنولوجي يتضمن مـا  

ــر    ــوري جعفــ ــميه نــ ــرييض«يســ ــة   Mathematizaion»تــ ــوم الطبيعيــ العلــ
  .األساسية

  


  
ضرورة حتويل الصف «الرتبوية فيلخصها نوري جعفر بقوله ا املضامني ام

اي اهنــم يتوصــلون ، اىل خمتـرب حيضــر اليــه الطــالب لالكتشـاف والبحــث  
بانفســهم ومبعاونــة املــدرس والكتــاب اىل اســتنباطات جديــدة ووفــق مســتوى    
تطــورهم الثقــا  واســتنادا اىل تفكريهــم املســتقل ال ان يقتصــر االمــر علــى     

ــرد ــاوي   اغلـــب     جمـ ــات القدميـــة وترديـــدها بشـــكل ايل ببغـ تلقـــي املعلومـ
وهذه عملية تربوية شائكة وطويلة وحتتاجاىل بذل جهـد كـبري مـن    ، االحيان

جانــب التالميــذ واملعلمــني علــى حــد ســواء وتتضــمن ايضــا تقــديم املعرفــة   
اليهم على هيئة مشكالت تستدعي احلـل وتكـون املعلومـات سـهلة وصـعبة      

صـعبة حبيـث تتحـدى الـتفكري وسـهلة حبيـث جيـد التالميـذ           :   ان واحد
فهذه عمليـة متكاملـة لرفـد املنحـى      )١(»خربهتم السابقة ما يعينهم على حلها

التدريسي للمدارس والسيما   الوقت احلاضر حيث نرى التدني الفكـري  
                                                

 
 



 
 

الواضح والثقا  الفاضـح   مسـتوى التـدريس   الوقـت احلـايل وان يرافـق       
ملســالة التشـجيع واالشــادة جبهـود الطــالب مهمـا كانــت متواضـعة مــن     هـذه ا 

  .خالل استخدام كلمات التشجيع
وهذه املسالة تدلل على امهية املبدء االنساني الذي جيب ان يتحلـى بـه   

فقد ثبت ان للكلمات اثرا فسـلجيا عميقـا   حيـاة االنسـان     .املربي واالستاذ
جيابيـة وان باسـتطاعة الكلمـة املتحـدث     االنفعالية من النـاحيتني السـلبية واال  

هبا او املكتوبة ان تستثري لدى الشـخص اسـتجابات علـى نسـق مـا تسـتثريه       
ــد       :)١(مســمياهتا ــا حمــل مســماها وق اي ان الكلمــة تســتطيع ان حتــل وظيفي

ان  -عـن طريــق اســتعمال الكلمــات الرقيقــة –اسـتطاع كــثري مــن اجلــراحني  
تعانة بالتخــدير ودون ان يشـــعر  جيــروا عمليــات جراحيــة بســـيطة دون االســ    

االحيــاء «وهــذا هــو اســاس العــالج الســايكولوجي عــن طريــق  .املــريض بــاالمل
ولالحياء اللفظي اثار عالجية كثرية مالوفة   احلياة اليوميـة تتضـح    »اللفظي

ســلبية  ولــه ايضــا اثــار مهمــة   حقــل التعلــيم.كـثريا   اتمعــات املتخلفــة 
كلمــات (واجيابيــة  )تانيــب الطالــب املقصــر :)٢(اســتعمال الكلمــات اجلارحــة(

اليت تكلمنا عنـها   اعـاله وهلـذا يعلـق نـوري جعفـر علـى هـذه          )التشجيع
بضـرورة الكـف عـن    ) واالبـاء واالمهـات  (اننا نوصي املدرسني « املسالة قائال

ــال الهنــا        ــة االطف ــة   تربي ــات الرقيق ــب اجلــارح وان يســتعينوا بالكلم التاني
ــالنفس  فقــد ثبــت ان الكلمــات القاســية او اجلارحــة   .والتفــاؤل تبعــث الثقــة ب

                                                
 

 
 

 



 
 

تؤذي املخ لدى كثري من الطالب السيما ذوي منط اجلهاز العصيب املركـزي  
وتزداد حدة هذا االيذاء  )١(»الضعيف والنمط القوي غري املتزن ومنط الفنانني

االيذاء   اوقات االمتحانات بصورة خاصة واثناء اسـتدعاء صـغار التالميـذ    
ــبور ــاالت    اىل السـ ــع احلـ ــة   الصـــف و  مجيـ ــئلة حمرجـ ــه اسـ ة او توجيـ

ــخ لالرهــاف     ــا امل ــرض فيه ــب او    . االخــرى الــيت يتع ــؤدي التاني ــا ي وكــثريا م
االزدراء اىل اصـــابة االطفـــال باالضـــطرابات العصـــبية باالضـــافة بـــالطبع اىل  
فقـداهنم الثقــة بـالنفس وعــدم بـذل اجلهــد الفكـري املطلــوب ونشـوء مشــاعر      

ذا فــان التشــجيع بالكلمــات الرقيقــة افضــل اداة للتعلــيم   املقــت واحلقــد وهلــ 
وقد ثبت قيمة التشـجيع بالكلمـات الرقيقـة حتـى        )٢(وللتعامل بني الناس

فقـد ذكـر مـدرب احليوانــات    .. .تـدريب احليوانـات فمـا بالـك بتعلـيم االنسـان      
قصصـا طريفـة    »اصـدقائي احليوانـات  «السوفيييت  ايـدر   مذكراتـه بعنـوان    

كلــها تــدل علــى ان الرفــق   )٣(البــاب بامكــان املدرســني االنتفــاع هبــا    هــذا 
واملعاملة احلسنة وكلمات التشجيع   حالة االنسان بالغة االثـار االجيابيـة     

فــاالثر  الرتبــوي  فهــو مهــم للغايــة يبتــدا أثــره مــن انطالقــات جــون   . التعلــيم
دف ال األداة   ديوي   الرتبية ومنـها دعوتـه الحـرتام الطالـب واعتبـاره اهلـ      

ــوري      ــة والــيت صــاغها ن العمليــة الرتبويــة هــذه أهــداف جــون ديــوي التعليمي
جعفر ومفادها أن تنطلق من الطالب لتنشئة اجليـل الصـاعد ودور املعلـم هـو     
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تزويــد التالميــذ باملعلومــات واألمنــاط الســلوكية الســليمة أي أن يكــون قــدوة   
يفضـل بعضـهم علـى بعـض      حسنة لطالبه   تصرفاته معهم فال حيـابي وال 

إال على أساس التفوق العلمـي وهـذا عامـل أساسـي وقـوي ومهـم انتبـه لـه         
اإلسالم مبقوالت عديدة وتطبيق على ارض الواقـع وهـذا واضـح مـن حادثـة      
تارخيية لعلي بـن أبـي طالـب حيـث كـان يتمشـى مـع ولـده احلسـن   أزقـة           

    ــرمحن الكوفــة فصــادفهما اخــوين قــد كتــب كــل منــهما عبــارة بســم ا  ال
الرحيم وقال احدمها لعلي بن أبي طالب أينا أحسـن خطـا فالتفـت اإلمـام     

بـين حسـن احكـم بينـهما واعلـم انـك حماسـب        : إىل ابنه احلسـن وقـال لـه   
وهذا يدلك على عدالة اإلسالم حتى مـع هـذين   . على حكمك يوم القيامة

ــوق العلمــي بــني          ــاس التف ــى أس ــاة إال عل ــاك حماب ــال توجــد هن ــني ف الطفل
  .الطالب للعلم والراغبني فيه

ومن األمور املهمـة الـيت أشـار إليهـا نـوري جعفـر   مسـالة الرتبيـة هـي          
ضرورة تكوين روابط وثيقة بني املدرسة واألسرة وذلك بالتعاون معا   تربيـة  
األطفال بصورة خاصة الن للطفل مشاكل كثرية ال يعرف عنها املعلـم شـيئا   

لطفل مشاكل تعليمية ال تعرفهـا األسـرة بينمـا    ولكن األسرة تعرفها كما إن ل
املدرسة تعرفها وهكذا فـان األسـرة مـع املعلـم يشـكالن ركيـزة أساسـية لبنـاء         

فمـرة املدرسـة لوحـدها تسـاهم   تنشـئة      ، وخلق أجيال مرتبية بشكل كـبري 
التلميذ ومرة األسـرة لوحـدها و  املـرة الثالثـة واملهمـة املدرسـة بالتعـاون مـع         

وتعتمــد أفكــار العــامل  .اهم   بنــاء وتنشــئة التلميــذ تنشــئة مهمــةاألسـرة تســ 
نوري جعفـر علـى جـان ديـوي   الرتبيـة اعتمـادا كـبريا حيـث ينقـل نـوري           

وان ال ، جعفر عن ديوي دعوته إىل ضرورة التزام املعلم مبهمتـه التزامـا تامـا   
يكون حضوره للصـف ملـلء الفـراغ بـل إلفـادة التالميـذ والسـري هبـم خطـوة          

طـوة مــن األمــر األســهل إىل السـهل ومــن الصــعب إىل األصــعب بالنســبة    خ



 
 

واملعلم   نظـره مسـئول عـن اكتشـاف قـدرات التالميـذ       ، هلم ال بالنسبة له
ــم        ــى ضــرورة احــرتام املعل ــدهم عل ــا ســليما وتعوي ــا توجيه اخلاصــة وتوجيهه

أما أفكار جان بياجييه فيعتمد عليها نوري جعفر كـذلك حيـث   ، واملعلمني
د بياجييه إن عملية النمو الفكري متر مبراحل متعاقبـة ومتكاملـة يسـتند    يعتق

بعضها إىل بعض وهلذا فـان التعامـل مـع األطفـال داخـل املدرسـة وخارجهـا        
أن يسـتند إىل فهـم دقيـق لطبيعـة املرحلـة       ، ال بد لكي يكون فعاال واجيابيـا 

  :اليت مر هبا الطفل واملراحل اليت حيددها بياجييه هي
  .رحلة احلسية احلركية   التعامل مع البيئةامل -١
املرحلــة التاليــة تســتمر حتــى العــام الثــاني أو الثالــث للطفــل وهــي      -٢

  .مرحلة التعرف على املفردات حتى تتحول عنده إىل كيانات قائمة
ــة الســنة       -٣ ــد إىل هناي ــة الــيت متت ــات الذهني ــات والعملي ــة العالق مرحل

  .وارتباطاهتا السادسة حيث يدرك الطفل العالقات
مرحلة تكوين الفكر ارد إدراك عالقات جمردة تتسع وتأخـذ طـابع    -٤

التعميم والتجريد واكرب نصيحة وجهها نوري جعفـر لرتبيـة األجيـال    
ــة  "هــي ــن الفطن ــان م ــل  ، ثلث ــث مــن التغاف وان هــذه النصــيحة  " وثل

الرتبوية مهمة للغاية فال التشديد على الطفل يسهم   بنائـه وتربيتـه   
ال التغافل عنه وإمنا هبذه املعادلة تستطيع تكـوين جيـل راقـي للغايـة     و

  . قادر على التقدم
وباالمكــــان ان نســــتخلص املضــــامني الرتبويــــة وانــــدماجها مــــع العلــــم   

  :والتكنولوجيا من خالل النقاط التالية
ان تنمية التفكري العلمي لدى الطالب ال تنسجم مع اسلوب التـدريس   

  .وعلى احلفظ النصي او احلر  املبين على التلقني
ــة (ان املــواد الدراســية   ــة وغــري العلمي الــيت يتعلمهــا الطالــب ال  ) العلمي



 
 

اىل جــزء مـن كيانــه الفكــري ومقوماتــه الثقافيــة  –بــالنظر جلمودهــا –تتحـول  
كما يتحول الطعام الذي يتناوله اىل ما يغذي اجلسم وينميـه ويصـبح بالتـايل    

لـك املعلومـات عائمـة علـى سـطح الـدماغ       بـل تبقـى ت  ، جزءا ال يتجـزا منـه  
 .الذي ال يلبث ان جيرتها ليقذفها اىل اخلارج وقت االمتحان

احلــاح نظـــام التعلـــيم الســـائد علـــى ضـــرورة تفـــوق الطـــالب   مجيـــع   
ــز       .الــدروس مــن الرســم حتــى الرياضــيات هــو ضــرب مــن ضــروب التعجي

تفوقـه   والطالب الذي حياول ان يفعل ذلك امنـا يفعلـه علـى حسـاب موضـوع     
 ..االصلي

كما ادى عجز اساليب التدريس وعقم مناهج الدراسة واالدارة املدرسـية  
املتزمتة بطائفـة كـبرية مـن املـع علمـاء الرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة واالدبـاء          
ــذريع   دراســتهم حتــى   موضــوعات ختصصــهم       والساســة اىل الفشــل ال

وهنــا يضــرب ، هلــا الــيت برعــوا فيهــا بعــد ذلــك جبهــودهم اخلاصــة وتفــرغهم 
نــوري جعفــر االمثلــة التاليــة علــى هــذه النقطــة ويقــول ان كــل مــن اديســون   
واينشـــتاين وباســـتور وباســـكال وبونكاريـــه وجـــيمس ووت ودارون وروتـــنكن  
ونيوتن ومن االدباء اميل زوال وتولستوي وصموئيل جونسن وولـرت سـكوت   
ــن الرســامني بيكاســو ومــن الساســة بســمارك وتشرشــل وحــال ضــعف          وم

درجات باستور دون قبوله   دار املعلمـني العاليـة   بـاريس وحـرم رسـوب      
بوتكاريه   درس الرسم من االلتحاق باملعهد ورسب اميل زوال   امتحـان  

وقصــر الــدكتور طــه  .االدب الفرنســي الــذي اصــبح احــد فرســانه بعــد ذلــك  
 . حسني   امتحان تاريخ االدب العربي الذي اصبح عميده بعد ذلك

اكيد من قبل املفكر نوري جعفر علـى عـدم ضـرورة مطالبـة التالميـذ      الت
حبفـــظ معلومـــات تافهــــة وســـهلة النســـيان كتــــواريخ والدة او وفـــاة بعــــض      
الشخصيات ومساحة وسكان بعض االقطار او حفظ قصائد بعض الشـعراء  



 
 

فهذه موجودة   الكتـب وبامكـان الطالـب الرجـوع اليهـا متـى شـاء        ، الكبار
والشيئ االهم .ل التكرار وعندما يشعر هو انه راغب   ذلكوان حيفظها بفع

بنظر املرحوم ، من حفظ قصيدة المرئ القيس او للمتنيب واجلواهري مثال
نــوري جعفــر هــو تــذوقها وفهمهــا باســتيعاب ممــا جيعــل احلــس االدبــي مرهفــا  

بالشخصـية الـيت    -االعجاب–ويصدق الشيء نفسه على االنفعال االجيابي 
وقد ثبت سايكولوجيا من اجلهـة الثانيـة ان املعرفـة     .ريخ والدهتايراد حفظ تا

بالقسـر تكــون سـهلة النسـيان وتـثري االمتعــاض او     ، غـري املسـتوية واملفروضـة   
ــال     ــذوي اخلي ــذهن وت ــد ال ــل موضــوعات     . املقــت وتبل ــن جع ــد ايضــا م والب

الدراسة بشكل يستثري الرغبة لدى الطالب وحيفزهم علـى التـزود مبزيـد مـن     
ــام        املعر ــز واالهنمــاك الفكــري الع ــى الرتكي ــة بعــد التخــرج ويعــودهم عل ف

  .اعماهلم الدراسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
 

  
  
  

 
 

  
 

 خلصان مناقشة هذا القول الينشتاين حباجة إىل دراسـة موضـوعية نسـت   
درة الـتفكري العلميـة وارتباطهـا املوضـوعي بعـامل الفـن والشـعر        من خالهلا ق

ــة        ــات نظري ــم يســري وفــق معطي ــاط ان العل ــذا االرتب واألدب فكيــف يكــون ه
وقوانني او قواعد عامة ال جيوز ختطيها   حني ان الفن  و  مقدمته الشـعر  
خيضع من ناحية حمتواه بالدرجـة األوىل واالهـم حلـاالت فرديـة او شخصـية      

ية خاصة يعيشها صاحبها   هذه اللحظة او هو تعبري عن تلك احلـاالت  ذات
خاضــعة باألســاس  »اللغــة مــثال   حالــة الشــعر« وان كانــت أدوات التغــيري

وهنـا فـان    »مـن ناحيـة النحـو والتصـريف والبالغـة مـثال      «لقواعد مسلم هبـا  
 الدكتور نوري جعفر عرض   العالقة بـني العلـم والفـن والـرابط األساسـي     

  .بينهما واوجد فلسفة مهمة   هذا اال
حيث ينفرد العالمة نوري جعفر بوضـع عالقـة بـني العلـم والتكنولوجيـا      

ممـا يعطـي مـدلوالت مهمـة وأساسـية        ، من جهة والفن مـن جهـة أخـرى   



 
 

هذه القضية اليت مل ينتبه إليها احد سواه من املعاصرين وهذه داللة العمق 
  .ية للعلم الذي يتبناهالفكري واالستجابة املوضوع

فيعترب إن العلم والتكنولوجيـا مـن جهـة والفنـون الرفيعـة مبـا فيهـا األدب        
  .والشعر من جهة ثانية أطراف متكاملة   ثقافة إنسانية واحدة

وال جيـــــوز بأيـــــة حـــــال مـــــن األحـــــوال الفصـــــل بينـــــهما إىل درجـــــة   
  :واملعادلة التالية تبني هذه احلالة .القطيعة

ــا التكنول+العلــم  ــة +وجي ــون الرفيع ــة إنســانية  = ) الشــعر+األدب(الفن ثقاف
  .واحدة

فال ينعزل العلم الذي هو أساس تقـدم احلضـارة املاديـة عـن الفـن الـذي       
  .هو سجل املشاعر اإلنسانية إزاء الطبيعة واتمع واإلنسان

كما إن هناك نقطة مهمة هـي إن العلـوم الطبيعيـة والرياضـيات ال ترقـى      
ــها  ــى مراتب ــع واتصــفت      إىل أعل ــن رفي إال إذا حتولــت بنظــر أصــحاهبا إىل ف

بالناحية اجلماليـة الـيت عـرب عنـها بونكاريـه وأشـار إليهـا اينشـتاين   إحـدى          
ــة  ــه العبقري ــربون إن للعلــم        .حملات ــذين يعت ــى ال ــر عل ــوري جعف ــرد ن ــذا ي و  ه

والتكنولوجيــا الفضــل علــى األدب والفــن وبــنفس الوقــت يــرد علــى الــذين   
دب والفن الفضل واألسبقية على العلم والتكنولوجيا والكـل  يعتربون إن لأل

  .من هذه العلوم يكمل احدها اآلخر
–ومن طريف ما يروى عـن اينشـتاين قولـه انـه تعلـم مـن دوسـتوفيزكي        

  .أكثر مما تعلمه من نيوتن عامل الفيزياء -الكاتب الروسي
ــه الفصــل عــن اينشــتاين       ــدأنا ب ــذي ابت ــول ال ــتفكري العل«والق مــي إن ال

يضــاف إىل ذلــك وال يقــل عنــه أمهيــة  »ينطــوي دائمــا علــى عنصــر شــعري
  :األثر الذي تركه العلم   الفن وميكن إمجاله كالتايل

أعطــى العلــم الفــن وســائل تكنيكيــة لنشــره علــى أوســع نطــاق كمــا       



 
 

األفــالم الســـينمائية والـــيت تبـــث عــرب الفضـــائيات كـــذلك وعـــرب االنرتنـــت    
ــجالت الصــــوت واألشــــرطة و  االســــتوديوهات الضــــخمة واســــتخدام  ومســ

والـيت يرمـز هلـا    ) Satellite News Gathary(منظومـات البـث الفضـائي    
ــة اإلرســال هــذه     ) S.N.G(اختصــارا حيــث بضــغطة زر واحــدة مــن منظوم

باإلمكــان إرســال مــا تريــده مــن الفنــون املختلفــة إىل أي مكــان تريــده  عــرب    
  .األقمار الصناعية

ني العلــم مــن جهــة وبــني الفــن مبــا فيــه   أمــا أوجــه الشــبه واالخــتالف بــ 
 :الشعور من جهة أخرى فيمكن تلخيصه باجلدول التايل

  الفن  العلم  ت
ــجل مبوضــــوعية ودقــــة    -١ العــــامل يســ

وجتـــرد ظـــواهر الطبيعـــة واتمـــع     
  )بصورة مستقلة عنه(املوجودة 

الفـن وخباصـة الشـعر يتغلـب فيـه      
اجلانب الفردي الشخصي للفنـان  

الطبيعــــة  الن الفنـــان يعــــرب عــــن 
ــرب     ــالل او عــ ــن خــ ــع مــ واتمــ
مشــــــاعره ومطاحمــــــه وحاالتــــــه 

  .النفسية
ــة       -٢ ــات نظري العلــم يســري وفــق معطي

وقـــوانني او مبـــادئ عامـــة ال جيـــوز  
  .ختطيها

اللفن خيضـع و  مقدمتـه الشـعر    
ــم حلــاالت    بالدرجــة االوىل وااله
ــة    ــه خاصـ ــية ذاتيـ ــة وشخصـ فرديـ
يعيشها الفنان   هذه اللحظـة او  

ــه  تلــك   ا طــار عصــره وجمتمع
و  ضــــــوء مطاحمــــــه وارائـــــــه   

  .االجتماعية
مقدمته الشعر فانه وان  الفن و القــانون العلمــي ظــاهرة موضــوعية    -٣



 
 

ــة النســبية   (مســلم هبــا   مــن الناحي
  حالـــــة عــــــدم  :علـــــى االقــــــل  

ــد    ــانون علمــــي جديــ اكتشــــاف قــ
ــرتف بـــه وان   ــانون املعـ ــاقض القـ ينـ
ــع املشــتغلني بــالعلم يعملــون     مجي
ــك القــــانون ال     ــمن اطــــار ذلــ ضــ

  .خارجه

وجدت قواعد فنية عامة معـرتف  
هبــا   هـــذا اتمـــع او ذاك و   
ــك اال     ــة او تل ــرتة الزمني ــذه الف ه
ان الطابع الذاتي للفنـان االصـيل   

  هو املتغلب او السائد

العــــامل ينصـــــب اهتمامــــه علـــــى     -٤
الكشــــف عــــن طبيعــــة االشــــياء     

  املستقلة عنه

الفنــان يســري باجتــاه مغــاير حيــث   
ــى الكشــف    ي ــه عل نصــب اهتمام

عــن االثــر الــذي ترتكــه   نفســه 
ــذه    ــخاص   هــ ــياء واالشــ االشــ
ــة او تلـــك مـــن حلظـــات     اللحظـ

  .حياته
  

حمــور العمــل العلمــي هــو العــالَم     -٥
  احمليط بالعالم 

ــا     ــه كمــ ــان نفســ ــية الفنــ شخصــ
تنعكس فيها االشياء هـي حمـور   

  .فنه
العلــم ال يعـــين باجلانـــب اجلمـــايل     -٦

مــدة او احليــة مبــا فيهــا  للطبيعــة اجلا
  االجتماعية اليت يدرسها 

  .العكس هو الصحيح

ــب      الفن ال  يوجد جانب مجايل فيه    -٧ ــود اجلانــ ــز بوجــ ــن يتميــ الفــ
  اجلمايل فيه 



 
 

ــوى       -٨ ــى حمتـ ــوي علـ ــم ال ينطـ العلـ
  .ايدولوجي معني

ــه    ــا وجبوانبــ ــوي دائمــ الفــــن ينطــ
املتعددة على حمتوى ايـدولوجي  

او  معــني بــارز او خفــي تقــدمي    
رجـوعي وتقيـيم اي عمـل ال بــد    
ــواه او    ــوء حمتـــ ــتم   ضـــ ان يـــ
ــافة   ــدولوجي باالضــ غرضــــه االيــ
بـــالطبع اىل اســـتكماله عناصــــره   
الفنية اجلمالية املقبولة   عصـره  

  .وجمتمعه
  

كذلك  يشري إىل الظاهرة الطبيعيـة او االجتماعيـة الواحـدة حيـث يعـرب      
وأحيانـا الرسـام الواحـد     عنها تعبريات خمتلفة رسامون او شعراء متعـددون 

والشاعر نفسه   مناسبات خمتلفة حسب حاالتـه النفسـية املختلفـة وهـذا     
يعين بعبارة اخرى ان العامل ينصب اهتمامه على الكشف عمـا   الطبيعـة   
املستقلة عنه   حني ان الفنان يسـعى اىل الكشـف عـن األثـر الـذي ترتكـه       

  .الطبيعة   نفسه   هذه اللحظة او تلك
ع ان الصور الفنية وخباصة الشعرية ختتلـف اىل درجـة التنـاقض أحيانـا     م

عن الصور اليت يرمسها لنا العامل من الطبيعة واألشخاص إال إهنـا أمجـل   
منها رونقا وأعمق تغلغال من الناحية اجلمالية وعلى الرغم من كون الصـور  

لنـا فرصـة   العلمية لألشياء واألحيـاء جتعلنـا اقـدر علـى فهـم تركيبـها وهتيـئ        
السيطرة عليها وهذا هو أساس تقدم احلضـارة املاديـة أال إن حاجتنـا للتمتـع     
بالصور الفنية وخباصة الشـعرية منـها ال تقـل أمهيـة وإحلاحـا عـن ذلـك بـأي         

  .حال من األحوال



 
 

وهــذا يعــين بعبــارة أخــرى ان مســخ احلقــائق   الشــعر مــثال ينبغــي أال   
نتـه   احليـاة أو انـه جيعـل دراسـة      يفسر بأنه يغض مـن منزلـة الشـعر او مكا   

الشـعر ثانويـة األمهيـة بالنسـبة للعلـوم الطبيعيـة الـيت تقـع وإياهـا علـى طـر             
  .نقيض

وهنا يشري نوري جعفر إىل انه كلمـا كـان الفنـان أصـيال مرهـف احلـس       
وكانت جوانبه الذاتية اشد وضوحا كـان اقـدر علـى مسـخ احلقـائق العلميـة       

لشعرية وهذا يعين بعبارة امشل إن حمور العمـل    صوره الفنية وأخيلته ا
العلمي هو الطبيعة اجلامدة واحلية مبا فيها اتمع اليت يعـيش فيهـا   حـني    

كمـا مـر   .إن شخصية الفنان نفسه كما تنعكس فيها الطبيعة هـي حمـور فنـه   
  .  اجلدول اعاله

ة   معنى هذا بعبارة أخرى ان العامل ال يعـين باجلانـب اجلمـايل للطبيعـ    
علمه   حني إن العكس هو الذي حيصل عنـد الفنـان أي ان جـوهر الفـن     

  .هو الكشف عن اخلواص اجلمالية لألشياء
كما يشري الدكتور نوري جعفر إىل مصطلح الطبيعة املوضـوعية للشـيء   
املراد وصفه وعلى االنطباعـات الـيت يرتكهـا   نفسـه ذلـك الشـيء وبعبـارة        

 اعره والفنــان حـني يعـرب عـن البيئـة احمليطــة    أدق انـه يصـف الطبيعـة عـرب مشـ     
على هيئـة صـور فانـه يقـوم بتـثمني ايـدولوجي ومجـايل         »الواقع املوضوعي«

هلا انه يعرب عن موقعه إزاء الواقع وفق مثله اجلمالية العليـا أي ان الفـن هـو    
باجياز شكل مجـايل خـاص مـن أشـكال اإلدراك االجتمـاعي وهـو تعـبري          

بيئـة الـيت يعـيش فيهـا اإلنسـان وهـذا التعـبري الفـين         االصل انعكـاس عـن ال  
حيصل على هيئة صور مادية   الرسم مثال او ذهنية خيال كما هـي احلـال   
  الشعر   حني ان التعبري العلمي حيصل عرب اردات الرموز واملعدالت 
الرياضية والصور الفنية ختتلف عن الصـور الفوتوغرافيـة اخلاليـة مـن الناحيـة      



 
 

لية باستثناء الصور امللونة اليت هـي   عـداد الفـن الهنـا تنطـوي علـى       اجلما
ــة او       ــواهر الطبيعيـ ــة للظـ ــور الفنيـ ــع ان الصـ ــا ومـ ــا بينـ ــذاتي كمـ العنصـــر الـ
االجتماعية ختتلف اختالفا جوهريـا عـن الصـور العامـة املعـرب عنـها باملفـاهيم        

ــا جتريـــد  ــردة أال إهنـ ــه هـــ   Abstractionاـ ــاس عنـ ــع او انعكـ ــن الواقـ ذا مـ
ــا بعيــدا عــن      ــة العلــم بشــكل موضــوعي كمــا بين االنعكــاس حيصــل   حال
املشاعر او االنفعاالت او العواطف الناحية الذاتية وهلذا فانه خيضـع لتفسـري   
واحد   حني ان الصور الفنية مشبعه باجلوانب الذاتية إىل هذه الدرجة أو 

ــة      ــا وهلــذا فإهنــا تقبــل تفســريات متعــددة ومتباين وعنصــرها  تلــك كمــا ذكرن
الذاتي هذا ذو جانبني يتصل احدمها بالفنان نفسه ويتعلق اآلخر باملفسرين 
وهذا هو الذي حيول دون ترمجة الرتاث الفـين مـن لغـة إىل أخـرى او مـن      
الشــعر إىل النثــر وبــالعكس ضــمن إطــار اللغــة الواحــدة وهــذا يعــين بعبــارة    

التفسـريات  امشـل مـن مزايـا الصـور الفنيـة تكمـن   أهنـا تقبـل خمتلـف          
وتتحمــل مقــدارا كــبريا مــن االســتنباطات أي إهنــا متعــددة اجلوانــب وتعــرب   
أيضا عـن جوانـب متعـددة مـن البيئـة باإلضـافة بـالطبع إىل تغلغـل اجلوانـب          
الذاتيــة منــها مــن ناحيــة صــاحبها األصــلي مــن ناحيــة الفنــان اآلخــر الــذي    

ر مـن تفسـري   يفسرها وهذا الذي جيعلها حتتمل أكثر من معنى وختضع األكثـ 
) مبــدأ، معادلــة، نظريــة(كمـا ذكرنــا   حــني ان كــل مــدرك عقلـي علمــي   

خيضع   العادة لتفسري واحد وذلك لضعف اجلانـب الـذاتي فيـه إىل درجـة     
وهنـا  .التالشي من ناحية صاحب النظرية ومن ناحية مـن يتصـدى لتفسـريها   

منــا فــان التفســري الــواقعي وفــق الشــكل اجلمــايل ضــمن موضــوع الشــعر فأما  
صور كثرية تصدح هبا خميالت الشعراء ومنـها علـى سـبيل املثـال قصـيدة      
الكولريا لنازك املالئكـة حيـث جـاءت نتيجـة واقـع مـزري وقعـت فيـه مصـر          
حني ذهب ضحية هـذا املـرض اآلالف وكـان   اليـوم الواحـد يغـادر الـدنيا        



 
 

ألف شخص فجاءت كواقـع موضـوعي حيمـل األمل ويصـف املـوت جبماليـة       
  :هذا واضح وجلي   تقسيمات القصيدة حني تقولالشعر و

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

وهكذا نرى صور املـوت املتدفقـة   هـذه القصـيدة والـيت تصـف الواقـع        
املـؤمل ولكنـها بـنفس الوقـت حتمـل صـورا شـعرية رائعـة وغايـة   الدقـة بـل            

  :حتى تستشرف املستقبل   قوهلا
 

ــالنظر اىل املســتقبل         ــها ب ــل تبت ــا فحســب ب ــي ال تصــف واقع وهكــذا فه



 
 

حاملة رؤى موضوعية هلا مدياهتا اآلنية   حينها واملستقبلية هذا فال شـك  
  ان الصور الفنية كما يقـول الـدكتور نـوري جعفـر وخباصـة الشـعرية منـها        

احملسوس رغم صـلتها  تعرب عن رونقها املميز واناقتها اجلمالية مبخالفتها الواقع 
به وانبثاقها   االصل التكويين منـه وكلمـا ابتعـدت الصـور الفنيـة وخباصـة       
الشعرية عن الواقع احملسوس كلمـا أصـبحت اكثـر اناقـة واصـاله وقـدميا قيـل        

أي ابعده عن الواقـع وهـذا يعـين كمـا بينـا      ) أعذبه اكذبه(  الشعر العربي 
يهــا الواقــع احملســوس عــن نفســه  ان الشــعر يصــدر عــن املشــاعر الــيت يعــرب ف 

ــة عــن مشــاعر صــاحبه         ــأقوى صــورة ممكن ــذي يعــرب ب ــو ال والفــن األصــيل ه
اما الصور الـيت ال تفعـل   ، ويستثري اىل احلد االقصى مشاعر املستمتعني به

ذلك ولو   ادنى املستويات فال متت اىل الفن بصلة ومن هذه الزاوية ميكن 
هـو كـالم منظـوم فقـط ولـيس بشـعر       النظر اىل الشعر الوعظي مـثال والـذي   

من الناحية الفنية اجلمالية وإما الصور العلمية فهي خبالف ذلك على خط 
مستقيم وتزداد علميتـها كلمـا ازدادت بعـدا عـن املشـاعر يصـدق هـذا علـى         
الصور نفسها كما يصدق أيضـا علـى ادوات التعـبري عنـها فـال نسـمع مـثال        

توصــف الشــمس عنــد الغــروب   ان يوصــف االســد بانــه ســيد احليوانــات او 
  :كما قال ابن الرومي

 
 

 
  

   
  

  
  



 
 

  
  

  
 

  
 

ــوري جعفــر   الصــلة بــني العلــم       ــا إىل آراء مــن ســبقوا ن ــم إذا انتقلن ث
ــها       ــذا اــال ومن ــتنباطات كــثرية   ه ــدينا اس ــائج  :والفــن فل ــم ذو نت ان العل

ة عمليــة تكنولوجيــة نفعيــة   حــني إن العكــس هــو الواقــع   حالــة  تطبيقيــ
الفن وهذا يعين ان للعلم أغراضا أخرى يسعى اىل حتقيقهـا باعتبـاره أداهتـا    

إلغراض التلذذ او :   حني ان غرض الفن ذاتي كامن   طبيعته اخلاصة 
عيتـه  االستمتاع فالعلم بـرأيهم يسـتخدم   اإلنتـاج لزيـادة كميتـه وحتسـني نو      

ولرفع مستوى معيشة الناس وحتسني أوضاعهم املادية والفكرية أما الفن فذو 
صفة جتريدية ذاتية غري عملية بنظـرهم معنـى هـذا بعبـارة امشـل إن غـرض       
العلم السيطرة علـى الطبيعـة وغـرض الفـن االسـتمتاع جبماهلـا و الـرأي وان        

انــه لــيس كــان مقبــوال ومعقــوال   بعــض األحيــان ومــن بعــض الوجــوه اال  
كذلك علـى هـذا الوجـه مـن وجـوه اإلطـالق وذلـك الن العلـم النظـري            
ــة اــاميع بصــور         ــة بصــورة خاصــة ونظري ــع مســتوياته والرياضــيات العالي ارف
اخص يقرتب من الفـن اىل درجـة االنصـهار فيـه وهنـا يسـتند نـوري جعفـر         

تمـاعي  إىل إن الفن غري منعزل انعزاال تاما ومطلقا مـن نشـاط اإلنسـان االج   
مـن ناحيـة   :الرامي إىل السيطرة على الطبيعـة واسـتثمارها ملصـلحة اإلنسـان     

كونــه   اضــعف االحتمــاالت عامــل حــافز لإلنســان وتنشــيطه وحثــه علــى   



 
 

، النشـيد ، القصـة ، الشعر املسرح:العمل مبختلف الوسائل الفنية أملستطاعه 
  .مثال، الغناء

ــا   ــان بالتكنولوجيـ ــان العلـــم جيهـــز اإلنسـ ــيطرة علـــى  ، وإذا كـ أدوات السـ
فــان الفـــن ميــده بـــاحلوافز   ، املكــائن اآلالت األجهـــزة االلكرتونيــة  ، الطبيعــة 

ألدافعه لتحقيق هذه السيطرة من الناحية الفعلية ويضـفي عليـه أيضـا صـفة     
االرتفاع بالطبيعة إىل مسـتويات رفيعـة مـن اجلمـال واألناقـة واالنسـجام ومـن        

تعـرف علميـا علـى الشـمس مـثال مـن       هذه الزاوية فان حاجة اإلنسان اىل ال
الناحية الفلكية واالنتفاع بطاقتها إلغـراض ألصـناعه والزراعـة ال يقـالن عـن      
حاجته لالستمتاع جبمال الشمس من الناحية الفنية بأية حال من األحـوال  
وهنا انقل أبيات تصف الشمس من قبل رجل من بـين احلـارث بـن كعـب     

  :)١(حيث يقول
 

  
  

   
    

  
  

   
  

  
  

   
     

                                                
 


 



 
 

 
  

  

   
  

  
  

   
      

  
  

  

   
    

  
  

   
    

هـذه الصــور الفنيـة املرتفــة   وصـف الشــمس سـتبقى خالــدة مـا بقيــت      
ة للشــمس معرضــة  الشــمس واإلنســان   حــني إن الصــور العلميــة الفلكيــ  

للتحـوير أو التعــديل وحتــى اإللغـاء   ضــوء تقــدم العلـم كمــا هــو معــروف     
ــبعض ان العلــم يعــرب عــن      ومــن االســتنباطات األخــرى املشــار إليهــا قــول ال
الطبيعــة تعـــبريا موضــوعيا دقيقـــا وأمينــا ويتعامـــل معهــا بـــالرموز واـــردات     

  حــني ان الفــن  »نطــقالفكــر اــرد املســتند إىل امل«وباملعــادالت الرياضــية 
ينحو منحى مغاير ويستعمل الصور الذهنية احلسـية بـدل الرمـوز وهـو ايضـا      

ان نــوري جعفــر  اراد ان يــبني الــدور الفــين   قــراءة    )١(يســتند اىل اخليــال
ــا كـــذلك ولكنـــه مل يوفـــق   عمليـــة    الشـــمس والـــدور العلمـــي   قراءهتـ

                                                
  



 
 

ن العالمة نوري جعفـر قـد زج   املزاوجة بني العلم والفن   هذه الفقرة اي ا
هذه االبيات املذكورة   اعاله   وصف الشـمس   املوضـوع زجـا حيـث     
   اهنا المتت بصلة للقضية العلمية مطلقا على الرغم من تاكيداتـه رمحـه ا
على ان االبيات هـذه حنتاجهـا للتمتـع  بصـفات الشـمس الفنيـة ولكـن مـن         

او نـربط بينـها وبـني العلـم بـاس       غري املمكـن ان نزجهـا   القضـية العلميـة    
كما ان عملية االبتكـار   الفـن ال تكمـن   البحـث     .شكل من االشكال 

عــن طــرز او امنــاط موجــودة ســلفا   البيئــة وحتويلــها حتــويال ميكانيكيــا اىل   
عمل فين وامنا العكس هو الصحيح ومع ذلك فليس كـل تعـبري عـن الواقـع     

فن هـو التعـبري عـن ذلـك الواقـع تعـبريا خياليـا        تعببريا خياليا يعترب فنا وامنا ال
ــز    ، يتصــف باجلمــال الفــين  اي ان اجلانــب اجلمــايل هــو اجلانــب املهــم املمي

معنـــى هــذا ان الصــورة اخلياليـــة   الفــن ينبغــي ان تكـــون     .للعمــل الفــين  
مجالية وذلك بتعبريها عن ادراك الفنـان للواقـع ادراكـا مجاليـا عـرب مشـاعره       

اد بــــالفن باملوازنـــة بـــالعلم مــــن ناحيـــة حمتــــواه    وهنـــا تنتفـــي صــــفة احليـــ   
وهذا جير اىل موضوع االلتزام بالفن الذي عاجله نـوري جعفـر    )١(االجتماعي

من خالل اعتباره ان لالدب صلة عضوية متبادلة االثر بالسياسـة واالقتصـاد   
والصلة املشـار اليهـا اتضـحت تارخييـا بشـكل او بـاخر   جمتمـع الـرق و          

تتضــح اليــوم   مجيــع اتمعــات وجتلــت باوضــح اشــكاهلا   عهــد االقطــاع و
على هيئـة  ١٧٨٩املتبلورة   فرنسا   الفرتة اليت سبقت الثورة الفرنسية عام 

والء او انتماء فكري هلذه املرتبة االجتماعية او تلك وهلذه الفئة او الكتلـة  
ــة االجتماعيــة الواحــدة    د وجتلــت بعــ ، االجتماعيــة او تلــك   حــدود املرتب

                                                
 

 



 
 

وهذا هـو مبـدا   ، ذلك على شكل انتماء طببقي او قومي او اقليمي حملي
االلتزام باالدب والفـن الـذي هـو   جـوهره شـكل مـن اشـكال االنتمـاء او         
الوالء او االلتزام السياسـي واالقتصـادي الـذي يسـتند بعـد التحليـل الـدقيق        
ــة          ــة انطالق ــاخر نقط ــب بشــكل او ب ــها االدي ــة يتخــذ من  اىل فلســفة معين

وااللتـزام املشـار اليـه يتخـذ   جمـال االدب بصـورة خاصـة         .انتاجه االدبـي 
احــد شــكلني متنــافرين مهــا علــى وجــه العمــوم االلتــزام التقــدمي ونقيضــه  

وهنا يفسر نوري جعفر هذه العبارة ان االديب يتخـذ موقفـا خاصـا     .الرجعي
ــا مقبــوال او غــري مقبــول بنظــر غــريه ازاء الوا     ــع وخباصــة  بــه ســلبيا او اجيابي ق

االجتماعي منه والسياسي واالقتصادي الذي يصفه   ادبه بشكل او بـاخر  
ضـــمنيا بـــالتلميح او عـــن طريـــق الرمـــوز وااللغـــاز احيانـــا او بشـــكل ســـافر  

وهـذا املوقـف يتجلـى اوال وقبـل كـل شـيء   اجلوانـب         .صرحياحيانا اخرى
يعيش فيه واليت السياسية واالقتصادية اليت ينتقيها االديب من الواقع الذي 

وجيعلــها  -ورمبــا يبــالغ فيهــا –يركــز اهتمامــه فيهــا اكثــر مــن غريهــا وجيســدها    
كمـا يظهـر موقفـه ايضـا   اطرائـه      .حمور ادبه وجيلـب انظـار االخـرين حنوهـا    

وهنــا .بعــض مــا ينتقيــه او خيتــاره مــن واقعــه االجتمــاعي و  شــجبه نقيضــه   
ية مع اخـتالف   درجـة   تتضح ايضا نزعته االجتماعية التقدمية او الرجوع

ــالعكس  ــها او ب ــك     ، تقدميت ــاء ذل ــب اثن ــع الكات ــد يق ــا  –وق دون قصــد احيان
   تنــاقض ملحــوظ او ضــمين عرضــي او   -ولعوامــل ال ســيطرة لــه عليهــا

طارئ يبدو   نتاجه االدبي اذا ما طبقت عليـه مقـاييس غـريه ممـن عاصـروه           
سـه اراء مغلوطـةاو رجوعيـة    وكثريا ما حيمل الكاتب نف ...او جاؤوا من بعده

جنبـا اىل جنــب مــع ارائــه الصــحيحة التقدميــة وذلــك بفعــل ضــروف بيئيــة   
وحمـك ذلـك براينـا لـيس      ،حملية ال سيطرة له عليها   كثري من االحيان

هو جمرد وجود االراء املغلوطة او الرجوعية ذاهتا حتى وان كانت متاصـلة  



 
 

انتـها   تفسـري نزعتـه العامـة     وغري طارئة وكثرية ايضـا بـل هـو موقعهـا او مك    
فـاذا كـان   . ازاء قضايا جمتمعه وعصـره الكـربى امللحـة وتـاريخ نشـوئها عنـده      

اجتاهه العـام سـليما وتقـدميا   مالحمـه الكـربى   مرحلـة نضـجه االدبـي         
الكـبرية والكـثرية   –بالنسبة لضروف جمتمعه وعصـره فـان اخطـاءه االخـرى     

ــا ــن االحــو    -احيان ــة حــال م ــل باي ــة   ال تقل ــة التقدمي ــه االدبي   )١(ال مــن منزلت
فااللتزام   االدب جيعل من االديب مصلح معاجل لقضـايا امتـه مـن خـالل     
ادبه ال انه   وادي واالمة   وادي مثل ما حيصـل اليـوم لـدى الكـثري مـن      
االدباء والفنانني ممن اضـاعوا جـوهر االلتـزام وبقـوا يتغنـون بـاالطالل واالمـة        

شــرذم فكــم هـو مهــم مــا يطرحــه نـوري جعفــر بصــدد هــذه    متزقهـا الفرقــة والت 
القضية ويضـرب عليهـا امثلـة مهمـة اي علـى ادبـاء التزمـوا بـادهبم ليعـاجلوا          
عربه قضايا مع احلفاظ على اناقة لغتهم والفاظها ومنهم احلريري كما سـنرى  

  .  القادم من الفصول   هذا الكتاب
مـع  :ردات وصـور ذهنيـة  تفكـري بـا   :ايضا ففي العلم والفن خيال ومنطـق 

اختالف نسـيب بينـهما   شـكلها ومـدى االعتمـاد عليهـا وذلـك الخـتالف         
طبيعة الفن عن طبيعـة العلـم   الشـكل واحملتـوى ومـن تلـك االسـتنباطات        

يبـدأ بـاردات وينتـهي    :أيضا قوهلم ان العلم يسري من اـرد إىل احملسـوس   
هي عنــد التخصــيص امــا الفــن   يبــدأ بــالتعميم وينتــ : عنــد القضــايا احلســية  

فيجــري بنظــرهم علــى العكــس مــن ذلــك وقــوهلم هــذا مــردود ايضــا هبــذه      
الصورة من صور االطالق كما ان قضية احملسـوس واـرد هـي   جوهرهـا     
قضية نسبية فما كان حمسوسـا بالنسـبة للعـامل املخـتص نظريـة اينشـتاين         

                                                
 

 



 
 

هـي جمـردة     E-NC2: روفـة مـثال معادلتـه الرياضـية املع   :معادالهتا الرياضية 
  .بالنسبة لغريه

ــوح حنــو الصــور          ــو اجلن ــن ه ــام   الف ــان االجتــاه الع ــك ف ــع ذل هكــذا وم
ــي احلــال   الرســم والنحــت والشــعر      :احلسيةالبصــرية ــا ه او الصــور ، كم

ينـزع  –وخباصة النظري منـه   -احلسية السمعية كاملوسيقى   حني إن العلم
  .حنو التجربة

ــارة ا –وهـــذا يعـــين  ــض   –مشـــل بعبـ ان العلـــم والفـــن يلتقيـــان   بعـ
النـــواحي أو يتفقـــان   بعـــض الصـــفات املشـــرتكة وان كـــان لكـــل منـــهما  

  .خصائصه املميزة اليت ينفرد هبا
) اخللـق  :اإلبـداع (ومع ذلك فاننا عندما نوازن مـثال بـني عمليـة االبتكـار     

تتجـاوز   الفين وبني نظريهتا   جمال العلم جند ان العناصر املشرتكة بينـهما 
  .نواحي االختالف

وألدراك العالقــة بــني العلــم والفــن إدراكــا مســتوعبا وعميقــا ال بــد مــن     
النظر إىل كل منهما من ناحية كونه عملية حيـة يعـرب منـها نشـاط اإلنسـان      
اخلالق عن نفسه هبذا الشكل أو ذاك ال أن ننظر إليهما من ناحية النتـائج  

  .داليت يتوصل إليها كل منهما على انفرا
إن الصلة بني العلم والفن هي صلة وثيقـة وغايـة   األمهيـة فكمـا بينـا      
إن العلــم والفــن يلتقيــان   بعــض النــواحي أو يتفقــان   بعــض الصــفات    

  .املشرتكة وان كان لكل منهما خصائصه املميزة اليت ينفرد هبا
وهكذا فاحد اكرب مالمح النهضة احلديثة هو العالقـة الوثيقـة بـني العلـم     

لفن ومقدرة كل منهما على النهضة بـاآلخر ويبقـى الـدكتور نـوري جعفـر       وا
ــم       ــة املهمــة بــني العل ــة بدراســة العالق االســبق   الســاحة النهضــوية العراقي

  .والفن



 
 

 
 

  
  
  

 
 

  
 

ردها املفكر نوري جعفر   مشاريعه الفكرية الـيت  تتوارد األفكار اليت أو
أســهمت   بنــاء ثقافـــة موســوعية متنوعـــة حيــث تـــاتي مــذكرة مبوســـوعية       
ــة فكــر هــذا الرجــل ولكــن  بتخصصــيه ذات فكــر متضــح علــى          ومشولي

أن فكـــر هــذا الرجـــل اســتطاع أن يلـــم الكــثري مـــن العلــوم علـــى     ،العمــوم 
مـا تصــب   اجلانـب اإلنســاني   اخـتالف مصــادرها واهتماماهتـا ليجعلــها علو  

ومنها اعتباره إن العلوم الطبيعية تكمـل األدب والفنـون وأن الشـعر والقصـة     
وغريمهـا مكمــالن للرياضــيات والفيزيــاء وهــذه املقاربــة الفكريــة الغريبــة مــن   
نوعها أنفرد هبـا الـدكتور نـوري جعفـر وجعـل هلـا تعلـيالت مهمـة منـها مـا           

حسن تدريسهما  وجتسـيد جوانبـها االجيابيـة    أن األدب والفن إذا أ يقوله من
التقدميــة فأهنمــا يصــبحان اــال األكثــر مالئمــة لتكــوين شخصــية اإلنســان   
اجلديد الذي يشعر مبسؤولياته االجتماعية إزاء جمتمعه وامللتزم بقضايا أمتـه  
وعصره والساعي خلدمة مصلحته اخلاصة وهذا يؤدي   الشـوط البعيـد إىل   



 
 

ــدم اتمــع ثقا  فيــا وإنســانيا باإلضــافة اىل التقــدم النظــري والتكنولــوجي       تق
الالحق وهنا تتجلى الرابطـة العضـوية بـني األدب والفـن مـن جهـة والعلـوم        
الطبيعية من جهـة أخـرى والرابطـة العضـوية   فكـر الـدكتور نـوري جعفـر         
ــرين أوهلمــا اخــتالف       ــى   أم ــون تتجل ــة واألدب والفن ــوم الطبيعي ــني العل ب

املتبــع   احملتــوى أو املضــمون والثــاني   كــون العلــم دون  أســلوب البحــث 
ــؤدي إىل       ــا ال ي ــد ال يكــون   صــاحل اتمــع ورمب ــاس ومبشــاعر إنســانية ق أن

ــه ــتلخص   ضــرورة         ،تقدم ــر ت ــوري جعف ــدكتور ن ــب ال ــأن مطال ــايل ف وبالت
تدريس األدب والفنون مبوازاة عملية تدريس العلوم الطبيعية داخل املـدارس  

غـض الطــرف عـن تــدريس األدب واالهتمــام بـالعلوم الطبيعيــة فقــط    وأن ال ي
  -:وهو ما حيصل اليوم   جمتمعاتنا واملخطط التايل يوضح هذه املفاهيم

  


 
   

  
حيث يتضح من الشكل أعاله الربط الواضح بني العلمني علـى الـرغم   
مــن االخــتالف املنــهجي والبحثــي كمــا يؤكــد الــدكتور نــوري جعفــر علــى   
ــاألدب والفــن بصــورة       ــة اإلنســانية ب ــزود باملعرف ــد إىل الت حاجــة اجليــل اجلدي

وخباصـة جوانبـه   (بتأريخ أمتـه   خاصة والبد للفرد من اإلملام الواضح العميق
والبــد لـه أيضــا مـن اإلملــام بلغتـه القوميــة وباجلوانـب التقدميــة       ) التقدميـة 

ــر ســبب االهتمــام        ــدكتور جعف ــل ال ــراهن كمــا يعل ــاملي ال األدب والفــن الع
بالفنون واآلداب ألعداد األجيال بأنه لـوحظ عـرب التـأريخ أن األدب والفنـون     

األرض ألهنا أهم وسائل االتصـال بـني النـاس     قدمية قدم اإلنسان على سطح



 
 

ــلبية إزاء    ــذات وعـــن املشـــاعر اإلجيابيـــة والسـ وأقـــدم أدوات التعـــبري عـــن الـ
األحداث ويؤكد الدكتور نـوري جعفـر علـى أن للرتبيـة الفنيـة واألدبيـة أثـرا        
عميقا   تكوين شخصـية الفـرد منـذ طفولتـه املبكـرة ألهنـا تصـقل مشـاعره         

ياله وتساعد على نشؤء قدرته على االبتكـار وتغـرس   وهتذب ذوقه وتنمي خ
  نفسه النظرة الفنية اجلمالية للطبيعة احلية واجلامدة وحيدد الـدكتور نـوري   

جعفـر مســتويات تعلـيم األدب والفنــون وتعلمـه   املرحلــة الدراســية األوىل     
  -:بعدة نقاط منها

اء وهنـا معنـاه   احلد االدنى املشرتك املوجـود ولـدى مجيـع األفـراد األسـوي     
أن التلميذ قادر على تذوق األدب والفنون ؟ويتقبلهما كما يتقبـل التـأريخ و   
اجلغرافية وغريمهـا  ولكـن نـرى االهتمـام ينصـب علـى تعلـم الـدروس هـذه          

وتــرك اآلداب والفنــون وعــدم االهتمــام هبمــا أن للعامــل الفســلجي الــوراثي   
املرحلــة مــن العمــر وهــذه  املهــم   هــذه الناحيــة هومرونــة الــدماغ    هــذه   

  .املرونة يقول عنها الدكتور بأهنا تنحجز إذا مل يهتم هبا على حنو أفضل
ــتعلم التــأريخ         ــة صــرفة ك ــراض مهني ــون ألغ ــم اآلداب والفن مســتوى تعل

 .واجلغرافية
ــا     مســتوى األصــالة وأألبتكــار الفــين واألدبــي و هــذا يســتلزم بــالطبع مزاي

ون غريهــم يســميها الــدكتور نــوري فطريــة خاصــة ينفــرد هبــا بعــض النــاس د 
 -:ويفلسفها   ضوء علم النفس بالشكل التايل ،بالقدرات العقلية اخلاصة

ــة        ــة أو موروث ــدرات فطري ــى أن هــذه الق ــنفس عل حيــث يتفــق علمــاء ال
بايولوجيا ولكن تفسر   ضوء جمموعتني تفرتض األوىل أن تلك القدرات 

اصــحاب هـذه اموعــة   ال جسـمية ولكنـها موجــودة داخـل اجلســم ويـرتبط    
ــذكاء الفطــري   ــة ال ــة      ،بنظري ــدرات العقلي ــتفرتض الق ــة ف ــة الثاني ــا اموع أم

اخلاصة امكانات فسـلجية خميـة مـن حيـث األسـاس اجلسـمي ومـن جهـة         



 
 

أخــرى تفـــرتض أيضــا أن احملتـــوى الســايكلوجي لتلـــك األمكانــات املخيـــة     
حياته ويرتفـع   بيئي أألصل اواجتماعي املنشأ يكتسبه الفرد من جمرى:بيئيا

بارتفاع املستوى الثقا  والعصر الذي يعيش فيه مبعنى أدق فأن نوري جعفـر  
يريد أن يقول أن اإلمكانات املخية وان كانت شرطا ضروريا لنشـوء األديـب   

كمـا أن البيئـة األدبيـة والفنيـة      ،أو الفنان األصيل أال أهنا وحدها ال تكفـي 
وخالصـة هـذه    ،أو الفنـان األصـيل     حد ذاهتا غري كافية لتكوين األديـب 

الفكرة أن الدكتور نوري جعفر يؤد أن يؤكد على أن الرتبية الفنيـة واألدبيـة   
اليت يدعوا إليها ال تستلزم بالضرورة أن ميتلك املتعلم قدرات فطريـة خاصـة   
كما ال تسـتلزم بالضـرورة أن يصـبح املـتعلم  بعـد ذلـك أديبـا كـبريا أو فنانـا          

تعلمـه ملـادة التـأريخ ال تسـتلزم منـه أن يكـون مؤرخـا فيمـا          حمرتفا متاما مثل
بعد بل تعطيه بعدا إنسانيا شامال كما لتعلم األدب قـدرة فائقـة علـى التـأثري     
من الناحية السيكولوجية أكثر من أي موضوع أخر ملا له من بـالغ أألثـر     

نسـانية  هتذيب املشـاعر وتكـوين املثـل األخالقيـة العليـا واملواقـف الوطنيـة اإل       
النبيلة  وبالنتيجة فأن هذا االرتباط الذي يريد التأكيد عليه يصب   مسـألة  
مهمة اآل وهي العالقة بني أألدب والفن ومطامح اجلماهري وهو الـذي يـؤدي   
ــذه القضــية         ــع العلــم أن ه ــاول اجلمهــور م ــدعوة جلعــل األدب   متن إىل ال

عـدم تتبعـه و اجلمهـور    معقدة وشـاملة فاألديـب يرمـي بـاللوم علـى اجلمهـور ل      
يرمــي بــاللوم علــى األديــب لالبتعــاد عــن الواقعيــة ومــع ذلــك يقــول الــدكتور  
نـوري جعفــر بأنــه مازالــت اجلمــاهري   اتمعـات الناميــة بعيــدة عــن تــذوق    

أرباب األدب والفن ينظرون إليها النظرة التقليديـة   األدب والفن واليت مازال
ميها الدكتور نوري جعفر حلل هـذه األزمـة   اإلقطاعية واحلالة اليت يريد ان ين

ــه          ــرد حب ــرس   الف ــة والتلمــذة حيــث ينغ ــة الطفول ــداء مــن مرحل هــي ابت
لألدب والفن كمـا ينبغـي قيـام عمليـة مزدوجـة يتصـل احـد طرفيهـا بإعـادة          



 
 

صــوغ أربــاب الفــن واألدب مــن جهــة ويتصــل جانبــها الثــاني برفــع مســتوى   
هذه املسألة جوهر مبدأ االلتـزام بـاألدب   ثقافة اجلماهريويعترب  الدكتور نوري 

االلتزام بقضايا اتمع واألمة والعصر عندئـذ ينتصـر األديـب والفنـان      :والفن
 ،   اتمـع مــع احتفاظــه مبقوماتـه الفرديــة االجيابيــة املميـزة الــيت ينفــرد هبــا    

أي مبعنى آخر أن األدب خيـدم قضـايا أمتـه مـع بقـاء مـا يتميـز بـه مـن أدب          
 .ه وهذه نظرة جديدة يطرحها الدكتورنوري جعفرملتزم ب

وباالنتقال إىل أطروحة فكرية أخرى من أطروحات نوري جعفر مـا ورد  
ــرتاث الفكــري         ــة والســايكولوجية   ال ــان اجلوانــب الرتبوي ــن   تبي ــه م لدي
العربي وهـو مـا أمتـاز بـه الـدكتور جعفـر حيـث كتـب كـثريا   هـذا اـال            

وهــذه أطروحــة جديــدة طرحهــا   »أدب اجلــاحظ ســايكولوجية«ومنــها كتابــه 
الدكتور نوري جعفر خبصوص البحث   ااالت الرتبويـة والسـاكولوجية    
الرتاث العربي واإلسالمي وقد اعترب الدكتور نوري جعفر هذه املسـألة فيمـا   
خيـص الـرتاث الفكـري العربـي   جمـال الرتبيـة وعلـم الـنفس جـاء منثــورا          

ادر شتى تبحث   موضـوعات فلسـفية أو طبيـة و    وعرضيا ومتباعدا   مص
وسـيكون هنالـك فصـال    .هذا جيعل متعذرا على الباحث أن يلم بدراسته هبـا 

ــر اىل ســايكولوجية ادب       ــوري جعف ــة ن ــاول رؤي ــاب نتن ــذا الكت خــاص   ه
  .اجلاحظ ورسائل اخوان الصفاء

ولو انتقلنا إىل مفهـوم آخـر كـان قـد ركـز عليـه املفكـر نـوري جعفـر اآل          
هو تقدير األمهية االجتماعية االيدولوجيةلألديب من ناحيـة حمتـوى أدبـه    و

أو مضمونه ومن ناحية اجلانـب الفـين او اجلمـايل السـلوب تعـبريه وبراعتـه       
ــة األلفــاظ وغزارهتــا حيــث يتوقــف بالدرجــة االوىل        ــة أناق ــة مــن ناحي اللغوي

يسـتلزم ان  واالهم على النظر اىل تراث االديب نظرة تطوريـة تارخييـة شـاملة    
ياخذ الباحث بعني االعتبار ثالثة عوامل أساسـية للتعامـل مـع هـذه الناحيـة      



 
 

وجيعـــل هـــذه العوامــــل هـــي أألداة الفاعلـــة لتقــــدير األمهيـــة االجتماعيــــة      
  واأليدلوجية لألديب  فال بد من النظر 

 طبيعــة الفــرتة الزمنيــة الــيت عــاش فيهــا االديــب املعــين مــن    اىل
رخييــة البــارزة املتميــزة علــى الصــعيدين احمللــي   حيــث خصائصــها التا

والعــاملي ومــن ناحيــة التناقضــات االجتماعيــة الكــربى الشــائعة اثنــاء   
تلك الفـرتة للكشـف عـن مـدى تغلغـل االديـب موضـوع البحـث           
ــه      اعماقهــا ومــدى نضــجه الفكــري وحــرارة مشــاعره وعمقهــا ومهارت

  ..االدبية واصالته الفنية
 ن نزعــة االديـب العامــة وخصائصــه االجتماعيــة  اماطــة اللثـام عــ

ــة واصــالته       ــه االدبي ومــدى نضــجه الفكــري وحــرارة مشــاعره ومهارت
الفنيــة وســعة االحكــام الــيت يطلقهــا علــى االحــداث والنــاس دقتــها   
وعمق االستنباطات االجتماعية اليت يتوصـل اليهـا كمـا يبـدو ذلـك      

  .  انتاجه االدبي
   وبراعتــه   التعـبري   ضــوء االســلوب   النظـر اىل فنــه اللغـوي

كمـا ان   )١(االمثل الشائع   جمتمعه وغزارة مفرداته اللغويـة واناقتـها  
عضـوية متبادلــة االثــر  –  نظــر املفكـر نــوري جعفــر   -لـالدب صــلة 

وبــالرجوع اىل اراء الــدكتور نــوري الــيت ختــص األمهيــة االجتماعيــة  
تمــع فاألديـب يتخــذ  الفاعلـة الـيت جيــب إن حيتلـها األديــب داخـل ا    

املواقف اخلاصة اليت تكـون مقبولـة داخـل اتمـع وينظـر إىل الواقـع       
االقتصادي والسياسـي وغـريه مـن مراحـل اتمـع هـذه الصـلة الـيت         

                                                
 

 



 
 

حياول الدكتور نوري جعفر إجيادهـا بـني األدب واتمـع ابتـداء ً مـن      
  نظريته املعروفـة بضـرورة إن يكـون لتـدريس األدب حضـور واسـع       

املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة كمــا تناولتــه   بدايــة  هــذا البحــث   
فكذلك يستمر األدب داخـل اتمـع بـالتحقق وهكـذا حيقـق مراميـه       
األساسية اليت تعاجل اتمعات من أزماهتا وهذه هـي املشـكلة الـيت    
دائما تثار لدى األدباء والكتاب فيتسائلون هل أن اهلـوة بـني األديـب    

سببها اتمع أم األديب وهكذا يضـع هلـا األدبـاء تفسـريات      واتمع
عديدة   حني خاض هبا الدكتور نوري جعفـر وجعـل هلـا مراحـل     
كي يكون األدب متواصال ً مع اتمـع وأبنائـه دون إن يفقـد األدب    

  .خصوصياته
أن تعــبري الــدكتور نــوري جعفــر الــذي خيــص مطالبتــه أن تكــون دراســته  

تبني يـدلك علـى قـوة شخصـيته وقـوة إدراكـه لألمـور        موضع تقص وحتقيق و
كما انه يـدلك علـى موضـوعيته   الطـرح فقـد تـبني عـدم جـدوى رأيـه            
وقت الحق وهذا يذكرني مبسـالة مهمـة أال وهـي اآلراء الـيت تقـال   زمـن       
معني قد يتبني عدم جدواها علمياً   زمن آخر ومثال على ذلـك مـا تناولـه    

كتابــه خــوارق الالشــعور مــن تفســريات للظــواهر     الــدكتور علــي الــوردي 
الباراسايكولوجية واليت حددها مبسببات إشعاعية كهرومغناطيسية تبني عـدم  
صحة هذا الرأي فيما بعـد حيـث تـبني أن مسـالة التخـاطر الـيت هـي احـد         
ــه       ــه حــواجز مهمــا كانــت ويســري مفعول الظــواهر الباراســايكولوجية ال متنع

وقـد أجـرى التجربـة فاسـيليف علـى فتـاة داخـل         حتى داخل غرفـة فـاراداي  
غرفة متنع مرور املوجات الكهرومغناطيسية وحاول احد الباحثني وهو خـارج  

الغرفة اإلحياء  للفتاة بالنوم داخل الغرفة فنامت مما يعـين إن التخـاطر وطاقـة     
الفكــر ليســت ذات طبيعــة ماديــة فيزيائيــة معروفــة فــيحني كانــت مرتكــزات    



 
 

دي تقوم على التفسري الظواهر الباراسايكولوجية وفق منطلقـات  الدكتور الور
  .)١(مادية حبتة

وخبصوص ذكرنا للظواهر الباراسيكولوجية فقد تطرق اليها نـوري جعفـر   
بصــورة نــادرة جــدا ضــمن دراســاته ســوى دراســة عثــرت عليهــا تنــاول فيهــا    

ــايكولوجي حتـــت عنـــوان     ــس «العالمـــة نـــوري جعفـــر علـــم البارسـ علـــم نفـ
نســتطيع القــول اهنــا دراســة توضــيحية فقــط هلــذا العلــم الكــبري   )٢(»قاخلــوار

والغامض والشاسع وليست دراسـة حتليلـة كـبرية كـان قـد تنـاول فيهـا مفهـوم         
مصطلح الباراسيكولوجي معتربا ان البارا مشـتق مـن اللغـة اليونانيـة القدميـة      

سـري  اي ان علـم نفـس اخلـوارق ي    :او بقـرب او مبحـاذاة    »اىل جنب«ومعناه 
جنبا اىل جنب مع ععلم الـنفس املعتـاد النـه يـدرس ظـواهر خارقـة اليرقـى        
اىل دراستها  علم النفس املعتاد الذي يدرس الظواهر السايكولوجية املألوفـة  
ويبني نورري جعفر من خالل دراسته هذه الظواهر اليت يدرسها هـذا العلـم   

ــراءة االفكــار   ــها ق ــاخلوارقويبني املصــطلحا  ، ومن ــاس ب ــة االحس ت االنككليزي
 dowsingو clairvoyanceو telepathyاخلاصـة بـالظواهر املدروسـة ومنـها    

ــنفس       ــوري جعفــر علــم الباراســيكولوجي ويســميه علــم ال وغريهــا وينعــت ن
اجلديد وذلك لظهوره اجلديد انذاك على الساحة املعرفية العراقية حيـث انـه   

نشـر  / :لـوردي قـائال  ابتدا دراسته هذه   االشارة اىل دراسـة العالمـة علـي ا   
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كتابـــه املمتـــع  -وكــان   عنفـــوان شــبابه  –الزميــل الـــدكتور علــي الـــوردي   
هـــذه   الوقـــت  »خـــوارق الالشـــعور «وقـــد حتولـــت  »خـــوارق الالشـــعور«

–احلاضر اىل ما ميكن ان يسمى خوارق الشعور وذلـك بتبلـور فـرع جديـد     
ه هـذه  كمـا ويـبني نـوري جعفـر مـن خـالل دراسـت        )١(مـا زال واسـعا وغامضـا   

اليت اعتربها الوحيدة   هذا اال حبدود علمي ومن خالل دراسيت لفكـر  
العالمة يبني  البدايات التارخيية لنشوء علـى نفـس اخلـوارق   انكلـرتا عـام      

وهــي غــري (عنــدما تاسســت مجعيــة خاصــةة باالحبــاث الســايكولوجية  ١٨٨٢
د ذلـك بنشـوء   ثـم اتسـع نطاقـه بعـ    ) مجعية علـم الـنفس الربيطانيـة املعاصـرة    
وكداللــة علــى ســعة اطــالع العالمــة  . مجعيــات مماثلــة  اقطــار اوربيــة كــثرية 

نوري جعفـر علـى املواضـيع الـيت ختـص علـم الـنفس   العـامل يـبني نشـوء           
 paraرابطــة علــم نفــس اخلــوارق الدوليــة الــيت مقرهــا   مدينــة نيويــورك   

psychological Association International    انضـمت   ١٩٦٩و  عـام
ــس اخلـــوارق االمريكيـــة اىل احتـــاد مجعيـــات تقـــدم العلـــوم   رابطـــة علـــم نفـ
االمريكية ومن هذه املعلومة املستقاة من نوري جعفر يتبني سعة اطالع هذا 
الرجل   مثانينيات القرن املاضـي علـى هكـذا مجعيـات دوليـة علمـا ان         

يـدلل علـى ان   ذلك الوقت ال يوجد انرتنت وال شبكة دولية للمعلومات مما 
العالمة كان مضنى   عملية احلصول على املعلومة ويبقى السؤال مفتوحا 
لو عاش نوري جعفر وراى االنرتنت فمـاذا كـان سـيكتب عنـه مـن الناحيـة       
السايكولوجية وتاثرياته على النفس االنسـانية وكـذلك السـؤال الـذي يطـرح      

وهــذه .رتنــتنفســه مــاذا ســتكون مــدى اســتفادة نــوري جعفــر مــن عــامل االن   
املعلومات اليت ينقلها نوري جعفـر ليسـت فقـط عـن الواليـات املتحـدة وامنـا        
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مببادرة مـن   ١٩٢٨ايضا عن االحتاد السوفييت السابق حيث بدأ لديهم   عام 
احد طالب عامل الفسلجة خبرتبيف وانيط البحث بفئة من علماء الفسلجة 

اشــار نــوري جعفــر اىل  كمــا و،   معهــد الفســلجة التــابع جلامعــة ليننيغــراد 
مدى استفادة الغـرب والسـيما الواليـات املتحـدة واالحتـاد السـوفييت السـابق        
من علم الباراسيكولوجي وكيف احاطوه بسرية تامة خباصة فيما يتعلـق منـه   

بطـرق سـايكولوجية   (باجلوانب املرتبطة باجلوانب العسـكرية وحماولـة التعـرف   
تخـذ مـن قـرارات سـرية للغايـة      علـى مـا جيـري مـن احبـاث وي     ) خفية مباشرة

ــأن املــرء نــادرا مــا يعثــر علــى مــا يــروي غليلــه مــن       وبالغــة االمهيــة وهلــذا ف
املعلومات احلديثة   وقت كتابته للدراسة عـن علـم نفـس اخلـوارق هـذا        
ااالت املتخصصة وهذا جواب نوري جعفـر لسـؤال ابتـدأنا بـه كالمنـا        

نتجها العالمة نوري جعفر حول علـم  هذا املبحث عن قلة الدراسات اليت ا
  .الباراسيكولوجي وهو قلة املعلومات املتوفرة عن هذا العلم

كمــا ويشــرح نــوري جعفــر مــن خــالل دراســته اليتيمــة هــذه رؤاه حــول  
ــرب اىل       ــة اقـ ــاليب بدائيـ ــيكولوجي اسـ ــيني بالباراسـ ــض املعنـ ــتخدام بعـ اسـ

ارقــة للعــادة ممــا  الشــعوذة او الــدجل   دراســتهم الظــواهر الســايكولوجية اخل  
ولكن بعضهم حاول وبالتعـاون  .جعل نتائج احباثهم واستنباطاهتم موضع شك

مــع علمــاء الــدماغ تفســري تلــك اخلخــوارق علــى اســااس اهنــا نامجــة عــن     
ــزت احبــاثهم االخــرية          ــد ترك ــدماغ وق ــائي املغناطيســي لل االشــعاع الكهرب

هـذا املبحـث اىل عـدم    اـاالت املغناطيسـية الكهربائيـة وقـد اشـرنا   بدايـة       
ــة   ــذه النظريـ ــحة هـ ــن اجلوانـــب       . صـ ــم مـ ــب مهـ ــر جانـ ــبني نـــوري جعفـ ويـ

الباراسيكولوجية مـن خـالل ان الظـواهر اخلارقـة املدروسـة ال ميكـن اعادهتـا        
  .لكوهنا حوادث عابرة وفردية وغامضة وغري مستقرة :للتاكد من صحتها

ي ممـا  ويبني نوري جعفـر انـه علـى شـك مـن نتـائج علـم الباراسـيكولوج        



 
 

ــم          ــن عل ــات ع ــة الدراس ــا باالضــافة اىل قل ــذا عــامال مهم ــدينا ان ه يثبــت ل
الباراسيكولوجي دفع العالمة نوري جعفر اىل عدم العناية هبذا العلم كـثريا  

يتضح اذن ان نتـائج احبـاث املختصـني    :/ وذلك بينه من خالل قوله مبا نصه
ــنفس وع      ــس اخلــوارق مــا زالــت موضــع شــك بنظــر علمــاء ال لمــاء بعلــم نف

فهـو يشــري اىل ان علمـاء الـنفس بسـبب مـا مــر       )١(الفيزيـاء علـى حـد سـواء    
ــة        ــو اي العالم ــم الباراســيكولوجي وه ــة لعل ــائج البحثي ــون بالنت ذكــره ال يثق
نوري جعفر من كبار هؤالء العلماء فبالنتيجة يتكلم عـن نفسـه بصـورة غـري     

  .مباشرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
 

  
  
  

 

 
  

حاول الدكتور نوري جعفر أن يضع أسسا مهمة لقـراءة التـاريخ انطالقـا    
وقـد  ، من جماله وفلسفته ومبوضوعية سيطرت على أجزاء كثرية من كتاباته

حلل نوري جعفر التـاريخ بكتـاب نسـتطيع أن نقـول فيـه انـه سـياحة فكريـة         
وهــو أيضــا وســيلة مهمــة لتقــويم  ، صــرةيســبح هبــا الفكــر بــني الــرتاث واملعا 

التــاريخ انطالقــا لتقــويم احلاضــر ثــم املســتقبل وهــذا يــدل علــى عمــق الفكــر  
الذي حيملـه هـذا الرجـل حيـث  يعـاجل األفكـار احلديثـة انطالقـا مـن عمـق           
التـاريخ وكعادتــه   أكثــر مؤلفاتــه تبــدو علـى كتابــه التــاريخ جمالــه وفلســفته    

فلسفة التاريخ اجلغرافية والبيولـوجي واألدب  املوسوعية فهو جيمع فضال عن 
والـدكتور نـوري جعفـر يبتـدا بتعريـف التـاريخ       ، واللغة والرتبية وعلم الـنفس 

خمتار الصحاح وينطلق إىل دراسة نظريات التـاريخ ويـؤرخ لعمـر     من كتاب
حيــث ، األرض بأســلوب رياضــي كــبري معتمــدا علــى األســاس اجليولــوجي 

ين إىل معرفـة عمـر األرض عـن طريـق دراسـة      ينقل توصـل العلمـاء املعاصـر   
أعمار الصخور املختلفة وحساب حتول بعض العناصر الفيزيائيـة إىل بعـض   

فعنصر اليورانيوم والثوريوم مثال ذراهتما أثقل الذرات املعروفـة ميكـن   ، آخر



 
 

  : ان يتحول كل منهما اىل رصاص حسب النسبتني اآلتيتني
غرام مـن الرصـاص    ٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠\١ يتحول غرام واحد من االورانيوم اىل

  العــام الواحــد وهبــذه   ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠\١ســنويا والغــرام الواحــد مــن الثوريــوم  
الطريقــة يصــبح مــن املمكــن التوصــل اىل معرفــة أعمــار الصــخور األرضــية    
ــا هبــا مــن رصــاص متحــول        ــوم بواســطة حســاب م ــوم والثوري ذات االوراني

ب أعمـار متحجـرات تكونـت    فتوصل الباحثون   الوقت احلاضر اىل حسـا 
  :قبل زهاء مخسمائة مليون سنة وقد قسموها إىل األقسام الثالثة االتية

  .مليون سنة ٣٠٠الذي استمر حوايل  paleozoieعصر احلياة القدمية 
  .مليون سنة١٣٥الذي استمر حوايل  mesozoieعصر احلياة الوسطى 
 .مليون سنة٦٥الذي استمر  cenzoieعصر احلياة احلديثة 

ــات اخلطــرية حــول عمــر األرض حيــث        ــد هــذه املعلوم ــا نتوقــف عن وهن
نستطيع ان نقـول ان الـدكتور نـوري جعفـر مـن األوائـل الـذين اسـتندوا إىل         
قـراءة التـاريخ لـألرض اسـتنادا اىل أرقـام ونسـب رياضـية وهـذا إن دل علــى         
شــيء إمنــا يــدل علــى قدرتــه اىل ربـــط العلــوم بعضــها بــبعض وهنــا نـــرى          

أيضا بأثرها واضـحة متامـا ثـم ينتقـل اىل مسـالة مهمـة   التـاريخ        اجليولوجيا 
حيث يقرر انه اقل سعه واحدث تكـوين مـن تـاريخ     ، االجتماعي لإلنسان

وميتاز هـذا التـاريخ علـى الـرغم     ، الكون وال يتجاوز عمره مخسة آالف سنة
مـن حداثــة تكوينــه بظهــور احلضــارات البشـرية القدميــة واحلديثــة تلــك الــيت    

اىل هذا التقدم الواضح   مجيع منـاحي احليـاة االجتماعيـة للجـنس     أدت 
  .البشري

ان عرضــه لــبعض أســس التــاريخ او ألســس قــراءة التــاريخ نراهــا بعــض   
ولكنها ال ترقـى الن تكـون   ، األحيان تنطلق من تقريرات الشك   أمهيتها

تدل على وتستعمل كلمة تاريخ أحيانا ل: أساسا هاما لقراءة التاريخ ومنها قوله



 
 

ما استطاع اإلنسان ان يعرفه من احلوادث املاضـية طبيعيـة او اجتماعيـة وال    
يشرتط   هذه املعرفة أن تكون مدونة تدوينا خطيا بل يشـمل باإلضـافة إىل   
ــات          ــار بشــتى اللغ ــد او اجلــدران مــن آث ــورق او اجلل ــى ال ــدون عل ــو م ــا ه م

ــوز  ــف الرم ــة للمعابــد وال   ، وخمتل ــا التارخيي ــوف واجلســور  ومجيــع البقاي كه
إن هذه االستنادات لقراءة التـاريخ تعـد اسـتنادات معروفـة سـابقا      ، )١(واألبنية

ومل يقدم هبا شيء جديد ولكنه من خالل هذه القراءات يود أن يـبني بـان   
التاريخ هبذا املعنى يتسع جماله باستمرار كلما اتسعت املعرفة التارخيية عند 

يستطع أسالفه اكتشافها من جهة ومن اإلنسان من حيث اكتشافه لوقائع مل 
حيث اتساع موضوعه مع الـزمن ؛نتيجـة لوقـوع حـوادث جديـدة مـن جهـة        
أخرى ويربط الدكتور نوري جعفر التاريخ بكل العلوم األخرى إنسانية كانت 
أو علمية وهذا هو سـر متيـزه بـان جيعـل العلـوم مجيعهـا مرتبطـة مـع بعضـها          

يـدرس ضـمن موضـوع علـم الفلـك      البعض فتاريخ الشـمس مـثال ميكـن ان    
، وتاريخ األرض ضمن موضوع اجليولوجي وتاريخ احلياة ضمن علم األحياء

هذا من جهة ومن جهة ثانية فان التاريخ مـن الناحيـة االجتماعيـة ميكـن أن     
ينقسم إىل أقسام كثرية فتارة يقسـم حسـب زمانـه إىل تـاريخ قـديم ومتوسـط       

اسي وعسكري وثقـا  وطـورا   وحديث وطورا حسب موضوعه إىل تاريخ سي
يقسم اىل تـاريخ للعـرب واألملـان والفرنسـيني وكـل قسـم مـن األقسـام االنفـة          
الذكر ميكن ان يصنف بدوره إىل أصناف أخـرى وهـذه بـدورها إىل أصـناف     
أخرى وهكذا وكلما اتسعت املعرفة اإلنسانية للتاريخ وتوغل االختصاص من 

  :يلزاد عدد تلك  األقسام وحسب الشكل التا

                                                
 

 



 
 

  
حيــث يتضــح مــن الشــكل أعــاله انــه بازديــاد املعرفــة اإلنســانية للتــاريخ     
ســوف يـــزداد عـــدد أقســام التـــاريخ حيـــث إذا كانــت نســـبة ازديـــاد املعرفـــة     

ــاريخ مــزادة بنســبة   % ٢اإلنســانية  ــال  % ٣ســتكون أقســام الت علــى ســبيل املث
تـوخي الدقـة   البحـث التـارخيي      إمـا أهـم العوامـل الـيت حتـول دون     ، فقط

  :فيمكن إمجاهلا على الوجه التايل
تشبع كثري من احلوادث التارخيية بعوامل دينية أو مذهبية أو عنصـرية أو  

ــة         ــن جه ــة م ــة التارخيي ــوع احلادث ــاختالف ن ــه ب ــف درجت ــة تشــبعا ختتل ، قومي
  .وأمهيتها بالنسبة للباحث من جهة أخرى
ــعوبات    تــــوخي الدقــــة عنــــد البحــــث          وهــــذه النقطــــة تــــثري الصــ

احلـــوادث التارخييـــة فكيـــف يضـــمن الباحـــث نفســـه   عـــدم االجنـــرار إىل   

المعرفة 
 اإلنسانیة 
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مذهبيته   تناوله مـثال للمـذاهب األخـرى وبالنتيجـة فـنحن أمـام كـم هائـل         
ــهم      ــدوا عــن مذهبيت ــذين مل يســتطيعوا أن يبتع ــارخييني ال ــاحثني الت ، مــن الب

ين وهــو ينتســب إىل املــذهب  فــرتى احــدهم يــتكلم مــثال عــن املــذهب الســ  
الزيدي ينال منهم من حيث ال يشعر بشكل تارخيي فعلـى املـؤرخ ان يبتعـد    

  .عن مذهبيته عند تناوله القضايا التارخيية
الصــعوبة األخــرى   ان البحــث   احلــوادث التارخييــة يكــون   العــادة  

ة ال ممزوجا مبيل متصـل باالستحسـان او االسـتقباح أي ان احلـوادث التارخييـ     
ينظر إليها اإلنسان نظرة موضوعية جمردة وإمنا هـو حتـى   حماولتـه جتنـب     
ــوع      التحيــز  قــد يستحســن وقــوع بعضــها فينعتــه بنعــوت رقيقــة ويســتقبح وق
بعض آخر فيخلع بعض الصفات املسـتهجنة عليـه يقـول الـدكتور نـوري إن      
ــع ذرة مــن       ــائي مــثال ال يستحســن احتــاد ذرتــني مــن اهليــدروجني م الكيمي

ألوكسجني عند تكوين املـاء وال يسـتهجنه وال ينتقـد االوكسـجني مـثال        ا
ــى        ــة اخــرى او مســاعدته عل ــع مــواد كيميائي ــه م ــدم تفاعل ســلوكه العــام كع

  .اخل....االشتعال
ان الكيميــائي ال يفعــل ذلــك الن دراســته موضــوعية وبعبــارة اخــرى ال   

ــه   حــني ان امل      ــائج حبث ــر نت ــائي   تقري ــدخل عواطــف الكيمي شــتغل   ت
القضايا التارخيية ال يستطيع التجرد عن عواطفه مطلقا وان جـل مـا يسـتطيع    
أن يفعله اذا ما أراد ان يتوخى النزاهة والدقـة   حبثـه هـو ان يسـيطر علـى      

  .بعض عواطفه فيخفف من حدهتا
الصعوبة الثالثة املتعلقة بافتقار املؤرخ اىل الدقة   البحـث ناجتـة عـن ان    

ــاحثني    ــة      الب ــا يســمونه بطبيع ــاولون التوصــل اىل م ــة حي احلــوادث التارخيي
االشياء ولقد حاول عبثا قبلهم زمالؤهـم البـاحثون   الظـواهر الطبيعيـة ومل     
يتقدم البحث الدقيق   جمال العلم كما سنشري اىل ذلك اال بعد ان خلع 



 
 

انصاره عن انفسهم فكرة البحث   طبائع االشياء واهتموا عوضا عن ذلك 
  .البحث   عالقاهتا ومظاهر سلوكهاب

ــة        ــة وتشــابكها مــن جه ــد الظــواهر التارخيي ــه تتصــل بتعق الصــعوبة الرابع
وخضــوع الباحــث هلــا ال خضــوعها لــه مــن جهــة ثانيــة فالعــامل الطبيعــي     

يبحــث   امــور يســتطيع   »فيزيائيــة او كيميائيــة«حبثــه   الظــواهر الطبيعيــة  
ى حني ان املؤرخ حياول دخول قوى هـو  السيطرة عليها فيخضعها ملشيئته عل

خاضع هلا وهنا يقرر الدكتور نوري جعفـر ان الباحـث   الظـواهر الطبيعيـة     
ــيريات كــبرية            ــد تلــك احلــوادث عــن بعضــها واحــداث تغ يســتطيع جتري
عالقاهتــا وســلوكها امــا الباحــث   الظــواهر التارخييــة فلــيس باســتطاعته ان    

مـل تـداخال يسـتحيل معـه فصـلها عـن       يفعل ذلك نظرا لتـداخل تلـك العوا  
ــائي ان حيلــل املــاء   املختــرب اىل عناصــره      بعضــها فــاذا ســهل علــى الكيمي
االوىل فانه يستحيل على املؤرخ ان يعزل اثر العامل الديين عن اثـر العامـل   

  .االقتصادي او اجلنسي تقرير سلوك االفراد او اجلماعات
العــادة ينتقــي مــن احلــوادث والصــعوبة اخلامســة ناجتــة مــن ان املــؤرخ    

التارخيية تلك اليت تالئمه وتتفق هي ووجهة نظره وهنا يستند نـوري جعفـر   
، إىل بعض العوامل اليت حتول بني املـؤرخ وبـني الدقـة والنزاهـة   البحـث     

 :١٠-٩جاء   املقدمة ص
اعلم إن فن التاريخ فن عزيز املـذهب جـم الفوائـد شـريف الغايـة إذ هـو       

ــى أحــ   ــا عل ــاء   ســريهم      يوقفن ــم واألنبي ــم   أخالقه ــن األم وال املاضــي م
وامللوك   دوهلم وسياستهم حتى تتم فائدة االقتداء   ذلـك ملـن يرومـه      
أحوال الدين والـدنيا وكـثريا مـا وقـع للمـؤرخني واملفسـرين واميـة النقـل مـن          

العتمــادهم فيهــا علــى جمــرد النقــل غثــا او   املغــالط   احلكايــات والوقــائع؛
ينــا ومل يعرضــوها علــى أصــوهلا وال قاســوها بأشــباهها وال ســريوها مبعيــار  مس



 
 

، احلكمة والوقوف على طبائع الكائنات وحتكيم النظـر والبصـرية   األخبـار   
  .فضلوا عن احلق وتاهوا   بيداء الوهم والغلط

وهنا   دراسة الدكتور نوري جعفر للتـاريخ وأخـذه هبـذه التفاصـيل إمنـا      
ــاريخ بشــكل يهــم بوضــع    يقــدم دراســة موضــ  ــة الوقــوف علــى الت وعية ألمهي

أسس لقراءته ودراسته تكون قادرة على استلهامه ؛لوضع أساس حداثوي؛ 
الن التاريخ أساس مهم لوضع أنساني متكامل وبالتايل فان موضـوعي النقـد   
الداخلي واخلارجي ملصادر التاريخ حيث يتناول النقـد اخلـارجي البحـث      

ولكـي يكـون النقـد    ، الثقة التارخييـة   االعتمـاد عليـه    صحة املصادر ومدى
ــؤرخ   العـــادة اىل حماولـــة    اخلـــارجي مســـتوفيا شـــروطه األســـاس يلجـــأ املـ

  :اإلجابة عن أسئلة كثرية ومنها
هل هذا املصدر أساسي هـل هـو ثانويـا؟ وإذا كـان املصـدر أساسـي هـل        

هـي  ) جودهـا   حالـة و (طرأ عليه شيء من التغيري؟ هل النسخة املطبوعـة  
النسخة املخطوطـة خبـط املؤلـف نفسـه؟  إهنـا مطبوعـة عـن نسـخة أخـرى؟          
هل النسخة املخطوطة هي خبط املؤلف نفسـه؟ كيـف نعـرف ذلـك؟ وغريهـا      

  .من األسئلة املهمة
فيبحــث     internal or higher eritieismأمــا النقــد الــداخلي  

وطه األسـاس  حمتويات املصدر بعد تقرير صحته ولكـي يكـون مسـتوفيا شـر    
مـا ميـول املـؤرخ الدينيـة أو     : حياول املؤرخ اإلجابـة عـن أسـئلة كـثرية ومنـها      

؟ هل املؤرخ يصف احلوادث التارخيية وصـفا دقيقـا؟ أم   .املذهبية أو السياسية
انه يصدر أحكاما معينة عليهـا او علـى بعضـها؟ ملـاذا اصـدر املـؤرخ حكمـا        

كمــه هــذا؟ هــل املــؤرخ  معينــا   قضــية معينــة؟ هــل املــؤرخ منصــف   ح  
مؤمن مبا يقول؟ هل كان املؤرخ   وضـع يسـاعده علـى املعرفـة الصـحيحة؟      
وغريها من األسئلة املهمة اليت تسهم   حتديد نوعية ما يكتب مـن التـاريخ   



 
 

ومدى صحته؟ والسؤال الذي يطرح نفسـه ملـاذا كـل هـذا االهتمـام بدراسـة       
الــدكتور نــوري جعفــر   التــاريخ والبحــث فيــه كعلــم مســتقل؟ وللجــواب إن  
فكــأن الــدكتور نــوري  ، يعمــل حبداثويــة عاليــة يســتلهمها حتــى مــن التــاريخ  

جعفر يقرر انه ال حداثة على املستوى الفكري دون أن نـدرس التـاريخ مـن    
ــاؤه         ــبني مس ــى ان ن ــادرين   النتيجــة عل ــا ق جــذوره ومنحصــه متحيصــا دقيق

ة ال حداثـة فكريـة دون   وحماسنه بالنتيجة سنصنع تارخيا نقف عليه وبالنتيجـ 
ان نبني مـا حنـن عليـه مـن مسـاوئ التـاريخ  الـيت إىل اآلن مـا انفكـت عـن           
خميلة الناس وصنعت منهم   بعض األحيان وحوش يقتل بعضهم بعضا 
اعتقد ان كل معاناتنـا اليـوم هـي بسـبب مـا ورثنـاه مـن تـاريخ   هـذا اـال           

ــاريخ    ــدكتور   تناولــه لعلــم الت ــة    وبالتــايل يركــز ال علــى كــل اجلوانــب اخلفي
والظاهرة   دراسته للتاريخ وتصل الدقة لدى الدكتور نـوري جعفـر إىل انـه    
يشري اىل مسالة اإلغراق   النقد بنوعيـة كـثريا مـا يـؤدي اىل عكـس الغايـة       
من استعماله فيصبح عقبة كؤدا   سبيل استجالء بعض احلقائق التارخييـة  

ل املســاعدة علــى التحليــل العلمــي   بــدال مــن أن يكــون عــامال مــن العوامــ   
الدقيق يضاف إىل ذلـك أن لقسـم مـن الكتـاب واملـؤرخني براعـة خاصـة          
وضع كثري من األوهام واألكاذيب بشكل جيعلها تبـدو كأهنـا حقـائق كمـا إن     
لبعضهم القدرة على تقمص شخصية قسـم مـن املـؤرخني املعـروفني وتقليـد      

ي جيعل أمر التفريق بني الغث والسمني أسلوبه   الكتابة والتعبري األمر الذ
  هذا املضمار صعبا ان مل يكن مستحيال اما تفسري التاريخ وفلسـفته فهـو   
موضوع مهم يتطرق إليه الـدكتور نـوري جعفـر فهنـاك أربعـة تفاسـري للتـاريخ        

  :وهي
  .التفسري اجلغرا  للتاريخ
  .التفسري الروحي للتاريخ



 
 

 .التفسري املادي للتاريخ
 .الدوري للتاريخ التفسري

ولو تطرقنا إىل التفسري املادي للتاريخ والذي يدعى من الناحيـة الفسـفية   
 :باملادية التارخيية حيث ان القوانني اتي وضعها ماركس لتفسري الكون وهي

  .التناقض والتاثري املتداخل ووحدة املتناقضات:القانون ذو املظاهر الثالثة 
  :ي وبالعكسقاون التحول الكمي اىل حتول نوع

 .قانون نفي النفي
ثم يناقش نـوري جعفـر هـذه القـوانني مناقشـة موضـوعية فيقـول ان دعـاة         
التفســري املــادي للتــاريخ فرضــوا ان الشــيوعية ال تتحقــق اال بعــد ان تســبقها   
ثورة طبقية ينتقل فيها احلكم من الطبقة الربجوازيـة اىل طبقـة العمـال الـيت     

قائل مـن كـل حسـب قدرتـه إىل كـل حسـب       يسود فيها املبدأ االقتصادي ال
ومل  »إنتاجــه«و »قدرتــه«إنتاجــه ولكنــهم مل حيــددوا مــا يقصــدونه بكلمــتني   

يبينــوا كــذلك كيــف تقــاس قــدرة الشــخص ويقــدر إنتاجــه وهنــا إذا علمنــا     
بصــورة عامــة ان القــدرة وبالتــايل اإلنتــاج املنبثــق عنــها ميكــن أن تنقســم إىل    

فكيـف إذن تقـاس تلـك القـدرات     .وفنيـة  قـدرة جسـمية وفكريـة   : ثالثة أقسـام 
وتقدر كل منها حسب قـدرها باملوازنـة لبعضـها؟ ثـم إن اإلنتـاج نفسـه ميكـن        

كمـا هـو احلـال    ) أي لـيس لـه وجـود مـادي مسـتقل بذاتـه      (ان يكون معنويا 
بالشعر واملوسيقى فكيف تقدر قيمتـه بالنسـبة لإلنتـاج اجلسـمي فهـل يقـاس       

و احلكـم الفصـل   أمثـال هـذه األمـور؟      اإلنتاج بكميتـه ام بنوعـه؟ ومـن هـ    
وهنا مناقشة الدكتور نوري جعفر مستفيضة هلذا املوضـوع حبيـث يصـل اىل    
ــاة       ــال مــن االشــرتاكية اىل الشــيوعية وكيــف ان دع ــة االنتق تشــخيص عملي
التفسري املادي مل يذكروا لنا كيف يتم االنتقـال مـن مرحلـة االشـرتاكية اىل     

يـتم ذلـك عـن طريـق الثـورة علـى       «تساءل ونقول الشيوعية وهنا يدعونا اىل ن



 
 

ــن        ــازلون مــن أنفســهم ع ــؤالء احلكــام يتن ــة؟ ام ان ه ــة البوليتاري حكــام طبق
سلطتهم؟ واذا صح الفرض االول فهل يربر أصحاب نظريـة التفسـري املـادي    

ومـن يقـوم بـذلك واذا صـح      للتاريخ الثورة علـى حكـام الطبقـة الربوليتاريـة؟    
ــدوث   ــان حـ ــاني فـ ــرض الثـ ــذهب     الفـ ــوق املـ ــتحيل حســـب منطـ ــك مسـ ذلـ

ــديالكتيكي الن احلــاكمني حيــاولون التمســك واالســتعانة جبميــع الوســائل      ال
املمكنــة للمحافظـــة علـــى الوضـــع القــائم واحبـــاط مجيـــع احملـــاوالت الـــيت    
تتضــمن االنتقــاض عليــه واذا صــح الفــرض وتنــازل حكــام الربوليتاريــة عــن   

قـة الديالكتيكيـة يـزول وهـو امـر      امتيازاهتم مبحض ارادهتم فان مفعـول الطري 
ــاة هـــذا املـــذهب فـــنحن   اذن   حلقـــة مفرغـــة ال ميكـــن  ، ال يســـلم بـــه دعـ

اخلــالص منــها ويتنــاول ايضــا مســالة التحيــز   التــاريخ حيــث يشـــخص         
ــدرجات       ــؤرخني ب ــر بــني امل ــة الســباب االخــتالف الــذي يظه جمــاالت ثالث

 :متفاوتة وهي
  .طبيعة العصر الذي يعيش املؤرخ فيه

  .ة اتمع الذي ينتمي اليهطبيع
 .عوامل شخصية مزاجية تتصل بكل مؤرخ

وهنا نستدل على دقة نوري جعفر مـن ناحيـة دراسـة التـاريخ بتشخيصـه      
هــذه العوامــل الــثالث ابتــداء مــن طبيعــة العصــر وطبيعــة اتمــع والعوامــل   
املزاجيــة والــيت تنــتج بالنهايــة اســلوبا مغــايرا   قــراءة التــاريخ مــن شــخص    

ر واالختالف   الراي حيصل بني مؤرخ وآخر يعيشان   الزمـان نفسـه   الخ
خمتلفني او   زمن واحد  واملكان ذاته او   املكان نفسه ولكن   زمانني

ــانني خمــتلفني ويصــدق        ومكــانني خمــتلفني او   مكــانني خمــتلفني وزم
ــاق وذلــك          ــذا االتف ــود ســبب ه ــراي ويع ــاق   ال ــى االتف الشــيء نفســه عل

ف علــى مــا نــرى اىل نــوع املســلمات الفكريــة والعاطفيــة عنــد كــل   االخــتال



 
 

منــهما واعــين باملســلمات الفكريــة والعاطفيــة مــا ينطــوي عليــه االنســان مــن   
معتقــدات ال تقبــل عنــده الشــك او اجلــدل كمبــدا التوحيــد عنــد املســلمني  
مـثال وكمبـدأ التثليـث عنـد املسـيحيني ومـا شـابه هـذا وذاك ممـا نســتطيع ان          

ــه  ــة اذا اســتندت اىل مســلمات      نســمي من ــق احكامهمــا التارخيي الكــثري فتت
فكريــة وعاطفيــة واحــدة وختتلــف   حالــة اخــتالف املســلمات الــيت تســتند  
اليها فال غرابة ان راينا مؤرخا معينا يتفق مع مـؤرخ اخـر   بعـض القضـايا     
وخيتلف عنه   بعض اخر وان عاصره   الزمان واملكـان او   احـدمها او   

عنه   كليهما ومن الطريف يذكر نوري جعفـر رمحـه ا ان كـل     اختلف
ــة هــي          ــه التارخيي ــا   احكام ــيت يســتند  اليه ــرب ان املســلمات ال ــؤرخ يعت م
ــو        ــا ل ــة الــيت يبحثهــا وهن ــة القضــايا التارخيي ــار وجاه االســاس الســليم الختي
تكلمنــا عــن االخــتالف الــذي يظهــر بــني املــؤرخني وهــو بــدرجات متفاوتــه     

يعة العصر فاملؤرخ الذي يعيش   هذا العصـر خيتلـف هـو واملـؤرخ     فمثال طب
الـذي عـاش   العصـر العباسـي عنـدما يتعـرض للبحـث   طبيعـة االقـاليم          
و  جغرافية دولة معينة و  كثري مـن املسـلمات العلميـة احلديثـة هـذا مـن       
ناحية روح العصر   اجلوانب العلمية اما طبيعة اتمـع الـذي ينتمـي اليـه     
ــة علــى ذلــك ان نــوازن بــني االحكــام الــيت يصــدرها      املــؤرخ فيكفــي للدالل
املؤرخون املسلمون   املاضي واحلاضر علـى احلـروب الصـليبية مـن حيـث      
اسباهبا ونتائجها ومـن حيـث امهيتـها التارخييـة وحتديـد املسـؤولية فيهـا علـى         

حيون احد الطـرفني املتنـازعني وبـني االحكـام الـيت يصـدرها املؤرخـون املسـي        
 .القدامى واحملدثون

ــات االفــراد         ــى اثرهــا   عالق ــل املزاجيــة والشخصــية فيتجل ــا العوام ام
ــر ذلــك   احكــامهم        ــا يظه ــدر م ــاط تفكريهــم بق ــة و  ســلوكهم وامن اليومي
التارخييـة وهنـا يشــخص الـداء الرئيســي للمـؤرخني   هــذا اـال فيقــول ان      



 
 

الت احليـاة راجـع اىل   اختالف االشخاص   احكامهم املتصلة جبميع جمـا 
اختالف مسلماهتم الفكرية والعاطفيـة واننـا هبـذا التشـخيص نقـرر ان هـذا       
االختالف والذي منشأه عاطفي سيكون خطري علـى مسـرية التـأريخ وبالتـال     
فالتشخيص التـارخيي للمـؤرخ جيـب ان يكـون بعيـد عـن املسـلمات الفكريـة         

بنيـا علـى اسـس سـليمة     والعاطفية والنتيجـة سـيكون التـاريخ الـذي يكتبـه م     
وهنـا نشـري اىل فـرق اساسـي ومهـم بـني الباحـث   العلـوم التارخييـة          .ومهمـة 

والباحـث   العلــوم الطبيعيــة حيـث ان الباحــث الطبيعــي اكثـر قــدرة علــى    
) شخصـية كانـت ام قوميـة   (البحث املوضوعي ارد عن النزعات واالهـواء  

ثــه  بـاختالف املوضــوع  مـن املـؤرخ واملــؤرخ بـدوره خيتلــف مـدى حتزبـه   حب     
الذي يعاجله  وكلمـا كـان موضـوع البحـث شـديد الصـلة بعقائـده   الـدين         
والسياسة اصـبح مـن املتعـذر جـدا عليـه ان يبحثـه حبثـا علميـا او قريبـا مـن           

  .ذلك والعكس صحيح كذلك
واالشـارة الغايــة   االمهيـة ان تــدريس التــاريخ خيتلـف بــاختالف البيئــة    

ا يشـري نــوري جعفـر اىل تــدريس التـاريخ القــومي      احلاضـنة للتـدريس وهنــ  
العـراق وخباصــة   مرحلـة التعلــيم الثــانوي فقـد بقــي حمافظـا علــى اســلوبه     
القديم من حيث مادته ومن حيث اهـداف تدريسـه وطريقـة ذلـك التـدريس      
ــية      ــورة   النـــواحي السياسـ ــا زالـــت مادتـــه علـــى وجـــه العمـــوم حمصـ فمـ

ــا    ــواحي التـ ــس نـ ــكرية ومل متسـ ــرى والعسـ ــة  (ريخ االخـ ــادية والثقافيـ االقتصـ
اال مسا خفيفا جيعلـها ثانويـة االمهيـة بنظـر الطالـب واملـدرس امـا        ) والعلمية

اهـداف تـدريس التــاريخ فمـا زال يكتنفهــا الغمـوض واالهبــام وتكـون درجــة      
هذا الغموض اكثر عند الطالب منها عند املدرس وال خترج اهداف تدريس 

ني من ان تكون تكملة تدريس املـادة املقـررة     التاريخ عند كثري من املدرس
  .املنهج لغرض جناح الطالب   اخر االمتحان



 
 

كمــا ان هنــاك مســالة اخــرى غايــة   االمهيــة   تــدريس التــاريخ وهــي  
خطــورة االعتقــاد بــان الغايــة مــن تدريســه هــي خلــق الشــعور بــالعزة القوميــة   

زيـد االسـف كـثريا مـا     والتغين باجماد السلف غري ان طرائق تدريسهم مـع م 
تعرقــل حتقيــق ذلــك اهلــدف وختلــق اجلــو بشــكل ينقســم فيــه الطــالب علــى   
انفســهم يكــون انقســامهم دينيــا احيانــا ومــذهبيا ثانيــة وعنصــرية احيانــا ثالثــة   
ــاريخ يشــعرون        ــا رابعــه أي ان الطــالب   بعــض دروس الت ــيا احيان وسياس

دث بــني املســلمني بفجــوة كــبرية تباعــد بينــهم مــن الناحيــة الدينيــة كمــا حيــ  
واملسيحيني   تدريس احلروب الصليبية مثال او مـن الناحيـة املذهبيـة كمـا     
حيصــل بــني املســلمني انفســهم   قضــايا الســنة والشــيعه او عنصــرية كمــا      
حيصل بني االكراد والعرب وهنا جيـب االنتبـاه اىل تـدريس التـاريخ وحماولـة      

لني اليوم على العملية الرتبوية  مراجعة هذه املسالة املهمة وكم حري باملسؤو
ان يدرســوا كيفيـــة تـــدريس التـــاريخ وبصــورة عاجلـــة أي ان يعيـــدوا النظـــر   
باملناهج الدراسـية املقـررة وذلـك للنـهوض بالطالـب وبوعيـه وبشـكل صـحيح         

  .قادر على مواكبة التطور العاملي
كذلك يشري العالمة نوري جعفر   قضـية تـدريس التـأريخ اىل خطـورة     

الشفوي   عملية التـدريس وذلـك لكونـه عرضـة للتحـوير والتزييـف        املنطق
ــات         ــد كــان كــثريا مــن تلــك القصــص مشــوبا باملبالغ ــادة والنقصــان فق والزي
واالكاذيب واخلرافات ويشري كذلك اىل ان الغاية من ادخال تدريس التاريخ 
 اىل املدارس االبتدائية الجل تربية االخالق الفاضلة عنـد الناشـئة وجعلـهم   
، يتزينــون بــزي مــن يدرســون تــارخيهم مــن اعــاظم الرجــال واكــابر املصــلحني 

باالضافة اىل ذلك ان التاريخ يدرس   العراق بشكل يتناقض متام التنـاقض  
اي ان الطفل يبدأ بدراسة التأريخ من احلاضـر اىل املاضـي وال   ، مع حدوثه

ابيــه  حيــاة امللــك فيصــل الثــاني قبــل حيــاة ، عكــس فيقــرأ   العــراق مــثال



 
 

امللــــك غـــــازي وحيــــاة امللـــــك فيصــــل االول وهكـــــذا اىل ان يصـــــل اىل    
كما ان هنالك اشارة مهمة من قبل نـوري جعفـر متثلـت   ان     )١(محورابي

احلركات العلمية واالقتصادية والتقدم الفكري واالجتمـاعي مل يعـط نصـيبا    
 كــبريا مــن عنايــة املــؤرخ واهتمــام مــدرس التــاريخ ذلــك الن اهتمــام املــؤرخ    

ومدرس التاريخ كان موجها حنو االطناب   حبـث مـا كـان رائعـا بنظـره مـن       
كما يسلط الضوء على جانب تنويري اخـر  ، اعمال امللوك والقادة والزعماء

من جوانـب تـدريس التـاريخ اال وهـو متسـك مـدرس التـاريخ حرفيـا بكتـاب          
  فال عجب ان كان ما يلقيـه املـدرس    )هو الكتاب املدرسي املقرر(واحد 

الصف ال خيرج عن كونه اعادة حرفية ملا هو مسطور   الكتاب من حيـث  
اي ان نـوري جعفـر يطالـب مبسـالة التمحـيص التـارخيي وعـدم        . معناه ولفظه

ــوه           ــذين تلق ــاس ال ــه وكــان الن ــو علي ــا ه ــى م ــاريخ عل ــن الت ــا ورد م ــد م تردي
  .ببغاوات

عليهـا  كذلك اننـا   دراسـتنا للتـاريخ ال توجـد اهـداف واضـحة ومتفـق        
اي ملاذا ندرس التاريخ؟ فالتاريخ   بعض جوانبـه سـاهم   ختلفنـا الفكـري     
الننــا مل ننظــر بتمحــيص لكــل مــا ورد   التــاريخ بــل اخــذنا االمــور علــى     
ــواردة مســامهة اســهامة كــبرية         ــة ال ــها حتــى غــدت االمــور التارخيي عواهن

ب الضـغط  عملية التخلف الفكري وعمليـة انفجـار االفكـار   الشـارع بسـب     
التارخيي ومـن املالحـظ ان نـوري جعفـر عنـدما اختـار دراسـة التـاريخ كعلـم          
وطرق تدريسه كان يرجو من خالل هذه الدراسة اىل حترير التـاريخ والنظـرة   
احلداثوية له وبالنتيجة ادرك نوري جعفر وبوقت مبكر ماهيـة دور التـاريخ     

  .تطور وتاخر اتمعات

                                                
   



 
 

اتمعات من االفكـار التارخييـة املزيفـة ينطلـق      وبالنتيجة فان قضية حترير
بالدرجة االسـاس مـن تنميـة روح النقـد عنـد الطالـب   كـثري مـن القضـايا          

ــه  كمــا ان اجلفــاء الــذي يقــع بــني االمــم منشــأه دراســة     . املتصــلة بتــاريخ امت
التاريخ فعوامل اجلفـاء بـني العـرب والفـرس واالتـراك مـثال راجـع   بعـض         

ــك       صــوره اىل اســاليب  ــدارس تل ــه    م ــاريخ ومناهجــه واهداف ــدريس الت ت
كمــا ان نــوري جعفــر يريــد مــن منــاهج التــاريخ ان هتــتم باحلركــات  ، االمــم

ــام      ــؤول االهتمـ ــاعي وضـ ــري واالجتمـ ــدم الفكـ ــادية وبالتقـ ــة واالقتصـ العلميـ
باحلروب واالنقالبات العسكرية والسياسية كما جيب االهتمام بنظـره مبعاجلـة   

لراهنــة ال جمــرد االنشــغال بدراســة ماضــيه فقــط واخــذ  مشــكالت اتمــع ا
املاضي نفسه كما جيب ان يدرس التاريخ بالقدر الـذي يـؤثر فيـه   احلاضـر     
ويساعد علـى تفسـري بعـض مظـاهره هـذا اىل جانـب ان كـثري مـن االعمـال          

ــؤرخني    (الــيت حــدثت   املاضــي   ــض امل والــيت كانــت موضــع اعجــاب بع
ذت تنــاقش وتقــدر قيمتــها االجتماعيــة    اخــ)ومدرســي التــاريخ االقــدمني  

ضوء صلتها باحلاضـر الـذي تعـيش االمـة فيـه مـدى امهيتـها   تقدمـه مـن          
واملســتقرأ الفكــار العالمــة نــوري جعفــر الــيت    )١(النــاحيتني املاديــة والفكريــة 

ختص اجلانب التارخيي يتبني لديه رؤية نوري جعفر احلداثوية الكـبرية لتقـدم   
بق الكـثري مـن املفكـرين املصـريني والعـرب واملسـلمني       اتمع وكيف انه سـ 

ممن حنن اليوم نكن هلم اشـد االعجـاب والفكـارهم وكنصـر حامـد ابـو زيـد        
 ١٩٥٥واركون وحممد عابد اجلابري متناسني نوري جعفر الـذي يطالـب عـام    

بضـرورة ان تكـون دراسـة التـاريخ      »التاريخ جماله وفلسفته«سنة تاليفه لكتابه
حلاضر اي ان ندرس التاريخ مبا يضمن تنوير احلاضـر وال هنـتم   منطلقة من ا

                                                
  



 
 

باجلوانــب املظلمــة الــيت وردت   التــاريخ والــيت يســبب انبثاقهــا   اتمــع   
وبالتـايل   ، حالة من التخلـف الفكـري والرتاجـع   عمليـة النهضـة املرجـوة      

ن فالرؤى التطويرية للمجتمع تنطلق من دراسـة التـاريخ والنقـد الـذي جيـب ا     
يسلط على مضامينه واال فاالخذ من التاريخ مبـا ينفـع وال ينفـع سـوف يقـود      

  .اجياال كاملة حنو الظلمات ال التنوير الذي نبغيه
ــة مــن حيــث ان       ــة االمهي ــوري جعفــر علــى مســالة   غاي كمــا يركــز ن
الغرب بدأ يـدرس التـاريخ بطريقـة النقـد ملـا ورد فيـه ومناقشـة املسـائل وهـذا          

االساس اليت طرأت على موضوع الرتبية بشكل عام مـن  بسبب التغيريات 
ومــا تبــع ذلــك مــن تبــدل   منــاهج التــدريس   ، حيــث فلســفتها وســكلجتها

بالتايل هـو يـزاوج    .وأصوله   املوضوعات املختلفة وبضمنها موضوع التاريخ
كذلك يـبني نـوري جعفـر ان التـاريخ   اغلـب الـبالد       ، بني التاريخ والرتبية
ــة سيا  ــة     كتــب برغب ســية يســري عليهــا مــن بيــدهم مقاليــد احلكــم مــن الناحي

ويضرب امثلة تارخيية منها فرنسا قبل نشـوب ثورهتـا الكـربى عـام      :السياسية
كان التاريخ خيتلف بعد نشوب الثورة ويتكلم نوري جعفـر كـثريا عـن     ١٧٨٩

التاريخ   روسيا وذلـك لقربـه مـن دراسـة هـذه الدولـة بتشـكيالهتا النفسـية         
ية ويتكلم نوري جعفـر عـن طـرق تـدريس التـاريخ   العـراق وكيـف        والتارخي

ــية      ــورة   النـــواحي السياسـ ــه العمـــوم حمصـ ان مادتـــه مازالـــت علـــى وجـ
ــاريخ االخـــرى    ــس نـــواحي التـ ــة  (والعســـكرية ومل متسـ ــادية  والثقافيـ االقتصـ

 )١(اال مســا خفيفــا جيعلــها ثانويــة االمهيــة بنظــر الطالــب واملــدرس ) والعلميــة
لت اىل يومنا هـذا مظهـرا اساسـيا مـن مظـاهر تـدريس التـاريخ          وهذه ما زا

العراق تكلم عنه نوري جعفر قبل اكثر من ستني سنة ولكنه مـا زال مـاثال   

                                                
  



 
 

واملشكلة   املدرسني ايضا   ان بعضهم يعتقد ان الغايـة  ، امامنا اىل اليوم
لسـلف  من تدريس التاريخ هي خلق الشعور بالعزة القومية والتغين باجمـاد ا 

ــى انفســهم         ــه الطــالب عل ــق جــوا بشــكل ينقســم في ــق تدريســهم ختل وطرائ
ــة     ( ــا ثالث ــة وعنصــريا احيان ــا ومــذهبيا ثاني ــا احيان حيــث يكــون انقســامهم ديني

ــا رابعــة  ــاريخ يشــعرون   ) وسياســيا احيان ــض دروس الت اي ان الطــالب   بع
 كمـا حيـدث بـني املسـلمني    (بفجـوة كـبرية تباعـد بينـهم مـن الناحيـة الدينيـة        
ــدريس احلــروب الصــليبية مــثال    ــة  ) واملســيحيني   ت ــة املذهبي او مــن الناحي

او عنصــرية ) كمـا حيصـل بـني املسـلمني انفســهم   قضـايا السـنة والشـيعة       (
وهـذه دعـوة حداثويـة اللغـاء كـل مـا مـن شـانه         ) كما بني االكـراد والعـرب  (

  . التاريخالضرر بالقضية احلداثوية اليت جيب ان يتم تبنيها   عملية تدريس 
كم حنن حباجة اىل اعادة بث فكر العالمة نـوري جعفـر واالسـتفادة منـه     
  عمليــة حتــديث الــرؤى اتمعيــة الفكريــة وخصوصــا مــا ذهــب اليــه مــن    
:  عالقة التاريخ وتدريسه بقضية وحدة اتمع العراقـي حيـث يقـول مـا نصـه     

ا ومتـت  ان املؤرخ واملدرس املنصف ال يتخـذ مـن حـوادث وقعـت   زماهنـ     «
اننـا  ،   ظروفها املعينـة وسـيلة لتصـديع الوحـدة العراقيـة   الوقـت احلاضـر       

عراقيون بغض النظر عن خالفاتنا   الـدين او املـذهب او اللغـة فينبغـي ان     
يكون هدفنا بث الوحدة العراقية ال تصـديعها عـن طريـق التكتـل الـديين او      

   )١(»العنصري او االقليمي او املذهيب
لكــالم نــوري جعفــر يتــبني مــدى حرصــه علــى عمليــة هنــوض   واملتتبــع 

اتمع من خالل وحدته الكبرية اليت يطمح هلا وكذلك فهو يـبني حرصـه   
علـى هنــوض اتمــع مـن خــالل درســاة التــاريخ فهـو يــربط دراســته للتــاريخ     

                                                
  



 
 

ناء اتمع من خـالل وحدتـه واحلـرص عليهـا كـذلك فهـو يشـري اشـارات         بب
كــل مــا مـن شــانه ان يــثري الضـغينة مــن احلــوادث   ضـمنية اىل ضــرورة رفـع   
بـني السـنة والشـعية باخلصـوص ضـمن اتمـع       ، التارخيية بـني ابنـاء اتمـع   

كمـــا انـــه دعـــا مـــن خـــالل دراســـته للتـــاريخ مدرســـي التـــاريخ    ، العراقـــي
ــة وان يعــودوا        ــامهم التارخيي ــث   اصــدار احك ــؤرخني اىل ضــرورة الرتي وامل

كل النقاط املتعلقة بقضية ما مـن القضـايا قبـل     طالهبم على االناة   مجع
  .البدء مبناقشتها

نستشف مما ورد اعاله ان نوري جعفر بني ان الغاية االساس من دراسة 
التاريخ ليست حشو ادمغة الطـالب بامسـاء وتـواريخ واراء جامـدة ال تقبـل      

ــد الطــالب علــى     ، املناقشــة ــاريخ هــو تعوي ــدريس الت ان اهلــدف االمســى لت
  . السليم حني حبثهم   اعز معتقداهتم واكثرهم سيطرة عليهمالتفكري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
 

  
  
  

 
 

  


 
ا تناولـه  تناول الدكتور نوري جعفر األدب العربي القديم بقراءة مغـايرة ملـ  

ــة        ــآلداب القدمي ــه ل ــادة قراءت ــال شــرف ري ــذلك ن اغلــب املفكــرين العــرب وب
فقـد قـرأ اآلداب القدميـة مـن وجهـة نظـر       ، بصورة خاصة مل يدانيه هبا احد

فقـرا رسـائل إخـوان الصـفاء سـيكولوجيا وهـذا       ) السيكولوجي(علم النفس 
هـة نظــر  مـا حتـدثنا عنـه   احـد حبوثنـا املنشـورة وقـرا أدب اجلـاحظ مـن وج         

سيكولوجية حتى غدت قراءته منهجية وذات منحى خـاص فنـوري جعفـر    
وهكـذا  ، قرأ التاريخ بنظرة حداثوية وسلط الضوء على اجلانب التنويري فيه

فهـو رائـد   جمـاالت التنـوير األساسـية واهلامـة وهـو بـذلك سـبق مفكـرين           
 عـرب ومســلمني طــالبوا بقــراءة الــرتاث قـراءة أخــرى فهــو ســبقهم مــن عــدة   

جوانب سبقهم   قراءة التاريخ قراءة حديثة وكـذلك   قـراءة التـاريخ وفـق     
آليات علم النفس واألمهية االجتماعية وااليدولوجية للتاريخ وهذا ما جعل 

إذن  صـور األدب القـديم بصـورة    ، كتاباته رائدة   جماهلا ووحيدة عصـرها 



 
 

أثــرا متبــادال بــني جديــدة ورائــدة فهــو ينظــر باجتــاه إن هنــاك ارتباطــا عضــويا و 
األدب وعلـم الـنفس علــى نسـق مــا هـو موجـود بــني األدب والسياسـة وبــني       
األدب واالقتصــاد والتــاريخ والفلســفة وعلــم االجتمــاع بــل إن نــوري جعفــر    

أن يقول إن هنـاك ارتباطـا بـني اآلداب والعلـوم الطبيعيـة السـيما        يذهب إىل
م عنـدما  ١٩٥٥قبيل وفاته عـام  الفيزياء وهو يستند إىل مقولة الينشتاين أبداها 

وانـه تعلـم مـن    ، إن الفكر العلمي ينطـوي دائمـا علـى عنصـر شـعري     :/ قال
دوستوفسكي األديـب الروسـي الـذي عـاش   القـرن التاسـع عشـر أكثـر ممـا          
تعلمه من نيوتن عامل الفيزياء الربيطاني الـذي عـاش   القـرن السـابع عشـر      

صــيل وبـني الفكــر العلمـي األصــيل   والعالقـة بــني اخليـال اــنح لألديـب األ   
، sciencefietionتتجلى   الوقت احلاضـر   القصـص العلميـة اخلياليـة     

وقد نظر نوري جعفر إىل اجلاحظ آخـذا بنظـر االعتبـار عوامـل ثالثـة كـربى       
متالمحة ومتبادلـة األثـر يعتربهـا هـو مهمـة لدراسـة أي أديـب  ولـيس فقـط          

  :اجلاحظ وهي
منية اليت يعيش فيها األديب موضوع البحث من دراسة طبيعة الفرتة الز

ــات     ــزة ومــــن ناحيــــة التناقضــ ــارزة املتميــ ــها التارخييــــة البــ حيــــث خصائصــ
االجتماعيــة الكــربى الشــائعة أثنــاء تلــك الفــرتة للكشــف عــن مــدى تغلغــل   
األديــب   أعماقهــا ومــدى انعكــاس ذلــك التغلغــل   أدبــه بشــكل واضــح   

  .صريح أو ضمين
ــن نزعــــ   ــام عــ ــة اللثــ ــه   إماطــ ــة وخصائصــ ــة العامــ ة األديــــب االجتماعيــ

السيكولوجية وروابطه االيدولوجيـة وانتماءاتـه السياسـية واالقتصـادية ومـدى      
نضــجه الفكــري وحــرارة مشــاعره ومهارتــه األدبيــة وأصــالته الفنيــة اجلماليــة    
وسعة األحكام اليت يطلقها على األحداث واألشخاص والظواهر احمليطـة بـه   

عمق االسـتنباطات االجتماعيـة الـيت يتوصـل إليهـا      وسالمة تلك األحكام و



 
 

  .كما يبدو ذلك كله   نتاجه األدبي
النظر إىل فنه اللغوي  وبراعته   التعـبري عـن آرائـه   ضـوء األسـلوب      
األمثـــل الشـــائع   جمتمعـــه مـــع مالحظـــة دقـــة ألفاظـــه وغزارهتـــا وأناقتـــها  

 .)١(وانسجامها   العبارات والفقرات
ور نــوري جعفــر إىل ممارســات األديــب وبــان األديــب  كــذلك ينظــر الــدكت

يتخذ موقفا خاصا به سـلبيا أو اجيابيـا إزاء الواقـع االجتمـاعي الـذي يعـيش       
والذي ينعكس بشكل أو بآخر   أدبه بـالتلميح أو عـن طريـق الرمـوز     ، فيه

كما يعترب نـوري جعفـر   ، واأللغاز أحيانا وبشكل ساخر صريح أحيانا أخرى
، ا ما حيمل آراء مغلوطـة حينـا إىل جنـب آرائـه الصـحيحة     إن األديب كثري

ومقياس مكانة األديب وأصالته ليس بنظره جمـرد وجـود اآلراء املغلوطـة      
حــد ذاهتــا  حتــى وان كانــت كــثرية ومتأصــلة بــل هــو موقعهــا ومكانتــها     
جممل نزعته العامة إزاء قضايا عصـره وجمتمعـه الكـربى امللحـة مـن جهـة       

فـإذا كـان اجتاهـه العـام ســليما       ، ك اآلراء املغلوطـة عنـده  وتـاريخ نشـوء تلـ   
مالحمه الكربى   مرحلة نضجه األدبـي فـان أخطـاءه ال تقلـل بنظرنـا مـن       

ــة   ــة املرموق ــه األدبي ــر       )٢(مكانت ــوري جعف ــدكتور ن ــق ال ــة ينطل مــن هــذه الزاوي
يـربز اجلـاحظ أمامنـا كاتبـا أصـيال المعـا وأديبـا ممتـازا         « واصفا اجلاحظ بقوله

وهنــا نتوقــف مــع  ، )٣(»تقــدميا مبقــاييس عصــره وجمتمعــه ومبقاييســنا الراهنــة
الدكتور نوري جعفر بنقطة مهمة إذا كان اجلاحظ كاتبا أصيال المعا وأديبـا  

أمـا حسـب   ، ممتازا وهذا مما ال شـك فيـه حسـب مقـاييس عصـره وجمتمعـه      
                                                

  
  
  



 
 

ــا بأدبــه      مقــاييس عصــرنا فقــد يكــون اجلــاحظ لــيس كــذلك نعــم مــع اعتزازن
أصـــالته   الكتابـــة ولكـــن مقـــاييس عصـــرنا مـــن الناحيـــة األدبيـــة ختتلـــف  و

ــا جــذريا عــن مقــاييس ذلــك العصــر    فقــد يكــون اجلــاحظ حســب   ، اختالف
ولكـن قـد يكـون    ، ولكنه ليس متفردا   عـامل الكتابـة  ، مقاييسنا كاتبا بارعا

املعنى السيكولوجي الـذي طرحـه اجلـاحظ ضـمن كتاباتـه هـي الـيت جتعلـه         
 ، دا ضمن مقاييس عصـرنا ولـيس األسـلوب الكتـابي الـذي اتبعـه      كاتبا متفر

كمــا جيعــل نــوري جعفــر للمكــان األثــر البــارز   تكــوين شخصــية اجلــاحظ  
هـ وقضى فرتة من حياته   بغـداد وأخـرى     ١٦٣الذي ولد   البصرة عام 

والـذي يهـم   الدرجـة األسـاس السـؤال      ، سامراء عواصـم الدولـة العباسـية   
قـرأ نـوري جعفـر أدب اجلـاحظ مـن ناحيـة سـيكولوجية؟بداية         كيـف :التايل 

ــف ملصــطلح اجلوانــب الســيكولوجية ألدب اجلــاحظ بأهنــا         ــو يعطــي تعري ه
النواحي النفسية الذاتية اخلاصة باملشاعر أو االنفعاالت اليت أبداها اجلاحظ 
بشــكل صــريح أو ضــمين مباشــر أو غــري مباشــر إزاء الشخصــيات املعروفــة  

رتضة اليت حتدث عنها اجلاحظ وعن الظروف واملالبسات اليت والومهية املف
أحاطت هبا من جهـة وقدرتـه العجيبـة علـى التغلغـل   أعماقهـا والكشـف        
عن اخللجات النفسية عند كل منها وبرباعته   تقمص شخصياهتا والنطق 

، بامسهـا ســواء كــان ذلـك بلســان احلــال أم بلســان املقـال مــن جهــة أخــرى    
ر إن اجلوانــب الســيكولوجية   أدب اجلــاحظ متثلــت   ويعتــرب نــوري جعفــ

و  رســالة ، أشـهر كتبــه وعلــى رأســها الـبخالء و  رســالة الرتبيــع والتــدوير  
وكذلك فان من أهـم اجلوانـب السـيكولوجية      ، وكتاب اللصوص، القيان

ــداع كــثري مــن األحــداث         ــه مــن ابت ــال أدبــي واســع مكن ــه هــو متتعــه خبي أدب
ننسى الوضع السياسـي واالجتمـاعي والثقـا  الـذي     كما ال ، والشخصيات

عاشه وعايشـه اجلـاحظ باعتبـار معيشـته   اكـرب احلواضـر اإلسـالمية آنـذاك         



 
 

ــة وشــيوع           ــذه املدين ــذي حوتــه ه ــا  ال ــى االمتــزاج الثق ــا ال خيف البصــرة ومم
كل هذه القضايا كونـت تـأثريا   ، املذاهب الفكرية فيها وعلى رأسها االعتزال

هـذا ممـا   ، أدبه وسيكولوجيا تعامله مـع الوقـائع ومبـدأ الكتابـة    على اجلاحظ و
   ، خيص البصرة لوحدها فكيف إذا عرفنا وكمـا أسـلفنا معيشـة اجلـاحظ    

ــه الكــبرية مــع املــأمون كمــا       احلواضــر األخــرى وعلــى رأســها بغــداد وعالقات
توثقــت الصــلة بــني اجلــاحظ واألديــب الشــاعر إبــراهيم بــن العبــاس ألصــويل  

وينقل نوري جعفـر منـاذج شـعرية    ، يه ديوان الرسائل   عهد املأمونأثناء تول
  :من ألصويل وهو شاعر مقل وأشعاره قصار ثالثة أبيات فيقول   الغزل

 
 

 

  
  

 
 

  
    

  :/لو  الرثاء يقو
 

 
 

  
  

 
 

  
    
                            



 
 

  :/و  الصرب والتحمل يقول
 

 
  

  
  

 
  

  
    :/و  التنقل يقول

 
 

 

  
  

 
 

  
    

  .وكان اجلاحظ خيلف ألصويل أثناء تغيبه   شان من شؤونه
يــوان الرســائل ولكــي نتعــرف  حتــى لقــب اجلــاحظ خبليفــة ألصــويل   د 

أكثر على سـيكولوجية أدب اجلـاحظ علينـا أن تعـرف أكثـر علـى الصـفات        
اليت باتت تكون شخصيته السلوكية وهيأت لـه كـل هـذا احلضـور التـارخيي      

وهـذه التفاتـه مجيلـة     ، مع اخللفـاء والعلمـاء ومتشـرعة أهـل زمانـه وأدبـائهم      
لوجية شخصية اجلـاحظ  من نوري جعفر ومهمة أن يعمل على قراءة سيكو

                                                
 

 



 
 

ــاريخ حيــث إن        ــراءة الت ــا   ق ــرادة مــن نوعه ــه وتعــد ف ــراءة أدب كمــدخل لق
  .سيكولوجية الشخصية مدخل أساسي لسيكولوجية أدب الشخصية

عـرف اجلـاحظ بســعة االطـالع وحمبــة الكتـب وقراءهتــا واقتناءهـا حتــى      
نـه كـان   وقيـل ا ، قيل انه مل يقع بيده كتاب إال استوفى قراءته كائنا ما كان

ــو           ــد تـ ــر   الكتـــب وقـ ــا للنظـ ــوراقني ويبيـــت فيهـ ــاكني الـ ــرتي دكـ يكـ
عنــدما ســقت عليــه وهــو شــيخ مفلــوج ويبــدو إن ســعة اطــالع     ، أحضــاهنا

ــأت لــه منزلــة مرموقــة لــدى     اجلــاحظ وتعــدد جوانبــها وعمقهــا هــي الــيت هي
حضرنا جملس األسـتاذ أبـي   /قال أبو القاسم السري   ، املفكرين انفرد هبا

فجـرى ذكـر اجلـاحظ ففـض بعـض احلاضـرين       ، فضل ابـن العميـد الـوزير   ال
ايهـا  –سـكت   :فلمـا خـرج الرجـل قلـت لـه     ، من منزلته وسكت الوزير عنه

مل أجـد  :عن الرجل   قوله مع عادتـك   الـرد علـى أمثالـه فقـال      -األستاذ
فكتـب اجلـاحظ تعلـم    ،   مقابلته ابلغ من تركـه علـى جهلـه يـا أبـا القاسـم      

  . واألدب ثانياالعقل أوال
مل ال هتجـو اجلـاحظ وقـد نـدد بـك واخـذ مبخنقـك؟        :وقيل البـن هفـان   

وا لـو وضـع رسـالة   أرنبـة ملـا أمسـت إال       !!! امثلي خيدع عن عقله :فقال
وهنا نالحظ تركيز الدكتور نوري جعفر علـى اجلانـب التـارخيي    .بالعني شهرة

ب دور التــاريخ   كـثريا   تعرضــه لسـايكولوجيا أدب اجلــاحظ وذلـك بســب   
تبيان املسائل االجتماعية وقراءهتا والفهم النفسي وحتليلـه أي بعبـارة أخـرى    
ــد      ــدور الــذي يري ــارخيي كيــف يتســنى للباحــث احبــث   ال بــدون الســرد الت

  .الباحث أن يبينه جلمهور املتلقني
كمـــا عـــرف اجلـــاحظ أيضـــا بـــالظرف والدعابـــة وخفـــة الـــروح والتـــهكم  

باهلزل إىل جانـب اتصـافه بالصـراحة واحلـزم الفكـري       والسخرية ومبزج اجلد
ــاس   املفارقـــات ، والعنـــف ــا عـــرف باالنغمـ ــات ، كمـ ــات واملبالغـ والتناقضـ



 
 

ــرء        ــراه امل ــة علــى تصــغري الشــيء العظــيم حتــى ي والتــهويل والقــدرة العجيب
ضئيال متخاذال وعلى تعظيم الشيء الصغري حتى يراه املرء عظيما عمالقـا  

التـايل يسـتطيع اجلـاحظ مـن خـالل كتاباتـه أن يؤسـس        وب، مع قـدرة منطقيـة  
ملنطقية   الكتابة وجيعل املرء يغوص سيكولوجيا من خالل أدبه وقد ظهـر  
ذلك بوضوح   كتاب البخالء و  رسالة الرتبيع والتـدوير أمـا خفـة روحـه     

فتبدو   مجيع مؤلفاته و  تصرفاته أيضا كمـا ينقـل الـدكتور نـوري جعفـر       
  :ية عنهالقصة التال

أريد اخلـروج إىل  : فجاءني يوما فقال يل. كان يل صديق« قال أبو العيناء
وقـد سـالت مـن صـديقه     .فـالن العامـل وأحببـت أن يكـون معـي إليـه وسـيلة       

فقيل يل أبو عثمان اجلاحظ وهـو صـديقك وأحـب أن تأخـذ يل كتابـه إليـه       
مسـلما   فصرت إىل اجلاحظ فقلـت لـه جئتـك   «قال أبو العيناء  ».بالعناية بي

فقـال ال تشـغلنا   . وقاضيا للحق ويل حاجة لبعض أصدقائي وهي كـذا وكـذا  
إذا كان   غد وجهـت إليـك بالكتـاب إىل فـالن ففيـه      ... الساعة عن احملادثة

فقلت البـين وجـه هـذا الكتـاب     .فلما كان   غد وجه إيل بالكتاب. حاجته
نبغـي أن نفـض   إن أبـا عثمـان بعيـد الغـور ي     :فقـال يل .إىل فالن ففيه حاجته

ــه   ــاب  .الكتــاب وننظــر مــا في ــإذا   الكت ــع مــن ال   «: ففعــل ف ــذا الكتــاب م ه
وان .فـان قضـيت حاجتـه مل أمحـدك    .وقد كلمين فيه من اوجب حقـه .اعرفه

  .فمضيت إىل اجلاحظ من فوري »رددته مل أذممك
أو  :فقلـت  .»يا أبا عبد ا قد علمت انك أنكرت ما   الكتاب«: فقال

هذه عالمة بـيين وبـني الرجـل فـيمن اعـتين       .قال ال!!! ليس هو موضع نكر
 ».مـا رأيـت أحـدا بطبعـك وال مـا جبلـت عليـه        !!ال الـه إال ا   :فقلت. به

–تدل علـى خفـة روح اجلـاحظ     .وحادثة طريفة أخرى يذكرها نوري جعفر
وهذا كالم الدكتور يصب كله   حتليل شخصية اجلاحظ سيكولوجيا قبـل  



 
 

ــه   إن اجلــاحظ اســتأذن علــى احــد   : مفادهــا -ســيكولوجياالبــدء بدراســة أدب
ــتكلمني      ــو احــد امل ــه الشــكّاك وه ــراء ومع ــواله  .األم ــال اخلــادم مل اجلاحــد   :فق

فصـــاح  »هـــذان مـــن الزنادقـــة ال حمالـــة«: فقـــال األمـــري.والشــكاك   البـــاب 
واحلـداقي مـن   –احلـداقي   البـاب    :ارجـع وقـل لسـيدك    !!! اجلاحظ وحيـك 

فصـاح   .»احللقـي   البـاب  «: فقال اخلادم لسـيده   – ألقاب اجلاحظ املعروفة
  )١(ارجع إىل اجلاحد!!! ويلك: اجلاحظ

: وعــرف اجلــاحظ أيضــا برباعتــه   انتقــاء الشــعر وتعاطيــه فقــد قــال يومــا 
فرجعـت إىل  .طلبت علم الشعر عند األصمعي فوجدتـه ال حيسـن إال غريبـه   

بيـدة فوجدتـه ال   فعطفـت علـى أبـي ع   . االخفش فوجدته ال يتقن إال إعرابه
فلـم اظفـر مبـا أردت إال    .ينقل إال ما اتصل باإلخبـار وتعلـق باأليـام واألنسـاب    

وقـد  .عند أدباء الكتـاب كاحلسـن بـن وهـب وحممـد بـن عبـد امللـك الزيـات         
أورد ياقوت   معجم األدباء مناذج مـن شـعر اجلـاحظ منـها   مـدح امحـد       

  :بن أبي داؤد
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
 

                                                
  



 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

                 
       
  

                        
                                                

  



 
 

  :وقال   أبي الفرج جناح بن سلمة يسأله إطالق رزقه
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
    



 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

 



 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

                      
قـال حـدثين إبـراهيم بـن ربـاح قـال أنشـدني اجلـاحظ         :بـو العينـاء   وذكـر أ 
  :ميدحين

 
 

 
  

  
 

 
  

    
  



 
 

ــال         ــي داؤد فق ــن أب ــذاكرت هبمــا امحــد ب ــال ف ــراهيم فق ــم اســتطرد إب ث
يت حممد بـن اجلهـم فقـال انشـدنيهما     ثم لق. انشدنيهما اجلاحظ   مدحي

  .)١(اجلاحظ ميدحين هبما
كما ويذكر نوري جعفر القضـية التاليـة عـن شـعر اجلـاحظ لكـي يعطـي        
للصورة النفسية   أدب اجلاحظ بعدا اجتماعيا جاعال من القضـية ضـمن   

  .رؤية علمية ممتدة امتداد البصر
ــن الســند      « ــرض  إن احــد أوالد الربامكــة احنــدر إىل البصــرة م ــم مب وعل

فأفضـيت إىل بـاب لطيـف    :قال الرب مكي، اجلاحظ وأحب أن يراه قبل وفاته
فقرعته فخرجت إيل جارية فقالت من أنت؟ قلت رجـل غريـب وأحـب أن    

وما يصنع بشـق  :فسمعته يقول قويل له. فبلغته ما قلت.اسر بالنظر إىل الشيخ
فلمـا  .إليـه فقلـت للجاريـة ال بـد مـن الوصـول      .مائل ولعاب سائل ولون حائل

هذا رجـل قـد اجتـاز بالبصـرة ومسـع بعلـيت فقـال أحـب أن أراه          :بلغته قال
ثــم أذن يل فــدخلت وســلمت فــرد ردا  .قبــل موتــه فــأقول قــد رأيــت اجلــاحظ 

ــال رحــم ا تعــاىل       . مجــيال ــه فق ــزك ا؟ فانتســبت ل ــال مــن تكــون أع وق
ولقـد   فلقد كانـت أيـامهم ريـاض األزمنـة    . أسالفك وآباءك السمحاء األجواء

ــا     ــه وقلــت أســالك أن   .. .أجنــرب هبــم خلــق كــثري فســقيا هلــم ورعي فــدعوت ل
  :تنشدني شيئا من شعرك فأنشدني

 
 

 

  
    

                                                
 



 
 


 

 

  

         ــة ــذاني وضــع مقام ــان اهلم ــديع الزم ــر إىل أن ب ــوري جعف ــا يشــري ن كم
: قال البـديع .خاصة مساها املقامة اجلاحظية بني فيها موقفه من شعر اجلاحظ

عكفنـا علـى خـوان    .. .حدثنا عيسى بن هشام قال مجعتين مع رفقة وليمـة «
ومعنـا  ... نـه قد ملئت حياضه ونورت رياضه واصطفت جفانـه واختلفـت الوا  

على الطعام رجل تسافر يده على اخلـوان وتسـفر بـني األلـوان وتأخـذ وجـوه       
يزحم اللقمة باللقمـة ويهـزم   ...الرغفان وتفقأ عني اجلفاذ وترعى ارض اجلريان

وحنن   احلديث جنري معـه  .. .وهو مع ذلك ساكت ال ينبس.املضغة باملضغة
وزلنـا  .احلديث آخر اخلوان ووافق أول.. حتى وقف بنا على اجلاحظ وخطابته

-!فقـال الرجــل أيـن انـتم مــن احلـديث الــذي كنـتم فيــه       .عـن ذلـك املكــان  
فأخـذنا   وصــف اجلــاحظ ولســنه وحســن ســننه   الفصــاحة وســنته فيمــا   

رجـال ولكـل مقـام مقـال ولكـل دار زمـان       –يـاقوم لكـل عمـل    : فقـال . عرفناه
قطـف و  اآلخـر   ان اجلاحظ   احد شـقي البالغـة ي  ... ولكل زمان جاحظ

فهـل تـرون للجـاحظ شـعرا رائعـا      .والبليغ من مل يقصر نظمه عـن نثـره  . يقف
فهلمـوا إىل كالمـه فهـو بعيـد اإلشـارات قريـب العبـارات قليـل         :فقـال .ال:؟قلنا

فهــــل مسعــــتم لــــه بكلمــــة غــــري مســــموعة؟أو لفظــــة غــــري  ...االســــتعارات
  )٢(»مصنوعة؟

                                                
 

  
   



 
 

ــر أعطــى       ــوري جعف ــدكتور ن ــره ان ال ــر ذك ــا م ــا   نستشــف مم ــيال دقيق حتل
للجوانب السيكولوجية واالجتماعية لشخصية اجلاحظ كمدخل اسـتخدمه  
للدخول إىل اجلوانب السيكولوجية   أدبه كما مل ينس الـدكتور أن يشـري   
ــه       ــداها اجلــاحظ اســتطرادا   ســياق تناول ــة أب ــة وعلمي إىل مالحظــات تربوي

لـدكتور  موضوعات أخر وهذا طبعا يـدلل بشـكل ال يقبـل الشـك بتمسـك ا     
نــوري جعفــر باجلوانــب الرتبويــة كانطالقــات يســتخدمها   اغلــب اــاالت    
اليت يتناوهلا والعتقاده اجلازم ان اجلانب الرتبوي هو الـذي ميثـل االنطالقـات    
واألسـس ألغلــب العلــوم واملالحظــات الرتبويــة الــيت ذكرهــا اجلــاحظ تتنــاول   

  :التايل
  بأنـه مبـدأ   –ق عليه نوري جعفر يعل–التمييز بني املهم وغري املهم

  .مهم من الناحية التارخيية
      ــة والتطبيــق ــة بــني النظري اإلشــارة مــن قبــل اجلــاحظ إىل العالق

  .وأمهية االستنباط واالستدالل
ولـوال اسـتعمال املعرفـة ملـا     «: وكال املبدأين أشار إليهما اجلاحظ مبا نصـه 

ألدلـة ملـا كـان لوضـع الداللـة      كمـا انـه لـوال االسـتدالل با    .كان للمعرفة معنـى 
اخـذ مـا حيتـاج إليـه     -إذا كانت األمور مميزة عنـده –معنى واإلنسان احلساس 

  .)١(»وترك ما يستغين عنه
ومـن  «: وأشار اجلاحظ إىل املعنى نفسه بشيء مـن اإليضـاح أيضـا فقـال    

ــدن ومخــول         ــال وصــحة الب ــرة امل ــه   كث ــيش كل ــول ان الع ــن يق ــاس م الن
ال خيلو صاحب البدن الصحيح واملال الكثري مـن أن  : هوقال من خيالف.الذكر

فـان كـان هبـا عاملـا فعلمـه هبــا ال      ، يكـون بـاألمور عاملـا أو يكـون هبـا جــاهال     
                                                

  



 
 

يرتكــه حتــى يكــون لــه بــالقول والعمــل حســب علمــه الن املعرفــة ال تكــون  
و  القـول  .كعدمها ألهنا لو كانت موجودة غري عاملة لكانت املعرفة كعـدمها 

ومتـى  . وأدنى حاالته أن خترجـه مـن حـد اخلمـول    .ا اوجب النباهةوالعمل م
وكما إن املعرفـة  .أخرجته من حد اخلمول فقد صار معرضا ملن يعدل سبيله

والقــول ال . ال بــد هلــا مــن عمــل وال بــد للعمــل مــن أن يكــون قــوال وفعــال 
و  ذلك مـا اخـرج مـن اخلمـول وعـرف بـه       . يكون قوال إال وهناك مقول له

وكتــب اجلــاحظ بصــدد موقــف األم اجلاهلــة مــن الطفــل العبــارات    ».الفاعــل
فـإذا كانـت األم   .إن الصيب يبكي بكاء شـديدا متعبـا موجعـا   « الطريفة التالية

او تنومه بان تضـرب يـدها علـى    . جاهلة حركته   املهد حركة ثورته الدوار
ومل ومتى نام الصيب وتلك الفزعة أو اللوعة او املكروه قائم   جوفه .جبينه

يعلل ببعض ما يلهيه ويضحكه ويسره حتى يكون نومه على سرور فيسـري  
فيـه ويعمـل   طباعـه وال يكـون نومـه علـى غـم أو فـزع أو غـيظ فـان ذلــك           

أطـول رقـدة    -جعلـت فـداك  -والعقـل « وقال اجلاحظ أيضـا  )١(».يعمل الفساد
مــن العــني وأحــوج إىل الشــحذ مــن الســيف وأفقــر إىل التعهــد وأســرع إىل   

وعالجه أعضـل فمـن تداركـه قبـل التفـاقم أدرك      .وأدواؤه وأطباؤه اقل .التغري
ومـن اكـرب   .ومن رامـه بعـد التفـاقم مل يـدرك شـيئا مـن حاجتـه       . أكثر حاجته

ثـم   اخلـواطر الغـث    .أسباب العلم كثرة اخلواطر ثم معرفتـه وجـوه املطالـب   
ال والسمني والفاسد والصحيح واملسرع إليك والبطيء عنك والـدقيق الـذي   

  ».يكاد يفهم واجلليل الذي ال يلغي الفهم
أمـا املالحظــات العلميـة الــيت ذكرهـا اجلــاحظ والـيت اســتخرجها نــوري     
جعفر وقارهنا مبا وصل إليه العلـم احلـديث حيـث ذكـر اجلـاحظ إن الصـمم       

                                                
   



 
 

الــذي يعــرتي الطفــل ال حيصــل بالضــرورة بفعــل نقــص   النطــق لشــيء    
 مل يسمع صوتا قط مؤلفا أو غري مؤلف لسانه ولكنه أُتي   ذلك ألنه حني

يصدر ختلـف مسـاع صـوت    :وقال اجلاحظ  )١(».مل يعرف كيفيته فيقصد إليه
ــربق   ــة ال ــوري جعفــر حيــاول مــن خــالل هــذه     – )٢(الرعــد عــن رؤي ــايل فن بالت

القراءات أن يستخرج اجلانب التنويري مـن التـاريخ ويقـارن مبـا وصـلت اليـه       
يت الربق مسعت الرعد بعده والرعـد يكـون   ومتى رأ« العلوم احلديثة فيقول

وذكر اجلاحظ »  األصل قبله ولكن الصوت ال يصل إليك   سرعة الربق
ــل اخــتالف لــون بشــرة الزنــوج الــنص التــايل املــرتبط بــأثر البيئــة             تعلي

ولكــن البلــد فعــل ذلــك  ..ان ا تعــاىل مل جيعلــهم ســودا« الطبيعيــة   ذلــك
سودا كبين سلني بن منصور وكـل مـن نـزل    واحلجة   ذلك ان   العرب 

ولقــد بلــغ مــن أمــر تلــك احلــرة إن  ...احلــرة مــن غــري بــين ســليم كلــهم ســود 
ظباءهــا وخيلــها وهوامهــا ونعامهــا وذباهبــا وثعالبــها وشــاءها ومحريهــا وخيلــها   

ويستمر نوري جعفر   استعراض ما ذكـره اجلـاحظ      »وطريها كلها سود
ــا  ظـــل املالحظـــات العلميـــة الـــيت أ  بـــداها ومنـــها أمـــور طريفـــة ســـاقته إليهـ

مالحظاتـه الدقيقـة  وهنــا يعلـق املرحــوم نـوري جعفــر إن اجلـاحظ أخطــا        
تفسريها لعوامل موضوعية السيطرة له عليها بالنسبة لظروفـه العلميـة آنـذاك    
وهذا من باب نقد التاريخ الن نـوري جعفـر ال يأخـذ التـاريخ كمـا ورد وإمنـا       

ال «: منـها مـثال  .رنا ليـبني اجلانـب التنـويري منـه و    يعمل علـى نقـده كمـا اشـ    
ــد        ــا وتفسـ ــد ماؤهـ ــواحي فيفسـ ــن النـ ــة مـ ــواء   ناحيـ ــد اهلـ ــر ان يفسـ ننكـ

                                                
 

 
  



 
 

ــأجوج      .تربتــهم ــاع بــالد ي ــاع الصــقالبة وطب ــزنج وطب ــاع ال فيعمــل ذلــك   طب
وتراهــا    .وتــرى القملــة   رأس الشــباب األســود الشــعر ســوداء . ومــأجوج

وهـي  . وتراها   رأس االمشـط مشطـاء  . يضاءرأس الشيخ األبيض الشعر ب
فإذا كانت   رأس اخلضيب باحلمرة تراهـا محـراء   ،   لون اجلمل االورق

وكتب اجلـاحظ   )١(».فان نصل خضابه صار فيها شكله من بني بيض ومحر
 .اعلم إني امسع وال أعقل كيفية السـمع –أنا جعلت فداك «اجلاحظ أيضا 

–وال ادري أمعدن العقل الدماغ  .رواعلم  إني أبصر وال أعقل كيفية البص
كمـا يســميه نــوري جعفــر وقــد أكـد األســتاذ حممــد صــاحل عبــد الرضــا إن    

ــدال     ــدماغ بكســر ال ــر يســمي ال ــوري جعف ــب دون    -ن أم معــدن العقــل القل
ولعمـري  «وكتب اجلاحظ أيضـا  ، ».ولعلهما موصوالن غري مقطوعني...الدماغ

ــذهن   إن العيــون لتخطــيء وان احلــواس لتكــذب ومــا احل    كــم القــاطع إال لل
  .)٢(»واالستبانة الصحيحة إال للعقل

وابـــدى اجلـــاحظ مالحظـــات   غايـــة األمهيـــة تـــرتبط بظـــاهرة النشـــوء   
فــاألنس ملــا قــدر ان يكونــوا ذوي ذهــن وفطنــة وعــالج ملثــل هــذه    «واالرتقــاء 

خلقت هلـم  –الصناعات   البناء والنجارة واحلياكة واجلزارة وما أشبه ذلك 
ت أصابع غالظ تتمكن من القبض على األشياء ومزاولة هذه اكف كبار ذا
خلقـت هلـا   -واكالت اللحم ملا قدر أن يكون معاشها من الصيد .الصناعات

اكف لطاف مدجمة ذات بـراثن وخمالـب تصـلح ألخـذ الصـيد وال تصـلح       
واكالت النبات ملا قدر ان تكون ال ذات صـنعة وال ذات صـيد    .للصناعات

                                                
  
 

 



 
 

تقيها خشونة األرض إذا جالـت   طلـب املرعـى    خلقت لبعضها أظالف –
ولبعضــها حــوافر ململمــة ذوات قعــر كــأمخص القــدم يطبــق علــى األرض    

تأمــل التــدبري   خلقــة أكلــة اللحــم مــن احليــوان  .ويتــهيأ للركــوب واحلمولــة
حني جعلت ذوات أسنان حراء وبراثن شداء وأفواه واسعة فانـه ملـا قـدر أن    

ة تشـاكل ذلـك وأعينـت بســالح وأدوات    يكـون طعامهـا اللحـم خلقـت خلقــ    
 .فكذلك جند سباع الطري ذوات منـاقري وخمالـب مهيـأة لفعلـها    .تصلح للصيد

ولــو كانــت ذوات خمالــب لكانــت قــد أعطيــت مــا ال حتتــاج إليــه ألهنــا ال     
ولو كان السباع ذات أظـالف لكانـت قـد منعـت مـا      . تصيد وال تأكل اللحم

اال ترى كيف اعطـي كـل   .د وتتعيشاعين السالح الذي به تصي. حتتاج اليه
. واحد من الصنفني ما يشاكل صـنعته وطبيعتـه بـل مـا فيـه بقـاؤه وصـالحه       

انظر إىل أوالد ذات األربع كيف تتبع أمهاهتا مسـتقلة بأنفسـها ال حتتـاج اىل    
فمن اجل انه ليس عنـد امهاهتـا مـا    .احلمل والرتبية كما حتتاج أوالد اإلنس

ــق    ــوة  عنــد امهــات البشــر مــن الرتف ــة والق ــهوض  . والعلــم والرتبي أعطيــت الن
ــهائم كيــف   «ثــم يقــول اجلــاحظ   )١(».واالســتقالل بأنفســها  انظــر اىل هــذه الب
الكسوة من الشعر والوبر لتقيها من الربد وكثري مـن  ، كسيت أجسامها هذه

فإهنـا ملـا كانـت    . وألبست قوائمها األظالف واحلوافر لتقيها من احلفا .اآلفات
هلا وال اكف وال اصابع مهيـأة للغـزل والنسـج كفيـت ذلـك       هبائم وال أذهان

بان جعلت كسوهتا   خلقها باقيـة عليهـا مـا بقيـت وال حتتـاج اىل جتديـدها       
فأمــا اإلنســان فهــو ذو حيلــة وكــف مهيــأة للعمــل فهــو يغــزل   . وال اســتبداهلا

                                                
   

 



 
 

  .)١(».وينسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل هبا حاال بعد حال
امة ليس كلها مـرتبط باجلوانـب السـيكولوجية ألدب    تلك قضايا فكرية ع

وهنـا يعلـق   .اجلاحظ ولكن بعضها مرتبط ارتباط غـري مباشـر مبوضـوع البحـث    
نـوري جعفــر إن الغـرض األساســي مـن ذكرهــا لـيس هــو   األصـل تفســري      
جوانبها السيكولوجية بقدر مـا هـو إعطـاء صـورة متكاملـة للجـاحظ األديـب        

  .واملفكر الفذ
ى نوري جعفر رؤى حـول سـيكولوجية شخصـية اجلـاحظ     وبعد أن أعط

والــيت جعــل منــها انطالقــة إىل ســيكولوجية أدبــه بــدأ نــوري جعفــر بقــراءة   
جوانــب تطـرق إليهــا وقســمها   أربعــةسـيكولوجية أدب اجلــاحظ مــن خـالل   

  :/وهي
  

 
ىل الشيء أو الشـخص أو  وفيها شرح تفكري اجلاحظ ونظرته املستوعبة إ

الظـاهرة مـن زاويـتني متنـافرتني وجتسـيد جممـل النـواحي السـلبية واالجيابيـة          
وحـدة  ««وحماولة التوفيق بينها باعتبارها أجزاء مرتابطة   وحـدة متماسـكة   

  .كما عرب عن ذلك »النقيضني
وقد أشار نوري جعفر إىل الناحية الديالكتيكيـة   أدب اجلـاحظ حتـى    

الرتبيـع  «) العداوة واحلسد(و )اجلد واهلزل(عناوين كتبه ومنها على مستوى 
و  هــذا الــتفكري «وهنــا يعلـق نــوري جعفـر   ) البيضــان والسـودان ( »والتـدوير 

الـديالكتيكي يكمـن جـوهر نظـرة اجلـاحظ السـيكولوجية العميقـة اىل كــثري        
ــذي  )   جمتمعــه وعصــره . (مــن قضــايا الفــرد واتمــع   و  هــذا العصــر ال

                                                
   



 
 

حيث نـرى تركيـزه رمحـه ا علـى العصـر الـذي نعيشـه  إذن         »يهنعيش ف
نوري جعفر يريد أن يسـتخلص مـن التـاريخ مـا ينفـع الوقـت احلاضـر وهـذه         

وهنـا يـورد    ، مسالة صعبة للغاية ولكنه جنـح فيهـا غايـة النجـاح كمـا سـنرى      
نوري جعفر عبـارات للجـاحظ يفسـر مـن خالهلـا طبيعـة اإلنسـان املتناقضـة         

يــه ان طبــائع الغضــب والرضــا دالــة الــيقني والشــك وفيــه طبــائع    اال تــرى ف«
الفطنـة والغبـاوة والسـالمة واملكـر والنصـيحة والغـش والوفـاء والغـدر والريــاء         
واإلخــالص واحلـــب والــبغض واجلـــد واهلــزل والبخـــل واجلــود واالقتصـــاد     
ــنب   ــس والوحشـــة والتمييـــز واخلـــبط واجلـ والســـرف والتواضـــع والكـــرب واإلنـ

ــزز والســخط والرضــا والصــرب      والشــجاعة  وا ــذل والتع حلــزم واإلضــاعة والتب
واجلزع والذكر والنسيان والكتمان واإلشاعة واإلقرار واألفكار والعلم واجلهـل  

وقــال اجلــاحظ  )١(»والظلــم واإلنصــاف والتغافــل والتغاضــي ومــال ميكــن عــده  
 إمنا سحر اإلنسـان العـامل الصـغري سـلل العـامل الكـبري ملـا وجـدوا فيـه         (أيضا 

ووجدنا فيه احلواس اخلمس ووجـدوا فيـه   . .من مجيع أشكال العامل الكبري
ــه        احملسوســات اخلمــس ووجــدوه بأكــل اللحــم واحلــب وجيمــع بــني مــا تقتات
ــذئب       ــه صــولة اجلمــل ووثــوب األســد وغــدر ال البهيمــة والســبع ووجــدوا في

وقـد يكـون الرجـل لـه طبيعـة   احلسـاب       «وقـال أيضـا    )٢(!!!وروغان الثعلب
له طبيعة   الكالم وتكون له طبيعة   النجارة وليست له طبيعة   وليس 
وتكون له طبيعته   احلـداء أو التعـبري أو القـراءة باإلحلـان وليسـت      .الفالحة

  .)٣(»له طبيعة   الغناء

                                                
  
  
  



 
 

املنفعة توجـب احملبـة   :فمن األمور اليت توجب بعضها بعضا «وقال أيضا 
ــاء  ــرة توجــــب البغضــ ــدق يوجــــب ...واملضــ ــورث   والصــ ــة والكــــذب يــ الثقــ

واألمانــة توجــب الطمأنينــة والعــدل يوجــب اجتمــاع القلــوب واجلــور   .التهمــة
وســوء اخللــق يوجــب املباعــدة  . وحســن اخللــق يوجــب املــودة .يوجــب الفرقــة

. واالنبساط يوجب املؤانسة واالنقباض يوجب الوحشة والكرب يوجب املقت
ري وإمنــا تصــبح ولكــل شــيء مــن هــذه إفــراط وتقصــ. والتواضـع يوجــب املقــة 

فـاإلفراط   اجلـود يوجـب التبـذير واإلفـراط      .نتائجها إذا ُأمنيت على حدودها
ــة  ــورث املذلـ ــع يـ ــة   .  التواضـ ــدعو إىل مقـــت اخلاصـ ــرب يـ ــراط   الكـ . واإلفـ

ــوء   ــاء السـ ــدعو إىل خلطـ ــة يـ ــراط   املؤانسـ ــاض  . واإلفـ ــراط   االنقبـ واإلفـ
انفـع مـن اإلبـالغ    واعلم ان الصـمت   موضـعه رمبـا كـان     .يوحش النصيحة

ــاملنطق   موضــعه وعنــد إصــابة غرضــه     واعلــم إن كثــرة العتــاب ســبب     . ب
راحه كله دليـل علـى قلـة االكـرتاث    . للقطيعة واقتصـد   مزاحـك فـان    . واطّ

ــة وجيــرئ عليــك أهــل الــدناءة    ــه   .اإلفــراط فيــه يــذهب باملهاب وان التقصــري في
دل علــى واجعــل صــمتك أكثــر مــن كالمــك فانــه أ .يقــبض عنــك املؤانســة

وال . واجعل عفوك أكثر من عقوبتك فان ذلك أدل علـى كرمـك  . حكمتك
.. .تفرطن فيه كل اإلفراط حتى تطرح الكالم   موضعه والتأديـب   أداتـه  

فأمـا ثنـاء املــادحني    ..واعلـم إن نشـر حماسـنك ال يليـق بـك وال يقبـل منـك       
ــاح وســاهلوك   املب    .. .ايعــةلــك   وجهــك فإمنــا ذلــك أســواق أقاموهــا لألرب

ــذي          ــاجلس دون املوضــع ال ــاس ف ــه مجــع مــن الن ــأتي حمفــال في ــدما ت وعن
. تسـتحقه حتــى يكـون أهلــه الــذين يرفعونـك فتظهــر جاللتـك وعظــم قــدرك    

ــدما يفــيض القــوم   حــديث عنــدك فيــه مثــل مــا عنــدهم او أفضــل           وعن
فيتنافسون   إظهار ما عندهم فان ناقشتهم كنت واحدا منهم وان أمسـكت  

لــك فصــرت كأنــك ممــنت علــيهم حبــديثك وأنصــتوا لــك مــامل    افتضــوك   ذ



 
 

فـاملالحظ علـى هـذه املبـادئ االجتماعيـة واألخـالق هـي         )١(».ينصتوا لغـريك 
ــق       ــنفس اإلنســانية فاجلــاحظ وف ــة الغــور   ال ذات أبعــاد ســيكولوجية عميق
ــاز حبيــث يعطــي دالالت أساســية        ــا ســيكولوجيا بامتي ــذا كــان عامل ــه ه حديث

نية جتعل من هذه الدالالت واجبة احلضـور   أحـايني   ومهمة للنفس اإلنسا
كــثرية وان الــدكتور نــوري جعفــر كــان دقيقــا كــل الدقــة   اســتخراج هــذه    

  .اجلوانب األساسية   أدب اجلاحظ
ايضــا مــن املهــم ان يشــار اىل اجلانــب الــديالكتيكي انــه ظهــر   موقــف   

م العقــل كتــب اجلـاحظ تعلـ  : فقــد قـال بعضـهم فيـه   ، املفكـرين مـن اجلـاحظ   
  .أوال واألدب ثانيا

وذهب آخـرون اىل اجلهـة املعاكسـة كمـا هـو   مقامـة البـديع اجلاحظيـة         
وكـذلك يـزعم زاعمـون ان    «) ٣٧٧  إعجـاز القـران ص  (و  قول الباقالني 

ذهب عنـه     كالم اجلاحظ من السمن الذي ال يؤخذ فيه والبـاب الـذي ال يـ. 
ل نادر وحكمة ممهـدة منقولـة   وانت جتد قوما يرون كالمه من بيت سائر ومث

وامـــا كالمــه   اثنــاء ذلـــك فســطور قليلــة وألفـــاظ     . وقصــة عجيبــة مــأثورة   
ج اىل تطويــل الكــالم خاليـا مــن شــيء يسـتعني بــه فــيخلط     .يسـرية  حـوِ فــإذا أُ

 »...ومن ذكر من كالمـه سـطرا اتبعـه مـن كـالم غـريه أوراقـا       ... بقوله قولغريه
ــري ا   ــديالكتيكي   تفكـ ــح اجلانـــب الـ ــة   واتضـ ــه بـــني الرقـ ــاحظ   مجعـ جلـ

ومـا جيـري هـذا    .والصرامة وبني اهلزل واجلـد وبـني تضـخيم الشـيء وتصـغريه     
نـوري جعفـر اشـارة هامـة اىل التحليـل النفسـي الـذي كتبـه         .ارى ويشـري د 

ــيس كــان   «اجلــاحظ   السياســات العامــة للحكــام   عصــره    ــأي رئ وبعــد ف
احلسـنة ؟وقتـل   موضـع    ؟ومن مل يعمل بإقامة جزاء السـيئة و خريه حمضا

                                                
   



 
 

القتـل واحيـا   موضـع اإلحيـاء؟ وعفـا   موضـع العفـو وعاقـب   موضـع          
بعــض القتــل :العقوبـة ومنــع ســاعة املنـع وأعطــى ســاعة اإلعطــاء ؟وقـد قــالوا    

وال خـري مبـن   . وبعض العفو إغراء كما ان بعض املنـع إعطـاء  .إحياء للجميع
ــه مــن كــان شــره صــرفا   .كــان خــريه حمضــا  ــط الوعــد  ولكــ، وشــر من ن اخل

ــالعبوس ، بالوعيــد ــم باإليقــاع  .والبشــر ب ــاملنع واحلل ــاس ال  . واإلعطــاء ب ــان الن ف
ومـن أخـاف    .يهابون وال يصلحون اال على الثواب والعقاب واألطماع واملنـع 

وهنـا   )١(»ومل يوقع وعرف بـذلك كـان كمـن اطمـع ومل ينجـز وعـرف بـذلك       
ات مماثلة من كتاب األمري يعلق نوري جعفر انه لوال االستطراد القتبسنا فقر

الـذي جـاء بعـد اجلـاحظ بـأكثر مـن       ) ١٥٢٧-١٤٦٩(الذي وضـعه مكيـافيللي   
ستة قرون ويتـبني ممـا ورد   أعـاله كيـف ان الـدكتور نـوري جعفـر يسـتلهم         
التاريخ مشريا بذلك إىل اجلوانب التنويرية فيـه بـان يقـارن بـني مـا ورد لـدى       

قــرون ولكــن الــدكتور   ٦بقه بمكيــافيللي ومــا ورد لــدى اجلــاحظ الــذي ســ  
نوري جعفر مل يذكر ما جاء لدى مكيـافيللي بسـبب خوفـه مـن االسـتطراد      
ــان اســتخرج مــا ورد        ــوري جعفــر ب ولكــنين ســأكمل مــا أراده الــدكتور ن
رســالة األمــري ملكيـــافيللي والــيت تشـــابه مــا ورد لـــدى اجلــاحظ   صـــفات      

مـن االفضـل ملـن    «:/ راءيقول ماكيافيلي ناصحا االمـ : السياسيني وكما يلي 
ان يتغلـب  ..يواجه صعابا مجة   قيادة اعماله وجيد كل الصعاب على دربـه 

على االمـري ان يعـيش مـع رعيتـه      «ويقول   موضع اخر )٢(»عليها بالفضيلة

                                                
  
 

 



 
 

ويقـول   )١(»فوق كـل اعتبـار واال يغـري سـلوكه اي حـادث خـريا كـان ام شـر        
فــاملالحظ لكــالم  )٢(»مــن الضــروري لالمــري ان يكســب الشــعب كصــديق  «

اجلـاحظ يـراه منصــبا   توجيـه نصــائح للساسـة وكــذلك ميكيـافيللي هكــذا      
فعل فعندما يريد من االمري ان يكون صديقا للشـعب مبعنـى اخـر يـدعو اىل     
ما يدعو اليه اجلاحظ من ان يعفو   موضع العفو وحيي   موضع االحيـاء  

  .وهي تشاهبات عامة بني ميكيافيللي واجلاحظ
خلـق   -جـل ثنـاؤه  –اعلـم ان ا  : اجلاحظ ايضـا   معنـى مماثـل    وكتب

ــض مــا كــان          ــع املضــار وبغ ــافع ودف ــم طــبعهم علــى اجتــذاب املن خلقــه ث
خالف ذلك هذا فيهم طبع مركب وجبلة مفطورة ال خالف بني اخللق فيه 

وبقـــدر زيـــادة ذلـــك ونقصـــانه تزيـــد احملبـــة  ... موجـــود   اإلنـــس واحليـــوان: 
ــدبري وعليهمــا مــدار كــل سياســة     فال، والبغضــاء ــة أصــال كــل ت ــة والرهب رغب

فاجعلها مثالك الذي حتتـذي بـه وركنـك الـذي تسـتند      ، عظمت أو صغرت
ممــن جــرت بينــك وبينــه مــودة او حرمــة ممــن   –واعــرف ألهــل الــبالء ... اليــه

ثم لـتكن أمـورك معهـم علـى     .أقدارهم ومنازهلم–فوقك او دونك او نظرائك 
وال تؤثر   ذلك أحدا هلوى فان األثرة على اهلـوى  .قدر البالء واالستحقاق

إما من آثرت فانه يعلم انك مل تؤثره باسـتحقاق بـل هلـوى    . توجب السخط
فهـو  . فهو يرتقب ان ينتقل هواك اىل غريه فتتحول أثرتـك حيـث مـال هـواك    

وامــا مــن آثــرت عليــه بعــد   ...مــدخول القلــب   مودتــك غــري أمــن لــتغريك 
علـت لـه السـبيل اىل الطعـن عليـك واعطيتـه احلجـة        االستحقاق منه فقد ج

فاجعــل العـدل والنصـف   الثــواب والعقـاب حاكمـا بينــك     ... علـى نفسـك  

                                                
  
  



 
 

  .)١(فمن قدمت منهم فقدمه على االستحقاق.وبني اخوانك
كما ويذكر الـدكتور نـوري جعفـر جانـب ديـالكتيكي آخـر مـن جوانـب         

كتّـاب الـذين ذم أخالقهـم    تفكري اجلاحظ وهـو فيمـا يتعلـق   موقفـه مـن ال     
  .مبا ال حيتمل املزيد وأطرى عليهم مبا ال حيتمل املزيد

ثم يـتكلم الـدكتور نـوري جعفـر بصـدد الرابطـة الديالكتيكيـة رابطـا بـني          
لـو   :قيـل «الصمت والكـالم ومهـا ظاهرتـان متنافرتـان حيـث كتـب اجلـاحظ        

صـمت  وإمنـا حثـوا علـى ال   . »كان الكالم من فضة لكان السكوت من ذهب
. الن العامــة إىل معرفــة خطــأ القــول أســرع منــهم إىل معرفــة خطــأ الصــمت  

ــه       ــل   قول ــى العاق ــى مــن معن ــى الصــامت   صــمته أخف ــان . ومعن وإال ف
ولعمـري ان النـاس إىل   . السكوت عـن قـول احلـق   معنـى النطـق بالباطـل      

الكالم ألسرع الن أصل الرتكيب إن احلاجـة إىل القـول والعمـل أكثـر مـن      
ولـيس الصـمت كلـه    . ة اىل ترك العمل والسكوت عـن مجيـع القـول   احلاج

بـل قـد   ... وال الكالم كله أفضـل مـن السـكوت كلـه    .افضل من الكالم كله
علمنـا ان عامـة الكـالم أفضــل مـن عامـة الســكوت وكيـف يكـون الصــمت        

والـرواة مل  .ونفـع الكـالم يعـم وخيـص    . انفع ونفعه ال يكاد جيوز رأس صاحبه
وبـالكالم أرسـل ا أنبيـاءه    . كما روت كالم النـاطقني ترو سكوت الصامتني

. ومواضع الكالم احملمودة كثرية.ومواضع الصمت احملمودة قليلة. ال بالصمت
ــرك اإلنســان القــول ماتــت خــواطره    ... وطــول الصــمت يفســد اللســان   وإذا ت

                                                
 


  

 



 
 

هنـا علــى    ... وتبلـدت نفسـه وفســد حسـه    وأيــة جارحـة منعتـها احلركــة ومل متر
ــاهبا التعقيـــد علـــى حســـب ذلـــك املنـــع  االعتمـــاد  وبصـــدد العالقـــة  )١(»أصـ

ــافرين مــن الكــالم كتــب اجلــاحظ     ــة بــني املــنطقني املتن اهلــذر «: الديالكتيكي
هـو نقـيض العـي والتقصـري     –أي كثرة الكالم على غري طائـل  –واإلسهاب 
ومثلما ان العي مـذموم ألنـه يقصـر عـن بلـوغ الغايـة كـذلك فـان         . عن البيان

وللكالم غايـة ولنشـاط   ...ألنه يتعدى احلاجة ويفيض عن الغايةاخلطل مذموم 
وما فضـل عـن قـدر االحتمـال ودعـا إىل االسـتثقال واملـالل        . السامعني هناية

فـــذلك هـــو اهلـــذر وهـــو اخلطـــل وهـــو اإلســـهاب الـــذي مسعـــت احلكمـــاء  
وامنــا وقــع النــهي علــى كــل شــيء جــاوز    «وقــال اجلــاحظ أيضــا   )٢(».يعيبونــه
ــر عــن املقــدار ووقــع اســ .املقــدار مــذموم .م العــي علــى كــل شــيء قص يفــالع

ــر إن  كــالم اجلــاحظ      )٣(».واخلطــل مــذموم  ــوري جعف ــة ن ــد اعتــرب العالم وق
النظــرة .تتضــح مــن خاللــه النظــرة الديالكتيكيــة األصــيلة   تفكــري اجلــاحظ  

التحليليــة  لألمــور والكشــف عــن جوهرهــا والبعــد عــن التعميمــات اجلارفــة  
ــة    والنظــر اىل الشــيء   ــه أو ســياقه و  حــدود املناســبة الزماني   ضــوء قرينت

وتلــك صــفة تتحــدى الزمــان واملكــان وحيتــاج إليهــا كــل إنســان     . واملكانيــة
ــق وانتشــر      .عهــد اجلــاحظ  ــر التلفي ــا هــذا بصــورة خاصــة حيــث كث و  زمانن

ومـا آفـة األخبـار إال    «: التضليل والدس واالفرتاء وقدميا قال الشريف الرضي
  .»رواهتا
قـديم مثلـه اجلـاحظ إمنـا هـي       ألدببالتايل فان هكذا قراءة سـيكولوجية  و

                                                
   
  
  



 
 

قــراءة حداثويــة ألدب قــديم وإعــادة بعثــه مــن جديــد لالســتفادة منــه بشــكل  
  . واسع

ويسـلط نـوري جعفـر الضـوء علـى جانـب ديـالكتيكي آخـر يتضـح عنــد          
 :واملعلمون عنـدي علـى ضـربني   «اجلاحظ   موقفه من املعلمني حني يقول 

هم رجال ارتفعوا عـن تعلـيم أوالد العامـة إىل تعلـيم أوالد اخلاصـة ومنـهم       من
رجــال ارتفعــوا مــن تعلـــيم أوالد اخلاصــة إىل تعلــيم أوالد امللــوك أنفســـهم       

فكيــف نســتطيع أن نــزعم إن علــي بــن محــزة ألكســائي  .املرشــحني للخالفــة
وحممد بن املستنري الذي يقال لـه قطـرب وأشـباه هـؤالء يقـال هلـم محقـى        

ال جيوز هذا القول على هؤالء وال على الطبقة اليت دوهنـم فـان ذهبـوا إىل    و
ــم   ذلـــك إال          ــا هـ ــفلة فمـ ــية وسـ ــل قـــوم حاشـ ــان لكـ ــرى فـ ــي القـ معلمـ

وكيف نقول مثل ذلك   هـؤالء وفـيهم الفقهـاء والشـعراء واخلطبـاء      .كغريهم
مثل الكميت بن زيد وعبد احلميد الكاتب وقيس بن سعد وعطاء بـن أبـي   

مثــل عبـد الكــريم بـن أميــة وحســني املعلـم وأبــي سـعيد املعلــم ومــن      ربـاح و 
وإمــا حممــد اجلهــين وعــامر الشــعيب فكانــا   .املعلمــني الضــحاك بــن إبــراهيم

يعلمان أوالد عبد امللك بن مروان ومنـهم أبـو سـعيد املـؤدب وعبـد الصـمد       
بن عبـد األعلـى وكـان معهـم ولـد عتبـة بـن أبـي سـفيان ومنـهم حممـد بـن             

بكر عبد ا بن كيسان وما كـان عنـدنا بالبصـرة رجـالن أروى      السكن وأبو
ــا مــن أبــي الــوزير وأبــي عــدنان املعلمــني     )١(»لصــنوف العلــم وال أحســن بيان

واملالحظ للنص أجلاحظي هذا هو كثرة ذكر أمسـاء املعلمـني و  االعتقـاد    
إن نوري جعفر ركز على هذا النص وطرحه وذلـك ألنـه يـود الرتكيـز علـى      

                                                
   
 



 
 

ملعلمني آنذاك والذين ذكرهم اجلاحظ لكـي يعـرف املتلقـي مـن هـم      أمساء ا
ــدثر ذكــرهم  ــورده اجلــاحظ مــن حتلــيالت        . وال ي ــوري جعفــر مــا ي ويــذكر ن

وبعد هـذا فـاعرف   «سيكولوجية عميقة   معرض حديثه عن الشك واليقني
ثـم اعلـم ان   ... مواضع الشك وحاالته املوجبة له لتعرف هبـا مواضـع الـيقني   

أنــا ال « وكمــا قــال أبــو اجلهــم للمكــي .. .ت عنــد املــتكلمنيالشــك   طبقــا
الشـاك اقـرب إليـك    «وقـال أبـو اسـحق    »وأنا أكاد ال أوقـن «قال املكي »اشك

 ..وإذا أردت أن تعرف مقـدار الرجـل العـامل و  أي طبقـة هـو      »من اجلاحد
... ثـم اسـأله سـؤال مـن يطمـع بلـوغ حاجتـه منـه        .فكن عاملـا   صـورة مـتعلم   

شكوكا من اخلواص ألهنم ال يقعـون بـني التصـديق والتكـذيب      والعوام اقل
وال يرتابون بأنفسهم فليس عندهم إال اإلقدام على التصـديق اـرد أو علـى    

  .)١(»التكذيب ارد
ــري     ــزل حيـــث يتضـــح اجلانـــب الـــديالكتيكي   تفكـ ــا   اجلـــد واهلـ امـ

لنـاس  وقـد ذهـب ا  ( اجلاحظ وعمقه السيكولوجي عند مقابلتـه اجلـد بـاهلزل   
فزعم بعضهم ان  .  املزاح إىل معان متضادة وسلكوا منه   طرق خمتلفة

وزعـم آخـرون إن اخلـري والشـر عليهمـا      . مجيع املزاح خري مـن مجيـع اجلـد   
بـل نـزعم ان بعـض املـزح     .يستويان وحنن نعوذ با أن جنعل املزح   اجلملة

س وان تسموا خري من بعض اجلد وعامة اجلد خري من عامة املزح وان النا
فقـــد تســـموا بالضـــحاك  .. .بعـــابس وعبـــاس وكـــاحل ومـــرة وصـــخر وحنظلـــه 

كذلك يتضـح مـن هـذا كلـه العمـق السـيكولوجي الـذي يتمتـع          )٢(»والبسام

                                                
   
   
 



 
 

ــه د ــرؤى      . بـ ــذه الـ ــتخرجا هـ ــاريخ مسـ ــوص   التـ ــدما يغـ ــر عنـ ــوري جعفـ نـ
  .والتحليالت النفسية والديالكتيكية   ادب اجلاحظ

ومـن  «من الناحيـة الديالكتيكيـة يقـول اجلـاحظ     اما قضية اللفظ واملعنى 
ــظ       ــه لفظــا كرميــا فــان حــق املعنــى الشــريف اللف أراد معنــى كرميــا فلينــتقن ل

فـان أوىل الـثالث ان يكـون لفظـك رشـيقا      :فكـن   ثـالث منـازل    ...الشريف
إمــا عنــد اخلاصــة إن كنــت للخاصــة  .. .عــذبا ويكــون معنــاك ظــاهرا مكشــوفا 

نت للعامـة قصـدت واملعنـى لـيس يشـرف بـان       قصدت واما عند العامة ان ك
ــن معــاني           ــان يكــون م ــذلك لــيس يتضــح ب ــاني اخلاصــة وك ــن مع يكــون م

  .)١(»العامة
كذلك يتكلم نوري جعفر عن تفكري اجلاحظ وموقفه مـن الـبخالء فقـد    

ــل    «: ورد مـــثال ــابي   تصـــنيف حيـ ــرت حفظـــك ا انـــك قـــرأت كتـ ذكـ
ت ان قـدر نفعـه عظـيم    لصوص النهار و  تفصيل حيل سـراق الليـل وذكـر   

ــدم   درســه واجــب   ــبخالء واحتجــاج    ، وان التق ــوادر ال ــت اذكــر يل ن وقل
االشــحاء ومــا جيــوز   ذلــك مــن بــاب اهلــزل ومــا جيــوز منــه   بــاب اجلــد     

وقلـت ولـيس عجـيب ممـن خلـع      ... .ألجعـل اهلـزل مسـرتاحا والراحـة حجامـا     
خلـه وعـرف   كعجيب ممـن قـد فطـن لب   ...عذاره   البخل وأبدى صفحته للذم

ولرمبا فطن انـه قـد فطـن    .إفراط شحه وهو   ذلك جياهد نفسه ويغالب طبعه
رِف ما عنده فموه شـيئا ال يقبـل التمويـه ورقـع خرقـا ال يقبـل الرقـع         إليه وع

.. .فلو انه قد فطن لعيبه وفطن ملن فطن لعيبه فطن لضعفه عن عـالج نفسـه  
ــرتك تكلــف مــا ال يســتطيعه والســرتاح مــن كــد الكلفــة     ودخــل   غمــار   ل

                                                
  
 



 
 

وبعــد فمــا بالــه يفطــن لعيــوب النــاس إذا أطعمــوه وال يفطــن لعيــب  .. .األمــة
 )١(»نفســه إذا أطعمهــم وان كــان عيبــه مكشــوفا وعيــب مــن أطعمــه مســتورا 

وجريا مع املنطق الديالكتيكي للجاحظ فقـد وازن بـني السـخاء الـذي عـرف      
اصـة أهـل   به العرب وبني البخـل الـذي حتـدث عنـه لـدى أهـل خراسـان وخب       

ــن         ــوقفهم م ــد العــرب وم ــن الكــرم عن ــرض التحــدث ع ــرو فكتــب   مع م
ــاه بالبشاشــة واللطــف     ــل احلــديث   : الضــيف واســتقباهلم إي والن العــرب جتع

: والبسط والتأنيس والتلقي بالبشر من حقوق القرى ومن متام اإلكـرام وقـالوا  
وقــال . ..متــام الضــيافة الطالقــة عنــد أول وهلــة وإطالــة احلــديث عنــد املواكلــة   

  : الشاعر
 

 
 

  
  

 
 

  
  كمــا يعــرب نــوري جعفــر وهــذا داللــة –ويستشــهد اجلــاحظ بأبيــات مرتفــة

ة للحسـني بـن مطـري    من قصيدة أنيق -تعلق العالمة نوري بالشعر وحبه اليه
  :  رثاء معن بن زائدة الشيباني

 
 

 

  
 

                                                
   
 



 
 

 
 

 

  
  

 
 

  
   

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
                            

  :ومن جيد الشعر   مدح معن هذا قول الشاعر
 

 
 

  
  

 
 

  
    



 
 

وهـي   :وتظهر السماحة عند العرب   ظاهرة االستنباح الطريفة املشهورة
إذ املُدجلِني   الليل البهيم يضطرون أحيانا إن يستنبحوا كـالب احلـي عـن    

  . تقليدهم نباحها ليلفتوا نظر أهل احلي حنوهم لغرض اإليواء طريق
  /و  الشعر العربي أبيات ممتعة تصف هذه الظاهرة منها 

 
 

 

  
   

 
 

  
   

 
 

  
  

 
 

  
  معـــرض –قصـــة طريفـــة رواهـــا املـــربد   –وحتضـــرنا   هـــذه املناســـبة  

ملهلـب مـر بإعرابيـة وهـو     احلديث عن اجلود عند العرب مفادها ان يزيد بـن ا 
فنحـرت  .  طريقه إىل البصرة بعد خروجه من سجن عمـر بـن عبـد العزيـز    

ما معـك مـن النفقـة ؟قـال     «الذي كان يرافقه –اإلعرابية له عنزا فقال لولده 
انك تريد الرجاء وال يكون الرجـال إال   :قال ابنه.قال فادفعها هلا.ثالمثائة دينار

                                                
   
 



 
 

ان كانــت ترضــى  :فقــال .وهــي بعــد ال تعرفــك وهــذه يرضــيها اليســري  . باملــال
ــري فانـــا ال أرضـــى إال بـــالكثري    ــت ال تعـــرفين فانـــا اعـــرف     .باليسـ وان كانـ

نوري مستعرضا حالـة البخـل والـبخالء الـيت     .ويستمر د ».ادفعها إليها.نفسي
وصفها اجلاحظ وينتقل إىل عرض مناذج ظريفـة مـن خبـالء اجلـاحظ الظرفـاء      

أظرفهــا بنظــر الــدكتور نــوري جعفــر ذكــر  اآلخــرين مــن غــري أهــل خراســان  
ــب الســيكولوجية          ــق للجوان ــل دقي ــيت تنطــوي علــى حتلي ــة ال ــاذج التالي النم
ــارات       ــأورد عــن احلزامــي أبــي حممــد عبــد ا بــن كاســب العب للــبخالء ف

كنا عند داود بن أبي داود بواسـط فأتتـه مـن    «: الظريفة التالية  قال اجلاحظ
ــس   ولكــن . مها بيننــا فكــل منــا اخــذ منــها  فقســ.البصــرة هــدايا فيهــا زقــاق دب

فقلـت  .فأنكرت ذلك من مذهبه ومل اعرف جهـة تـدبريه  .احلزامي أعطى غريه
للمكي قد علمت إن احلزامي جيزع من اإلعطاء وهو عدوه فإما األخـذ فهـو   
ضالته وأمنيته وانه لو أعطي أفاعي سجستان وثعابني مصر وحيات االحواز 

ا عليهــا فعسـاه أراد التفضــيل   القســمة  ألخـذها إذا كــان اســم األخـذ واقعــ  
ومــا ذلـك مــن مذهبـه فلــم نلبـث أن دخــل    .أنــا كاتبـه وصــداقيت أقـدم  :؟قـال  

 .صنيعته أضعاف رحبـه : علينا فسألته عن ذلك ففكر قليال ثم باح بسره وقال
قـال أول ذلـك   .وأخذه عندي مـن أسـباب اإلدبـار قلـت فهـات إذن مـا عنـدك       

فإذا صار املنـزل صـار   .حتى يصري إىل املنزل ثم هو علي خطر .كراء احلمال
سببا لطلب العصيدة واألرز فذهب   العصائد وجلـب ذلـك شـراء السـمن     

وان أنـا جعلتـه   ... وصـار هـذا اضـر علينـا مـن العيـال      . ثم جلب السمن غريه
ب واىل شراء املاء واىل كراء  نبيذا احتجت إىل كراء القدور واىل شراء احل

فان وكلت ذلك جلارية اسود ثوهبـا وغرمنـا   .  التفرغ لهمن قد يوقد حتته واىل
فان فسد النبيذ ذهبت النفقـة بـاطال وان سـلم وأعـوذ     .حنن االشنان والصابون

 على إني إن جلست   البيت مل . وجاء صافيا مل جند بدا من شربه–با



 
 

يكن يل بد من واحد وذلك الواحد ال بد له من دريهم حلـم وطسـوج نقـل    
راط  وهـذا كلـه غـرم وهـو بعـد      .رحيان ومن ابزار للقدر ومـن حطـب للوقـود   وق

  .)١(»هذا شؤم وحرقة وخروج عن العادة احلسنة
زعمــوا أن رجــال قــد بلــغ   البخــل غايتــه وصــار  «وقــال اجلــاحظ أيضــا 

وكـان  .إماما وانه كان إذا صار   يده الدرهم خاطبه وناجـاه وفـداه واسـتبطنه   
كـيس فارقـت وكـم مـن خامـل رفعـت        كم من ارض قطعـت ومـن  :يقول له 

:  ثم يلقيه   كيسه ويقـول لـه   ، ومن رفيع قد أمخلت لك عندي أال تعرى
ــه      ــزعج من ــذل وال تُ هــان وال نُ ــى اســم ا   مكــان ال نُ ــه مل .اســكن عل وان

فكـان أهلـه منـه   بـالء وكـانوا يتمنـون       .يدخل   كيسه درهم قط فأخرجـه 
وظنــوا أهنــم اســرتاحوا منــه قــدم ابنــه  .... فلمــا مــات ...موتــه واخلــالص منــه

فاستوىل على مالـه وداره ثـم قـال مـا كـان أدام أبـي  ؟فـان أكثـر الفسـاد إمنـا           
ــة عنــده    ــأدم جببن ــال أروينــها .يكــون مــن االدام قــالوا كــان يت ــإذا فيهــا  حــز  .ق ف

قال ما هذه احلفرة؟ قالوا كـان ال يقطـع اجلـنب    .كاجلدول من أثر مسح اللقمة
قال هبذا أهلكين وهبذا أقعدني هذا . ره فيحفر كما ترىوإمنا ميسح على ظه

قالوا فأنـت كيـف تصـنع؟قال أضـعها      .املقعد لو علمت ذلك ما صليت عليه
و  ختـــام اجلانـــب الـــديالكتيكي مـــن  )٢(».مــن بعيـــد فأشـــري إليهـــا باللقمــة  

جوانب البحث يعلق نوري جعفر على إن الناحية الديالكتيكيـة متأصـلة     
ن الناحية السيكولوجية ويلوح إن هذه الناحيـة طغـت علـى    كيان اجلاحظ م

ــة        ــدو الناحي ــوت وتب ــه حتــى امل ــه والزمت ــاء حيات ــة أثن ــاة اجلــاحظ الفكري حي
فجـر يتسـم بـالفكر    :الديالكتيكية عند اجلاحظ   التباين بـني فجـره ومنظـره    

                                                
   
   



 
 

كمـا يتضــح اجلانــب الــديالكتيكي أيضــا    ، الثاقـب ومنظــر يتســم بالبشــاعة 
  .فقره املدقع أيام طفولته وثرائه وهو كهل وشيخ:حظ املعاشية حياة اجلا
  

 
  هذا اجلانب يربز نوري جعفر مفهـوم اإلحاطـة كمفهـوم سـيكولوجي     

رتـه علـى اإلحاطـة أو    لتفكري اجلاحظ وحتليالته السيكولوجية مـن حيـث قد  
اإلملام باملوضوع الذي يعاجله بشمول وعمق وبراعتـه الفائقـة   اإلفاضـة فيـه     
من مجيع جوانبه واستيفائه إياه حقـه   التفصـيل مـع خلطـه اجلـد بـاهلزل       
بأســلوب ســاخر ممتــع وناحيــة اإلحاطــة هلــا ارتبــاط باجلانــب الــديالكتيكي    

  .تفكري اجلاحظ
اجلاحظ بصدد االحتجاج لقصة القامة وذم  ومن جوانب اإلحاطة كتب

  :طوهلا
وزعمت إن اإلنسان إذا طال جسمه وامتد شخصه أسـرع االهنـدام إىل   
بدنــه واالحننــاء إىل ظهــره وان القصــري ال يتقــوس ظهــره وال مييــل عنقــه وال   

ويسـعه كـل بـاب ويقطعـه كـل ثـوب وال       .يضطرب شخصه وال تعوج عظامـه 
وهــو بعـد اخــف علــى  ، مـن الفــراش  ختـرج رجــاله مـن الــنعش وال يفضــل  

ــاب       ــل بـ ــل   كـ ــماجة وادخـ ــن السـ ــد مـ ــالنفوس وابعـ ــط بـ ــوب واخلـ القلـ
الـذي يتضـمن بـالطبع    –وكتب أيضا بصـدد االحتجـاج للعـرض    ، )١(مالحة

ــر  ــالعرض  :معنـــى القصـ ــزعم إن األرض مل توصـــف بـ ــول-وتـ إال  -دون الطـ
  :وذلك كقول الشاعر...ألفضلية العرض على الطول

                                                
   



 
 

 
 

 

  
      وهـي طويلـة وقلـت لـوال أفضـلية العـرض علــى     . ومل يقـل كـان بـالد ا

وجنة «الطول ملا وصف ا اجلنة بالعرض دون الطول حيث يقول جل ثناؤه
ورايتك «وكتب اجلاحظ   املعنى نفسه  )١(عرضها كعرض السماء واألرض

النكايــة والشــدة والصــالبة فقصــار كــل  ورايتـك تقــول وان كــان الفضــل   «
ــوة وجلــدا       ــدخال واظهــر ق كاحلجــارة اصــلبها  ، شــيء اشــد ضــررا وأدق م

واحتججـت  ... وكذلك أحرار الطري وبغاثها...احلصى وكاحليات اقتلها األفعى
بان احلسن والفضل لصغار ما   اإلنسان كالناظرين واألنثـيني وحبـة القلـب    

  .)٢(»وأم الدماغ
ــوري  ــذي     كمــا يقــول ن ــة اإلحاطــة بتفاصــيل املوضــوع ال جعفــر ان ناحي

ــان      يتناولـــه اجلـــاحظ بالبحـــث   وصـــفه الكتـــاب وأمهيتـــه   حيـــاة اإلنسـ
الكتــاب نعــم الـذخر والعقــدة واجللـيس والعــدة ونعــم   : حيـث يقــول اجلـاحظ  

ونعـم املعرفـة بـبالء الغربـة     .النشرة ونعم النزهـة ونعـم األنـيس لسـاعة الوحـدة     
إن شئت كان أعيا مـن  . .يل والزميل ونعم الوزير والنزيلونعم القرين والدخ

، بأقل وابلغ من سحبان وائـل وان شـئت سـرتك نـوادره وشـجتك مواعضـه      
ــد فمــا رأيــت بســتانا حيمــل   ردن وال روضــة تنقــل مــن حجــرة اىل          وبع

ومـن لـك مبـؤنس ال ينـام     .وهو ينطق عن املوتى ويرتجم عن األحياء.. .حجرة
جـارا امـن وخليطـا أنصـف وال رفيقـا أطـوع وال معلمـا        إال بنومك وال اعلم 

                                                
  
   



 
 

اخضع وال صاحبا اظهر كفاية وعناية وال اقل إحالال وإبرامـا وال ابعـد مـن    
... مراء وال اترك لشغب وال ازهـد   جـدال وال انـف عـن قتـال مـن كتـاب       

وال اعم بيانـا وال أحسـن موافـاة وال أعجـل مكافـأة وال شـجرة أطـول عمـرا         
وال اقرب جمتنى وأسرع إدراكا وال اوجد   كل مكان مـن  وال أطيب مثرا 

وال اعلم نتاجـا   حداثـة سـنه وقـرب مـيالده ورخـص مثنـه وامكـان         . كتاب
وجــوده جيمــع مــن الســري العجيبــة والعلــوم الغريبــة واثــار العقــول الصــحيحة  
وحممــود األذهــان اللطيفــة مــن احلكــم الرفيعــة واملــذاهب القدميــة والتجــارب   

خبار عن القرون املاضية والبالد النائية واألمثال السـائدة واألمـم   احلكيمة واأل
ومــن لـك بزائــر إن شــئت كانــت زيارتــه غبــا ورده  . البائـدة مــا جيمعــه كتــاب 

ــزوم ظلــك وكــان منــك كبعضــك     والكتــاب هــو  .ضــمنا وان شــئت لزمــك ل
اجلليس الذي ال يطريك والصـديق الـذي ال يقلبـك والرفيـق الـذي ال ميلـك       

ذي ال يسـتزيدك واجلـار الـذي ال يسـتبطأك والصـاحب الـذي ال       واملسـتمع الـ  
يريـــــد اســـــتخراج مـــــا عنـــــدك بـــــامللق وال يعاملـــــك بـــــاملكر وال خيـــــدعك  

والكتــاب هــو الــذي ان نظــرت فيــه أطــال إمتاعــك وشــحذ طباعــك    .بالنفــاق
وبسط لسانك وجـود بيانـك وفخـم ألفاظـك وعمـر صـدرك ومنحـك تعظـيم         

يـل طاعتـه بالنـهار و  السـفر طاعتـه        يطيعـك بالل ، العـوام وصـداقة امللـوك   
وهــو املعلــم ان افتقــرت اليــه مل حيقــرك وان قطعــت عنــه املــادة مل    ، احلضــر

يقطع عنك الفائـدة وان عزلـت مل يـدع طاعتـك وان هبـت ريـح أعـدائك مل        
ينقلب عليك ومتى كنت متعلقا منـه بـأدنى حبـل مل تضـطرك معـه وحشـة       

يقطــع بــه القــراء ســاعات هنــارهم وان امثــل مــا . الوحــدة اىل جلــيس الســوء
ولـو مل يكـن مـن فضـله     . وأصحاب الكفايات سـاعات ليلـهم نظـر   كتـاب    

عليــك وإحســانه إليــك إال منعــه لــك مــن اجللــوس علــى بابــك والنظــر اىل  
املارة مـع مـا   ذلـك مـن التعـرض للحقـوق الـيت تلـزم ومـن فضـول النظـر            



 
 

ــاس ومــن حضــور ألفــاظهم الســاقطة وم    عــانيهم الفاســدة  ومالبســة صــغار الن
  .)١(وأخالقهم الردية وجهالتهم املذمومة لكان   ذلك السالمة والغنيمة

حيث يتبني من كالم اجلـاحظ سـعة ثقافتـه باهتمامـه بالكتـاب ودوره        
تنوير اتمعات وإضفاء صفة الدميومة اىل جليس احملبة واالسـتزادة املتمثلـة   

ــة مــن  كمــا يالحــظ إن اجلــاحظ قــد أعطــى هلــذ   ، بالكتــاب ا اجلانــب أمهي
خالل وصـفه للكتـاب وهـو وصـف نفسـي سـيكولوجي حبـت يـبني العالقـة          
بني الكتاب واإلنسان ومل يتطرق الدكتور نوري جعفـر إىل التفاصـيل حـول    
ما ذكره اجلاحظ حول الكتاب وإمنـا ذكـر مـا قالـه اجلـاحظ هبـذا اخلصـوص        

عالقتنـا  واجلوانب السـيكولوجية الـيت مـن املمكـن استخالصـها مـن       ، فقط
بالكتاب من خـالل حـديث اجلـاحظ والـيت مل يتطـرق إليهـا العالمـة نـوري         

  :جعفر هي
التأكيد على جانـب الرفقـة مـع الكتـاب وانـه خـري أنـيس وجلـيس وهنـا          

  :نستذكر ما قاله املتنيب حول الكتاب
 

 
 

  
 الذي يقدمه الكتـاب إىل جليسـه حيـث إن    التأكيد على اجلانب املعر  

ــة       ــتم استخالصــها مــن خــالل عملي احــد أهــم جوانــب املعرفــة اإلنســانية ي
القراءة اليت تتم مـن خـالل الكتـاب وهـذا جانـب سـيكولوجي معـر  أراد        

نـوري جعفــر مــن املتلقـي استخالصــه ولكــن مل يشـر إليــه   كتابــه  فألينــا      
  .اده نوري جعفرمن خالل هذا البحث استكمال ما أر

                                                
   
 



 
 

قضــية اخللــود الــذي يقدمــه الكتــاب ملؤلفــه وقــد أشــار اجلــاحظ إىل هــذا  
  :اجلانب من خالل قوله

 

وهذه خصلة يريد اجلاحظ أن يقـدمها ملـؤلفي الكتـب بـالقول إن كتـبكم      
القلـم   وآراءكم اليت حوهتا الكتب لن متوت مبوت أجسـادكم وإمنـا مـا خيطـه    

يبقى حيا خالدا بعد فناء صاحب القلم وهذا ما أراد اجلـاحظ إن يبينـه إىل   
  .املتلقي

إن الكتــاب لــن متــوت مادتــه مهمــا تقــادم عليهــا الــدهر الن مــا فيــه مــن    
  .معرفة تعترب روحا يستلهمها اإلنسان أثناء حياته

حضور الكتاب حضورا   حياة اإلنسان مينعه من خمالطة أهل السـوء  
  .م املتلقي بيته جاعال من اإلنسان   حصن حصني من أخالق السوءويلز

مزج اجلاحظ بني أخالقيات اتمع السائدة مـن تـرك الصـديق لصـديقه     
واخلــل خلليلـــه والنفـــاق واملكـــر واحلســد واالحتقـــار وغريهـــا مـــن األخـــالق    

فالنتيجة إن مصـاحبة  ، وان الكتاب ال ميتلك كل تلك األخالق ، الذميمة
جتعل من اإلنسان مبتعـدا عـن هـذه األجـواء وملتزمـا بـأجواء بعيـدة        الكتاب 

 .عن هذه األخالق حيث ال توجد كل هذه األخالق   الكتاب

 وهــو اجلانــب السـيكولوجي الثالــث الــذي يتميــز بــه  : االســتطراد
اجلاحظ وتفكريه ونظرته العميقة لألمور واليت يتناوهلـا بالتحليـل وهنـا يعلـق     

استطراداته املمتعة ومداعباته وملحه الـيت ينثرهـا   ثنايـا    : ئالنوري جعفر قا
ــاك واالســتطرادات قــد جتلــت بأوضــح صــورها وأشــكاهلا          ــا وهن ــه هن أحباث

وهو الكتاب الذي ألفه وهو مفلوج ويتضمن خالصة علمـه  :كتاب احليوان 
كمــا تتجلــى   . وجتاربــه باإلضــافة بــالطبع علــى تناولــه فيــه حيــاة احليوانــات        



 
 

ــاب       اســتطر ــل كت ــه وضــعه قب ــدو ان ــذي يب ــان والتبــيني ال ــاب البي اداته   كت
وقـد بـرز اجلـاحظ      ، احليوان و  كتـاب الـبخالء ورسـالة الرتبيـع والتـدوير     

ــاهرة     ــس بـــارع مـــن حيـــث قدرتـــه علـــى اســـتخدام ظـ اســـتطراداته عـــامل نفـ
كما بـرز  . االستطراد نفسها ومن ناحية حمتوى االستطرادات املمتع واملتنوع

ظ أيضا عامل نفس لبق يالحظ القارئ الذي يعرتيه الفتـور أو الضـجر   اجلاح
وظـاهرة  . عند مواصلته قراءة حبث طويل يتصف باجلدية ورمبـا بـاجلحود أيضـا   

امللل هذه هي ظاهرة سيكولوجية متأصلة ومنتشرة لدى عموم القـراء إال    
حينمــا ينغمــر القــارئ   موضــوع . حـاالت نــادرة حتصــل   بعــض األحيــان 

عندئـذ ال حيصـل   . معني يستهويه أو يتعلق بقضـية بالغـة األمهيـة بالنسـبة لـه     
السام   مثل هذه احلالة بل حيل حمله أحيانا تعـب نسـيب يسـتلزم التوقـف     

  . مؤقتا عن مواصلة القراءة لغرض االستجمام ملواصلتها بعد ذلك
 ويعترب العالمة نوري جعفر إن استطرادات اجلاحظ طريفة وممتعة ومهمة

أيضـــا اســـتمدها   األصـــل مـــن قراءاتـــه املستفيضـــة ومـــن جتاربـــه الغزيـــرة   
وهـي جتمـع بـني اجلـد     . ومالحظاته الدقيقة لألشـخاص واألحـداث   زمانـه   

راحــة نفســية لــه ولقرائــه علــى اخــتالف مشــارهبم    وفيهــا . واهلــزل والتــهكم
 مـع ذلـك ورمبــا   -علـى أهنـا  . وتبـاين مسـتويات ثقافتـهم ومنـازهلم االجتماعيـة     

ترتكز مجيعا ضمنيا وبشكل صريح أحيانا حول موضوع واحد هـو   -بسببه
 .العلميـة والسياسـية واالقتصـادية   :موقفه من قضايا جمتمعه األساسية آنـذاك  

وهذه طائفة ذكرها العالمة نوري جعفر على سبيل التمثيـل ال علـى سـبيل    
  :احلصر وسوف نشري إليها فقط

  باب املفارقات
  باب الفراسة 

نــذكر مــا ورد فيهــا لــدى اجلــاحظ رمحـــه ا      :ســامح والرتفــع   بــاب الت 



 
 

إن رجال وقف على عامر الشعيب فلم يدع قبيحا اال رماه به فقال  :ألمهيتها
 )١(.وان كنت صادقا يغفر ا يل.إن كنت كاذبا يغفر ا لك :له عامر

 باب أمهية املهن احلرة
 متتع األغبياء خبريات بغداد

 باب قول احلق 
: حيـث كتـب اجلـاحظ فيـه    : الف الرأي ال يفسد للمرء قضـية  باب اخت

وكـان الكميـت شـعبيا مـن     :ومل ير الناس أعجب مـن الكميـت والطرمـاح    «
فرية      وكـان الكميـت يتعصـب ألهـل     .الغالية وكـان الطرمـاح خارجيـا مـن الصـ

وبينـهما مـع ذلـك مـن اخلاصـة      . وكان الطرماح يتعصب ألهـل الشـام  . الكوفة
ثـم مل جيـر بينـهما صـرم وال جفـوة وال      . ن بني نفسني قطواملخالطة مامل يك

ومل يـر النـاس مثلـهما إال مـا     . إعراض وال شيء مما تدعو هذه اخلصال إليـه 
فأهنما  .ذكروا   حال عبد ا بن يزيد االباطي وهشام بن احلكم الرافضي

 .)٢(صارا إىل املشاركة بعد اخللطة واملصاحبة
 .باب عدالة اإلسالم

 .اخلفية اليت تدعو اخللفاء إىل البطش بوزرائهمالعوامل 
 .تباين مواقف الفرد عند تباين الضروف

استطرادات طريفة كثرية منشورة   كتـب اجلـاحظ   معـرض اإلجابـة     
مقتـل الرجـل   (احلسنة واستطرادات   التهذيب منها قول اكثم بن صـيفي  

للسـان فـاني وجـدت    اتقوا ا(ومنها قول املهلب لبنيه . يعين لسانه »بني فكيه
 .ويزل لسانه فيكون فيه هالكه.الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته

                                                
  
 



 
 

 .طرائف لغوية
 .من باب التسلية

حيث نالحظ من هذا كله ان العالمة نوري جعفر ركز علـى اجلوانـب   
السيكولوجية اليت هتم الناس واليت هي مبسـاس بنفـوس النـاس وحـاالهتم     

دب اجلاحظ وهذا  من بـاب ان يسـتفيد   االجتماعية فيما خيص ما ورد   أ
النـــاس مــــن الــــرتاث ويعملــــوا علـــى إن يكــــون زينــــة هلــــم   أخالقهــــم    

  .واجتماعاهتم وجمالسهم
كمــا إن نــوري جعفــر ركــز علــى جوانــب هنضــوية ألبنــاء اتمــع منــها     
الرتكيز على الرأي وانه ال يفسد من الـود قضـية ومنـها تبـاين املواقـف عنـد       

قول احلق والتسامح وكلها مما تدعو إليـه اليـوم الشـرائع    تباين الضروف ومنها 
الدوليــة ولكـــن العالمـــة نـــوري جعفـــر انتبـــه إليهـــا واستخلصـــها مـــن أدب   

  .اجلاحظ كجانب تنويري له األثر البارز   هنضة اتمعات
  و  هــذا البــاب يعتــرب نــوري جعفــر إن   : عنــف اجلــاحظ وجتنيــه

ولعنفـه مضـامني    .شروع أحيانا وبالتجينتفكري اجلاحظ اتصف بالعنف الالم
سيكولوجية عميقة من ناحية اجلاحظ نفسه ومن ناحية من يوجـه اجلـاحظ   

:  وقد جتلى ذلك بأوضح صـورةحيث قـال   .إليه ذلك العنف املشرب بالتأنيب
لسـعة  –كان امحد بـن عبـد الوهـاب مربعـا وحتسـبه      :عمرو بن حبر اجلاحظ 

األطــراف قصـري األصــابع وهــو     وكــان جعـد  -جفرتـه واستفاضــة خاصـرته  
وكـان كـبري السـن متقـاوم املـيالد وهـو يـدعي         .ذلك يدعي البساطة والرشاقة

عـاؤه ألصـناف العلـم علـى قـدر        .انه معتدل الشـباب حـديث املـيالد    وكـان اد
وكـان كـثري االعـرتاض    .وتكلفه لإلبانة عنها على قدر غباوتـه عنـها   .جهله هبا

وكــان قليــل ... فــا بااذبــة متتابعــا   العنــود هلجــا بــاملراء شــديد اخلــالف كل 



 
 

السماع غمرا وصحفيا غفال ال ينطق عن فكر ويثق بأول خـاطر وال يفصـل   
يعـد أمســاء الكتـب وال يفهـم معانيهــا    ... بـني اعتـزام الغمـر واستبصــار احملـق    

وحيسـد العلمـاء مـن غـري أن يتعلـق منـهم بسـبب ولـيس   يـده مـن مجيـع            
  .)١(»سم األدباآلداب إال االنتحال ال

ــطبغ     وقـــد اعتـــرب العالمـــة نـــوري جعفـــر  إن أدب اجلـــاحظ ككـــل اصـ
باجلوانب السيكولوجية واتضح باجلى الصور   رسالة الرتبيـع والتـدوير و    
كتــاب الـــبخالء و  رســـالة القيـــان و  األقســام غـــري املفقـــودة مـــن كتـــاب    
ــان واللصــوص موضــوعان        ــر إن موضــوع القي ــوري جعف ــرب ن اللصــوص ويعت
ممتعان وللجاحظ رأي   كل منهما يعتربه رأي طريف وجريء وغري مألوف 

ويقـول إننـا آثرنـا    ، )مبقاييس جمتمعه وعصره ومبقاييسنا االجتماعية الراهنـة (
أن نعاجل كال منهما علـى انفـراد وان نـرتك اجلـاحظ نفسـه يتحـدث بصـورة        
ــن         ــري مباشــر ع ــذات وان يتحــدث بشــكل غ ــان بال مباشــرة   موضــوع القي

ويذكر نوري جعفر . اللصوص املفقود عن طريق الذين احتفظوا بأجزاء منه
وهنا نؤاخـذ املرحـوم    .ما ذكره اجلاحظ   موضوع القيان   رسائل اجلاحظ

نوري جعفر على مسالة هامة حيث ذكر انه سيعاجل املوضـوعني كـال علـى    
انفـراد   حــني هـو مل يعلــق علـى أي منــهما سـوى اكتفــى بنقـل مــا ذكــره      

ــهما دون أن يتــدخل   موضــوع املعاجلــة كمــا أســلفت      ا ســوى  .جلــاحظ عن
ثــم يســتطرد اجلــاحظ  «: التعليــق أيضــا حيــث علــق علــى القينــة بعــد ويقــول  

فيصف القينة وحيلل سلوكها وعالقاهتا االجتماعية بالـذين يقعـون فريسـة      
شراكها ويكشف عن جوانبها السيكولوجية العميقـة بشـكل يـثري اإلعجـاب     

                                                
   



 
 

بالتــايل يسـتكمل مــا يــذكره اجلـاحظ   هــذا املوضــوع إذن    .)١(»ابواالسـتغر 
ــط بوصــف املنقــول عــن اجلــاحظ ومل يعاجلــه كمــا       نــوري جعفــر اكتفــى فق

ــس الشــيء مــع ذكــره عمــا كتبــه اجلــاحظ   كتــاب      .ذكــر كــذلك يفعــل نف
  .اللصوص ويكتفي بالتعليق والنقل دون املعاجلة

الطرافة   أدب اجلاحظ كما إن الدكتور نوري جعفر يركز على مفهوم 
  أكثر من موضع كما مر والتسـلية كجوانـب مهمـة سـيكولوجية تـؤثر        
اإلنسان ومنـها مـاذكره حـول الـبخالء وغريهـا ومنـها مـا ذكـره حـول أطـرف           

راق   الليـل حيـث ينقـل عـن اجلـاحظ       عـن رجـل قـال كنـت      «: حيل السـ
لَّة لرجل تاجر فاقتضيت له من البصرة حن و اخلمسـمائة دينـار عينـا    نافذا باألُب

ــة فمــا زلــت اطلــب       ــها   فوطــة وأردت الســفر مســاء إىل االبل ــا ولففت وورق
ــي        ــة فســألته أن حيملــين فســهل عل ــة خفيفــة فارغ ــازا   خيطي مالحــا جمت

فـإذا رجـل ضـرير علـى الشـط      ... وسـرنا .. .وجعلت الفوطة بني يدي.. .األجرة
فقلـت يـا   ... فشـتمه املـالح  ...فصاح باملالح امحلـين ...يقرا أحسن قراءة تكون

فلمـا حصـل معنـا رجـع إىل قراءتــه     ..هـذا امحلـه فـدخل إىل الشـط ومحلــه    
قطع القـراءة وقـام ليخـرج   بعـض     .فلما قربنا من االبلة.فخلب عقلي بطيبها

فقمت واقفا فاستغاث املـالح وقـال السـاعة     .الشارع إىل االبلة فلم أر الفوطة
فقلـت يـا هـذا كانـت بـني      . يعلم حبايلتقلب اخليطية وخاطبين خبطاب من ال

فلما مسع بكـى وقـال مل ادخـل الشـط بعـد      .يدي فوطة فيها مخسمائة دينار
وال يل مواضع اخيبء فيها شيئا فتتهمين بالسـرقة ويل أطفـال وأنـا ضـعيف     

وفعل الضرير مثل ذلك فرجحت وقلت هذه حمنة واخذ كل منـا  . فاتق ا
ــر إذا اع  ..طريقــه ــا امشــي وأتعث ــض إىل    وأن ــه فقــال ام رتضــين رجــل فأخربت

                                                
  



 
 

السـجن وسـل عــن رجـل حمبــوس يقـال لـه أبــو بكـر البغــاش فجئتـه فقــال        
امــض الســاعة إىل بــين هــالل فانــك تشــاهد بابــا شــعثا فافتحــه وادخلــه بــال   
استئذان وقل ملـن فيـه خـايل أبـو بكـر البغـاش يقـول ردوا علـى ابـن أخـيت           

دت الفوطــة علــيً بعينــ  ..فخرجــت ...الفوطــة ورأيــت املــالح وصــاحبه   ..هافــر
فقـال املـالح أنـا أدور   الشـارع   أول أوقـات املسـاء        فقلت كيف فعلتمـا؟ 

ت هبذا املتعامي فأجلسته حيث رأيـت  فـإذا رأيـت مـن معـه شـيئا      . وقد سبِقْ
فـإذا بلغـت القـارئ املتعـامي وصـاح      . له قدر ناديته وارخصـت عليـه ومحلتـه   
 .فان محلـه الراكـب فـذاك   . ة ساحيتشتمته حتى ال يشك الراكب   براء
فـإذا بلغنـا املوضـع الفالنـي فـان فيـه       . وان مل حيمله رقّقت عليه حتى حيملـه 

والراكـب  .رجال متوقِّعا لنا يسبح حتى يالصق السـفينة وعلـى رأسـه قوصـرة    
ال يفطن له فيأخذ املتعامي الشيء الذي مع الراكب حبيلـة خفيـة ويلقيـه      

فـإذا أراد الراكـب النـزول وافتقـد مـا      .بح إىل الشـط فيأخذه هذا ويسـ .القوصرة
ــرق     ــا كمــا رأيــت فــال يتــهمنا ونتف ــا   . معــه عملن ــإذا كــان   الغــد اجتمعن ف

فلمــا جئــت برســالة أســتاذنا  -واليــوم كــان يــوم الفســحة .فاقتســمنا مــا أخــذناه
ويعلق نوري جعفر  بعد نقله هلـذه املسـالة وال شـك     )١(.سلمنا إليك الفوطة

السيكولوجية العميقة اليت تنطوي عليها هذه احليلة الطريفة   إن اجلوانب 
ــان  ــذا التعليــق ال يكفــي فكــان مــن األوىل أن    . واضــحة للعي ــا إن ه و  رأين

  .يوضح اجلوانب السيكولوجية حول موضوع هذه احلادثة
 )اجلوانــب الســيكولوجية   ادب اجلــاحظ (وخيتــتم نــوري جعفــر كتابــه  

ذات حمتوى سـايكولوجي وردت   -تعبريهعلى حد –باقتطاف فقرات ممتعة 
  عدد من كتابات اجلـاحظ ومل يعلـق نـور جيعفـر علـى ماهيـة هـذا احملتـوى         

                                                
   



 
 

الســــايكولوجي بــــل اكتفــــى بــــذكر وجــــوده وتــــرك للقــــارئ احلصــــيف ان  
اد         .يتبينه نـذكرها  : واخـر مـا يـذكره نـوري جعفـر هـو رسـالة   صـناعات القُـو

دخلـت   «: مرو بـن حبـر اجلـاحظ   قال ابو عثمان ع: كما وردت لدى اجلاحظ
ــه   ــؤمنني املعتصــم فقلــت ل ــؤمنني   اللســان عشــر   : علــى أمــري امل ــا أمــري امل ي

خصال فهو أداة يظهـر هبـا البيـان وشـاهد خيـرب عـن الضـمري وحـاكم يفصـل          
بني اخلطاب وناطق يرد به اجلواب وشافع تـدرك بـه احلاجـة وواصـف تعـرف      

د بـه االحـزان وخاصـة يزهــى    بـه األشـياء وواعـظ يعـرف بـه القبــيح ومعـز يـر       
فخذ يا امري املؤمنني اوالدك بـان يتعلمـوا مـن كـل     .. بالصنيعة وملة األمساع

وذلـك  ...ادب فانك ان افردهتم بشيء واحد ثم سـئلوا عـن غـريه مل حيسـنوه    
اني لقيت حزاما حني قدم امري املؤمنني من بالد الروم فسألته عـن احلـرب   

لقينــاهم مـن مقــدار صــحن  -قــالف. وهــو صــاحب خيالـك .كيـف كانــت هنـاك  
االصطبل فما كان اال مبقدار ما حيس الرجل دابته حتى تركناهم   أضـيق  

  ...من ممرغة
  :وعمل ابياتا   الغزل

 
 

 
  

  
 

 
  

  لقينـاهم   مقـدار   :عن مثل ذلك فقـال   -الطبيب-قال سالت خبتيشوع....
ــاهم       .البيمارســتان فمــا كــان بقــدر مــا خيتلــف الرجــل مقعــدين حتــى تركن

ــة   ــن حمقنـ ــيق مـ ــى     .أضـ ــقط إال علـ ــا سـ ــعا مـ ــت مبضـ ــو طرحـ ــاهم فلـ فقتلنـ
  :وعمل أبياتا   الغزل.رجل



 
 


 

 
  

  
 

 
  

    
فمـا  . لقينـاهم   مقـدار سـوق اخللقـان    :قال وسـالت جعفـر اخليـاط فقـال     

ربـان جيـب       كان بقدر ما خييط الرجل درزاء حتى قتلنـاهم   أضـيق مـن ج
  .القميص

وعمـــل أبياتـــا   .. .ة فأســـقطت إال علـــى رأس رجـــلفلـــو طرحـــت إبـــر
  ...الغزل

 
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  
  .األبيات. اخل

اعــا فقــال وكــ–قــال وســالت اســحق بــن إبــراهيم عــن مثــل ذلــك      ان زر :
لقيناهم   مقدار جريبني من األرض حتى قتلناهم فرتكنـاهم   أضـيق مـن    

... فلــو طـرح فـدان مــا سـقط إال علــى ظهـر جــل     .بـاب وكـأهنم انــابري سـنبل   
  :وعمل أبياتا   الغزل



 
 

 
 

 
  

   
 

 
  

    

فقال لقينـاهم   -وكان خبازا–قال وسالت فرجا الراجحي عن مثل ذلك 
فمـا كــان بقـدر مـا خيبــز الرجـل مخســة أرغفـة حتــى      .  مقـدار بيـت التنــور  

  حفنة تركناهم   أضيق من حجر تنور فلو سقطت حجرة ما وقعت إال 
  :خباز وعمل أبياتا   الغزل

 
 

 
  

 
 

 
  

  
 

 
  

    

ــم العباســــي     ــة املعتصــ ــاحظ مبحادثــ ــتمر اجلــ ــالت :ويســ ــال وســ ــال ...قــ قــ
  :احملادثة إىل  أن يقول .اخل...وسالت

حممــد بــن داوود الطوســي عــن مثــل   -أطــال ا بقــاءك–قــال وســالت 
ذلك وكان فراشا فقال لقيناهم   مقدار صحن بساط مما كـان إال مبقـدار مـا    

ن منصة فقتلنـاهم فلـو سـقطت    يفرش الرجل بيتا حتى تركناهم   أضيق م



 
 

  :ثم عمل أبياتا   الغزل...فخذة ما وقعت اال على رأس رجل
 

 
 

  
 

 
 

  
    

ــأمره أن    قــال فضــحك املعتصــم متــى   ... ــؤدب ولــده ف ــم دعــا م اســتلقى ث
  .)١(يأخذهم بتعليم مجيع العلوم

هذه بنظـر العالمـة نـوري جعفـر املعـامل الكـربى للجوانـب السـيكولوجية           
ــح العامــة لســلوكه وعالقاتــه           ــبري دقيــق عــن املالم أدب اجلــاحظ الــيت هــي تع
 االجتماعيــة بــاآلخرين الــيت هــي بــدورها نتــاج عصــره وجمتمعــه بعــد التحليــل   

والعالقات االجتماعية اليت أشار إليهـا نـوري جعفـر ال ختلـو كمـا يقـول       . الدقيق
من املواربة واملداجاة اليت تصـبغ سـلوك غالبيـة النـاس   كـل زمـان ومكـان مـع         
ــاهرة ال ســيطرة هلــم          ــل ضــروف اجتماعيــة ق اخــتالف   الدرجــة وذلــك بفع

  :ت   اخلصيبإذا قل :وهذا يذكرنا ان األمني قال مرة ألبي نؤاس.عليها
 

 
 

  
    

  
  

                                                
 

  



 
 

  :فماذا أبقيت يل؟ قال قويل يا أمري املؤمنني
 

 
 

  
  

 
 

  
    

هنالك مالحظات ينبغي اإلشـارة إليهـا فيمـا خيـص رؤيـة الـدكتور نـوري        
  :جعفر للجوانب السيكولوجية ألدب اجلاحظ وهي كالتايل

كثرة ما ذكر عن اجلاحظ ممـا ورد   كتبـه مـن إشـارات ولكـن نـوري       -١
جعفر مل يدخل   تفاصيل وشرح ما ورد وإمنا أشار إليه فقط مـثال  

ــره     ٢٨ذكـــر   ص: ــا ذكـ ــاحظ مـ ــه ســـيكولوجيا أدب اجلـ ــن كتابـ مـ
اجلــاحظ حــول ظــاهرة النشــوء واالرتقــاء وذكــر كــالم اجلــاحظ دون     

  .التعليق عليه
إننــا ذكرنــا النصــوص الــيت وردت   كتــب اجلــاحظ والــيت أوردهــا    -٢

الن الــدكتور ، نــوري جعفــر ظنــا منــا ان تكــون ذات فائــدة للمتلقــي 
بــه اجلــاحظ مــن الناحيــة الســيكولوجية  كــان قــد انتخــب أهــم مــا كت

  .لكي يستفيد منها املتلقي لذلك ارتأينا تثبيتها دعما للفائدة
استخراج النصوص اجلاحظية وتسليط اجلوانب السيكولوجية عليها  -٣

وتــرك القــارئ اســتنباط ماهيــة شــرح بعــض اجلوانــب هــو جــزء مــن     
انه انـار  جانب تشغيل الفكر الذي أراده العالمة جعفر للمتلقي أي 

له الطريـق فيمـا خيـص مـثال مسـالة الفراسـة لـدى اجلـاحظ كجانـب          
سـيكولوجي وذكـر الــنص ولكـن تــرك املتلقـي فلســفة الفراسـة فيمــا      



 
 

  .جاء ذكره عند اجلاحظ ومل يعلق عليه نوري جعفر
الرتكيز على اجلانب التنويري من الرتاث وهـذا هـو املالحـظ حيـث      -٤

مام اجلاحظ كعربي ومسـلم  نرى استخراج النصوص اليت ختص اهت
كـذلك اهتمامـه بـذكر السياسـة وكيفيـة      ، بالكتب وأمهيتها التنويرية

، اســتخدامها مـــن قبـــل احلكـــام كــذلك البالغـــة   كـــالم العـــرب  
ــات   ، التعلـــيم واجلوانـــب التنويريـــة الـــيت يقـــدمها التعلـــيم للمجتمعـ

الصمت والكالم كجوانب ديالكتيكية ركز علـى مفاهيمهـا اجلـاحظ    
ــرض هلــ  ــرتاث     وع ــن ال ــب هنضــوية م ــر كجوان ــوري جعف ســعة ، ا ن

جوانـب ذكرهـا اجلـاحظ وسـلط      ، االطالع وحمبة الكتـب وقراءهتـا  
عليها الضوء نوري جعفر باإلضافة إىل جوانب وصف الكتاب اليت 

إحاطــة اجلــاحظ باألســس العلميــة للمفــاهيم النفســية   ، تطرقنــا إليهــا
ــر مل   ) الســيكولوجية( ــوري جعف ــة ن ــبني إن رؤي ــط   إذن يت تقتصــر فق

على اجلوانب السـيكولوجية   أدب اجلـاحظ بـل اسـتطيع تسـميتها      
  ).اجلوانب السيكولوجية التنويرية   أدب اجلاحظ(

حيــث إن هــذه اجلوانــب كــان فيهــا قــدر مــن التنــوير وبعثــه وإمكانيــة  
  :االستفادة منه واستخدامه   هنضة اتمعات سيما 

  .الكتب ووصفها* 
 .ة االطالع أي الثقافة مبا تشمل من مفاهيماقتناء الكتاب وسع* 
 اإلحاطة باألمور*
 التعليم وأثره   تقدم اتمعات*

اهتمامه بالسياسة وكيفية إدارة البالد ووصف للسياسيني مبا يشـبه مـا   * 
 .وصفه املفكر االيطايل مكيافيللي وكما فصلنا املوضوع   البحث

اءة ســيكولوجية كهــذه نـوري جعفــر لقــر .اختيـار اجلــاحظ مــن قبــل د  -٥



 
 

جيعلنــا نتســاءل ملــاذا مت اختيــار اجلــاحظ دون غــريه واإلجابــة ضــمنية   
عرب عنها نوري جعفر من خالل وصفه لفكر اجلـاحظ وسـايكلوجية   

نافــذ ، فكــره وشخصــيته ممــا يــدلل علــى إن اجلــاحظ ثاقــب الــتفكري   
البصرية ومفكـر مـن طـراز خـاص ويؤكـد نـوري جعفـر علـى أمهيـة          

سيكولوجيا أدب اجلـاحظ بـل   / من خالل كتابه اجلاحظ ليس فقط
ــوان      ــاب أخــر كتــب هبــذا الصــدد بعن ــني  / مــن خــالل كت ــان ب كتاب

ممـا يــدلل علــى مجاليــة  ، وجــائزة نوبــل واجلـاحظ وجــورج برنــارد شـ  
 .فلسفة وفكر اجلاحظ

رؤية نوري جعفر للتاريخ تكاد تنطلـق مـن النقـاط التاليـة والـيت مـن        -٦
أمهيـة فكـر اجلـاحظ وقدرتـه علـى      خالهلا بـرهن نـوري جعفـر علـى     

مواكبة حتى العصر احلديث وهـذه النقـاط نسـتطيع إجيازهـا بالشـكل      
  /التايل

  

 
  .التفسري اجلغرا  للتاريخ
 .التفسري الروحي للتاريخ
 .التفسري املادي للتاريخ
 .التفسري الدوري للتاريخ

فسـري نـوري جعفـر ألدب اجلـاحظ تفسـريا غـري خاضـع ملـا         ويكاد يكون ت
تطـرق إليـه مـن تفاسـري وهـو التفسـري العقلـي للتـاريخ واألقـرب مـن املفـاهيم            

                                                
 

 



 
 

أعــاله ملــا ذهــب إليــه نــوري جعفــر مــن تفســري ألدب اجلــاحظ هــو التفســري    
الروحي للتاريخ الذي اتضح بأوضح أشكاله عنـد هيغـل الفيلسـوف األملـاني     

تــاريخ لــدى هيغــل صــلة وثقــى بفلســفته العامــة ونظرتــه   حيــث إن لتفســري ال
وهكــذا فلســف أدب اجلــاحظ انطالقــا مــن تفســري .للكـون واتمــع واإلنســان 

  .للتاريخ يشمل نظرة للكون واتمع أي نظرة روحية



 

  .طبيعة العصر الذي عاش اجلاحظ فيه
 .طبيعة اتمع الذي انتمى إليه اجلاحظ
 .عوامل شخصية مزاجية تتصل باجلاحظ

وقــد نــاقش نــوري جعفــر اــالني األول والثــاني قلــيال جــدا أمــا اجلانــب   
ــس اجلوانــــب      ــبري وواضــــح لكــــي يعكــ الثالــــث فقــــد ناقشــــه بإســــهاب كــ

حظ خضع للعوامل اليت تتصـل بعصـره   فاجلا.السيكولوجية   أدب اجلاحظ
وجمتمعــه وشخصــه وشخصــه والعوامــل املتصــلة بشخصــه وان كانــت دون   

أال أهنـا تتفــاوت   أثرهـا حســب تفــاوت   ، شـك آتيــة مـن العصــر واتمــع  
ــهم   ــي (األشــخاص   تكوين ــوراثي والبيئ ونعــين بالعوامــل الــيت تتصــل    )ال

ــه      ــا ودرجتـ ــل عليهـ ــة الـــيت حصـ ــوع الثقافـ ــاحظ نـ ــا بشـــخص اجلـ ا وظروفهـ
االجتماعيــة ومركــزه االجتمــاعي ومجيــع العوامــل النفســية الــيت متيــزه عــن  

  .غريه
كمــا ان نــوري جعفـــر يصــنع مقارنـــات مهمــة بـــني اجلــاحظ والكاتـــب      
الربيطاني الساخر جورج برناردشو الذي عاش   القرن العشـرين ويعتـرب ان   



 
 

نشـا فيــه   بينـهما تشـابه وفـق املسـتوى االجتمـاعي اي صـفات اتمـع الـذي        
كــل منــهما ومواقفهمــا املتماثلــة حيــث يعتــرب نــوري جعفــر ان الفــرتة الــيت     
عاش هبا اجلـاحظ الواقعـه بـني القـرنني الثـامن والتاسـع املـيالديني هـي فـرتة          
حتــول اجتماعيـــة كـــبرية وكـــذلك الفـــرتة الزمنيــة الـــيت عـــاش هبـــا جـــورج    

عشـرين املـيالدي   برناردشو واليت هي هناية القرن التاسع عشر بدايـة القـرن ال  
والقضــيايا االجتماعيــة الكــربى امللحــة املشــرتكة بــني اــتمعني   الفرتتــني    
التارخييتني املتباعدتني فهي نابعة بنظر اجلاحظ وبرناردشو من قضـية االنسـان   
ــاتمع ومــدى متتعــه حبرياتــه االساســية وشــعوره     مــن حيــث موقعــه الفعلــي ب

ارنـــات الـــيت يوجـــدها بينـــهما فـــيمكن  وامـــا ابـــرز املق )١(بـــاالمن والطمانينـــة
  :تلخيصها بالشكل التايل

  .االسلوب التهكمي الساخر الذي يعتمده كل منهما -١
تفسري حقائق التاريخ االجتماعي املرة تفسريا واقعيا يتصف بالطرافة  -٢

 .واالناقة الفنية لدى كل منهما
ة الوسـطى  عاش اجلاحظ   الفرتة التارخيية املسماة بالعصـور االوربيـ   -٣

اليت كان يطغى هبا احلكم الفردي املطلق اي الذي جيمـع السـلطتني   
 The Divine »حــق امللــوك االهلــي املقــدس «الدنيويــة والدينيــة 

Right of Kings          حيـث شـهد منـذ مـيالده وحتـى وفاتـه مجيـع
احداث الدولة العباسية منذ عهد املهدي حتـى عصـر املعتـز والفـرتة     

 .السياسـية والصـراعات بـني جهـات متعـددة     هذه مفعمة بالتناقضـات  
 .منها بني العباسيني والعلويني

                                                
 

 



 
 

امــا فــرتة عصــر برناردشــو فقــد امتــازت بفظــائع االســتعمار الربيطــاني   
كمـــا شـــهد جـــورج ، اليرلنـــدا وللهنـــد ومصـــر وغريهـــا مـــن الـــدول 

برناردشــو الصــراع املريـــر بــني كبــار الساســـة الربيطــانيني لالســـتئثار      
حرار واحملافظني وشهد تزوير انتخابـات اعضـاء   بالسلطة بني حزب اال

ــاه        ــالثروة واجلـ ــواطنني بـ ــني املـ ــع بـ ــاوت املريـ ــوم والتفـ ــس العمـ جملـ
والنفوذوشهد كذلك ماسـي احلـربني العـامليتني االوىل والثانيـة وشـهد      
اهنيار االمرباطوريـة الربيطانيـة وقيـام احلركـات التحرريـة وسـاند تلـك        

  .)١(التطور التكنلوجي والعلمي احلركات بقلبه ولسانه وقلمهوشهد
اعتنق اجلاحظ مذهب االعتزال   مقتبل عمره وتلقـى تعاليمـه مـن     -٤

خالل النظّام ومثامـة بـن اشـرس واشـاد مببـدا العدالـة االجتماعيـة          
اال السياسـي كمـا اشـاد بقواعـد احلكـم الصـاحل الـذي حيـول دون         

انتمـى وهـو   امـا جـورج برناردشـو فقـد     ، ظهور خليفة مستبد طـائش 
  مقتبــل حياتــه اىل طائفــة مــن رجــال الفكــر الربيطــانيني منــذ عــام   

ــد     ١٨٨٠ ــة وبع ــة الفابي ــم   اجلمعي ــدجمت   ١٦م واشــرتك معه ــام ان ع
ــه        ــد احلــزب مبعطيات ــة مت حبــزب العمــال الربيطــاني واصــبحت اجلمعي
االيولوجية ولكن برناردشو سرعان ما اكتشف التناقض بـني االقـوال   

ــا   ــدى ق ــال ل ــام    واالفع ــها ع ــة فاســتقال من ــدد هبــا  ١٩٢٢دة اجلمعي م ون
  .وحبزب العمال

اتصـفت كتابـات اجلــاحظ باملفارقـات والتناقضــات وبالتـهويل والقــدرة      -٥
على تصـغري الشـيء العظـيم حبيـث يـراه املـرء ضـئيال متـهافتا وعلـى          
تعظيم الشيئ الضئيل حبيـث يبـدو عظيمـا عمالقـا ولـه القـدرة ايضـا        

                                                
  



 
 

ية وخيالية خيلـع عليهـا امسـاء مضـحكة     على ابتكار شخصيات ومه
ووضع على لساهنا معاجلة قضايا اجتماعية خطـرية ليـدرأ عـن نفسـه     

والـيت   »  صناعات القواد«العتاب وهذا واضح   رسالته املوسومة 
تناولناها فيما سبق وتناول فيها و  عدد من الرسائل امور اجتماعيـة  

ة جتمع بني اجلد واهلـزل  على جانب كبري من االمهية وعرب فيها بلغ
والتهكم عن مواقف غريبة غري مستساغة بنظـر غـريه ليتفـادى حتمـل     
ــات       ــتهانة بااللتزامـ ــن اسـ ــائل مـ ــه تلـــك الرسـ ــوي عليـ ــا تنطـ ــة مـ تبعـ

وعنـد العالمـة نـوري جعفـر     ، فعزاها اىل غـريه ، االجتماعية املتاصلة
ان اجلاحظ كـان يريـد ان حيقـق غـرض اجتمـاعي واحـد هـو جتسـيد         

امـا جـورج برناردشـو فقـد     .لرتدي   اتمع الذي عاش فيـه جوانب ا
عاما من حياتـه   الكتابـة   اهـم قضـايا عصـره       ٧٠كرس اكثر من 

وجمتمعــه السياســية واالقتصــادية وااليدولوجيــة كمــا نــاوأ   كتاباتــه  
مجيع مظاهر التفـاوت االجتمـاعي بـني املـواطنني   الـداخل وكـان       

اكمة وطواغيـت االحتكـارات واعتـرب    شديد الوطاة على االوساط احل
جتار شعارات ايدولوجيـة  «الساسة الربيطانيني من خمتلف االحزاب 

يتالعبون مبشاعر الناس عـن طريـق الـدجل والتمويـه بعبـارات فارغـة       
ايضــا امتــاز باســلوبه السـاخر وخلطــه اجلــد بــاهلزل اىل درجــة    .طنانـة 

شخصــيات ومـن املالحــظ ايضــا ان ال  -كســلفه اجلــاحظ–االنصـهار  
اليت يتحدث عنها شخصـيات سـلبية قلقـة تتصـف باخلبـث والرذيلـة       
ــاعر     ــار اىل املشـ والـــبالدة والتعصـــب الـــذميم وضـــيق االفـــق وباالفتقـ

 -كغـرض سـلفه اجلـاحظ   –االنسانية وغرضه من ذلك على ما يبدو 



 
 

ان يستثري مشاعر املقت واالمشئزاز لدى القارئ متهيدا لتهيئـة ذهنـه   
ولقــد  )١(.قيــة الســاميه والعمــل وفــق مســتلزماهتالقبـول املبــادئ االخال 

اثـار االسـلوب التـهكمي الســاخر الـذي اسـتخدمه جـورج برناردشــو       
عند معاجلته قضايا اجتماعية حملية ودولية مهمة استغراب فئـة مـن   
الكتاب البارزين الذين عاصروه و  مقدمتـهم تولسـتوي الـذي عاتبـه     

وب االدبـي غـري املـالوف    برسالة عرب فيها عن دهشته مـن هـذا االسـل   
على املرء اال يتحدث عن قضايا اجتماعيـة جديـة   : وغري املتوقع فقال

باسلوب هزيل مضحك ساخر كمـا تفعـل انـت يـا جـورج برناردشـو       
وهنــا . وعليــك ان تكــف عــن ذلــك لتتبــوأ مكانتــك االدبيــة املرموقــة   

وقد فات تولستوي ان استخدام جـورج   «: يعلق العالمة جعفر قائال
ردشو هذا االسلوب هو الـذي بـؤأه مكانتـه االدبيـة املرموقـة علـى       برنا

   )٢(»الصعيدين احمللي والعاملي على حد سواء
واستمر جورج برناردشو كسـلفه اجلـاحظ حتـى الرمـق االخـري مـن        -٦

حياته اليت امتـدت القـرن حمتفظـا بفكـره الثاقـب االصـيل وبقدرتـه        
حوظ وعلى خلـط اجلـد   العجيبة على السخرية الالذعة واالتهكم املل

بــاهلزل اىل درجــة االنصــهار وعلــى اهتمامــه املنقطــع الــنظري بقضــية    
االنسـان والرنـو حنــو حتقيـق مبــدا العدالـة االجتماعيــة بـني النــاس        
كل زمان ومكان وعلـى مقارعـة االسـتبداد والظلـم والتعصـب جبميـع       

  .اشكاله وخمتلف الدرجات
اقيـة ببقـاء البشـرية واالنسـانية     كال الرتاثني للجاحظ وبرناردشو هي ب -٧

                                                
  
  



 
 

  .اي حقق كالمها مبدا اخللود
كل منهما امـن بقضـية االنسـان ودافـع عنـها حبـرارة وجلاجـة بشـكل          -٨

  .مباشر مكشوف وبشكل غري مباشر وضمين
وكل منهما واصل الكتابة والتاليف حتى الرمـق االخـري مـن حياتـه      -٩

  .اليت جتاوزت القرن
ــهما حتــدى الزمــان   -١٠ ــة و  مواقفــه    كــل من واملكــان   اصــالته الفكري

  .اجلرئية الرامية اىل حتقيق العدالة االجتماعية اليت تكلمنا عنها
كــل منــهما احــب الكتــب واقتناهــا وقرأهــا حتــى وهــو علــى فــراش   -١١

  .املوت
 

 
 

  
    

جعفـر قــد أنــتج فلسـفة فيهــا مــن   بالنتيجـة فــان  العالمـة الــدكتور نــوري   
ــا    الـــرؤى الســـيكولوجية الشـــيء الكـــثري حـــول شـــخص وأدب اجلـــاحظ ممـ

إن العالمة نوري ، سيساهم بقراءته أكثر للمهتمني   جوانب تنوير التاريخ
جعفر هو شخصية موسوعية امتزجت فيها مـن الـرؤى اإلنسـانية والفلسـفية     

هن علـى أمهيـة الـرتاث    والسيكولوجية الشيء الكثري حتـى اسـتطاع ان يـرب   
  .من خالل هكذا قراءات تنويرية هنضوية رائدة

  

 
ان مــــا ورد لــــدى املفكــــر نــــوري جعفــــر فيمــــا خيــــص االراء النفســــية         

الـذي ينصـب   تفسـري طبيعـة     ، والسايكولوجية مبعناهـا االدق واالكثـر ختصصـا   
اغ الـيت وردت   رسـائل أخـوان الصـفا وقـد خلـص       احلياة العقلية املرتبطة بالـدم 



 
 

   - :الدكتور نوري جعفر اآلراء الرتبوية النفسية املتوخاة من تلك الرسائل مبا يلي
ــة        - ١ ــة الطبيع ــي   مغالب ــاط اإلنســان العقل ــة نش رأي إخــوان الصــفا بأمهي

وجهوده   احملافظة على وجـوده البـايولوجي واالجتمـاعي والـدور الـذي      
وات املصـنوعة   تقـدم احليـاة االجتماعيـة وقـد ذكـر  أخـوان         تطلبه األد

واعلم يـا أخـي بـأن مـن هـذه الصـنائع مـاهي         «الصفا هذه األمور مبا نصه
بالقصـــد االول دعـــت الضـــرورة إليهـــا ومنـــها مـــاهي ضـــرورة تابعـــة هلـــا  

إىل أن يقولوا  وذلك أن اإلنسـان ملـا خلـق رقيـق اجللـد عريانـا       ... .وخادمة
صــوف والــوبر والــريش ومـا هــو موجــود لســائر احليوانــات   مـن الشــعر وال 

          .)١(»دعته الضرورة إىل اختاذ اللباس بصناعة احلياكة
  رأيهم   دماغ اإلنسان ووظائفه السيكولوجية  -٢
واعلم يا أخي أن للنفس قوى كثرية وأن هلا بكل قوة   كل عضـو  «  

وذكرنـا   ..ن يقولواإىل أ... من أعضاء اجلسد فعال ً خبالف عضو آخر
إن هلــا مخــس قــوى نســبتهن إليهــا كنســبة   -أي   الــنفس –فيهــا 

الندماء اىل امللـك وهـي القـوى املفكـرة واملتخيلـة واحلافظـة والناطقـة        
وقد اعترب نوري جعفـر انـه  لـو اسـتبدل أخـوان الصـفا        )٢(»والصانعه
"   القـوى احلساسـة  "ومبصطلح  " الدماغ" بكلمة"  النفس"كلمة   

أواحمللـــالت  بتعــبري بــافلوف ومبصـــطلح   " أعضــاء احلــس  "صــطلح  مب
الوظـائف  "مبصـطلح   " القـوى املفكـرة واملتخيلـة واحلافظـة والناطقـة     "

ملـا اختلفـت وجهـة نظـرهم عـن      " والعمليات  العقلية أواملخية العليـا 
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هــذه املقاربـة الفكريـة الـيت يســتلها     ،)١(وجهـة النظـر العلميـة احلديثـة    
كــان ســباقا هبــا علــى مســتوى قراءتــه للــرتاث  الــدكتور نــوري جعفــر 

قراءة فكرية متجذرة وحداثوية فهو يقرأ رسـائل إخـوان الصـفا قـراءة     
إنسانية ويرتجم هذه الرسـائل مبـا ورد فيهـا مـن مصـطلحات قدميـة مبـا        
يالئمها من مصطلحات جديـدة ويعطـي رأيـا  واضـحا فيهـا ال غبـار       

ة هـذا الـرتاث اإلنسـاني    عليه وبالنتيجة يعطيها حقها األكيد   عظم
        . الذي عرب عنه برسائل   إخوان الصفا

مـا محلتــه رسـائل إخــوان الصــفا مـن نشــوء املـدركات العقليــة مــن      -٣
ناحية حمتواها االجتمـاعي ومـن ناحيـة أساسـها الفسـلجي عبـارات       
  منتهى الدقة العلمية باملقاييس العلميـة احلديثـة وقـد وردت بشـأن     

  :    كات من الناحية االجتماعية العبارات التاليةتكوين تلك املدر
ــأول مــاراوا      ( ــا نظــروا إىل املوجــودات ف ــان احلكمــاء مل ــا أخــي ب وأعلــم ي

األشـخاص مثـل  زيــد وعمـر وخالــد ثـم تفكــروا فـيمن مل يــروه مـن النــاس       
املاضني والغابرين مجيعـا فعلمـوا أن كلـهم تشـملهم الصـورة اإلنسـانية وإمنـا        

كمــا كتــب إخــوان الصــفا   . )٢()مــن الطــول والقصــر اختلفــوا   صــفاهتم
رسائلهم بصدد األسس الفسلجية لنشوء املدركات احلسية واألفكار والصـور   

و اعلـم يـا أخـي أنـه إذا أوصـلت القـوة املتخيلـة        :الراهنة احلية واردة مايلي
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رسوم احملسوسات اىل القوة املفكرة بعد  تناوهلا من القوى احلساسة وغابـت  
سوسات عن مشاهدة احلواس هلا بقيت الرسوم   فكـر الـنفس املصـورة    احمل

وملثــال   ذلــك إن اإلنســان إذا دخــل مدنيــة مــن البلــدان    ،صــورة روحانيــة
وطاف   أسواقها وحماهلا وعـاين طرقاهتـا ثـم خـرج منـها  وغابـت مشـاهدة        

يراهـا  حواسه هلا فأنه كلمـا فكـر   تلـك املدينـة و مـا شـاهد فيهـا ختيلـها كأنـه           
معاينة على مثـل مـا كـان شـاهد   وقـت كونـه فيهـا وعلـى هـذا القيـاس حكـم            
سائر احملسوسات واعلـم يـا اخـي انـه اذا حصـلت رسـوم احملسوسـات   جـوهر         
النفس فان اول فعل القوة املفكرة فيها تاملها واحدة بعـد واحـدة لتعـرف معانيهـا     

القـوة املفكـرة   معلوماهتـا     وكياهنا وكيفياهتا وخواصها ومنافعها ومضارها وهلذه
احملفوظـة افعـال اخــرى ذكرنـا طرفــا منـها   رســالة املنطـق وطرفــا اخـر   رســالة       
ــامل صــغري وان جــوهر الــنفس ال          ــالة االنســان ع ــا اخــر   رس املوســيقى وطرف
تتزاحم فيها الصور بل جتمع   واحدة كما تلتقي اخلطوط   مركـز الـدائرة     

صـور املرئيـات كلـها مـع اخـتالف اجناسـها   املـراة        نقطة واحـدة وكمـا تلتقـي    
وهــذه مالحظــات قيمــة مبــا يُِســميه    )١(»و  احلدقــة الــيت هــي نقطــة مــن العــني  

واالدرااك العقلـي   Perception"   اإلدراك احلسـي "علماء النفس املعاصـرون  
Conception       أي نشوء االنطباعات   ذهب اإلنسـان علـى هيئـة صـور ذهنيـة

  .Conceptsومدركات عقلية   Imagesحسية 
وهنا تأتي املقاربة الفكرية فيما خيص مسألة اإلدراك احلسي لدى إخوان 
ــث أن مالحظــات إخــوان الصــفا ال        ــائلهم حي ــاولوه   رس ــذي تن الصــفا ال

                                                
 


 



 
 

ــامل الــنفس           ــه ع ــيت توصــل إليهــا بياجي ــث املبــدأ اآلراء ال ــن حي ــف م ختتل
ر وثيقــة االرتبــاط مببــدأ  السويســري املشــهور كمــا إن املالحظــات أنفــة الــذك  

ــط املعــروف   علــم الــنفسِ   وهلــا صــلة بوحــدة عمــل   Associationالرتاب
الدماغ باعتباره عضوا ً واحدا ً ميارس عمليات عقلية متعـددة رغـم ختصـص    
مناطقه كما أن مالحظات أخوان الصفا   هذا اال ال ختتلف من حيـث  

عند الفـرد   جمـرى حياتـه     األساس عن اآلراء احلديثة بصدد تطور املعرفة
منذ الطفولة حتى سن الرشد هـذا التعـاطي اجلميـل مـع الـرتاث اسـتخدمه       
املفكر نـوري جعفـر ويكـاد إن يكـون هـو السـباق فيـه وهـذا  تعاطيـه يـذكرنا           

كيف أتعاطى مع تراثي اإلسالمي : بسؤال اقرتحه املفكر علي حرب قائال ً
يح يل حتــديث معــرفيت بالعــامل  بطريقــة حديثــة حبيــث أقــراه قــراءة منتجــة تتــ  

بقدر ما تتيح يل االخنراط   املشكالت الفكرية لعصري؟ وهـذا مـا اعتقـده    
  قراءة الدكتور نوري جعفر للرتاث فهو يأتي بـالرتاث ليقـرا قـراءة جديـدة     

و  ضــوء مفــاهيم العصــر وهــذا مــا يفعلــه   تتبعــه لرســائل أخــوان الصــفا     
الثقافيـة الـيت عليهـا أن تنطلـق مـن الـرتاث        فاالعتقاد الصـحيح أن اإلنتاجيـة  

ــررة مـــن     اإلســـالمي للتفاعـــل مـــع احلداثـــة عليهـــا إن تكـــون منفتحـــة متحـ
اسرالتفاســـري املنغلقـــة وتتعـــاطى مـــع حركـــة الثقافـــات ومتوجاهتـــا املتحركـــة    
ــه        ــوري جعفــر حيــث ان ــدكتور ن ــه ال ــة عصــرية وهــذا مــا فعل بعقليــة أنفتاحي

ــرتاث العـــادة قراءتـــه    كتابـــات جديـــدة يســـتفيد منـــها اجليـــل   اســـتلهم الـ
كمـا أهـتم العالمـة نـوري جعفـر مبالحظـات أخـوان الصـفا املرتبطـة          .الصاعد
   -:حمور اختصاصه ومنها –بالرتبية 
ما ورد بصدد رعاية احلامل حفظا ً لصـحتها و صـحة اجلـنني ومنشـا      -١

وقـد تـبني ممـا ذكرنـا إن     -:الطفل لالسـتعداد للرتبيـة العبـارات التاليـة     
كث اجلنني   الرحم تسعة أشهر أمنـا لكـي تـتم البنيـة وتسـتكمل      م



 
 

الصور وقد أوصـى األطبـاء احلوامـل مـن النسـاء بـالرفق بأنفسـهن          
حركتهن وتصرفاهتن باعتدال وبوسائط بـال إفـراط و ال تقصـري كـي     
يسلم اجلنني من اآلفات العارضة هناك وخيـرج الطفـل سـاملا إىل هـذه     

ر البيئــة    نشــوء احليــاة العقليــة عنــد الفــرد  وورد بشــأن اثــ )١(الــدنيا
اعلـم إن مثـل أفكـار النفـوس     « -:وحول أمهية التعليم املبكر مـايلي 

قبل إن حيصل فيها علـم مـن العلـوم واعتقـاد مـن أآلراء كمثـل ورق       
ــا ً أو        ــه شــيء حق ــإذا كتــب في ــه شــيء ف ــيض نقــي مل يكتــب في اب

ً آخـر ويصـعب    باطال ً فقد شـغل املكـان ومنـع إن يكتـب فيـه شـيئا      
و لكــن ..إىل إن يقولــوا..حكــه أو حمــوه فهــذا حكــم أفكــار النفــوس  

عليك بالشباب ساملي الصـدور الـراغبني بـاألدب املبتـدئني بـالنظر        
  . )٢(»العلوم واعلم إن كل نيب بعثه ا فأول من كذبه مشايخ قومه

وهنــا اعتــرب  الــدكتور نــوري جعفــر ان هــذه  عبــارات طريفــة وبالغــة    
ية من الناحية الرتبوية وقد أشار إخـوان الصـفا  إشـارة صـرحية     األمه

عميقـــة  إىل نشـــوء األفكـــار عنـــد الفـــرد باعتبارهـــا انطباعـــات بيئيـــة  
ــبريهم     ــوا عـــن تعـ ــو استعاضـ ــأ ولـ ــوى واملنشـ ــار «اجتماعيـــة احملتـ أفكـ

ملا أختلف رأيهم عن الرأي العلمي السائد »الدماغ«بكلمة  »النفوس
قوا جون لـوك بتشـبيههم الـدماغ او العقـل       الوقت احلاضر وقد سب

سبعة قـرون وافـرتاض    Tabulate Rasaبتعبري لوك بورق ابيض نقي
  .لوك هذا علمي وتقدمي

كمـا اعتــرب نــوري جعفــر  إن رأي إخــوان الصــفا ال خيتلــف عــن الــرأي    - ٢

                                                
 –– 
   



 
 

العلمــي احلــديث اآل   كــوهنم اعتــربوا الــدماغ أداة ســلبية استســالمية   
Passive اآلثار البيئية كمـا ينطبـع الشـمع السـائل   أصـابع       تنطبع فيها

  . Activeاإلنسان  مثال ً  حني إن الدماغ أداة فسلجية نشطة 
مــا ورد   القــدرة احلســنة واألثــر العميــق الــذي يرتكــه   ســـلوك         -٣

الطفل تصرف   املشرفني على الرتبيـة   األسـرة وخارجهـا و حـول     
أ الــتعلم بالعمــل الــذي قــال بــه  أمعــان الفكــر   مــادة الدراســة ومبــد 

  -:جون ديوي يقول إخوان الصفا
وأعلم بان العـادات اجلاريـة باملداومـة فيهـا تقـوي األخـالق املشـاكلة هلـا         «

ــال    ..كمــا إن النظــر يقــوي احلــذق والرســوخ فيهــا    ــوا  واملث اىل أن يقول
ــجعان  والفرســـان         ــع الشـ ــأوا مـ ــن الصـــبيان إذا نشـ ــثريا مـ ــك أن كـ ذلـ

وتربوا معهم تطبعـوا بـأخالقهم وصـاروا مثلـهم وعلـى       وأصحاب السالح
هـذا القيـاس جيـري  حكـم سـائر األخـالق والسـجايا الـيت ينطبـع عليهـا           

  . )١(»الصبيان منذ الصغر بأخالق اآلباء واألمهات أو األخوة واألخوات
وهـو مـا   ) بالتعبري احلـديث (فيما يتصل بانفتاح الذهن والنقد الذاتي  -٤

علـى حـد تعـبري العالمـة نـوري      _اصرة إىل حتقيقـه  تطمح الرتبية املع
فـاعلم إن احلـق   كـل ديـن     « -:جاء  لدى إخوان الصفا  _جعفر 

موجود وان الشبهة دخوهلا علـى كـل لسـان جـائز ممكـن فـال متسـك        
مبـا أنــت عليـه مــن دينـك ومــذهبك واطلـب خــريا منـه فــأن وجــدت       

 فـــال يســـعك الوقـــوف علـــى االدون ولكـــن عليـــك األخـــذ بـــاالخري  
ــاس       ــذاهب الن ــذكر عيــوب م ــه وال تنشــغلن ب ــال إلي األفضــل واالنتق
ولكن أنظر هل لك مذهب بـال عيـوب   وأعلـم إن اإلنسـان العاقـل      

                                                
  



 
 

 )١(»قـد ختفــى عليــه عيـوب مذهبــه كمــا ختفـى عليــه مســاوئ أخالقــه    
ــوردي       ــدكتور علــي ال ــذكرنا باملبــدأ الــذي اختطــه ال ــارات ت هــذه العب

لم  حيـث يعتـرب الـوردي إن املثقـف     بصدد تفريقه بني املثقف و املـتع 
هو القادر على تغري أفكاره إذا ورد له عـدم جـدواها إمـا املـتعلم فهـو      
متمسك مبا ورثه من علـم غـري قـادر علـى تغـري أفكـار و أن صـح لـه         
إهنا غري صحيحة وهذه العبـارات الـيت وردت  لـدى إخـوان الصـفا      

مـن العبـارات    يقول عنها املفكر نوري جعفر بأهنا أكثر دقـة وجـراءة  
-١٦٣٢( –الفيلسـوف الربيطــاني  –املماثلـة الـيت كتبــها  جـون لــوك    

ولألفكــــار الـــيت حتملــــها  " التســـامح  "   رســـالته الرائعــــة  ) ١٧٠٤
ــارات      ــدى وعميقــة الغــور كمــا إن عب ــة واســعة امل مضــامني اجتماعي

   -:األخوان قد مت ذكرها   رسائلهم مبواضع  أخرى ومنها 
ــي إلخو « ــة ينبغ ــن     وباجلمل ــا ً م ــادوا علم ــاىل إن ال يع ــدهم ا تع ــا أي انن

ــن         ــذهب مـ ــى مـ ــبوا علـ ــب واليتعصـ ــن الكتـ ــا ً مـ ــروا كتابـ ــوم أو يهجـ العلـ
  .)٢(»املذاهب

أي إهنم ضد التعصب االعمى ال ضد اعتناق اآلراء واملبـادئ املعقولـة    
وهــذه املســألة تقودنــا إىل فهــم  معــاني التســامح الــيت تعتــرب مــن   . واإلنســانية
املهمـة ملكافحـة االسـتبداد وأجـدر الركـائز األساسـية للوقـوف بوجـه         املسائل 

االستبداد  والشكل التايل  يوضح كيف ان االستبداد يـزداد بازديـاد مفهـوم    
  -:إلغاء ألآلخر ويتناقص بزيادة مفهوم التسامح

                                                
 

 
 



 
 

  
  

  

  
                                                 

  االستبداد                                              
  إلغاء اآلخر                                      

  
  

  التسامح                                     
  -١-شكل رقم                                       

  

كمــا بــني الــدكتور نــوري جعفــر مزيــة خاصــة أخــرى مــن مزايــا أخــوان   
ــا نصــه     الصــفا أال وهــي دعــوهتم إىل ال   ــوف حبــزم ضــد اآلراء الفاســدة مب وق

واعلم يا أخي إن اآلراء الفاسدة كثرية وان أهلـها جـم غفـري  وان اضـرهم     «
علــى العلمــاء مــن إذا ســئلوا عــن أشــياء هــي موجــودة مقــدرة بــني النــاس     
معروفة ومشهورة عنـد احلكمـاء الحيسـنون إن جييبـوا عليهـا بـل خيوضـون          

 إبطاهلـا املقـاالت املزخرفـة ويعارضـون هبـا      طغياهنم وجها الهتم ويكتبـون   
  .)١(»احلكماء والعلماء ويشنعون عليهم

وقد اعترب نوري جعفر ان هناك جهات متنفـذة متـد  اصـحاب اخلرافـات      
باملال وهي ما تفعله أيضا   الوقـت الـذي عـاش فيـه نـوري جعفـر اجلهـات        

واحليلولـــة دون اإلمربياليـــة والرجعيـــة الضـــالعة   ركاهبـــا  لنشـــر اخلرافـــات 
  .انتشار العلم والثقافة التقدمية

                                                
  



 
 

كمــا أن الــدكتور نــوري جعفــر بــرهن علــى موضــوعيته اجلاحمــة والقويــة    
صــدد مــا ذكــره ُ عــن إخــوان الصــفا حيــث يقــول إن املالحظــات الــيت أبديتــها   
ــا         ــي جوهرهـ ــنفس هـ ــم الـ ــة وعلـ ــال الرتبيـ ــفا   جمـ ــوان الصـ ــدد آراء إخـ بصـ

ــابرة رأيــت إن أثب   ــها   موضــوعها وهلــذا أعــدها مباحــث قابلــة      مالحظــات ع ت
للتجريح والتعـديل علـى يـدي أو يـد غـريي مـن رجـال الرتبيـة وطالهبـا كـذلك           
ــأن العالقــة بــني احلاضــر واملاضــي جيــب أن تكــون      بــني الــدكتور نــوري جعفــر ب

وإن االهتمـام باملاضـي جيـب أن ال يكـون مفرطـاً أو منصـباً علـى جوانبـه          إجيابية
 ،ا جتسيدا عاطفيـا جاحمـاً باعتبـار أن احلاضـر هـو نتـاج املاضـي       السلبية وجتسيده

فاحلاضر ليس جمرد الزمن الذي يأتي   أعقاب املاضي وال هو وليده ُ بـل هـو   
احليــاة   حركتــها الصــاعدة املتدفقــة إذ تــرتك املاضــي وراءهــا أي احلاضــر لــيس  

ــد أن مـرده إىل املاضـي بـل إىل احليـاة الــيت يعتـرب املاضـي بعـض تعبرياهتـ         ا فالب
احلاضـر مبشـكالته وإمكانياتـه     ، يكون احلاضر وحدة منطلق الرتبية وعلم النفس

وأن يصـار إىل املاضـي مبقـدار تعلقـه باحلاضـر وان يكـون االهتمـام مركـزا ً علــى         
اجلوانب االجيابية من الرتاث وتطويرها وإثرائها وفق مسـتلزمات املرحلـة التارخييـة    

أذن الدكتور نوري جعفر سـاهم إىل حـد بعيـد   وضـع     الراهنة واملستقبل أيضاً 
ان يكـن فيهـا اهتمـام باملاضـي بالقـدر       عالقة تناسب اجيابية بني املاضي واحلاضـر 

الذي يسهم   تطوير احلاضر كما نرى اليوم حيـث ان املاضـي الـذي يسـهم       
تدمري احلاضر وإرجاعه كي يكـون مبسـتوى  املاضـي علـى الـرغم مـن اخـتالف        

ة واألزمنــة أنــا   تصــوري أن تركيــز الــدكتور نــوري جعفــر علــى اجلوانــب   البيئــ
املشـرقة   املاضـي هـو حماولـة منـه لقـراءة جديـدة لفحـوى مـا ورثنـاه وبالنتيجـة            
ــة وهــذه النظــرة اىل املاضــي علــى ان      أثــراء الســاحة احلاضــرة للمقتنيــات الثمين

رورة حتسـني  احلاضـر هـو نتاجـه هـي نظـرة كورنيليـوس كاسـتيورياديس حـول ضـ         
صورة املاضي من خالل العمل اجليد   احلاضـر الن احلاضـر سـيكون   يـوم     



 
 

ــى ذلــك مــن         ــوس عل ــاض عظــيم وزاد كورنيلي مــا ماضــيا وبالنتيجــة ســيكون م
خــالل النظــرة اىل املســتقبل حيــث مل يــرد   املصــدر الــذي يــتكلم فيــه نــوري   

ملسـتقبل وحنـن   جعفر حول عالقات املاضي باحلاضر اي رؤيـة لعلـم استشـراف ا   
نتسائل حول هذه املسالة حيث يذكر الدكتور نـوري جعفـر   مقـال لـه بعنـوان      

فـال بـد اذن مـن ان يكـون احلاضـر      : حول هذه املسـالة  »الرتبية واتمع املنشود«
مبشكالته وامكانياته ومطاحمه منطلق الرتبية وان يصار اىل املاضـي مبقـدار تعلقـه    

ــام م  نصـــبا علـــى جوانبـــه االجيابيـــة وتطويرهـــا وفـــق   باحلاضـــر وان يكـــون االهتمـ
وانا اقـول لـو كـان قـد قـال املفكـر        )١()مستلزمات الضروف احمللية والدولية الراهنه

نوري جعفر وتطويرها وفق علم استشراف املستقبل والنظرة اىل املسـتقبل ولكـن   
نوري جعفر مل يتطرق اصال اىل اية كلمة تدل علـى علـم استشـراف املسـتقبل     

  االعتقـــاد ان الــدكتور نـــوري جعفــر قـــد ركــز علـــى جوانــب املاضـــي     وهنــا  
واحلاضر   كتاباته وامهل املسـتقبل والعمـل علـى التحضـر لـه وهـذا مـا تناولـه         
  نتاجـه تاسـيس اتمـع ختيلياوالـدليل واضـح فيمـا ذكـر مـن مقارنـات بـني مــا           

وبصـدد    ،ورد   رسائل أخوان الصـفا ومـا ورد علـى علمـاء النهضـة األوربـيني      
ــداع وكــون لغــة      ــات بلغــة االنســان وافتقارهــا اىل الفكــر واالب تعــذر تكلــم احليوان
احليوانات ال خترج عن دائرة االصوات املبهمة الـيت تعـرب عـن حـاالت انفعاليـة      

  :انية ذكر نوري جعفر النص التايل
اعلـم يـا اخـي ان    «.١١٥- ١١٤ص، لـث اجلزء الثا، وقد ورد   رسائل االخوان

و صــوت حبــروف مقطعــة دالـــة علــى معــان مفهومــة مــن خمـــارج        الكــالم هــ  
، ثم اعلم ان الكالم الدال على املعاني خمصوص به عـامل االنسـان   ...خمتلفة
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واحليوان ال يشرك االنسان فيه من اجلهات املنطقية والعبارات اللفظية لكـن مـن   
د كـثريا  جهة احلركة احليوانية وااللة اجلسمانية واحلاجة فيها اىل ذلك النـك جتـ  

ــارة         ــارة النفســها وت ــافع ت ــع املضــار وجلــب املن ــد باصــواهتا دف ــات تري مــن احليوان
وحول تدرج الطفل   فهم اللغة املنطوق هبا ثم املدونة وحـول النمـو   . »الوالدها

واعلم ان فهـم القـراءة   «املتدرج العضاء احلس كتب اخوان الصفا النص التايل 
ــن فهــم ال     ــاخرة ع ــها مت ــة ومعرفت ــم الكــالم     والكتاب ــا ان فه ــل كم كــالم واالقاوي

وذلك ان الطفل اذا خـرج مـن    ...واالقاويل ومعرفتها متاخرة عن فهم احملسوسات
الرحم فانه   الوقت نفسـه والسـاعة تـدرك حواسـه حمسوسـاهتا فـيحس بـالقوة        
املالمســة اخلشــونة واللــني وبــالقوة الباصــرة النــور والضــياء وبــالقوة الذائقــة طعــم     

ة السـامعة االصــوات وبــالقوة الشـامة الــروائح ولكنـه ال يعلــم معــاني    اللـنب وبــالقو 
فاول شـيء حيـس بـاللمس فيتـامل الن حاسـة      ، الكالم واالصوات اال بعد حني

ثــم حيــس بــالطعم فيميــز لــنب امــه مــن غــريه ثــم مييــز بــني   .اللمــس اعــم احلــواس
الــروائح ثــم بــني الصــوت الشــديد اجلهــري وبــني الصــوت الضــعيف اخلفيــف ثــم   

ثم شيئ بعـد شـيئ علـى التـدريج وععلـى هـذا املثـال فهمـه          ، رق بني الصوريف
ــتح         ــاب الرضــاع ويف ــق ب ــة ويغل ــتم ســن الرتبي ــه بســائر احلــواس اىل ان ت ومعرفت
ــة والقــراءة واالداب والصــنائع        ــام الكتاب ــم بعــد ذلــك جتــيء اي الكــالم والنطــق ث

السـابق   ضـوء    اما املقارنة اليت اجراها نوري جعفر مـع الـنص   )١(»والرياضيات
والعـــامل ) ١٨٨٠- ١٨٢٤(العلــوم احلـــديث هــي ان احبـــاث عـــامل الفســلجة بروكـــا    

وعلماء الـنفس واالعصـاب السـوفييت وجـود ثالثـة      ) ١٩٠٥- ١٨٤٨(االملاني فيزنكا
خيـتص احـدها  بـالنطق    .مراكز خمية لغوية   القسم االمامي االعلـى مـن املـخ   

املركـز املخــي  : م املتحـدث بــه بالكلمـات ويسـمى املركــز املخـي احلركــي للكـال    

                                                
  



 
 

امـا  . احلركي املرتبط جبهاز النطق املؤلف مـن اللسـان والشـفتني واحلبـال الصـوتية     
املركز املخي اللغوي الثاني فيختص بسماع الكلمـات ويـرتبط بـاالذنني ويسـمى     

وثالثهــا املركـز املخــي للكــالم املرئــي او املقــروء  . املركـز املخــي للكــالم املســموع 
ودلـت الدراسـات احلديثـة كمـا اشـار نـوري جعفــر       ، حباسـة البصـر   الـذي يـرتبط  

ــا بشــكل          ــو مجيع ــا ال تنم ــة املشــار اليه ــة الثالث ــة اللغوي ــز املخي ــى ان املراك عل
ففـي االشـهر االوىل يبـدا املركـز     ، متناسق ودفعة واحدة عند الطفل بعـد املـيالد  

منـو الكـالم    املخي للكالم املسموع الذي ميهد بدوره بعد ذلك وعلى اساسه اىل
املتحــدث بــه تــدرجييا منــذ النصــف الثــاني مــن الســنة االوىل ثــم  يبــدا الكــالم    
املقروء بشكله البدائي منذ بداية السـنة الثالثـة وهـذا يعـين ان االسـس املمخيـة       
ــو االحــداث وان         ــد الســبيل اىل من ــها ميه ــدم من ــدريج وان االق ــو بالت ــة تنم اللغوي

الــذي ياتيــه مــن ، ن اشــكال الكــالمالطفــل ال يســتطيع ان ميــارس اي شــكل مــ 
البيئة االجتماعية بـالطبع دون نضـج مركـزه املخـي املعـني وهـو مـا ذكـره اخـوان          

ن االبـداع بنظـر اخـوان    أ و  ضوء ما ذكر يتضح )١(الصفاء   النص املشار اليه
الصــفاء وبالنســبة ايضــا لعلــم الــدماغ احلــديث وظيفــة الــدماغ مــن ناحيــة اساســه   

معنـى هـذا   ، ا حمتواه او مضمونه فهو بيئي اجتماعي ثقا املادي اجلسمي وام
بعبــارة اخــرى ان االمكانيــات الدماغيــة املتماثلــة خيتلــف اســتثمارها لــدى االفــراد  
ــا ازيلــت الفــوارق االجتماعيــة بــني          ــاختالف ظــروفهم االجتماعيــة وانــه كلم ب

اهتم املــواطنني ومتاثلــت فــرص التعلــيم كلمــا اســتطاع املواطنــون اســتثمار امكانيــ   
املخية اىل حدها االقصى   هذا الفرع او ذاك من فروع املعرفة االنسـانية االمـر   
ــة          ــاحيتني املادي ــن الن ــع مســتوى اتمــع م ــؤدي   اخــر املطــاف اىل رف ــذي ي ال

  .والثقافية

                                                
  



 
 

  
  
  

 
 

  
أال وهــو  ولــو نأخــذ تنــاول الــدكتور لــرتاث آخــر مــن الــرتاث اإلســالمي 

مقامات احلريري حيث كما قلنا يسلط األضواء على اجلوانب احلاضرة مـن   
هذا  الرتاث فيصـف الـدكتور نـوري جعفـر احلريـري بانـه كـان اديبـا تقـدميا          
ملتزما من الناحيتني االجتماعية وااليدولوجية ومن الناحيـة الفنيـة اجلماليـة    

تـوى ادبـه ومـن ناحيـة     كمـا كـان ايضـا اديبـا ملتزمـا مـن ناحيـة حم       ، اللغوية
اسلوب التعبري فقد كان ملتزما من حيث احملتوى االجتمـاعي مببـدا العدالـة    

ــم واالضــطهاد     ــا ايضــا باســتهجان الظل ــة وملتزم ــة   )١(.االجتماعي ــرى العالم فن
نــوري جعفــر يســلط الضــوء علــى اجلوانــب املضــيئة مــن التــاريخ بــان يــذكر   

مهـا االجتمـاعي ومبـدا    بشخصية مهمة كشخصـية احلريـري مـن ناحيـة التزا    
العدالة االجتماعية ويريد ان يـذكر كيـف ان   تارخينـا مـن الشـخوص مـن       

هم متقدمني من ناحية الفكر وقد سبقوا العامل كثريا   ذلـك لـذلك يقـول     
نوري جعفر ان احلريري   ضوء مبدا االلتزام الفـين واالدبـي كاتبـا تقـدميا     

  )٢(قاييسنا الراهنـة علـى حـد سـواء    بارزا واصيال مبقاييس عصره وجمتمعه ومب
                                                

 
 

  



 
 

وهذه العبارة تشبه الوصف الذي وصفه نـوري جعفـر اىل اجلـاحظ وحسـب     
ما مـر مسـبقا   املبحـث السـابق وقلنـا   حينـها اننـا نتعـارض مـع العالمـة           
ــان تقــدميان       ــري يعتــربان كاتب ــوري جعفــر مــن حيــث ان اجلــاحظ او احلري ن

نعم اذا كـان التقـدم يعـين     . عصرمها مبقاييس عصر نا الراهنة الختالفها عن
اهنمــا ككتــاب ملعــا وختطيــا حــدود عصــرمها وجمتمعهمــا وخاطبــا االجيــال   

فمـا  ، الالحقة فهذا صحيح اهنما كاتبان جيدان حتى مبقاييس هـذا العصـر  
زالــت مقامــات احلريــري تتحــدى الزمــان واملكــان وال تقتصــر امهيتــها علــى    

اي ان احلريـري مل يكتـب ملعاصـريه حسـب     :ظروفها احمللية الزمانية واملكانية 
للقـراء احملـتملني عـرب االجيـال و  خمتلـف      :وامنا كتب ايضا لغري معاصريه 

  :فقد التزم احلريري مبا يلي مما يؤشر الرؤية االنسانية لديه، اتمعات
ــاس االجتماعيـــة     ــا هـــو نظيـــف ومجيـــل   عالقـــات النـ ــد كـــل مـ جمـ

  .وتصرفاهتم من جهة
ــو    ــا هـ ــل مـ ــجب كـ ــاهتم   شـ ــراد و  ارتباطـ ــلوك االفـ ــاب   سـ ــيح ونـ قبـ
 .االجتماعية من جهة اخرى

وهنا نستطيع ان نستشف كيف ان العالمة نوري جعفـر اختـار احلريـري    
ــيته    ــايكولوجية مهمــــة   شخصــ لدراســــته وذلــــك الن لديــــه جوانــــب ســ

  . ومعاجلات سايكولوجية ضمن ادبه كما مر   النقطتني   اعاله
تـاز بسـمة اساسـية   تناولـه لشخصـيات الـرتاث       كما ان نوري جعفـر مي 

فهو يدرس البيئة الـيت عاشـت فيهـا الشخصـية كمـدخل لقـراءة الشخصـية        
ونقدها وهذا هو جانب سايكولوجي مهم ملا للبيئة من دوراساسـي ومهـم     
التاثري علـى الشخصـية التارخييـة املتناولـة وهـذا مـا راينـاه   قضـية ااجلـاحظ          

ه   هــذا املبحــث   تناولــه للحريــري حيــث وصــف   كمــا بينــا وكمــا ســنرا 
  .عصره كمدخل لوصف ادبه وشخصيته



 
 

  
اما الضروف االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية الـيت عـاش فيهـا احلريـري        

هذا ما اشـرنا اليـه سـابقا   نقـدنا     –واليت جعلت منه ملتزما بضروف جمتمعه 
فهــي  -  الفصـل الثالـث  ملبـدأ االلتـزام الـذي تكلــم عنـه العالمـة نـوري جعفــر        

وخباصــة ) اخلــامس اهلجــري (مرتديــه منــذ بدايــة القــرن احلــادي عشــر املــيالدي    
ــادية  ، جلمـــاهري الشـــعب ومراتبـــه الـــدنيا  فلقـــد ســـاءت كـــثريا االوضـــاع االقتصـ

ــودا واالمــن مزعزعــا     ــة واصــبح االســتقرار السياســي مفق ــاس  ، واالداري ــدا الن وب
امـا العوامـل االساسـية الـيت ادت     ، يشعرون بـالتمزق والضـياع او عـدم االنتمـاء    

ــة     ــدهور الســلطة املركزي ــود   االســاس اىل ت ــة العباســية (اىل ذلــك فتع ) اخلالف
االمــر الــذي ادى اىل متــرد االمــراء علــى املركــز وانفصــاهلم   مقاطعــاهتم عــن    
جسم الدولة الواحد تلـو االخـر وتكوينـهم دويـالت او امـارات متعـددة ومتنـافرة        

بعضـها غريـب عـن البيئـة     (فيهـا امـري املـؤمنني ومنـرب     : مدينـة  وتفرقوا شـيعا فكـل  
ــ واثنـاء فـرتة حكــم    ٤٤٧- ٣٣٤كمـا حصـل اثنـاء فـرتة احلكــم البـويهي      ) العربيـة  ه

السالجقة الذي اعقب ذلك واستمر اكثـر مـن قـرن وهـو العهـد الـذي نشـأ فيـه         
احلريــري وترعــرع وشــهد ايضــا مصــرع امللــك الســلجوقي ملكشــاه ووزيــره نظــام     

كما ان الفرتة اليت عاش فيها احلريري شهدت بدايـة احلـروب الصـليبية    ، كاملل
  .واحتالل القدس وكان ذلك قبيل سقوط ااخلالفة العباسية بزهاء قرن ونصف

وبالرغم مـن الـرتدي السياسـي املشـار اليـه   اعـاله فقـد انـتعش االدب         
ادي مبعنــى ان مــردوده املــ  :وان كانــت ســوقه كاســدة بتعــبري احلريــري نفســه  (

وقـد  )ضئيل للعوامل السياسية واالقتصـادية املرتديـة الـيت متـت االشـارة اليهـا      
اديبـا   -كما يقول الدكتور نوري جعفر–برز احلريري   تلك الفرتة بالذات 

مــن الطــراز االول ويلــوح ان ظــاهرة انتعــاش   ظــروف سياســية واقتصــادية    
ــاريخ   ــة   التـ ــاهرة مالوفـ ــده  . فاســـدة ظـ ــرتة التـ ــهدت فـ ــد شـ ور السياســـي فقـ



 
 

واالقتصـادي   اسـبانيا   القـرن السـابع عشـر مـثال انتعـاش االدب وظهــور        
فئة من ابرز الكتاب   تارخيها نذكر منهم على سبيل املثال ال علـى سـبيل   

ــا  :احلصـــر ، فالســـكوز وزربـــران وربـــريا وكالـــديرون وســـريفانتيز ولـــوب ديفاكـ
واقتصـاديا   النصـف   وشهدت روسيا القيصرية االقطاعيـة املتـدهورة سياسـيا    

ــرز        ــرزت فئــة مــن اب ــدما ب ــا مــذهال عن االول مــن القــرن املاضــي تقــدما ادبي
ــاتي   مقدمتـــهم بوشـــكني وكوكـــول مريمونـــوف   وقـــد جتنـــب  )١(الكتـــاب يـ

احلريـــري علـــى القـــدر املســـتطاع االنغمـــار املباشـــر والعنيـــف   املالبســـات   
وحتـامى الصـراع الـدائر    السياسية والتيارات االجتماعية احلادة املتضاربة كما 

انذاك بني خمتلف الفئات السياسية املتنافسة مـن اجـل االسـتئثار بالسـلطة     
 اخلليفة العباسـي التاسـع   ) ١١٣٢-١٠٩٣(السياسية رغم روابطه باملسرتشد با

  .واالعشرين عرب وزيره مجال الدين عميد الدولة
ميقـة باسـرار اللغـة    كما اتصف احلريري بثقافتـه اللغويـة الواسـعة ومبعرفتـه الع    

العربية وعرب عن ذلك   مقاماتـه والكتـب االخـرى الـيت الفهـا وتلـك عالمـات        
والعامــل الرئيســي   ذلــك هــو . علـى انصــرافه اىل االدب وانغمــاره فيــه كهوايـة  

حالته املادية اجليدة اليت ساعدت كثريا على االنصراف حنو دراسـة االدب فقـد   
لبصــرة ومــن هنــا اكتســب تســميته بــاحلريري  كــان والــده تــاجر حريــر   مدينــة ا

ويذكر له نوري جعفر لقب اخر هو احلرامي لكونه عاش   منطقة بـين حـرام   
 )٢(كما ان مقاماته احلراميـة مشـتقة مـن هـذا االسـم     ،   البصرة وهم قبيلة عربية

والفـرتة الـيت سـبقتها اييضـا نشـوء      (كما شهدت الفرتة اليت عاش فيها احلريري 
بــاء املتجــولني املتحــدرين مــن املراتــب االجتماعيــة الــدنيا مبقــاييس    فئــة مــن االد

                                                
  
  



 
 

ذلك الزمان اخذوا يطوفون ارجاء الـبالد العربيـة واالسـالمية وينشـدون االشـعار      
ويرددون الطرائف االدبيـة   جمـالس االثريـاء واملتنفـذين واالمـراء و  االمـاكن       

اس مبسـلك فئـة   العامة الكتسـاب الـرزق ومسـلكهم هـذا شـبيه مـن حيـث االسـ        
املشــردين الـــذين  «اجتماعيــة مماثلــة نشــات   اوربــا انـــذاك يطلــق عليهــا اســم        

وهـم   حقيقتـهم متسـولون     Vagrant Versifiers »يتكسـبون بروايـة االشـعار   
Mendicants      متجولون اداهتم الوحيدة لكسب الرزق مـا ينشـدونه مـن اشـعار

خرافيـة   قصـور االمـراء     وما يرجتلونه وما يروونه من قصص خياليـة وحكايـات  
وذوي املكانـــــة االجتماعيـــــة املرموقـــــة الغـــــراض الرتفيـــــه وللحصـــــول علـــــى   

ــات ــدنا     .املكاف ــا يشــبه املقامــات عن ) وخباصــة   اســبانيا (وكــان بعضــهم ينشــئ م
يصفون فيه حيـاة املتسـولني املشـردين املغـامرين الشـجعان الـذين يتصـفون ايضـا         

ــا    ــدهاء او االحتيـ ــر او الـ ــن املكـ ــيء مـ ــم  بشـ ــاهتم اسـ ــى مقامـ ــوا علـ  ل اطلقـ

Picaresque Novellas         وهنا نرى كيـف ان نـوري جعفـر يـزاوج ويشـابه بـني
ــة       ــاء املتجــولني واالثاني ــة وانتجــت االدب ــبالد العربي ظــاهرتني االوىل نشــات   ال
نشات   البالد االوربية وطبعا هي متاخرة عـن نشـوء الظـاهرة االوىل   الـبالد     

دين املتكســبني بالشــعر وهــو بالتــايل يعطــي صــورة حتــى   العربيــة وانتجــت املشــر
هلكـذا نـوع مـن االدب يكـون فيـه العـرب االسـبق حسـب تـراثهم ويزيـل نـوري            
جعفــر الغبــار عــن هــذا التــاريخ ويكتشــفه بالتــايل فهــو يســتخدم اســلوب التنــوير   

  .للتاريخ ويستلهم املفيد منه لبعثه من جديد
ــة   ــذليل  )١(غــري ان ظــاهرة الكدي ــرت بصــورة    بشــكلها ال ــون كمــا ظه املتل

                                                
 




 



 
 

احللوانيــة وكمــا ظهــرت ايضــا   املقامــة التاســعة    :خاصــة   املقامــة الثانيــة 
الساســانية ظــاهرة اجتماعيــة غريبــة عــن اتمــع العربــي بنظــر          :واالربعــني 

ــي         ــه العرب ــذي يتصــف ب ــاء او الشــمم ال ــافى واالب ــوري الهنــا تتن ــدكتور ن ال
وهـي ظـاهرة اجتماعيةدخيلـة    ، عليـة بصرف النظر عن منزلته االجتماعية الف

او وافدة امتهنتها الفئات االجتماعية الواطئة الفارسية االصل الـيت زعمـت   
او ابتـدعها شـخص   .اهنا منحدرة من االسرة الساسانية اليت ازرى هبا الـدهر 

فارسـي معـني بالـذات امسـه ساســان كمـا يبـدو   مقامـة احلريـري التاســعة         
نتوقف كثريا   كـالم الـدكتور نـوري جعفـر هـذا       وهنا.واالربعني املشار اليها

فهو حياول بشتى االمكان ان يبعـد عـن الشـبهه حـول مفهـوم التكسـب مـن        
خالل االدب او الشـعر عـن العـرب ويعتـرب ان العـرب ادخلـت علـيهم هـذه         
الظاهرة واناالدباء املمتهنني امتهنوها فقط   حـني ان التـاريخ ال يوافـق هـذا     

ــدة  وهــذا واضــح لــدى اكــرب الشــعراء العــرب املعــروفني     الكــالم بصــورة اكي
  كاملتنيب مبدحه لسيف الدولة احلمداني او الشريف الرضي ملدحه الطائع
او ابـــو نـــواس ملدحـــه االمـــني العباســـي وغريهـــم كـــثري جـــدا مـــن شـــعراء   

وقد خيتلف معنى خمتلف ويقول ان نوري جعفر يقصـد بكالمـه مـار    .وادباء
ن جيوبــون الــبالد للتكســب ويبعــد صــلتهم بــالعرب  الــذكر فقــط االدبــاء الــذي

ويعتربهم من اصول ادنى نعم صحيح ولكنـه يبعـد هـذه املهنـة الكديـة كمـا       
يسميها عن العرب مطلقا ويقول ال شان هلم بـذلك الهنـا تتنـافى مـع االبـاء      

نعم ان العربـي متتـع بصـفات عامـة كالشـمم      .الذي متتع به العربي واتصف به
ال للدكتور نوري جعفر هل كل العرب اتصفوا هبا كثري واالباء ولكن السؤ

ــل والرعــب           ــا بــاهنم اتصــفوا بصــفات القت ــن العــرب وصــفهم التــاريخ لن م
ــا     لالخـــرين والـــذبح والعنـــف وغريهـــا مـــن االوصـــاف الالانســـانية كمـــا اننـ
ــاتمع ويســميها        ــات ب ــر ان يصــف فئ ــوري جعف ــدكتور ن ــى ال نســتغرب عل



 
 

فهذا منطق غري انسـاني مطلقـا فـال     »الصلفئات اجتماعية واطئة فارسية ا«
ــا        ــة وامن ــة واطئ ــات اجتماعي ــم االجتمــاع فئ ــة لعل يوجــد بالتقســيمات احلديث
االنسانية يتساوى فيها اجلميع فال توجد فئة واطئة وفئة عالية بسـبب نسـبها   
العربـي فهــذه نظــرة غــري انســانية انتجهــا التــاريخ العربــي كــان مــن املفــروض   

ــوري جع  ــدكتور ن ــز عليهــا    علــى ال ، فــر نقــد هــذه املســالة ال ان يعيــد الرتكي
صــحيح ان نــوري جعفــر اراد مــن خــالل هــذا احلــديث ان ينقــل مــا كانــت  
عليــه تقســيمات اتمــع العربــي مــن فئــات واطئــة االصــل وعاليــة االصــل     
ولكن كان من احملتم عليه ان يشري اىل هذه الظـواهر الالانسـانية بشـيئ مـن     

  ضــوء املنــاهج االنســانية اجلديــدة او حتــى  التفصــيل ويعمــل علــى نقــدها 
كمـا اخـذت املقامـات لـدى     ، الرتاثية االصـيلة الـيت يهـتم هبـا نـوري جعفـر      

نـوري جعفــر بعــدا تارخييــا حــني اعطـى هلــا تفصــيال متثــل بشــروحات حــول    
-٩٦٩(شخوصــها فمــثال تكلــم حــول املقمــات عنــد بــديع الزمــان اهلمــداني  

 :بطلـها وعيسـى بـن هشـام راويتـها      حيث كـان ابـو الفـتح االسـكندري    ) ١٠٠٧
ــدعهما اهلمــذاني نفســه ال        ــان ابت ــا شخصــيتان اســطوريتان ومهيت ومهــا مع

اول هذه الشخصـيات اديـب مـاكر     ، باملعنى امليتافيزيقي بل باملعنى الواقعي
والثـاني عيسـى   ، متلون يلبس لكل حالة لبوسها هو ابـو الفـتح االسـكندري   

اململكـة العربيـة االسـالمية لتعـاطي      بن هشام تـاجر موسـر يتنقـل   ارجـاء    
ــو الفــتح      البيــع والشــراء وجــوهر شخصــية ابــي الفــتح االســكندري اورده اب
االسكندري نفسه الذي وصف نفسه باملكر واخلداع او التضـليل واالحتيـال   
والذي اوصى ان يكون املرء دائما كاحلرباء يتلون حسب الظـروف ليكسـب   

ق نــوري جعفــر تعليقــا اساســيا عــن  ويعلــ، معركــة الصــراع مــن اجــل البقــاء 
ومقامـات البـديع احـدى ومخسـون مقامـة طريفـة       (مقامات بديع الزمان قـائال 

تصـدى لشــرحها كــثري مـن االدبــاء وهــي معقـدة الرتكيــب نســبيا   فحواهــا     



 
 

وذات اســلوب طريــف مفعــم بالســجع الشــعري وبالتوريــة واجلنــاس والكنايــة   
مستعصـية الفهـم مـن الناحيـة     اليت تالئم ذوق اهل ذلك الزمـان وان كانـت   

اللغويــة اال علــى فئــة قليلــة جــدا مــن اخلــرباء مكــن اهــل ذلــك الزمــان و    
ويتبني من كالم العالمة نوري جعفر الرؤيـة االدبيـة لديـه     )١(»الوقت احلاضر

واعجابه باللغة العربية من الناحية البالغية حيث يعترب دائما ان لغة العرب 
قامات وغريها هي لغة صعبة من ناحيـة كمـا   اليت انتجت ادب اجلاحظ وامل

ــه خصوصــا فيمــا       ــه ولغــة رصــينة كمــا ورد   اعــاله مــن اراء ل ورد   قول
خيص اجلاحظ واراءه كذلك وصفه للمقامات بالطريفـة يكسـبها بعـدا اجيابيـا     
مبنيــا علــى رؤى يريــدها هــو مــن خــالل اراءه فنــوري جعفــر يتــبني لنــا انــه     

 ، ان يـــنغمس ويتشـــبع فيهـــا اىل درجـــة كـــبرية يتنـــاول االداب القدميـــة بعـــد 
ويستمر نـوري جعفـر بوصـف مـا يـروى عـن اهلمـذاني مـن انـه كـان حيفـظ            
القصيدة اليت تتجاوز مخسني بيتا ويؤديهـا اىل اخرهـا ال ينخـرم منـها بيـت      

ــرة واحــدة     ــه انشــادها م ــني     .مبجــرد مساع ــاد   املفاضــلة ب ــف النق ــد اختل وق
ولكـل حججـه والزاويـة الـيت ينظـر منـها       مقامات البـديع ومقامـات احلريـري    

اليها ويقال ان الـذي سـبب للبـديع تـاليف مقاماتـه هـو انـه راى ابـا بكـر بـن           
احلســني بــن دريــد قــد اغــرب بــاربعني حــديثا ذكــر انــه اســتنبطها مــن ينــابيع   
. صدره وانتخبها من معادن فكره على طبع العرب   اجلاهلية بالفـاظ بعيـدة  

مـة مقتفيـا فيهـا اثـر البـديع وقـد جعـل بطلـها ابـا          وانشا احلريري مخسني مقا
واســند ) كــنظريه ابــي الفــتح االســكندري عنــد اهلمــذاني  (زيــد الســروجي 

روايتها اىل احلارث بن مهام علـى نسـق عيسـى بـن هشـام عنـد البـديع وقـد         
واجنـز اخرهـا عـام    ١١٠١وضع احلريري اوىل مقاماته علـى مـا يقـول الـرواة عـام      

                                                
  



 
 

ىل احلــارث بــن مهــام وهــو شخصــية رمزيــة مــن ذوي  م واســند روايتــها ا١١١٠
اليسار وممن يتذوقون االدب وكان احلارث بن مهام يتنقل   ارجاء اخلالفـة  
العربية االسالمية للتزود باملعرفة وهو يتصف بنفس ابية ويرتفع عن املسـالك  

اما بطل املقامات فهو ابو زيـد السـروجي وهـو ايضـا شخصـية رمزيـة       .املشينة
ء الفقراء وله قدرة عجيبة على التلـون وابتـزاز االمـوال عـن طريـق      من االدبا

ومقامـات احلريـري مفعمـة باالحـاجي اللغويـة      . املكر بالوسائل االدبية املرتفـة 
وااللغــاز الفقهيــة والنــوادر االجتماعيــة  واالمثــال واحلكــم وهــي بنظــر نــوري  

ري   جعفر اكثـر دقـة ورقـة وشـعبية مـن مقامـات اهلمـذاني كمـا ان احلريـ         
مقاماته كان مفتونا باحلركة الصاعدة الديناميكية وقـد أحتـل التنقـل الزمـاني     
واملكـاني مركــزا مرموقـا   مقاماتــه كمــا كـان احلريــري مولعـا أيضــا ًبتوجيــه     
ــر          ــددة األشــكال الــيت تظه ــة املتطــورة املتع تلــك احلركــة الصــاعدة احليوي

لســيطرة عليهــا   ســلوك احلــارث بــن مهــام وزميلــه أبــي زيــد الســروجي وا   
ممــثال باحلــارث بــن (تفاصــيلها و  جمراهــا العــام وقــد ظهــر اإلنســان أثناءهــا  

مـع تنـاقض السـلوك بـني الشـر      ) مهام تارة و بأبي زيد السروجي تارة أخرى
واخلــري وبــني الواقــع الفاســد الــذي يعــرب عنــه الســروجي وبــني مــا ينبغــي أن   

ن مهام و هـذا يعـين بعبـارة    تكون احلياة عليه كما يبدو ذلك عند احلارث ب
أخـرى أن احلريـري الـذي تقمـص شخصـية احلـارث بـن مهـام كـان يســعى          
جلعل اإلنسان حيتـل مكانتـه املرموقـة الالئقـة بـه ويسـعى الستئصـال مفاسـد         

ــد الســروجي      ــا يعلــق   _اتمــع الــيت تبــدو جمســدة   ســلوك أبــي زي وهن
غمار   أبراز الرابطـة  الدكتور نوري جعفر بان احلريري كان منغمراً كل االن

غري القابلة لالنفصام بني مطمـح الفـرد حنـو التحـرر     ) الديالكتيكية( العضوية
ــذا يعــين إن         ــه وه ــيش في ــذي يع ــع الفاســد ال ــني الواق ــدم وب ــاق والتق واالنعت
احلريري كان مولعا إىل درجة اإلفراط باحلركـة الديناميكيـة الصـاعدة للحيـاة     



 
 

الفضل  على حد تعبري الدكتور نوري جعفـر  واتمع والفرد حنو املستقبل ا
ولكين أتسأل عن مسالة شديدة األمهية أال وهي أن األفكـار الـيت طرحـت    
من خالل مقامـات احلريـري تعتـرب مـن الفكـر اليوتـوبي اخلـالص باعتبـار أن         
الشخصيات اليت وصفت   املقامـات هـي شخصـيات مفرتضـة واحلـوادث      

أراد مــن خالهلــا احلريــري معاجلــة  كــذلك فهــي أمــور مفرتضــة غــري واقعيــة  
الواقـع   مقاماتــه لكـن الــدكتور نـوري جعفــر مل يشـر إىل مســألة مهمــة       
هذا اال أال وهي أن مقامـات احلريـري تـدخل   الفكـر اليوتـوبي ومثاهلـا       
  ذلك  مجهورية أفالطون واملدينة الفاضلة للفـارابي وأن اختلفـت الـرؤى    

ــوري   واألفكــار والزمكــان   هــذا ا  ــاذا مل يعتــرب الــدكتور ن ــال وال نعــرف مل
جعفر أن املقامات من الفكر اليوتوبي مع التاكيـد ان الـدكتور نـوري جعفـر     
مل يؤكــد علــى مســالة الفكــر اليوتــوبي لــيس فقــط   تناولــه ملســالة مقامــات  
احلريـري بـل حتـى ملسـالة اتمـع املنشـود مـن خـالل اسـس الرتبيـة حيــث           

وبقدر ما يتعلـق االمـر مبالمـح اتمـع املنشـود      «: االيذكر ما نصه   هذا 
انــه جمتمــع دميقراطـي ينتفــي فيــه االســتغالل واالضــطهاد  : ميكننـا ان نقــول  

املادي والفكري وتـزول عنـه مجيـع االثـار السـلبية الـيت تعـوق منـو املـواطنني          
 )١(»مجيعا منوا متكامال فرديا واجتماعيا علميا وفنيا مجاليا على حـد سـواء  

ذا الكالم سوى مفاهيم ختيلية يطمـح اي انسـان ان   هوانا اتساءل واقول هل 
يراها   اتمع ولكن الدكتور نوري جعفـر مل يـذكر هـذه املسـالة ومل يـبني      
ان ما يقوله ما هو اال فكر يوتوبي حباجة اىل حتقيـق  ولكـن قـد نسـتطيع ان     

ــه ضــد ا        ــو ان ــى حممــل اخــر اال وه ــر عل ــوري جعف لفكــر حنمــل املفكــر ن
التخيلـي احلـامل اىل درجـة انـه يريـد ان جيعـل مـا يعتـربه الغـري فكـرا يوتوبيـا            

                                                
  



 
 

جيعله واقعا ملموسا   املـدى القريـب او البعيـد علـى الـرغم مـن صـعوبات        
التنفيذ حيث نسـتطيع تلمـس هـذا املعنـى مـن خـالل مـا يقولـه مكمـال مـا           

 بد من العمـل  ولتحقيق ذلك   مداه البعيد ال«: ورد عنده   الفقرة اعاله
يوما بيوم مبثابرة وتصميم وبالعمل اجلمـاعي البنـاء علـى استئصـال النزعـات      
الفردية السلبية وتشـجيع كـل مـا مـن شـانه ان يوصـلنا اىل حتقيـق مـا نصـبو          

ولكــن نــرى ان هــذه  )١(»اليــه باقصــر طريــق وباقــل جهــد وعلــى افضــل وجــه 
جعفـر   جمتمعـه    ااالت ايضا ال تكفي الخراج ما يطمح ان يراه نوري

كذلك فان اسـتخدام الـديالكتيك   عمليـة     ،من دائرة التخيلية واليوتوبية 
تفصـيل الــرؤى التارخييـة حــول املقامـات مــن قبـل الــدكتور نـوري جعفــر لــه      
ــه         ــا بتناول ــا الحظن ــاريخ كم ــى الت ــة عل ــب الديالكتيكي صــلة بتســليطه اجلوان

كتيك علـــى لشخصـــية اجلـــاحظ فكـــان نـــوري جعفـــر بـــذلك يســـلط الـــديال 
 ، الشخصــيات املــاخوذة مــن التــاريخ ليعطــي صــورة اخــرى مغــايرة للمــالوف  

كذلك يـبني نـوري جعفـر أن   مقامـات احلريـري تتجلـى النزعـة اإلنسـانية         
متمثلة بالبطل احلارث بن مهام الـذي كـان يسـعى دائمـا اىل التغلـب علـى       

كتور مفاسـد اتمــع املتجســدة   ســلوك أبــي زيــد الســروجي ثــم يضــع الــد  
نـوري جعفـر صـور املقارنـة بـني احلريـري وبـني أدبـاء عصـر النهضـة األوربيـة            
وفنانيها   ايطاليا بصورة خاصة وبالدرجـة األوىل أثنـاء القـرون الوسـطى مـع      
مراعاة اختالف املميزات احمللية اخلاصة ويشابه الدكتور نوري جعفر مـا ورد  

ــاب األمــري ملاك    ــا ورد   كت ــري مب ــات احلري ــافيللي بصــدد األوضــاع     مقام ي
احملليــة   الواليــات اإليطاليــة وخباصــة   ناحيـــة الصــراع بــني دعــاة احلـــق        
ــه         ــري بطل ــع احلري ــد  رف ــة وق ــارقني   الرذيل ــني الغ ــة وب ــة االجتماعي والعدال

                                                
  



 
 

احلــارث بــن مهــام اىل ارفــع مســتويات الفضــيلة ورفــع ادبــاء عصــر النهضــة    
تويات املثالية اخليالية واضـفوا علـيهم   االوربية وفنانوها ابطاهلم اىل اعلى املس

صفات البسالة واالرحيية والشـهامة والتضـحية وجعلـوهم كـاهنم فـوق البشـر       
ــة االنســان        ــة واالنتصــار لكرام ــة واالجتماعي ــزا للحــق والعدال ــربوهم رم واعت

وبـدا اولئـك االبطـال   تنـافر مـع اسـس اتمـع االقطـاعي الـذي          ، املهدورة
ر هو   جوهره  تعبري دقيق وامني عن طبيعة الظـروف  وهذا التناف.عاشوا فيه

وقـد ظهـر البطـل وكانـه يكـافح مـن اجـل اشـاعة مثلـه          . االجتماعية السـائدة 
االنسانية العليا بني الناس وجتسيدها بالفعل وهو مبعـزل عـن غـريه وحيـدا       
امليدان حيارب   جبهتني احدامها على الصـعيد احلكـومي الرمسـي ممـثال     

وكثريا . المراء والوعاظ واالخرى متمثلة باالشرار من عامة الناسبالقضاة وا
ما يلقي البطل مصرعه بفعل اعتداءات قوى الشر العاتيةة وهلذا فان البطـل  
مع اتصافه بالشجاعة النادرة ينهار   اخـر املطـاف ويعجـز عـن حتقيـق الظفـر       

وهنـا يقـارن   .املؤازر اثناء صراعه الشريف العادل وغري املتكافئ مع قـوى الشـر  
نوري جعفر مرة اخرى باالدب الغربي ويقول كما ظهر ذلك عند شكسـبري  

وهـذه ليسـت املــرة االوىل الـيت يـربط هبـا مفكرنـا بــني        )١(  هاملـت وعطيـل  
ــربز وبصــورة غــري       االدب العربــي القــديم وبــني مــا ورد عنــد الغــرب لكــي ي

ة واشــاعة مباشــرة كيــف ان العــرب كــانوا ســباقني   رســم الصــور االنســاني   
املثل العليا اليت ينبغي اعتمادها انطالقا مـن تراثنـا وادبنـا ولـيس مـن تـراث       

وقـد يسـال سـائل ويقـول ملـاذا اختـار نـوري        .وادب الغري الذي هنل منا كـثريا 
جعفر دراسة املقامات   طرحه التارخيي هذا ولالجابة يتبني لنا ان تطـواف  

لوك النــابي عــن الــذوق  ابــي زيــد الســروجي كــان لغايــة متثلــت بضــرب الســ  

                                                
  



 
 

وغري املنسجم مـع املبـادئ االخالقيـة السـامية الـيت نـادى هبـا الـدين         السليم 
احلنيف ثم نبذه   اخر االمر مجيع تلك التصرفات ومتسكه باالخالق مـن  
هنا نعرف ملاذا اختار نوري جعفر هـذا الصـنف مـن االدب لدراسـته وذلـك      

ــاني ســـامي ا      ــر اخالقـــي انسـ ــواءه علـــى عنصـ ــوري جعفـــر ان  الحتـ راد نـ
وهـذا معنـاه اننـا بامكاننـا اعتبـار      ، يستخرجه من بطون التاريخ ويبينه للنـاس 

ــة بفصــول        ــوى او املضــمون قصــة او رواي ــاثرة مــن حيــث احملت املقامــات املتن
متعددة جتمعها وحـدة املوضـوع ووحـدة اهلـدف واهنـا تتسـم بالطـابع الرمـزي         

ان تاخـذ بعـني االعتبـار ان    الذي اسـتلزمته ظـروف اجتماعيـة قـاهرة شـريطة      
اجلانب الرمزي هنا ال يعين اجلانب التجريـدي املـألوف فالسـروجي شـخص     
رمزي مع تعدد حاالته وكذا احلال   احلـارث بـن مهـام مـع وحـدة سـلوكه       

ــاعي   ــه االجتم ــانتيكي  –مجــع االول منــهما  :والتزام مجيــع   -بشــكل روم
ون   خمتلـف  الصفات غري املستسـاغة الـيت يتصـف هبـا اشـخاص متعـدد      

  .مشارب احلياة ومجع احلارث بني نقيضها
ثم يبني نوري جعفر تعلقه بعلمي االجتماع والنفس كانطالقات لتفسري 

ان ولـع احلريـري باسـلوب التعـبري     «روح املعاني املستقاة مـن املقامـات بقولـه    
ــزارة         ــاظ وغ ــى التالعــب بااللف ــة عل ــه العجيب ــة وقدرت ــة الفائق ــه اللغوي وبراعت
مفرداته اللغوية قـد طغـت مجيعهـا علـى حمتـوى ارائـه االجتماعيـة البالغـة         

عـن  )االجتمـاعي والسـايكولوجي العميـق    (االمهية وحجبت ذلك احملتـوى  
امات وهم ادباء باالصل على حد سـواء  انظار القراء وعن انظار شارحي املق

فاســدلت علــى ذلــك املضــمون الــذي هــو   االصــل الغــرض الــذي يســعى  
احلريـري حنـو حتقيقــه غطـاء كثيفــا مـن التعــابري الرقيقـة املرتفــة االنيقـة حبيــث       
ــز         ــذي يرم ــه ال ــدو للســطحيني كان ــف يب ــاء اللغــوي الكثي اصــبح ذلــك الغط



 
 

مة نوري جعفر تركيـزه علـى اجلوانـب    يتبني من كالم العال )١(»احلريري اليه
ــات وعــدم متســكه       ــة والســايكولوجية   االدب املتمثــل   املقام االجتماعي

كـذلك  . باجلانب اللغوي االدبي على الرغم من حبـه وتعلقـه هبـذه اجلوانـب    
فصـل بــني اجلانــب الفكــري للكاتــب او     فـان املرحــوم نــوري جعفــر مينــع ان ي

لفين اي اسلوبه   التعبري وهذا يدلل امهية الفنان وبني جانبه اجلمايل او ا
اللغة   الفكر واالسلوب البالغي   التعبري الفكري   نظر  نوري جعفر 

ويقارن الدكتور نوري جعفـر  . كما سنرى   الفصل السابع من هذا الكتاب
حتى احلالة اللغوية اليت جتسدت   مقامات احلريري حيث يصـف اخلمـرة   

صــفاً دقيقــاً كأنــه قــد تعاطاهــا مســبقا بشــكل مــدمن   علــى لســان الســروجي و
ويعلق نوري جعفر بان احلريري كان مفتونا بالتعابري اللغوية األنيقـة واأللفـاظ   
اجلميلة وبالوصف األدبي وهنا يذكر الدكتور نـوري جعفـر رايـاللي اللكاتـب     
الفرنسي الذي وصـف النبيـذ واطنـب   إظهـار حماسـنه واطـرى عليـه دون        

وهكـذا نـرى هـذه اجلوانـب الـيت أثارهـا       .طعمه على ما يقوله بلزاكأن يذوق 
ــنفس        ــرتاث حيــث ســلط علــم ال ــه لل ــر   مســالة تناول ــوري جعف العالمــة ن
واالجتماع واللسانيات  على الرتاث   تناوله لـه   سـبيل أن يأخـذ املنـتج     
منه ويرتك الالمنـتج وهـذا مـا طالـب بـه اركـون حـني أراد أن يفسـر التـاريخ          

منظومة العلوم اإلنسانية واالعتناء بتدريس علوم اإلنسان واتمع وعلـم   وفق
  . اللسانيات كمثال على هذه العلوم

  
  

                                                

                                                
  



 
 

 
  

 

ان تاثرات نوري جعفر بالرتاث قوية وكثرية جـدا تكـاد تكـون داخلـة       
غلــب كتبــه فلــم تنفــك الشــواهد التارخييــة مــن اغلــب احباثــه وربطهــا كــثريا   ا

باجلوانــب الســايكولوجية كمــا    رؤيتــه الدب اجلــاحظ  والرتبويــة كمــا    
رؤيته للجوانب اتمعية  على حد سواء بل حتى بالعلميـة كمـا   رؤيتـه    

 بـل ، للعالقة بني االدب والفن ووصف الشمس كما مر   فصول الكتـاب 
االصـالة   شـعر   « حتى ربط الرتاث بالقضية الفسلجية كما جـاء   كتابـه  

ابي الطيب املتنيب اصوهلا الدماغية وجذورها االجتماعيـة   ضـوء فسـلجة    
حيث يتبني من عنوان كتابـه هـذا انـه ينظـر اىل شـعر ابـي الطيـب         »بافلوف

  .املتنيب   ضوء فسلجة بافلوف ويستقرأه   ضوء هذه الفسلجة
نــوري جعفــر تكــاد تكــون عالقتــه مــع الــرتاث متينــة جــدا ويريــد ان    ان 

يوصل من خـالل هـذه العالقـة رسـالة اىل اتمـع واملـثقفني ان تراثنـا جيـد         
ــر         ــوري جعف ــدعوة ن ــيس   كــل شــيئ ف ــه ولكــن ل ونســتطيع االعتمــاد علي
للرتاث دعوة تنويرية اي دعوة مبنيـة علـى االعتمـاد علـى اجلوانـب التنويريـة       

ــرت ــرتاث املظلــم     ال ــة جوانــب والســيما ال ــيس اي و  هــذا املبحــث  . اث ول
ــة الصــائبة الــيت دعــا لالعتمــاد عليهــا        بالــذات سنســتقرأ اجلوانــب الرتاثي
 قضية اجلوانب الرتبوية وغريها وقد بني رايه اخلاص هبذه الشواهد مبـا  نصـه  

ــرتاث العربـــي االســـالمي مفعـــم بامثلـــة كـــثرية رائعـــة تتضـــمن اراء   « ان الـ
ــة     و ــة االمهي ــة بالغ ــة ذات مضــامني تربوي ــل  »مواقــف سياســية واجتماعي ونق

نوري جعفر شواهد من الرتاث  متنوعـة وعديـدة   كتبـه كافـة فـتكلم عـن       



 
 

رؤية ابن سحنون اىل التعليم والقابسي وابن مجاعة والغزايل وابـن خلـدون   
ء مـا  ومن امثلة ما ركز عليـه لـدى هـؤال   ، واملاوردي واخوان الصفا واجلاحظ

وامــا النحــو فــال تشــغل  «: نقلــه عــن اجلــاحظ بصــدد تعلــيم النحــو للصــبيان  
قلبهم منه اال بقدر ما يؤديه اىل السالمة مـن فـاحش اللحـن ومقـدار جهـل      

وما زاد عن ، وشيء ان وصفه،   كتاب ان كتبه وشعر ان انشده، العوام
ايـة  ذلك فهو مشغلة عما هو اوىل به ومذهل عمـا هـو ارد عليـه منـه مـن رو     

ومن املالحـظ علـى كـل هـذه      )١(»املثل الشاهد واخلرب الصادق واملعنى البارع
االمثلــة الــيت ييســوقها العالمــة نــوري جعفــر عــدم تعليقــه الكــا  عليهــا بــل   
يكتفي بنقلها عن مصادرها فقـط وجيمعهـا سـوى بعـض التعليقـات البسـيطة       

عنـها كـثريا   اما   اجلوانب النفسـية   الـرتاث فقـد عـرب     ، وذلك لوضوحها
سـايكولوجيا ادب  «كما راينا لدى اجلاحظ حيث افرد له كتابا كامال امسـاه 

ســبق وان تناولنــاه كــذلك تنــاول كــثريا دراســات مستفيضــة حــول   »اجلــاحظ
سايكولوجيا رسائل اخـوان الصـفاء حيـث قـارن نـوري جعفـر مـا جـاء لـدى          

او االفكار وبـني  اخوان الصفاء   نشوء املدركات العقلية او املفاهيم اردة 
ما جاء لدى عـامل الـنفس السويسـري الراحـل بياجيـه حيـث كتـب اخـوان         
الصفا العبارات الدقيقة التالية اليت ال ختتلف من حيث اجلـوهر عمـا كتـب    

واعلـم  «بياجيه نفسه الذي تفصله عنهم فرتة زمنية طويلة جتاوزت الـف عـام   
ما رأوا االشخاص مثـل   يا اخي بان احلكماء ملا نظروا اىل املوجودات فاول

ثم فكـروا فـيمن مل يـروه مـن النـاس املاضـني والغـابرين        ، زيد وعمرو وخالد
مجيعا فعلموا ان كلهم تشملهم الصورة االنسانية وان اختلفوا   صـفاهتم  

ومـا شـاكلها مـن الصـفات      ..مـن الطـول والقصـر والسـواد والبـيض والسـمرة      

                                                
  



 
 

انسـان ومسـوا االنسـان نوعـا     اليت ميتاز هبا بعضـهم مـن بعـض فقـالوا كلـهم      
ثم رأوا شخصا .الننه مجلة االشخاص املثقفة   الصور املختلفة باالعراض

اخر مثل محار زيد واتان عمرو وجحش خالد فعلموا ان الصورة احلماريـة  
ثـم رأوا فـرس زيـد وحصـان عمـر ومهـر       ، تشملها كلـها فسـموها ايضـا نوعـا    

وعلـى  ، فسـموها ايضـا نوعـا   ، خالد فعلموا ان صورة الفرسية تشـملها كلـها  
هذا القياس سائر اشخاص احليوانـات مـن االنعـام والسـباع والطـري وحيـوان       

ثـم  ، املاء ودواب الرب كل مجاعة منها تشـملها صـورة واحـدة مسوهـا نوعـا     
ــم ، تفكــروا   مجعهــا فعلمــوا ان احليــاة تشــملها كلــها فســموها احليــوان    ث

واعهـــا فعلمـــوا ان النمـــو نظـــروا اىل اشـــخاص أخـــر كالنبـــات والشـــجر وان 
ثم رأوا اشياء أخر مثل احلجر واملـاء  ... والغذاء يشملها كلها فسموها النامي

ثـم اهنـم   ...والنار واهلواء والكواكب وعلموا اهنا كلها اجسام فسموها جنسـا 
وجدوا اشياء شتى تقـع علـى شـيء واحـد مل يـتغري   ذاتـه بـل مـن اجـل          

مثـال ذلـك رجـل يسـمى      .ملضـاف اضافته اىل اشياء شـتى فسـموها جـنس ا   
ابا وابنا واخـا وزوجـا وجـارا وصـديقا وشـريكا ومـا شـاكلها ثـم اهنـم وجـدوا           
امساء اخر معانيها غري معاني مـا تقـدم ذكرهـا مثـل فـوق وحتـت وههنـا ومـا         

ثـم وجـدوا امسـاء    ، شاكلها من االمسـاء فجمعوهـا ومسوهـا جـنس االيـن     
هر وسـنة وحـني ومـدة ومـا     أخر معانيهـا غـري معـاني مـا ذكرنـا مثـل يـوم وشـ        

ولكـــن  )١(»شـــاكلها مـــن االمســـاء فجمعوهـــا كلـــها ومسوهـــا جـــنس املتـــى 
املالحظ على هذه الفقـرة الـيت ينقلـها نـوري جعفـر عـن اخـوان الصـفا انـه          
يـذكر مقارنـة مـا ورد لـديهم مـن علـم   الـنص اعـاله ومـا ورد لـدى العـامل            

دهــا بياجيـه والــيت  السويسـري بياجيــه ولكنـه ال ينقــل نـص الفقــرة الـيت اور    

                                                
   



 
 

ــديهم وهــذه        ــدى اخــوان الصــفا بــل اكتفــى بنقــل مــا ورد ل تشــابه مــا ورد ل
  .مؤاخذة نأخذها على نوري جعفر

وهـو موضـوع اسـتاثر جبهـود فئـة مـن       (وبصدد العالقة بني اللغة والفكر  
اعلـم  «كتب اخوان الصفا ) ابرز علماء النفس وخباصة   االحتاد السوفيييت

ناطقة اذا استعانت هبا القـوة املفكـرة   النيابـة عنـها       ان من شأن القوة ال
اجلــواب واخلطــاب ان تؤلــف الفظــا مــن حــروف املعجــم بنغمــات خمتلفــة    

ثم تضمن تلك االلفاظ املعاني اليت هي مصورة . السمات اليت هي الكالم
فتدفعها عند ذلك اىل القوة  املعربة لتخرجها اىل اهلواء ، عند القوة املفكرة

، وات املختلفــة   اللغــات لتحملــها اىل مســامع احلاضــررين بــالقرب  باالصــ
فتكون تلـك االلفـاظ مـن احلـروف املختلفـة االشـكال والسـمات كاالجسـاد         
املركبة من االعضاء املختلفة وتكون تلك املعاني املضـمنة   تلـك االلفـاظ    
كاالرواح هلا الن كل لفظـة ال معنـى هلـا فهـي مبنزلـة جسـد ال روح فيـه او        
كل معنى   فكر النفس ليس له لفظة تعرب عنه  فهو مبنزلة روح ال جسـد  

لــو اســتبدل اخــوان : وقــد علــق نــوري جعفــر عــن هــذه الفقــرة بالتــايل  )١(»لــه
ــرة مصــطلح    ــا  »جهــاز الصــوت«الصــفا مبصــطلح القــوة الناطقــة والقــوة املعب مل

احلديث اختلف رايهم   قضية العالقة بني اللغة والفكر عن الراي العلمي 
كتـب  ) :١٩٣٤-١٨٩٦(الـذي يقـرتن باسـم عـامل الـنفس السـوفيييت فيكـوتزكي       

ــه      ــوتزكي   كتابـــه الـــذي ترمجـــة عنوانـ العبـــارات   »الفكـــر واللغـــة  «فيكـ
يعرب معنى الكلمة عن رابطة التالحم العضوي بني الفكـر والرمـوز   «:/التالية

 .ية   ان واحدالذي تشري اليه تلفظا وبالكتابة الن املعنى ظاهرة لغوية وفكر
فالصوت املنطوق به دون معنى هو صوت اجوف مبهم او اعجـم ال يـدخل   

                                                
  



 
 

ــة    .وكــذا احلــال   الرمــز املكتــوب ،   حيــز اللغــة ــاملعنى مــن هــذه الزاوي ف
ــها        ــد وتعمــيم حتمل ــة علــى هيئــة جتري ــة تعــرب عــن الصــور الذهني ظــاهرة لغوي

، ريـة دون منـازع  فهو من هذه الناحية عملية فك، االصوات والرموز املكتوبة
معنــى هـــذا ان الصـــوت او االشـــارة املكتوبـــة ظـــاهرة فكريـــة اذا نظرنـــا اىل   
الكلمة من ناحية كوهنا اداة التعبري حتدثا وبالكتابة اليت حتمل ذلك املعنـى  
الــذي لــواله ملــا اعتــرب ذلــك الصــوت وتلــك االشــارة املكتوبــة ضــمن حــدود  

ت منطـوق بـه فهـي    اما الكلمة من حيث هـي رسـم مكتـوب او صـو     .اللغة
ظاهرة لغوية اذا نظرنا اليها من حيث كوهنـا االداة االجتماعيـة الـيت حتمـل     

ــاس   ــد  .الفكـــر وجتســـده وتوضـــحه وتنقلـــه بـــني النـ ــان واحـ فالكلمـــة اذن كيـ
متماسك فكري واداة   الوقت نفسه تعرب عن الفكر علـى هيئـة صـوت او    

مـة نـوري جعفـر    وهنـا ااسـتطاع العال   )١(»وهذا هو جوهر اللغة، رمز مكتوب
ان يضع مقارنـة مجيلـة جـدا بـني مـا جـاء لـدى اخـوان الصـفا   رسـائلهم           
وبني ما جاء لدى فيكـوتزكي وبالتـايل نسـتطيع ان نـتلمس هـذه املقارنـة مـن        

  .النصني الذين اوردنامها   اعاله
ــول      ــا حـ ــفا الـــيت اوردوهـ ــوان الصـ ــات اخـ كـــذلك يعلـــق علـــى مالحظـ

ا مالحظـات ادق مـن املالحظـات الــيت    االعصـاب احلسـية   رسـائلهم باهنـ    
-١٥٩٦(ابــداها الفيلســوف الفرنســي وعــامل الفســلجة والرياضــيات ديكــارت  

وان ديكـارت لـو   ، الذي جـاء مـن بعـدهم مبـا ال يقـل عـن سـتة قـرون        ) ١٦٥٠
اطلع على مالحظات اخوان الصفا لتجنب ارتكاب اخطاء شـنيعة   عـامل   

ع عشــر عنــدما فنــدها بشــكل   الفســلجة بقيــت مســلما هبــا اىل القــرن التاســ  
ــولر    ــاني مـ ــلجة االملـ ــامل الفسـ ــربي عـ ــلجة  ) ١٨٥٨-١٨٨٠( خمتـ ــامل الفسـ وعـ

                                                
  



 
 

ونص كالم اخـوان الصـفا الـذي     )١()١٨٥٩-١٧٩٠( االسكتلندي مارشال هول
ينتشر من مقدم الـدماغ   «علق عليه نوري جعفر بالكالم الوارد   اعاله هو

وتنسـج   اجـزاء جـرم    عصبات لطيفـة لينـة تتصـل بـاحلواس وتتفـرق هنـاك       
ــوت   ــدماغ كنســيج العنكب ــن اجــزاء      ، ال ــات م ــة احملسوس ــاذا باشــرت كيفي ف

احلــواس وتغــري مــزاج احلــواس عنــدها وغريهتــا عــن كيفياهتــا وصــل ذلــك      
ــاك     –التغــيري اىل تلــك االعصــاب    ــدماغ والــيت منشــها هن ــدم ال الــيت   مق

تمـع رسـائل   فتتجمع اثار احملسوسات كلها عند القـوة املتخيلـة كمـا جت    -كلها
اصــحاب االخبــار عنــد صــاحب اخلريطــة فيوصــل تلــك الرســائل كلــها اىل    

ــه    . حضــرة امللــك ثــم ان امللــك يقرأهــا ويفهــم معانيهــا ثــم يســلمها اىل خازن
فهكـذا حكـم القـوة املتخيلـة اذا     . ليحفظها فيحفظها اىل وقـت احلاجـة اليهـا   

اسـة دفعتـها   اجتمعت عند اثار هذه احملسوسـات الـيت ادت اليهـا القـوة احلس    
القــوة احلساســة اىل القــوة املفكــرة الــيت مســكنها وســط الــدماغ لتنظــر فيهــا    
وترى معانيها وتعرف حقائقها ومضارها ومنافعها ثم تؤديها اىل القـوة احلافظـة   

وكـذلك يقـع نـوري جعفـر هنـا بعـدم االشـارة         )٢(»لتحفظها اىل وقت التذكار
ن الصـفا ممـا دفـع نـوري جعفـر      اىل ما قاله ديكارت مناقضا ملا ورد لدى اخوا

اىل ان يعلق تعليقه انف الـذكر حيـث كـان مـن االجـدر بالعالمـة ان يـذكر        
النص الديكارتي ويقارنه بالنص االخواني كي يتضح للمتلقـي مـا وقـع فيـه     

  .ديكارت من خطأ شنيع
ــرتاث كــثرية ذات مضــامني تربويــة     كمــا ســاق نــوري جعفــر رؤى مــن ال

  :/قسام منهاهامة قسمها اىل عدد من اال

                                                
  
  



 
 

  العالقات الودية اليت تتخطى اختالف الراي -١
 مواقف تثري االعجاب -٢
 قول احلق   املواقف احلرجة -٣
جدليـــة او ديالكتيـــك الظـــواهر االجتماعيـــة وهـــذه الظـــاهرة بالـــذات   -٤

 تناولناها   سايكولوجيا ادب اجلاحظ   نظر نوري جعفر
 االهنماك   الدراسة بشكل منقطع النظري  -٥
ن نــوري جعفــر يســوق امثلــة مــن الــرتاث تشــدد علــى  فنــرى كيــف ا -٦

جوانب اختالف الراي مع العالقات الودية وهو جانب حـداثوي    
 .رمسه احلاضر

  

  : ومن املواقف اليت تثري االعجاب اليت قدمها نوري جعفر مايلي
ان مصـعبا قـد شـرب     -وهو حيـارب مصـعبا  –قيل لعبد امللك بن مروان 

لو علم مصـعب ان املـاء يـنقص مـن مروءتـه مـا        فقال عبد امللك وا.اخلمر
    )١(روي منه

  
  
  
  
  

                                                
  



 
 



 
 

  
 

  
  
  

 
 

  
العربيــة (يقصـد باللغـة الكلمـات الـيت يســتعملها النـاس حتـدثا وبالكتابـة        

ت واليت ينفرد هبا النوع اإلنسـاني مـن دون سـائر املخلوقـا     )الفرنسية وغريها
وحمتـوى أو مضـمون   ) )١(مراكز خميـة لغويـة  (ألهنا تستلزم أدوات فسلجية 

طبعـا الـدليل املـادي علـى      )٢(الكلمات نفسها تفتقر إليها احليوانـات مجيعهـا  
إن اللغة تفتقر إليها احليوانات هو اسـتحالة تعلـيم احليوانـات اللغـة بالشـكل      

خيـة اللغويـة مـن جهـة     الذي يتعلمها اإلنسان وذلك الفتقارهـا إىل املراكـز امل  
ــرة         ــات   ســن مبك ــهم احليوان ــذين اختطفت ــال ال ــد األطف ــة عن ــدان اللغ وفق
وعاشـوا بينـها فـرتة طفولتــهم األوىل وذلـك الفتقـارهم إىل البيئـة االجتماعيــة       

                                                
  





 

  



 
 

فاللغـة إذن ذات ركـنني متميـزين    ) )١(الكلمـات ( اليت تزودهم مبحتـوى اللغـة  
حملتـوى االجتمــاعي البـد مــن   ومـتالمحني مهـا األســاس املـادي اجلســمي وا   

  .توافرمها معا حلدوثها
  

 
وهنا حيدد العالمة نوري جعفر الكيفية الـيت نشـأت هبـا اللغـة وتكيفـت      

  :مع الوسط اإلنساني واليت استشفيناها من فكره  وكالتايل
نشأت اللغـة    جمـرى حيـاة اإلنسـان االجتماعيـة البدائيـة علـى هيئـة         

  .مةأصوات مبه
نشأت اللغة   جمرى نشاط اإلنسان االجتماعي أثنـاء مغالبتـه الطبيعـة    
بعد أن نضجت معها وبتأثريها ومتهيدا هلا إمكانيـات فسـلجية خاصـة تتعلـق     

 .)٢(باجلهاز العصيب املركزي وجهاز النطق
وقــد ثبــت أن الكلمــات البدائيــة األصــوات املبهمــة مبقاييســنا احلديثــة الــيت    

اعتبارا مـن إنسـان بكـني الـذي عـاش قبـل زهـاء        (ات املنقرضة استعملتها البشري
ألـف سـنة    ١٠٠الذي عاش قبل حـوايل   لنصف مليون سنة وحتى إنسان نندر تا

كانت غري متميزة املقاطع اقـرب إىل األصـوات احليوانيـة منـها إىل كـالم البشـر       
 .املألوف   الوقت احلاضر وذلك لبدائية جهاز النطق بالدرجة األوىل

                                                
 





 

  



 
 

أخــذت تتســم بالوضــوح والدقــة تــدرجييا مــع تطــور اإلنســان وتكامــل    ثــم 
نضج حنجرته وحباله الصوتية وتكامل تطـور مراكـزه املخيـة اللغويـة إىل أن     

 .وصلت إىل وضعها الراقي احلديث
واللغة مثل الكائن احلي تنشا وتتطور وفق ظروفها البيئية ووفق حاجـات  

جنــد مــثال غــزارة مفــردات اللغــة  الســكان احمللــيني الــذين يســتعملوهنا وهلــذا
وتعدد أمساء احليوانات والنباتات والظواهر واألشياء كلـها ختتلـف بـاختالف    

كلمــة  ٤٠فلــدى االســكيمو مــثال أكثــر مــن  .البيئــات الطبيعيــة واالجتماعيــة 
ولـدى العـرب مـا يزيـد عـن ذلـك         . تصف الثلج بتعدد أشـكاله وموامسـه  
الشــعوب املتخلفــة   تطورهــا   وعنــد. وصــف الســيف أو الفــرس أو اجلمــل 

املـدركات  (االجتماعي مقدار ضئيل من الكلمات اليت تعترب من اـردات  
و  كــثري مــن اللغــات املعاصــرة يتعــذر وجــود أمســاء    .)Conceptsالعقليــة

ــيات    ــيارة مـــثال وللمصـــطلحات   الفيزيـــاء النوويـــة أو الرياضـ ألجـــزاء السـ
 .العالية

ــة عنــد نشــوء     باســتطاعة اللغــات أن تواكــب ســري   ــة احلديث ــم واملدني العل
 . احلاجة إليها بارتفاع املستوى الثقا  للمجتمع الذي يستعملها

مـن غــري اجلــائز علميـا تقســيم اللغــات املعاصـرة إىل بدائيــة وراقيــة علــى     
ــار       ــذا االفتق ــة واحلضــارية الن ه ــدان األوىل للمصــطلحات العلمي أســاس فق

فقد مـر زمـان كانـت فيـه     .يزول بزوالهناجم عن التخلف الثقا  للسكان وانه 
اللغات األوربية الكربى الفرنسية واالنكليزية واألملانية والروسية مثال مفتقـرة  

وكمـا إن هـذه اللغـات تطـورت بتطـور      . إىل املصـطلحات العلميـة واحلضـارية   
ثقافة شعوهبا فكذا احلال   اللغات األخرى اليت هي دوهنا مبستوى التطـور  

 .ختلف الناطقني هبا حضاريا االجتماعي بفعل
التقــدم العلمــي واحلضــاري لــه بــالغ األثــر   التطــور اللغــوي مــن حيــث  



 
 

  .غزارة املفردات العلمية واحلضارية على كل حال
إذن فاللغـة تتطـور بفعـل التطــور احلضـاري للمجتمعـات ووفـق احلاجــات       

ضــارة واللغــة تعتــرب األس الــذي تعتمــد عليــه احل.امللحــة للتعــبري عــن األشــياء
وتطورهـا مسـتقبال وهـذا يـبني هنضــوية تفكـري رجـل كالعالمـة نـوري جعفــر         
أوىل اهتماما كبريا بفلسفة اللغة كأساس لتطور اتمعـات وكمـا سـنرى      

  .بقية الفصل
  

 
كمــا وتعتــرب اللغــة مــن املــدركات احلســية اهلامــة علــى نشــوء احلضــارة      

للغـة األثـر البـالغ   إشـاعة حضـارةامة      والتجاوب اإلنساني بـني اتمعـات ف  
كـذلك فـان اللغـة تـدل     ، وهي الوسـيلة األسـاس لـنمط الـتفكري لـدى األمـم      

ــدى األمــة          ــا ازدادت ل ــة وكلم ــه األم ــذي تتجــه إلي ــور ال ــاس التط ــى مقي عل
ــى        ــدل ذلــك عل املصــطلحات املعــربة عــن آالمهــا وآماهلــا وتطلعاهتــا كلمــا ت

ايات املعرفيـة تراتبيـات زمنيـة تبـدأ مـن      فللغ) املعر ( تطورها االبستمولوجي
اللغة عند تطورها وتبلغ أقصى الغايات   نشوء املعارف على يـد اللغـة مـن    
ــا للحضــارة      هــذه املنطلقــات اهــتم املفكــرون باللغــة واعتربوهــا هاجســا تطويري

حيــث احتلـت اللغــة منـذ نشــوئها و  جمــرى   ، ولنشـوئها علــى مـر األزمــان  
ــا املكــــان األول واال  ــاة اإلنســــان و  عالقاتــــه ببعضــــه     تطورهــ هــــم   حيــ

واللغة   حقيقتها هي اليت جعلت اإلنسان يتخطى حدود خربتـه  .وبالطبيعة
الشخصـية املباشـرة النامجـة عـن احتكاكــه املباشـر بالطبيعـة ويتخطـى معهــا        

ومكنتـه مـن   . اليت يرثها عن أسـالفه ، أيضا خربة النوع اإلنساني البيولوجية
ه وتوحيــدها   جمـرى مشــرتك جعــل تــداول اخلــربة  تنسـيق جهــوده مــع غــري 



 
 

وقد احدث هذا تبدال جـذريا ونوعيـا    .ممكنا بني األفراد واتمعات واألجيال
  تكوين اخلربة الفردية عند اإلنسان بشكل ختطى حدود ما هي عليه لدى 

فلـيس   متنـاول احليـوان الراقـي سـوى خـزون انطباعاتـه         :احليوانات الراقيـة 
ــه   ، الطبيعــة الــيت يعــيش فيهــا   احلســية عــن  الــيت اكتســبها   جمــرى حيات

اليومية الفردية واليت يفنى بفنائـه   حـني إن اإلنسـان مـزود خبـربة األجيـال       
أي ان اللغـة  :املنطـوق هبـا واملدونـة    ، السابقة اليت يكتسبها عن طريـق اللغـة  

ــال ومــن         ــات واألجي ــرب اتمع ــاعي ع ــرتاث االجتم ــل ال ــة تنق أداة اجتماعي
ــراد  ، شـــخص إىل شـــخص باحلـــديث  ــار الفكريـــة لألفـ أو الكتابـــة وان اآلثـ

  .واتمعات ال تفنى بفنائها
وهنــا يعتــرب العالمــة نــوري جعفــر إن   الكلمــة أيــة كلمــة   أيــة لغــة    
ــها الفكــري        ــة باإلضــافة إىل جانب ــب انفعالي ــادة مشــحونة جبوان تكــون   الع

أو يكتبــها وبالنســبة أيضــا معناهـا خمتلفــة العمــق بالنسـبة ملــن يتحــدث هبـا    
تـرتبط بالنسـبة البـن     »سـيف «و »صـحراء «و »مجل«للسامع والقارئ فكلمة 

) مـع اخـتالف واضـح بـني القبائـل وبـني أفـراد كـل منـها         (الصـحراء عمومـا   
ــة     ــه اليومي ــة حســب أثرهــا الســابق   جمــرى حيات ، مبشــاعر ســلبية أو اجيابي

ويتجلـى  ، مـادي حمسـوس   كوهنا اسم لشـيء  :باإلضافة بالطبع إىل دالالهتا
تشبع الكلمات باملشاعر   الشعر واألدب عموما وهلذا فـان ترمجـة الـرتاث    
األدبي وخباصة الشـعر مـن لغـة إىل لغـة أخـرى تقتصـر   أفضـل الضـروف         
علـى اجلوانـب الفكريـة الضـيقة وتـرتك وراءهـا ثـروة ضـخمة مـن املشـاعر ال           

وتصـبح ترمجـة    ،أخـرى تقوى علـى نقلـها مـن لغتـها االصـلية إىل أيـة لغـة        
ــة الــيت ال      املعنــى نفســه   حكــم املســتحيل   حالــة االســتعماالت اازي
يقتصـر غموضـها علـى الرتمجــة مـن لغـة إىل أخـرى وإمنــا هـو يتضـح أيضــا         



 
 

من ذلك مثال ما روته كتب األخبار العربية مـن   .)١(لدى أبناء اللغة الواحدة
قــال أتيــت اجلمحــي   إن رجــال: منــها مــثال: قصــص طريفــة   هــذا البــاب 

ــزوج هبــا    ــرأة أردت الت ــال.أستشــريه   ام ــال     :فق أقصــرية أم غــري قصــرية؟ ق
أردت بقــويل !! كأنــك مل تفهــم مــا قلــت  :فقــال يل.فلــم افهــم ذلــك :الرجــل

وذكر رواة العرب أيضـا  .... .قصرية أهي قصرية النسب تعرف بابيها أو جدها
لـو إن ثوبـك   : فقـال لـه  إن عبد ا بن سالم رأى على رجـل ثوبـا معصـفرا    

هذا   تنور اهلك أو حتـت قـدرهم كـان خـريا فـذهب الرجـل واحـرق ثوبـه         
فلما بلغ ذلك عبد ا قـال مـا أردت هـذا بـل قصـدت لـو صـرفت مثنـه إىل         

وذكروا أيضا إن امرأة وقفت على . دقيق ختبزه أو حطب تطبخ به كان خريا
مـا أحسـن مـا     :فقـال . قيس بن عبادة فقالت أشكو إليـك قلـة الفـأر   بـييت    

  .)٢(درت عن حاجتها املئوا بيتها خبزا ومسنا وحلما
  

 
  :وهنا يضع نوري جعفر تفسريات عدة هلذا املوضوع ومنها

  

 
ــاطق تواجــدها        ــة ومن ــة اللغوي ــر ااملراكــز املخي ــوري جعف حيــث يفصــل ن

قـد ثبـت علميـا ان النشـاط العصـيب االعلـى او       وصالهتا بالبصـر والسـمع و  
احليـــاة العقليـــة يرتكـــز عنـــد االنســـان   منـــاطق او مراكـــز الكـــالم املخيـــة   

 »الفصـيني اجلبـهيني  «املوجودة   القسم االمامي االعلى من القشرة املخيـة  
                                                

 
 

  



 
 

او احليـاة  (كما ثبت ايضا ان هذا النشاط يـؤثر   النشـاط العصـيب االدنـى     
االقسـام  (االنسان الذي يرتكز   االقسـام الـدنيا مـن الـدماغ      عند) االنفعالية

ويتــاثر بــه وان هنــاك تــاثريا متبــادال بــني النشــاط املخــي   ) الواقعــة حتــت املــخ 
اللغوي الذي ينفرد به االنسان وبني النشاط املخي احلسي الذي تشرتك فيـه  
ــات الراقيــة االخــرى مــن جهــة وبــني النشــاط العصــيب      مــع االنســان احليوان

  .االدنى من جهة اخرى
كما ويشري نـوري جعفـر اىل ان الـتفكري غـري ممكـن احلـدوث دون سـند        

معنـى هـذا ان مـن    .من االدراك احلسي الذي هو مصدره الـذي ميـده مبحتـواه   
غري املستطاع ان نعـزل عـزال تامـا عمليـة الـتفكري اـرد عـن عمليـة االدراك         

ث كما بينـا لـيس حسـيا    احلسي واالدراك احلسي  نفسه عند االنسان احلدي
فــاالدراك .صـرفا مبعنـى انـه غـري مــرتبط بشـكل او بـاخر باجلانـب االجتمـاعي        

ونـرى نــوري  ١احلسـي اذن هـو منطلــق الـتفكري اــرد وهـو الــذي ميـده مبحتــواه     
ــذكر      جعفــر يفصــل تفصــيال دقيقــا املراكــز املخيــة اللغويــة وحيــدد مهامهــا وي

ة دمـاغ االنسـان وحيـدد مـن     جتارب كثرية اجراها علماء غربيون ختص فسـلج 
ومــن (خــالل كالمــه بــان وظيفــة الكــالم الــيت ينفــرد هبــا االنســان فســلجيا   

تستلزم مسـامهة او اشـرتاك القشـرة املخيـة باسـرها مـع       ) الناحية االجتماعية
ــن حيــث التخصــص الضــيق باحــد         ــرتبط   االصــل م ــة ت ان هــذه الوظيف

طورت مسـالة اللغـة عنـد    ويذكر نوري جعفر كيف ت. املراكز املخية الكالمية
االنسان ابتداء مـن انسـان ننـدرثال وحتـى الوضـع احلـايل مـن حيـث وجـود          
ــا     سلســـلة طويلـــة مـــن التحـــوالت اجلســـمية واالجتماعيـــة الـــيت مـــرت هبـ
البشريات املنقرضة ويثبت نوري جعفر بوجود صلة وثيقة وتـاثريا متبـادال     

                                                
   



 
 

اكــز املخيــة اللغويــة جمــرى عمليــة التطــور البيولــوجي واالجتمــاعي بــني املر
املركــز املخــي اللغــوي احلركــي املخــتص بنطــق الكلمــات واملركــز    ( الثالثــة

احلنجـرة  (املخي اللغـوي البصـري املخـتص بقـراءة الكلمـات وجبهـاز النطـق        
املعـاني  (مـن جهـة وبـني حمتـوى اللغـة      ) واللسان والشفتني واحلبال الصوتية

  .من جهة اخرى) قروءةاليت حتملها الرموز اللغوية املتحدث هبا وامل
   

 
ويــذكر فيــه نــوري جعفــر اشــارات حــول كيفيــة نشــوء عضــالت خاصــة  
ــض        ــز مــن بع ــة كلمــات مبهمــة تتمي ــة علــى هيئ ــالنطق باالصــوات البدائي ب
الوجــوه عــن اصــوات احليوانــات الراقيــة وتشــبهها مــن حيــث االســاس مــن   

  . مل فكرا معيناناحية كوهنا صيحات مبهمة ال حت
بــل هــي تعــرب عــن اشــياء ماديــة حمسوســة تعــبريا بــدائيا وعــن حــاالت     
انفعالية خاصة ويبني نوري جعفر كيف ان هذه العضـالت   االصـل متثـل    
ــئولة عـــن االســـتجابات احلركيـــة    امتـــدادا لعضـــالت اجلســـم االخـــرى املسـ

د  قيامـه هبـذا   ااملتعددة والفورية اليت ميارسها اجلسـم   ارتباطاتـه البيئيـة عنـ    
وهكــذا يـبني نــوري جعفـر هــذه   . العمـل او ذاك اثنــاء تكيفـه للبيئــة املعاشـية   

  .االمور الفسلجية ويتوسع   عملية شرحها كثريا
  

 
  

ويبني نوري جعفـر مـن خـالل هـذه الفقـرة البحثيـة ان اجلمـادات لـديها         
ث عـن املطـر والريـاح تـتكلم عـن اقـرتاب       فالسـحاب يتحـد  ، لغة خاصة هبـا 

العاصفة واحننـاء اغصـان االشـجار يـنيبء عـن هبـوب النسـيم والـدخان يـدل          



 
 

ومثــال اخــر علــى لغــة   )١(.غــري ان هــذه اللغــة تــنيبء وال تتحــاور . علــى النــار
لو ان شخصـا يلـوح مـن بعيـد باحـدى يديـه بشـكل يـثري          :االشارات املالوفة

او غـري  (اىل تلـويح اليـد موقـف غـري املكـرتث      فاذا وقف من ينظـر   .االهتمام
فــان هــذا التلــويح يصــبح عنــده جمــرد حركــة      )املهــتم او غــري املعــين بــه 

امــا اذا جلــب ذلــك  . اهلــواء املالمــس غــري ذات امهيــة او داللــة او مغــزى  
التلويح باليد اهتمام من ينظر اليه واصـبح ذا داللـة عنـده فانـه يقـف موقـف       

ام انه حيذر مـن   أهذا الشخص يستغيث؟ :فيسال نفسه :املهتم بتفسري معناه
الغاثتـه ويبتعـد عنـه   احلالـة      ،فيقرتب منـه   احلالـة االوىل   خطأ حمدق؟

معنـى هـذا انـه خيتـار احـد      ، الثانية لتفادي اخلطـر احملتمـل الـذي حيـذره منـه     
ومثـال  ، موقفني متنافرين ازاء ذبذبات   اهلواء متماثلـة مـن الناحيـة املاديـة    

ر جيري هذا ارى مـن بـني االف االمثلـة الـيت تزخـر هبـا احليـاة يتضـح         اخ
مـن تـوافر   ) و  لغـة التخاطـب بالكلمـات   (ايضا انه ال بد   لغة االشارات 

شخصني على االقل احدمها الذي تصدر عنه االشارة والثاني الـذي توجـه   
ل فكـري  االشارة اليـه وان االشـارة هـذه او الرسـالة ال تتحـول اىل اداة اتصـا      

بينــهما اال اذا فهمهــا الشــخص الثــاني بــاملعنى الــذي يقصــده االول وكيــف   
امـا اذا فسـر معناهـا علـى وجـه اخـر فـان الصـلة الفكريـة           .سلوكه وفق ذلك

  .تنقطع بينهما ومل تعد الرسالة اداة اتصال
واالشارات اليت هي من هذا القبيل يستحيل حصـرها وادواهتـا متعـددة    

خرى قد تقوم هبا اليـد احيانـا وقـد يقـوم هبـا الفـم       يستحيل حصرها هي اال
او احلاجبان او اللسان او الرجل او الراس باالضـافة اىل االدوات املصـنوعة   

  .اليت تستحيل االحاطة هبا وقد تقوم بالتقاطها العينان او االذنان

                                                
  



 
 

وهنـا وبعــد هــذا الشــرح العلمــي الــدقيق يــاتي نــوري جعفــر ليــزاوج مــرة   
ما توصل اليه العلم احلديث حيث يقول املرحوم نـوري  اخرى بني الرتاث و

يلوح تارخييا ان النار والدخان كانا اكثر االشـارات اللغويـة اسـتعماال     «جعفر
فقـد اوقـدت النــار لـيال   العــراء او      .  التخاطـب   اتمعـات البدائيــة  

تــه االمـاكن املرتفعــة ليهتـدي هبــا السـائرون وقصــة حـامت الطــائي معروفـة وابيا     
  :/مشهورة

 
 

  
   

 
  

   واما الدخان فقد استعمل هنارا للغرض نفسه بالنظر النتفاء احلاجـة اىل
  .)١(استعمال النار بفعل ضوء الشمس

  

  
تنقلــها حاســة الســمع والرمــوز املكتوبــة املرئيــة  وتؤلــف االصــوات الــيت 

مايســميه بعـض علمـاء الفسـلجة املنظومــة    ، الـيت تنقلـها حاسـة البصـر    
  .االشارية الثانية اليت ينفرد هبا االنسان وحده

ــات الراقيــة بانــه ميتلــك    باالضــافة اىل (فاالنســان ينفــرد دون ســائر احليوان
منظومــة ) حليوانــات الراقيــةمنظومــة التاشــري احلســي الــيت يشــرتك فيهــا مــع ا 
وباالستناد اليهـا وبالعمـل   ، اشارية كالمية نشات بعد املنظومة احلسية تارخييا

وقـد احتلـت اللغـة ومنـذ نشـوئها و  جمـرى تطورهـا        . جنبا اىل جنب معهـا 
املكان االول واالهم   عالقات االنسان مع البيئة احمليطة واخذت الكلمات 

االشــارات احلســية وحتــل حملــها وتســـتثري     مبــرور الــزمن تعــرب عــن مجيــع      
                                                

  



 
 

ويركز نوري جعفر رمحه ا  .االجابات الفسلجية اليت تستثريها مسمياهتا
علــى ان اللغــة نشــأت وتطــورت تأرخييــا جنبــا اىل جنــب مــع نشــوء ظــروف    

اي ان اللغة من حيث هـي ظـاهرة اجتماعيـة     )١(العيش االجتماعية وتطورها
ن االجتمــاعي و  زخـم مغالبــة الطبيعــة  مت نشـوؤها   جمــرى نشـاط االنســا  

وبسببه بعد ان نضجت معها وبتاثريها ومتهيدا هلا امكانيات فسـلجية خاصـة   
تتعلق باجلهاز العصيب املركزي وجهاز النطق وحاسيت السمع والبصر وهيئة 

  .اجلسم عموما وخباصة اليدان والقدمان
ن قـدرة االنسـان   ثم يبني العالمة جعفر ارتباطات اللغة بايولوجيا حيث ا

علــى الكــالم تــرتبط بايولوجيـــا كمــا يــرتبط الكـــالم نفســه بتطــور اجلهـــاز        
العصـيب املركــزي وخباصـة القشــرة املخيـة الســيما الفصـان اجلبــهيان وبتطــور     
احلـواس الســيما الســمع والبصـر وانتصــاب القامــة وتطـور القــدمني واليــدين    

وهــي :تســاع وظائفــه وخباصــة موقــع االهبــام بالنســبة الصــابع اليــد االخــرى وا 
  .ظواهر اجتماعية تارخيية النشاة وان كانت جسمية الرتكيب

  

  
و  هــذا املبحــث يعطــي نــوري جعفــر توصــيف بــايلوجي لوجــود ثالثــة   
مراكـز خميـة لغويـة   القسـم االمـامي االعلـى مـن القشـرة املخيـة االيسـر           

ن عند اقلية ضئيلة لدى اغلبية الناس و  الفص اجلبهي لنصف الكرة االمي
ويشـرح  .تستعمل يدها اليسرى   الكتابـة واسـتعمال االدوات  % ٥ال تتجاوز 

ــد ان      ــا يؤكـ ــوت كمـ ــة حـــدوث الصـ ــذا املبحـــث طريقـ نـــوري جعفـــر   هـ
الدراسـات الفسـلجية احلديثــة دلـت علــى ان املراكـز املخيــة اللغويـة هــذه ال      

بني الـدكتور ان  كما يـ ، تنمو مجيعا بشكل متناسق عند الطفل بعد الوالدة
                                                

  



 
 

ــدى       ــة موجــودة ل ــة خلقي القــدرة علــى تعــاطي الكلمــات ليســت صــفة فطري
االنسان منذ الـوالدة بـل تـاتي باملعايشـة مـع احملـيط كمـا ان االصـوات الـيت          
تنبعــث مــن الطفــل بعــد الــوالدة مباشــرة هــي اصــوات بايولوجيــة حبتــة غــري   
ــذا بشــكل ملحــوظ          ــات ويتضــح ه ــرار اصــوات احليوان ــى غ  متعلمــة عل

حـاالت االطفــال الـذين عاشــوا منـذ طفولتــهم االوىل بـني احليوانــات عنــدما     
 ، )١(تعـذر علــيهم تعلــم الكــالم بعــد ان اعيـدوا اىل احضــان اتمــع كمــا ســنرى   

هـذا يعــين ان االســاس الفسـلجي للكــالم وان كــان شـرطا ال بــد منــه حلــدوث     
ري كـاف فـال بـد    القدرة على النطق بالكلمات بالفعل وقراءهتا اال انـه لوحـده غـ   

مـن جمتمــع ميـارس فيــه الطفــل امكانياتـه الفســلجية عــن طريـق التعــبري الفعلــي      
وهنا تلعب اللغة الدور احلاسم   نشوء عقـل الطفـل وتطـوره عنـدما     ، بالكلمات

يبـــدأ بالتقـــاط الكلمـــات مـــن اتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه باعتبارهـــا اداة فكريـــة   
) الوظـائف العقليـة العليـا االخـرى     مثـل (موضوعية مادية خارجيـة   اول االمـر   

. ثم تصبح لغته اخلاصة او الذاتية الشخصية فتدخل   كيانـه الفسـلجي املخـي   
واللغة هـي ظـاهرة اجتماعيـة مـن حيـث احملتـوى نشـأت وتطـورت عـرب االجيـال           
. يكتســبها كــل فــرد جمــددا اثنــاء حياتــه اليوميــة مــن اتمــع الــذي يعــيش فيــه    

ة السايكولوجية نشـوء وظائفـه العقليـة العليـا االخـرى      واكتساهبا يعين من الناحي
والطفــل يكتســب اللغــة مــن االم بالدرجــة  . الــيت مل تكــن موجــودة لديــه فطريــا 

االوىل لتاثريهــا الســايكولوجي عليــه ومــن االفــراد الــذين حييطــوه بالدرجــة الثانيــة  
ــن          ــدة م ــة اشــكاال جدي ــق اللغ ــن طري ــل يوجــدون ع ــون بالطف فالراشــدون احمليط

ل الواقع الذي يعـيش فيـه الطفـل تكـون اعمـق واكثـر اتسـاعا وتعقيـدا مـن          اشكا
تلــك االشــكال الــيت حتــدث اليــه باالســتناد اىل خربتــه الشخصــية املســتندة اىل  

                                                
  



 
 

اي ان العالمــة نــوري جعفــر يضــع ، احتكاكـه املباشــر بالبيئــة الــيت يعــيش فيهـا  
ــه بصــالح البيئــة احملي     ــه وان طــة بالطفــل  امهيــة كــبرية لوضــع الطفــل داخــل بيئت

  .سيصلح الطفل ولغته وطريقة تفكريه بالنتيجة
  

 
عثــر علــى اطفــال اختطفتــهم  احليوانــات بعــد والدهتــم مباشــرة وعاشــوا   

م ١٥٤٤بينها فرتة من الزمن وذلك   ازمنة خمتلفة حدث اقـدمها   العـام   
 ٣٠تعددة وبلغ جمموع احلاالت اكثر مـن  و  اماكن م ١٩٦٢واخرها   عام 

حالة وذكر نـوري جعفـر عـدد مـن قصـص هـؤالء االطفـال وذلـك ليـبني ان          
ــة       ــة واالمهيـ ــز املخيـ ــافة اىل املراكـ ــا باالضـ ــا وامنـ ــيس فطريـ ــة لـ ــاس اللغـ اسـ
البايولوجية كاساس للغة ولكن يبقى اجلانب االجتماعي هو االهم من كـل  

ــدليل ان هــؤالء اال . هــذه اجلوانــب ــات بعضــهم مــع   وال طفــال نشــؤوا   الغاب
  :/ومنهم .احليوانات ولكنهم مل يتعلموا اللغة لعدم رؤيتهم البشر

والـذي يبـدو انـه كـان حبيسـا         ١٨٢٥طفل عثر عليه   املانيـا عـام     - أ
ــوره   ، غـــار لبضـــع ســـنوات وكـــان ضـــعيفا جســـميا ومـــن ناحيـــة تطـ

ــذين الت     ــال ال ــاس باالطف ــدائيا  حتــى بالقي صــقوا االجتمــاعي كــان ب
  .ببعض احليوانات وعاشوا مع صغارها

بـني قطيـع مـن الـذئاب وكـان       ١٩٥٦الطفل الذي عثر عليه باهلنـد عـام     -  ب
ــاوز    ٩عمـــره  ــوره العقلـــي مل يتجـ ــتوى تطـ ــنوات وقـــد لـــوحظ ان مسـ سـ

ونظـــرا  .مســـتوى التطـــور العقلـــي لطفـــل   الشـــهر التاســـع مـــن عمـــره 
احليوانـات فقـد   الصابته جبروح بليغة   معصميه ورسغيه بفعـل اعتـداء   

وضــع حتــت املعاجلــة الطبيــة فــور العثــور عليــه ويلــوح انــه اعتــاد بالتــدريج   



 
 

بفعل التـدريب املتواصـل علـى ان يـالف احليـاة االجتماعيـة ولـو بشـكل         
. )١(فبدت عليه امارات املشي على قدمني وتناول الطعـام املطهـي  ، بدائي

الفكــر «وقــد ذكــر العالمــة نــوري جعفــر هــذه القصــص ايضــا   كتابــه   
م وتكاد تكون اغلـب املوضـوعات   ١٩٧٧الذي صدر عام  »طبيعته وتطوره

اللغـــة «الــيت ختـــص اللغـــة   هــذا الكتـــاب تشـــابه موضــوعات كتابـــه    
 .١٩٧١الذي صدر عام  »والفكر

يتضــح ممــا ذكرنــا ان مجيــع االطفــال الــذين حرمــوا احليــاة االجتماعيــة بعــد  
قـد تعلمـوا منـها حياهتـا وكيفـوا      والدهتم مباشرة والـذين عاشـوا بـني احليوانـات     

اجسامهم وفـق مسـتلزماهتا وبفضـل قـدرة دمـاغ االنسـان علـى التكيـف ملختلـف          
الضروف البيئية فان الطفل يـتعلم   هـذه املرحلـة املبكـرة مـن حياتـه صـيحات        

وان تلــك االمكانــات املخيــة املرنــة عنــد الطفــل  ، احليوانــات حبكــم عيشــه بينــها 
  .)اسالف االنسان العاقل( البشريات املنقرضة تعود   االصل النشوئي اىل

ويبني نوري جعفر مسالة   غاية االمهية وهي ان الكلمة املتحدث هبـا  
او املكتوبة يسـتجيب االنسـان ملعناهـا ولـيس لصـوهتا ففـي حالـة تعـبري عـدة          
كلمات ذات اصوات خمتلفة ورموز مكتوبة متعددة عن معنـى واحـد فـان    

ــع االحــوال االســتجابة نفســها حتــدث     ــا    ،  مجي ــد ثبــت ذلــك خمتربي وق
كيف يـتم االتصـال   :ويثري العالمة جعفر سؤال، ويؤيده جمرى احلياة اليومية

الفكري او التفاهم او نقل االنطباعات احلسية واملعرفة النظريـة مـن شـخص    
ــد          ــة بع ــم املكتوب ــر ث ــة املتحــدث هبــا   اول االم ــق اللغ ــن طري اىل اخــر ع

الفكري   املدرسة مثال بني املدرس والطـالب   ذلك؟او كيف يتم االتصال
 :عن طريق الكالم املنطوق به؟ وجييب عن هذين السؤالني بسوقه مثاال وهـو 

                                                
  



 
 

يقف املدرس امـام الطـالب وينتقـي مـن بـني حشـود الكلمـات املسـجلة           
املراكز املخية اللغوية كلمات معينـة حتمـل االفكـار او املعـاني الـيت يـود ان       

م   موضــوع معــني ثـم تنطلــق هــذه الكلمــات علــى هيئــة   يتحـدث هبــا الــيه 
رسائل عصبية كالمية من املناطق الكالميـة املخيـة احلركيـة عـرب االعصـاب      
ــى هيئــة           ــذف هبــا عل ــذي يق ــاز النطــق ال ــة املختصــة بنقلــها اىل جه احلركي
اصوات معينـة اىل اهلـواء املالمـس الـذي يفصـله عنـهم ويربطـه هبـم   ان         

ذبات صـوتية تلتقطهـا املسـتقبالت احلسـية السـمعية      فتتحـول اىل ذبـ  ، واحد
ذني كل منهم فتتحول ثانية اىل رسائل عصـبية كالميـة حسـية     املنتشرة   أُ
ــها االعصــاب احلســية الســمعية اىل املركــز املخــي الكالمــي الســمعي       تنقل
املوجود لدى كل منـهم فيرتمجهـا هـذا بـدوره اىل كلمـات وافكـار ملتحمـة        

ــيهم   هبــا علــى نســق االفكــار   ــود املــدرس ان يوصــلها ال ــم تصــدر  ، الــيت ي ث
وحيـدث اثنـاء القـراءة    ، االوامر املخية لدى كل منهم فيتخـذ املوقـف املالئـم   

شيئ يشابه ما ذكرناه من حيث املبدأ سوى ان عمليـة االبصـار حتـل حمـل     
عملية السمع فتنطلق من الرموز املكتوبـة امـواج ضـوئية ذات اطـوال معينـة      

ت احلسية البصرية عند القـارئ وتنقلـها علـى هيئـة رسـائل      تلتقطها املستقبال
عصــبية حســية بصــرية كالميــة عــن طريــق االعصــاب احلســية البصــرية اىل   
ــاك اىل      ــدى القــارئ فــترتجم هن املركــز املخــي الكالمــي البصــري املوجــود ل
ــب ان          ــد الكات ــار الــيت يري ــرار االفك ــى غ ــار ملتحمــة هبــا عل كلمــات وافك

اللغ وسـيلة او اداة اجتماعيـة وان الكلمـات املنطـوق      يتضح اذن ان )١(ينقلها
هبـا واملكتوبــة واسـطة نقــل املـواد املدرســية املختلفـة اىل الطالــب عـن طريــق      

                                                
 


 



 
 

معنـى هـذا ان للكلمـات وجـودا ماديـا      .عملييت السمع والبصر وجهاز النطق
  . مستقال وموضوعيا

  
 

دور الكلمـات املتحـدث هبـا حبكـم      و  هذا املوضوع يـبني نـوري جعفـر   
ــه        ــاه نفسـ ــان جتـ ــف االنسـ ــربى وموقـ ــة الكـ ــلجية واالجتماعيـ ــها الفسـ امهيتـ
واالخرين من خالل هـذه الكلمـات فاالنفعـاالت او املشـاعر هـي حمركـات       
السلوك او دوافعه الرئيسة وتتوقف عليها ايضا حياة االنسـان الفكريـة وذلـك    

ــاء   الن عمليــة الــتفكري نفســها الحتــدث اال   ــة انفعاليــة اثن اذا اســتلزمتها حال
مواجهـة الشـخص مشـكلة عمليـة او اجتماعيــة يتحـتم عليـه حلـها غــري ان        
مهمة االنفعاالت او املشـاعر او العواطـف تنتـهي عنـد اثـارة عمليـة الـتفكري        
وذلك الن االنفعاالت بطبيعتها طائشة مندفعـة ال تسـمح لصـاحبها ان ينظـر     

ــدوء  ــور هبــ ــد ثبــــت   ، اىل االمــ ــض    وقــ ــافلوف ان بعــ ــلجة بــ ــوء فســ ضــ
ــؤدي   كــثري مــن االحيــان اىل االصــابة    االضــطرابات العصــبية االنفعاليــة ي
ــة او اىل اضــطرابات   وظــائف        ــدة الدرقي ــالبول الســكري او بتضــخم الغ ب
القلب وجهاز اهلضـم او الـدورة الدمويـة كمـا ثبـت ايضـا وجـود حـاالت مت         

ارة مشـاعر اجيابيـة نشـطة    التغلب فيها على بعض االمراض عـن طريـق اسـتث   
ــاس الفســلجي لعــالج االضــطرابات         ــن االس ــافلوف ايضــا ع ــد كشــف ب وق

فادخل هذا العـالج   حضـرية العلـم وبـبني      »عالجا سايكولوجيا«العصبية 
ــات        ــة الكلم ــذي  ترتكــه   القشــرة املخي ــق ال ــر العالجــي العمي ايضــا االث

كلمــات عنـــده  الرقيقــة املشــجعة الــيت تبعــث الثقــة بــالنفس وذلــك الن ال       
وهـي ايضــا   الوقـت نفســه عامـل اجتمــاعي    . منبـهات شــرطية لفظيـة قويــة  



 
 

والعبارات الرقيقة عميقة االثر   ديناميكية القشرة املخية كمـا اهنـا توجـه    . فعال
اهتمـام املــريض توجيهــا ســليما وتســاعده علـى جعــل انفعاالتــه وافــرازات غــدده    

اتف ومتاسك وهبيئـة اجيابيـة فعالـة    الصماء وعملياته الفسلجية االخرى تعمل بتك
ــايكولوجي   ــتقرار سـ ــن    .حنـــو حتقيـــق حالـــة اسـ ــثريا  عـ ــافلوف كـ وقـــد حتـــدث بـ

االنفعاالت السلبية احلادة اليت تستثريها عبارات اللوم او التقريـع واالزدراء وعـن   
فالكلمات اجلارحة حتـدث تغـريات فسـلجية     :االضطرابات النفسية النامجة عنها

ــا  ــة   اجله ــه    عميق ــزي وخباصــة الضــعيف من ــى هــذا ان   )١(ز العصــيب املرك معن
االهنيار الذي يعرتي الشخص املهـان حيصـل بفعـل كبتـه مشـاعره اجلرحيـة علـى        

فــال شـك ان الشــخص الــذي  ، مضـض لعوامــل اجتماعيـة الســيطرة لــه عليهـا   
توجه اليه كلمات نابية او جارحة او قارصة لغرض اهانته   ظـروف اجتماعيـة   

الرد علــى االهانــة بــالقول او الفعــل يتعــرض الضــطرابات انفعاليــة  التســمح لــه بــ
عميقـة رمبـا تـؤدي بــه اىل االهنيـار العصـيب كمــا اسـلفنا والسـبب الفســلجي          

والسـبب هـو تعـذر     »الفكـر طبيعتـه وتطـوره   «ذلك يتناوله نـوري جعفـر   كتابـه    
خـي  تغلبه على الصـراع الـداخلي الـذي يسـاوره بفعـل حتميلـه عمليـة الكـف امل        

والكلمـات اجلارحـة حتـدث     .عبئـا فسـلجيا ثقـيال تنـوء بـه قـدرهتا علـى التحمـل        
ــيب      ــاز العصـ ــط اجلهـ ــيما لـــدى ذوي منـ ــخ السـ ــلجية عميقـــة   املـ تغـــريات فسـ

   )٢(الضعيف والنمط القوي

وبالعودة اىل وقع الكلمات املعرب عنها باللغـة علـى االنسـان فيعتـرب نـوري      
حتـدث   الواقـع تبـدالت   اخلاليـا      جعفر ان الكلمات الرقيقة هي نفسـها 

                                                
 

  
  



 
 

) اهـدأ (مثال او ) هدوء(فكلمة ، العصبية املخية ذات فائدة تكيفية لالنسان
ــب   ــاط القلـ ــن نشـ ــري اىل االحسـ ــثال   ، تغـ ــريض مـ ــب للمـ ــول الطبيـ ان (وقـ

وهلذا جيد نوري . يساعد بالفعل على جعله مسرتحيا) جسمك مسرتيح االن
البالغة االجيابية   الطب احلديث وقد جعفر بالعامل السايكولوجي االمهية 

  ) البايوكيمياوي   االصـل (ثبت طبيا ان اثر الكلمات الرقيقة الفسلجي 
  .جسم املريض له  ناحية عالجية شفائية مهمة

فالكلمات اليت يوجهها الطبيب للمريض اثناء الفحص والعالج تستثري 
احلــديث يســتلزم وهلــذا جنــد االجتــاه العالجــي  . اســتجابات فســلجية خاصــة

الكياسة ونبذ استعمال الكلمات اليت قد تـثري ااهلـواجس لـدى املـريض او     
 )١(تفقده ثقته بنفسه وتعزز انطباعاه املرضية اليت توحي له باستعصـاء مرضـه  

لذلك يستلزم اجيابيا ان يوجـه الطبيـب اىل املـريض الكلمـات الرقيقـة الـيت       
  .سريعحتمل التفاؤل وااالطمئنان وتوقع الشفاء ال

  
 

وتلعب الكلمات اجلارحة والرقيقة اليت يوجههـا املعلمـون اىل االطفـال دورا    
ــاهتم ببعضــهم وباملدرســة       ــة   مشــاعرهم وامنــاط ســلوكهم و  عالق ــالغ االمهي ب

ة   حقـل التعلـيم سـبق    فلالحياء اللفظي اثار بعيـدة عميقـة الغـور اجيابيـة وسـلبي     
فالكلمـات اجلارحـة تـؤذي القشـرة املخيـة لـدى كـثري مـن         : وان اشرنا اىل بعضها

التالميذ السيما ذوي منط اجلهـاز املركـزي الضـعيف ومنـط الفنـانني وتـزداد حـدة        
هذه االيذاء   اوقات االمتحانات بصورة خاصة واثناء استدعاء صـغار التالميـذ   

و  مجيــع احلـــاالت  . اســـئلة حمرجــة   الصــف   اىل الســبورة مــثال وتوجيــه   

                                                
  



 
 

وحيـدث العكـس عنـد توجيـه      .االخرى اليت تتعرض هلا القشرة املخية لالرهـاق 
الكلمات الرقيقـة الـيت تبعـث الثقـة بـالنفس و  ادبيـات العـالج السـايكولوجي         

  :/  االحتاد السوفييت امثلة كثرية منها ما يلي
 الثانوية تعاني مـن حالـة فـزع    لوحظ ان احدى الطالبات مرحلة الدراسة

ــر ( ــع او ذع ــاء شــنيعة خمجلــة       ) هل ــع   اخط ــاء االمتحــان فرتتبــك وتق اثن
يضـاف اىل  .تستغرب هي نفسها من ارتكاهبا اياها بعد انتـهاء فـرتة االمتحـان   

ذلك فقداهنا للشهية للطعام وتعرضها حلالة ارق مؤقـت مـزعج وتقـاعس عـن     
ا يسبب هلا متاعب كثرية ويعرضها للتقريـع  اجناز واجباهتا املدرسية املعتادة مم

وبعــد حتليلــها ســايكولوجيا بشــكل علمــي ثبــت ان جــذور   .او اللــوم املمــض
ــود   االصــل اىل اهنــا       اضــطراباهتا العصــبية والســايكولوجية املصــاحبة تع
عنـدما كانـت   مرحلـة الدراســة االبتدائيـة كانـت قــد نقلـت مـن مدرســتها        

ة اخرى استقبلتها املعلمة اجلديـدة منـذ اليـوم    اليت الفتها واحبتها اىل مدرس
ال تقـوى علـى   ، االول مبشاعر سلبية شرسة وبكلمات مهنية قاسـية حمرجـة  

وقد اخذت املعلمة تسـتدعيها باسـتمرار اىل   . احتماهلا من حيث الرد عليها
السبورة وتوجه اليها اسئلة حمرجة امام زميالهتا والتعطيها الفرصة الكافيـة  

ــتفكري وتال ــارص والنظــر الشــزر    لل ــالكالم الق ــا ب ــد عوجلــت باالحيــاء   .حقه وق
ــها بنفســها         ــيت بعثــت ثقت ــجعة ال ــة املش ــات الرقيق اللفظــي املناســب والكلم

حيـث مـن املالحـظ ورود     )١(واستعادت بعد ذلك صـحتها ورونقهـا ونشـاطها   
هذه االمثلة   مصدرين اشرنا اليهمـا   احلاشـية وتعتـرب ظـاهرة التكـرار        

                                                
 

 


 



 
 

ري من االمثلة مسة بارزة   اغلـب كتابـات العالمـة نـوري جعفـر      ورود الكث
ومنها ما ذكره   بعض شواهد التـاريخ حيـث كـرر القصـة التاليـة   ثالثـة       

قال الفرزدق على ما ذكـر االصـمعي كنـت   الـس      :مصادر والقصة هي
وجريـر  . .عرف الديار تومهـا فارتادهـا  «الذي انشد فيه عدي بن الرقاع كلمته 

مـن هـذا الشـامي؟     :فلما ابتدأ عدي باالنشاد قلت جلرير بسـخر  . جانيباىل
 ...تزجـي أغـن كـأن ابـرة روقـة     : فلما بلـغ اىل قولـه  .فلما ذقنا كالمه يئسنا منه
 لكـع انـه يقـول   :اما تراه يسكب فيها مثال؟ قلت: وعدي كاملسرتيح قال جرير

ا بصـدره؟  اكان مسعك خمبو: فقال جرير .»قلم اصاب من الدواة مدادها«
حيـث وردت هـذه احلادثـة     »شغلين سـبك عـن جيـد الكـالم    «قلت اسكت 

، اراء ومواقف تربوية ونفسية صائبة   الرتاث العربي االسـالمي «  كتابه 
ــداد، دار الرشــيد للنشــر  ــذلك   كتــاب  ٦ص، ١٩٨١، بغ دور «: ووردت ك

دار ، »املؤسســات الرتبويــة   جمــال التنميــة االقتصــادية   الــوطن العربــي   
ووردت كـــذلك لديـــه   كتـــاب ٦٦ص، م١٩٨٣، بغـــداد، الشـــؤون الثقافيـــة

  مقدمة الكتاب وقـد ذكرهـا   املقدمـة ايضـا     ، سايكولوجيا ادب اجلاحظ
  كتابــه اراء ومواقـــف تربويــة ونفســـية صــائبة الـــذي مــر ذكـــره   اعـــاله     
ــات العالمــة نــوري جعفــر تشــكل     بالنتيجــة نــرى ان ظــاهرة التكــرار   كتاب

ــا   كتاباتــه        ظــاه ــا متــر بن ــا ايــن م ونســتطيع  . رة ملموســة ســوف نشــري اليه
تلخيص مـا مـر ذكـره مـن اثـر اللغـة علـى املتلقـي   ضـوء دراسـات نـوري            

  :/جعفر بالشكل التايل
تنبيه املدرسـني وخباصـة   مرحلـة الدراسـة االبتدائيـة ومـا قبلـها اىل         -١

عنيفـة  –اليـة  اهنم ينبغي ان ياخذوا بعني االعتبار نشوء حـاالت انفع 
مير هبا كثري من التالميذ   مجيع مراحل الدراسة   ايـام   -احيانا

االمتحانـات التحريريــة والشـفوية او عنــد اسـتدعائهم اىل الســبورة او    



 
 

  .عند توجيه اسئلة حمرجة اليهم اثناء املناقشة
الضــغوط الســايكولوجية النامجــة عــن ذلــك ختلــق متاعــب كـــثرية         -٢

املركزية واذا رافـق ذلـك تانيـب او ازدراء     وكبرية الجهزهتم العصبية
ــة        ــديم االجاب ــون   تق ــذين خيفق ــهم ال ــئني من ــم للمتلك ــه املعل يوجه

فـان ذلـك قـد يـؤدي اىل اصـابتهم      ) بدل الرتيـث والتشـجيع  (املطلوبة 
باضــطرابات عصــبية واىل تبلــدهم ايضــا وتقاعســهم عــن بــذل اجلهــد   

واحلقـد عنـدهم    الفكري املطلوب   املسـتقبل ونشـوء مشـاعر املقـت    
 ازاء الدراسة واملدرسة ورمباايضا ازاء اتمع 

ضــرورة التغلــب علــى االثــار الســلبية لالحيــاء اللفظــي الــيت مــر بنــا      -٣
التحدث عنها وذلك بتنشيط القشرة املخيـة بفعـل الكلمـات الرقيقـة     
ــالنفس والتفــاؤل واحلــزم        وعبــارات التشــجيع الــيت تبعــث الثقــة ب

 .مواجهة الصعاب
تــدريب التالميــذ وتعلــيمهم وخباصــة   املراحــل الــدنيا مــن    ضــرورة -٤

الســلم التعليمــي وفـــق مبــدأ الســـري رويــدا وبالتـــدرج الصــاعد مـــن      
االسهل فالسهل والصعب فاالصعب من وجهـة نظـر التالميـذ ووفـق     

 .)١(مستوى منوهم الفكري
اغلب هذه الوصايا استوحاها نوري جعفر من معلمه االكرب بـافلوف   -٥

ــها ان يع ــدريب عمليــة       ومن ــى ت ــات عل ــاء واالمه مــل املعلمــون واالب
الكف وتعويد التالميذ على االثـارة املتزنـة البعيـدة عـن الطـيش وان      

                                                
 


 



 
 

يتذكروا ايضا ان كثريا من احلـاالت الـيت تبـدو فيهـا علـى التالميـذ       
ــليب ازاء املعلــم          ــاطفي س ــف ع ــنجم عــن موق ــا ت ــارات التعــب امن ام

وبضـمنها  (و عـدم اكـرتاث   اي اهنا حاالت سـأم او ضـجر ا  : بالذات
) حاالت النعاس والتثاؤب وحتى الغفوة او شرود الذهن   الصـف 

  .ال حاالت تعب فسلجي
ــة      ــوري جعفــر   حتليــل اللغــة وعملي واخلالصــة ان اغلــب اعتمــادات ن
الكالم وتاثرياهتا الفسلجية على االنسان تنطلق من نظريـة بـافلوف الشـرطية    

 اليـه وتسـتثري العمليـات الفسـلجية     فتحل الكلمة حمل الشـيء الـذي تشـري   
 فكيـف مـثال حيـل االســم   ، الـيت يسـتثريها الشـيء املـادي الـذي حتــل حملـه      

حمل الليمون احلامض احلقيقي املـادي احملسـوس فيسـتثري    ) ليمون حامض(
فللكشـف  .االسم لعاب الفم متامـا كمـا يسـتثريه امتصـاص الليمـون احلـامض      

يكولوجية البــد مــن العــودة اىل عــن االســاس الفســلجي هلــذه الظــاهرة الســا 
عهد الطفولة اليت اثار فيها امتصـاص الليمـون احلـامض الول مـرة   حيـاة      
الفرد اثارا حسية فسلجية معينة بصرية ومشية وذوقيـة   املـخ اثنـاء ارتبـاط     
ــذا االســم او          ــد مســاع ه ــه عن ــق علي ــذي يطل الليمــون احلــامض باالســم ال

املنطـوق بـه او املكتـوب     »يمـون حـامض  ل«ومبرور الزمن يصبح االسم .قراءته
. بديال عن الليمون احلـامض نفسـه فيحـل حملـه ويسـتثري لعـاب الفـم مثلـه        

ــارة اخــرى ان االســم يصــبح اشــارة او تعــبريا عــن املســمى       معنــى هــذا بعب
ويصـدق الشـيء   . خباوصه الطبيعيـة الـيت تسـتثري لعـاب الفـم عنـدما تالمسـه       

كتسـب معناهــا بعـد ان تقــرتن   فكلمــة يـؤمل ت ، نفسـه علـى مجيــع الكلمـات   
ــه     ــدا عن ــامل حقيقــي وتصــبح جتري ــددة ب ــه وتســتثري    ، مــرات متع وتعميمــا ل



 
 

ومبـا ان االنسـان يتصـل بـاالخرين عـن       .)١(العمليات الفسلجية اليت يستثريها
اذن ، طريــق اللغــة ولــيس عــن طريــق كلمــات منعزلــة او متفرقــة او مبعثــرة   

ارتبـاط باللغـة مـن حيـث عوامـل       يتضح ان التعبريات االنفعالية ترتبط اوثـق 
اثارهتا ومن ناحية اسلوب التعبري عنها والكلمات ذات اثـر فسـلجي عميـق    
  نشـاط االنسـان االنفعـايل مـن النـاحيتني االجيابيـة والسـلبية وهـذا مـا اراد          

  .نوري جعفر الرتكيز والتاكيد عليها
  

 
عمليـات او الوظـائف العقليـة او    الفكر   نظـر نـوري جعفـر هـو احـد ال     

وقد مسيـت هـذه   ، املخية اليت تشمل ايضا الذاكرة واالنتباه واخليال واللغة
الوظائف عقلية عليا الن مركزها اجلسمي او العصـيب او الفسـلجي يقـع      

ــدماغ   ــة متارســها القشــرة    ، القســم االعلــى مــن ال وهــو عمليــة فســلجية خمي
اعات االتية من البيئـة احمليطـة اجلغرافيـة    املخية على شكل موازنة بني االنطب

واالجتماعية عرب اعضـاء احلـس باسـتناد اىل اللغـة واملعرفـة واصـدار احكـام        
وهو ارقى اشـكال النشـاط املخـي املنـتج      )٢(عليها واستنباط نتائج اجيابية منها

وينفـرد بـه االنسـان النـه يسـتلزم بيئـة       . عند االنسان اذا اقرتن باخليال السليم
اعية ابرز مقوماهتا اللغة واملعرفة ومهـا خاصـتان باالنسـان كمـا يسـتلزم      اجتم

ومـا يصـدق   .ايضا قشرة خمية بلغت ارقى درجات تطورها ينفرد هبا االنسان
على الفكـر   هـذه الناحيـة يصـدق علـى الوظـائف العقليـة العليـا االخـرى          

فكــر معنـى هـذا ان لل   ، الـيت حتـدثنا عنـها وعلـى القــدرات العقليـة اخلاصـة      

                                                
  
  



 
 

ركنني متالمحني وخمتلفني   ان واحد مها الـركن الفسـلجي املخـي او    
ويـزاوج نـوري جعفـر    .اجلسمي الفطري والركن االجتماعي الثقا  املكتسب

بني العمليات الفسلجية واالجتماعية وتعترب هذه املسالة من املسـائل املهمـة   
  .واليت سبق فيها ، احلداثوية اليت تناوهلا نوري جعفر

االن جند القلة ممـن يتنـاولون هـذه املواضـيع ولـيس بالتفصـيل الـذي         واىل
تناوله العالمة نوري جعفر الذي مزج بني الفلسفة واتمـع والفسـلجة وهـو    

  .  مزج يكاد يكون ختيلي ولكنه علمي
كما ويساهم املخ   نشوء الفكر النه اداته الفسلجية كمـا تسـاهم اللغـة    

اي ان الفكـر يسـتلزم   . الن مضـمونه او حمتـواه  واملعرفة فيـه باعتبارمهـا حيمـ   
خما سليما وبيئة اجتماعية ثقافية مالئمة مستقلة عنـه وملتحمـة بـه   ان    
واحد وان وجود احدمها وان كان شـرطا البـد منـه حلـدوث الفكـر اال انـه       

  . مبفرده ال يكونه
يعرب الركن االجتماعي عـن نفسـه لـدى االنسـان تعـبريا سـايكولوجيا او       

معنــى هــذا ان احليــاة العقليــة عنــد االنســان او وظائفــه العقليــة العليــا    . ذاتيــا
االجتماعية النشأة   االصل من حيث احملتوى فسلجية خميـة مـن حيـث    
اداهتا اجلسمية غري ان الـركنني الفسـلجي والسـايكولوجي رغـم تالمحهمـا      

وظيفـة  غري القابل للعزل من الناحية العملية خيتلفان مـع هـذا   الطبيعـة وال   
ومن ناحية النشوء التـارخيي اال ان اختالفهمـا هـذ ينبغـي اال يبـالغ فيـه اىل       
درجـة القطيعــة بينـهما والفكــر هــو جمـرد حــدوث عمليـة املواززنــة واصــدار     

معنى هذا ان الفكر من هذه الزاوية عملية ، االحكام واالتوصل اىل النتائج
ويفـرق  .السـوياء ذهنية حتدث   مجيع املستويات ولدى مجيـع االشـخاص ا  

نوري جعفر بني الفكـر االعتيـادي والفكـر االصـيل او اخلـالق حيـث يعتـرب        
نوري جعفر من باب القدرات العقليـة اخلاصـة واملواهـب وقـد حتـدث نـوري       



 
 

جعفر عن املوهوبني كثريا وهـذا مـا سنلمسـه   اجلـزء الثـاني مـن الكتـاب        
وري جعفـر والـيت   والذي سننفرد فيه بنشر حبوث غري منشورة عن العالمة ن

  .يتحدث   بعض منها عن ظاهرة املوهوبني واثرها   التعليم
كما يعترب ان اصالة الفكر هلا ارتباطات بالعبقرية واهم االراء الـيت عثـر   

  :/هي:/ عليها العالمة نوري جعفر   تفسري العبقرية
   الباحــث االيطــايل الــذي حبثهــا       ) م١٩٠٩-م١٨٣٠(رأي ملــربوزو
ــ ــه  كتاب ــة  «ه الــذي عنون وخباصــة   الفصــل الــذي مســاه    »صــاحب العبقري

العبقريــة واجلنــون حيــث يعتــرب ملــربوزو ان الشــخص العبقــري ميتــاز بفقــدان     
  .اتزان تركيب دماغه من الناحية التشرحيية

  وجهــة نظــر الســري فرنســس كــالتون عــامل البايولوجيــا الربيطــاني
 ١٨٦١الــذي نشــره عــام  »ريــة املوروثــةالعبق«الــيت اوضــحها   كتابــه املســمى 

واضـاف كـالتون     ، قدرة عقلية عليا فطرية فريدة: وعرف العبقرية على اهنا
تفسري طبيعة العبقرية صفات اربع اعترب ثالثـا منـها فطريـة وعـزا الرابعـة اىل      

  :والصفات هي، عوامل البيئة
 مبعنـــى جريـــان الصـــور الذهنيـــة واالفكـــار عنـــد : الطالقـــة او التـــدفق -١

  .العبقري جريانا غري عادي حيدث تلقائيا او بصورة عفوية
الذي هو عند  كالتون حس خفي يدرك الظـواهر الغامضـة   :/ االهلام -٢

 .املستعصية بشكل مباشر دون االستعانة باداة حسية
مبعنـى اسـتجابة الـذهن العبقـري     :/ التلقي او االسـتالم او االسـتقبال   -٣

 .غري حمدودة املقداربيسر ملا جيري حوله من مؤثرات بيئية 



 
 

  )١(احلماسة اليت تبدو   املثابرة ومواصلة اجلهد الفكري املضين -٤
   راي كريتشــمر عــامل االمــراض العقليــة االملــاني حيــث يفســر

العبقرية على اهنا احنراف باثولوجي عصيب وراثي موجود لدى افراد بعض 
وغـوتي وغريهـم مـن    ويستشـهد باسـرة بتـهوفن    .االسر املصابة بالشذوذ العقلي

  .العباقرة
ويناقش نوري جعفر مسالة االصالة   الفكـر او مـا يسـمى باالبتكـار او     
الفكر االصيل او املبتكر ويفسر االبتكار او االصالة او اخللق او االبـداع    

ن حيث هو عملية ذهنية منظورا اليها من زاوية :/ حقل العلم واال الفين
باالستناد اىل االملـام  ، لة من الزمن   موضوع معنيتركيز االنتباه لفرتة طوي

هـو نشـاط عصـيب تقـوم بـه خاليـا القشـرة املخيـة الـيت          ، الواسع العميق بـه 
بلغـــت اثارهتـــا حـــدها االقصـــى وهـــذا هـــو راي مقتـــبس مـــن اراء بـــافلوف   
الفسلجية ويضرب مثال   عمليـة العبقريـة بعـدد مـن العلمـاء ومـرة اخـرى        

ــر   ــوري جعف ــة ن ــدما      يقــع العالم ــدس عن ــذكر ارمخي ــخ التكــرار حينمــا ي بف
ــها فخــرج اىل         ــاه حل ــالة رياضــية اعي ــاء اســتحمامه اىل حــل مس توصــل اثن

ــاعلى صــوته   غــري ان هــذا العمــل   »يوريكــا..يوريكــا «الشــارع جــذال يصــيح ب
املفاجئ وليد عمل فكري سابق مستفيض وعميق حيـث ذكـر هـذه احلادثـة     

وكتابــه  »١٧٢ص، طبيعتــه وتطــوره الفكــر«للداللــة علــى االبتكــار   كتابــه  
وحيصل االبداع كما يشري العالمة نوري جعفـر     ، »١١٣اللغة والفكرص«

احيــان اخــرى بنقــل رابطــة تشــابه موجــودة بــني شــيئني مــالوفني اىل شــيئني   
اخــرين يبــدوان عــدميي االرتبــاط علــى غــرار مــا حــدث   اخــرتاع حــروف     

غ على غرار ما شـاهده حيـدث   الطباعة فقد جرى على ما يقول يوحنا غوتنرب
                                                

  



 
 

عندما زار معصرة للنبيذ و  الشعر العربي امثلة يسوقها نوري جعفر لتؤكد 
هذه الظاهرة ومنها االبيات التالية اليت يذكرها حيث ان نـوري جعفـر ميـازج    
دائما بني ما ورد من تـراث عربـي وخصوصـا الشـعر والرؤيـة احلداثويـة  ممـا        

رمحه ا كـان متابعـا جيـدا للشـعر العربـي       نستطيع ان نتبني منه كيف انه
واليك عزيزي القارئ مناذج ثبتها نوري جعفر حول الشعر وحصـيلة االبـداع   
العربـي علمـا ان الرابطـة االبداعيــة الـيت اشـار اليهــا نـوري جعفـر   اعــاله        

ــه    ــانيني   كتابـ ــا   مكـ ــوره  «كررهـ ــه وتطـ ــر طبيعتـ ــابق ، الفكـ ــدر سـ ، مصـ
شاهدا شعريا من قصـائد   ٣٦وكرر   ١١٣لفكر صو  كتابه اللغة وا»١٧٤ص

عربية ذكرها على اهنا ابتكاريـة واعادهـا كشـواهد   كـال كتابيـه املـذكورين       
  :اعاله ومن الشواهد املكررة هي   

 
 

 
  

  
 

 
  

                          
  :كذلك من الشواهد 
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كذلك فـان مجيـع التعليقـات الـيت وردت بعـد هـذه الشـواهد   كتابيـه         
الفكر طبيعته وتطوره واللغة والفكر متشاهبه مجيعها مل يات بشـيئ خيـالف   

العالمـة   بعضها   كال الكتابني وهو من باب ظاهرة التكرار اليت وقـع فيهـا  
نــوري جعفــر كــذلك فــان هــذه الشــواهد قــد اقحمهــا نــوري جعفــر   بــاب    
قراءته للغة والفكـر فالشـواهد مل تـدلل علـى املبتغـى الـذي اراده بـل كانـت         

امـا نظريـات تفسـري صـلة اللغـة      ، بعيدة نوعـا مـا عـن رؤيتـه لالمـور الفكريـة      
  :بالفكر فهي كما يلي

ــة والفكــر     -١ ــق  بــني اللغ ــة العــزل املطل ــر    نظري ونكــران وجــود اي اث

                                                
 





 



 
 

ــر  ــوف    .الحـــدمها   االخـ ــون الفيلسـ ــها بريكسـ ــات وميثلـ ــدم النظريـ وهـــي اقـ
ــة او صــلة بــني اللغــة     :/ الفرنســي ومفادهــا  ــة رابطــة او عالق انتفــاء وجــود اي

، والفكــر وذلــك الختالفهمــا مــن وجهــة النظــر هــذه   الطبيعــة والوظيفــة     
الهنا وعاؤه او اداته املاديـة  معنى هذا ان اللغة ال تؤثر   الفكر وال تتاثر به 

ومثلـها   هـذا الشـأن كمثـل االنـاء      ، او الوسيلة اليت يعرب عنـها عـن نفسـه   
يتضـح اذن ان  . بالنسبة للسائل الذي ميلؤه او كمثـل الطـائرة بالنسـبة لركاهبـا    

نظريـة العــزل حتلــل او تقطــع او جتـزئ جســم اللغــة املتماســك اىل عنصــرين    
عند نطقها ورموزها او اشاراهتا املكتوبة مـن  منعزلني مها اصوات الكلمات 

جهة ومعناهـا او الفكـر الـذي حتملـه او حتتـوي عليـه مـن جهـة اخـرى متامـا           
كما يفعل الكيمياوي   خمتربه عندما حيلل املاء اىل عنصريه املـتالمحني  

  )١(.االوكسجني واهلايدروجني
يالحـظ  ويربط نوري جعفر هذه املسالة بتطور الطفل منذ والدتـه حيـث   

انه مير   اول االمر مبرحلة فكر بدائي غري مرتبط باللغـة كمـا ان لغتـه هـي     
ــل ذلــك بعــدم وجــود صــلة   االســاس        ــة عــن الفكــر ويعل االخــرى منعزل

الن هـذه الصـلة الـيت حتـدث     ، الفسلجي املخي بني حمتـوى اللغـة والفكـر   
ى بعــد ذلــك بينــهما هــي رابطــة مكتســبة مــن البيئــة ااحمليطــة تنشــأ   جمــر  

ولكن نوري جعفر يرد على هذه القضية بان هـذا ال ينبغـي ان   ، تطور الفرد
يفسـر بــان اللغـة والفكــر عمليتــان منعزلتـان عــن بعضـهما كــل االنعــزال وال     
توجد رابطة عضوية بينهما وان العالقات اليت حتصل بينهما   جمـرى منـو   

انيكيـة  الفرد واليت حصلت   جمرى منو النوع االنسـاني هـي عالقـات ميك   
او الية اي ان فقدان الرابطة الفسلجية املخية بينـهما ال يعـين ان ارتباطهمـا    

                                                
  



 
 

املكتسب الذي حيصل اثناء منو الفرد والذي حصل بالفعل   جمرى تـاريخ  
النوع االنساني هو ارتباط ميكانيكي عارض يظهر على هيئـة فكـر لفظـي او    

ان هذا الفكر اللفظي هـو  فكر معرب عنه بالكلمات املنطوق هبا او املكتوبة و
عملية اندماج او انصهار حتصل بني الفكر احملض الـذي ال يـرتبط باللغـة      
ــة هلــا   االصــل هبــذا الفكــر       االســاس وبــني اللغــة الصــرفة الــيت ال عالق

وقد ورد نص هذا الكالم حول هذه  .احملض كما ظن اصحاب هذه النظرية
اللغــة «و»٢٥٢ص، وتطــوره الفكــر طبيعتــه«النظريــة   كتــابي نــوري جعفــر  

وقد ورد   كال الكتـابني دون نقصـان او زيـادة متامـا      »١٢٤-١٢٢ص، والفكر
مما جيسـد عمليـة التكـرار بشـكل ملمـوس وعملـي   مؤلفـات العـامل نـوري          

  .جعفر
ــامل         -٢ ــرب ووتســن ع ــيت يعت ــة ال ــان الفكــر باللغ ــة انصــهار او ذوب نظري

شـكل حـديث وملخصـها    النفس االمريكي اول من صاغها   علم النفس ب
اي ان الفكـر  .انتفاء وجود فكر مستقل قائم   حـد ذاتـه مبعـزل عـن اللغـة     /

، لغة صامتة يتحدث هبـا املـرء مـع نفسـه او لغـة خفيـة خاليـة مـن الصـوت         
وال يرث الفرد عند الوالدة شيئا اخر سوى امكانيات لغويـة فسـلجية تتعلـق    

ين بصوت جهوري وعن جبهاز الصوت تعينه على التحدث باللغة مع االخر
فـاذا حتـدث املـرء مـع     ، طريق اهلمس وعلى التحدث مـع نفسـه بلغـة خفيـة    

  .نفسه مهسا دعونا ذلك التحدث فكرا
مير الطفل على مـا يقـول اصـحاب هـذه النظريـة   جمـرى منـوه اللغـوي         

  : بثالث مراحل هي
مرحلة الكالم اجلهوري املوجه حنو االخرين او اللغة الـيت يسـتمر     - أ

  .عماهلا طوال حياته حتدثا وكتابة وقراءةعلى است



 
 

مرحلة اهلمس القصرية االمد اليت يصطر فيها الطفل احيانا على   - ب
واهلمس هو .ان يهمس   أذني غريه عندما يريد التعبري عن نفسه

 .الوجه االخر من وجهي الكالم املوجه لالخرين
مرحلة الكالم اخلفي الذي يوجهـه الطفـل اىل نفسـه   فـرتة مـن        - ت

ات منوه او مرحلة التحدث مع النفس بلغة صامتة وهي مرحلة فرت
 .نشوء الفكر

نظرية استقالل الفكـر اسـتقالال نسـبيا مـع تالمحـه العضـوي هبـا         -٣
واالثر املتبادل بينهما وميثلها فايكوتيزكي عامل النفس السوفييت وجون ديـوي  

الفكر ان اللغة وان كانت غري : الفيلسوف االمريكي وفحواها) ١٩٥٢-١٨٥٩(
من حيث طبيعتها ووظيفتها ومن ناحية نشـوءها التـارخيي اال اهنـا مـع ذلـك      
ملتحمة به التحاما عضويا غري قابل للعزل   جمـرى تطـور النـوع االنسـاني     

اي ان اللغـة تعـني االنسـان    ، وضمن حدود تطور الفرد من املهد اىل اللحد
تحال ذلك والفكر ولوالها الس، على جتسيد فكره او بلورته وصوغه وتداوله

ويعتـرب نـوري جعفـر ان    ، بدوره يعني اللغة على الدقـة ويثريهـا باملصـطلحات   
االتصال الفكري احلقيقي الذي حيدث بني الناس يسـتلزم املعنـى متامـا كمـا     

ــة الــيت جتســده    ــه   ، يســتلزم االصــوات والرمــوز املدون ــذا الــذي تفتقــر الي وه
ــوات الب    ــها االصـ ــل اىل بعضـ ــا تنقـ ــات الهنـ ــة احليوانـ ــة املبهمـ اي ان ، دائيـ

احليوانات تنتفي بينهم اي عالقة بني الفكر واللغة ويعرج نوري جعفر على 
ان  العالقة بني الفكر واللغة تنتفي ايضا عنـد كـثري مـن الفنـانني والشـعراء       
الســتعماهلا اداة للتعــبري عــن مشــاعرهم ببصــرف النظــر عنصــدقها او كــذهبا  

ئـة مسـخ للحقـائق لغـرض املبالغـة        يتضح هذا عند كبار الشـعراء علـى هي  
اىل  -على حد تعـبري نـوري جعفـر   –وال بد من التنبيه هنا  .املدح او القدح



 
 

ان قولنا هذا ينبغي ال يفسر بانه يغض من منزلة الشعر او مكانتـه   حيـاة   
االنسان او ان جيعل دراسته ثانوية االمهية بالنسبة للعلوم الطبيعية اليت تقـع  

واملالحـظ لكـالم العالمـة نـوري جعفـر جيـد فيـه         )١(نقـيض  واياه علـى طـر   
الكثري من املغالطات الفكرية   هـذا اـال فهـو بـني ان املعرفـة تنتفـي بـني        
احليوانــات حيــث الفكــر ينقــل عــرب الكلمــات البدائيــة الــيت تســتخدم مــن    
قبلهم مع بعضهم البعض وامنـا جمـرد اصـوات تعبرييـة فقـط وكـذلك احلـال        

والفنــانني فهــم يســتخدمون اللغــة دون الفكــر   قضــية بعــض  بــني الشــعراء 
ولكننا خنتلف مع العالمـة نـوري   ، املدائح والقدح الذي ينتج بسبب شعرهم

جعفر ونقول اهنم صحيح يستخدمون اللغة بتزويقاهتا وزينة الفاظها   هـذه  
املسالة ولكـن اشـعارهم هـذه ال ختلـو مـن جانـب فكـري ميثـل املرحلـة ذاهتـا           

هتا التارخيية فهم ميثلون فكرا ولكن نستطيع القول بانه فكر غري ملتـزم  وسياقا
وفكر منحرف عن غايته النبيلة وصفاته االنسانية العليا اما ان نزاوج بني مـا  
حيـدث بــني الشـعراء مــن لغــة دون نقـل معرفــة وفكــر وبـني احليوانــات فهــذه      

ن تفهمنـا ملـا   اشكالية كبرية تقع   فكر العالمة نوري جعفر علـى الـرغم مـ   
ــة الــيت         ــث اراد ان ينتقــد الظــواهر الشــعرية العربي ــه حي ــذهب الي اراد ان ي
جاءت ملدح املستبدين وغريهم ولكن ان جيعلها خالية مـن الفكـر فهـذا مـن     
ــذه النصــوص مرحلــة فكريــة مهمــة           ــاب احملــال الهنــا محلــت ومثلــت ه ب

، ميعكســت اجلانــب الفكــري املــرتدي لتلــك املراحــل مــن تارخينــا االســال    

                                                
 




 



 
 

فكان من االجدر ان ينتقد الظـاهرة ويعتربهـا فكريـة منحرفـة ولكـن ان ختلـو       
من الفكـر فهـذا غـري وارد وان تشـابه احلالـة الـيت تقـع بـني احليوانـات فهـذه           

على الرغم من تاكيدات نـوري جعفـر انـه ال يريـد     . اشكالة كبرية نثريها هنا
عر العربـي اىل  احلط من قيمة الشعر العربي وهذا صحيح فهو معجب بالشـ 

ابعد احلدود وهذا ما نالحظه   اغلـب كتبـه عنـد سـوقه الشـواهد الشـعرية       
علــى ، الـيت يعضـد هبــا كالمـه ممــا يـدلل علـى حبــه لـديوان الشــعر العربـي       

الرغم من هذه التاكيدات ولكنه كان غـري موفقـا   عمليـة تشـبيهه النعـدام      
حلالــة الـيت تقــع بــني  الفكـر فيمــا ورد   بعـض الشــواهد الشــعرية العربيـة وا   

  .احليوانات
ويستمر نوري جعفـر   سـياق حديثـه السـابق بسـوق الشـواهد الشـعرية        
الــيت تــدلل علــى عــدم نقــل الشــعر اىل اي مفهــوم فكــري وامنــا جمــرد لغــة    
بسبب اندفاعهم بالتعبري عن مشاعر متنافرة جتمع بني املدح الرخيص والـذم  

ت فطاحل الشعراء العـرب و   املقذع لنيل مارب شخصية ضيقة زائلة الزم
مقدمتـهم املتـنيب الـذي يعتـرب مــن اعـاظمهم كمـا يقـول نـوري جعفــر ان مل         

  :/يكن اعظمهم مجيعا والشواهد هي
  :قال املتنيب ميدح سيف الدولة

 
 

 
  

  
 

 
  

          فهـذه االبيـات نسـتطيع القـول اهنــا حتـوي فكـرا منحطـا   ديـوان الشــعر
العربــي مثلــت حقبــة تارخييــة بــني مــن خالهلــا املتــنيب وجــود ســيف الدولــة  



 
 

احلمداني العسكري والسياسي اما ان نقول اهنا جمرد لغـة تزويقـات تشـابه    
ــات مــن حيــث  خلوهــا مــن الفكــر كمــا ذهــب اىل ذلــك نــوري    لغــة احليوان

  .جعفر فهذه اشكالية كبرية نضعها على استاذنا الفذ نوري جعفر



 
 

  
 

           
  
  

 
 

  
يعد الكالم عن التنميـة مـن االساسـيات املنتظـرة الي مفكـر او باحـث       

النهضـــوية والتنميـــة هـــي ليســـت فقـــط   اـــال   اــاالت احلداثويـــة او  
ــة       ــة اتمعيـ ــية والتنميـ ــة السياسـ ــة والتنميـ ــة الثقافيـ ــل التنميـ ــادي بـ االقتصـ
والتنميـة االقتصـادية وتعـد التنميـة االقتصـادية مـن اهـم انـواع التنميـات بـل           
ــال         ــات االخــرى ف ــواع التنمي ــض املفكــرين احملــرك االساســي الن ــا بع يعتربه

ة او ثقافية او سياسية دون وجـود تنميـة اقتصـادية ولـو     حتدث تنمية جمتمعي
ــي السياســية فباالصــالح         ــع ه ــاس التنميــة   اتم ــذهب اىل ان اس ــا ن انن
السياسـي تتكـون التنميــات االخـرى وتتعاضـد   تشــكيل اهلويـة النهضــوية      

التنميـة واقــع  «للمجتمعـات وسـنبحث   هــذا اـال اكثـر   كتابنــا القـادم      
نــا هنــا ان نشــري اىل مــا ذهــب اليــه نــوري جعفــر   امهيــة    مــا يهم، »اممــي

التنمية   اتمعات كاسـاس اسـرتاتيجي للبنـاء ممـا يـدلل علـى ان التنميـة        
تسهم اسهامة مباشرة واساسية   قضية النهضة وممـا يـدلل ايضـا علـى رؤيـة      
نوري جعفر الثاقبة كرجل اصالح وهنضـة واال ملـا فكـر   موضـوع حيـوي      

                                                    . نميةكموضوع الت



 
 

وهو يبحث بالذات مبوضوعه االساسي الرتبـوي واثـر املؤسسـات الرتبويـة     
باحداث هنضة اقتصـادية فهـو يـدعو اىل اقامـة ربـط عضـوي بـني مؤسسـات         
التعليم السيما العايل وبني خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهـة  

ــا        وبــني ال ــها طبع ــة اخــرى المهيت ــة مــن جه ــة والتكنولوجي ــوم الطبيعي عل
حتقيق التنميـة االقتصـادية فهـو يشـري اىل جمموعـة مـن االراء منـها الرتابـط         
الكبري بني العلـوم التطبيقيـة كالفيزيـاء والكيميـاء كمـا اشـار نـور جعفـر اىل         

ن مســالة اساســية مــن ناحيــة حلــول النزعــة التعاونيــة بــني العلمــاء بــدل زمــ   
كمــا انــه يلــزم اتمـع بــالنظر اىل العلــوم جبانبيهــا النظــري   ، العلمـاء االفــذاذ 

والتطبيقي من حيث كوهنا ظواهر اجتماعية تارخيية ال جمرد ظواهر علميـة  
ــة ضــيقة   ــة وتطبيقي ــاعي     ، نظري ــدم اجتم ــق اي تق ــا ان حتقي ــد ثبــت تارخيي وق

العلم النظـري  اقتصادي وثقا    اي جمتمـع ال يـتم مبعـزل عـن االسـتعانة بـ      
ــوجي فــالعلم جبانبيــه كــان ومــازال وســيبقى وثيــق الصــلة بالتقــدم          والتكنول

ويعطي نوري جعفر اول نتيجة حـول موضـوع التنميـة مفادهـا     ، االجتماعي
ان الفرق الرئيسي بني الدول املتقدمـة والناميـة او املتخلفـة يكمـن   مـدى      

   )١(ا املتعددةاستخدام كل منها العلم والتكنولوجيا   جوانب حياهت
كمـا يــويل نــوري جعفــر امهيــة قصــوى للبيئــة الــيت حتــوي االنســان وان   
ــات     ــز االول   عالقـ ــدريج املركـ ــل بالتـ ــذت حتتـ ــرة اخـ ــا املعاصـ التكنولوجيـ
االنسان بالبيئة احلية واجلامدة احمليطة به مع مـا يرافـق ذلـك مـن اثـار سـلبيةة       

ال الطبيعـة االمـر الـذي    مثل تلويث واستنزاف املـوارد الطبيعيـة وتشـويه مجـ    
ــه واســتمرار        ــة لضــمان بقائ ــة االننســان بالبيئ ــادة النظــر   عالق ادى اىل اع

                                                
 

 



 
 

ــرؤوم ال خصــمه         ــي ام االنســان ال ــة ه ــة   احلقيق ــك الن الطبيع ــه ذل تقدم
ــها لالنســان مــن اول          ــى البيئــة وامهيت ــز االساســي عل ــدود وهــذا الرتكي الل

 ، سـنة  ٣٠ي جعفر قبل اكثـر مـن   اولويات التنمية احلديثة وقد اشار اليه نور
االمر االساسي اهلام الـذي ذكـره نـوري جعفـر هـو فيمـا يتعلـق بالصـلة بـني          
العلم النظري والتكنولوجي من جهـة وبـني املؤسسـات الرتبويـة الوثيقـة مـن       

  .جهة اخرى
فاملؤسسات الرتبوية متد العلم بالعنصـر البشـري الكفـؤ واملـدرب وتسـتمد      

جهزته املختربية والوسـائل التعليميـة امـا العالقـة بـني      منه معطياته النظرية وا
املؤسسات الرتبوية وبني العلم النظري والتكنولـوجي مـن جهـة وبينـهما معـا      
وبــني التقــدم االقتصــادي مــن جهـــة ثانيــة يتمثــل بدايــة   ان املؤسســـات        
ــوة البشــرية          ــها لتكــوين الق ــت احلاضــر ال بــد من ــة اصــبحت   الوق الرتبوي

ــة   خم ــة     العاملـ ــة النظريـ ــة العلميـ ــدها باملعرفـ ــاة وتزويـ تلـــف جوانـــب احليـ
والتكنولوجية اليت تستلزمها املهن املختلفة كما ان املؤسسات الرتبوية تـزود  
العــاملني   الصــناعة والزراعــة وحقــل اخلــدمات العامــة   الطــب والتعلــيم   
ــيت ال يســتغين عنــها االنســان املتقــدم         ــات العلميــة ال واملواصــالت باملعلوم

ملعاصر وكوهنا تساهم ايضا بشكل فعال   تكوين املواطن الصاحل مبقـاييس  ا
وهـذا يعـين ان املؤسسـات الرتبويـة تقـوم مبهمـة مزدوجـة او ذات         )١(جمتمعه

ــاعي     ــا باجلانـــب االجتمـ ــر يتعلـــق اوهلمـ ــاديل االثـ ــانبني مـــتالمحني ومتبـ جـ
  .االنساني للفرد ويرتبط االخر باجلانب املهين الوظيفي احملض

ري نوري جعفر سـؤاال مهمـا مفـاده ايهمـا اسـبق مـن الناحيـة الزمانيـة         ويث
وايهما العامل املؤثر الذي طور صاحبه اهو التقدم العلمـي ام االجتمـاعي؟   

                                                
  



 
 

فاالراء االجتماعية املتقدمة هي االسبق هذا ما ذهب اليه نوري جعفـر وقـد   
ؤسسـات  دور امل: اشار نوري جعفر اىل هذه القضية   كتابني من كتبه مهـا 

ــوطن العربــي والتقــدم العلمــي      ــة االقتصــادية   ال ــة   جمــال التنمي الرتبوي
والتكنولـــوجي ومضـــامينه االجتماعيـــة والرتبويـــة واشـــار اىل هـــذا املوضـــوع  
بنفس املعلومات نصا ممـا يـدلل علـى ظـاهرة التكـرار الـيت اشـرنا اليهـا فيمـا          

ن االسـبقية    كمـا ا ، سبق واليت وقـع فيهـا نـوري جعفـر اىل درجـة كـبرية      
موضوع االفكار االجتماعية والعلميـة كنـا قـد اشـرنا اليهـا   الفصـل االول       

  .من هذا الكتاب
كما ان التقدم العلمي النظري يتفاعـل بـدوره مـع العلـوم االنسـانية ومـع       

  .الفكر االجتماعي العام
ــق جمموعــة مــن التوصــيات لتطــوير العمــل        ــر يطل ــوري جعف كمــا ان ن

ــوطن   ــوي   ال ــاء االقتصــادي وهــذه      الرتب ــه االســاس للبن ــي وذلــك الن العرب
  :/النقاط استخلصناها من فكره  ميكن اجيازها بالتايل

نبذ املفاهيم الرتبويـة العـاجزة القدميـة الـيت تعـرب عـن نفسـها   عـزل          -١
التعليم عـن احليـاة وخاصـة املدرسـة عـن اتمـع وعـزل تربيـة العقـل          

  .عن تربية اجلسم
ــالفن واال   -٢ ــم بـ ــط العلـ ــل    ربـ ــى ادراج عمـ ــتمر علـ ــل ااملسـ دب والعمـ

املؤسســات الرتبويــة ضــمن خطــط التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة   
اليت تسـتند اىل الدراسـة العلميـة الشـاملة والعميقـة الـيت يقـوم هبـا         

 .ذوو الكفاية واخلربة واالختصاص
اعداد العنصر البشري اىل اقصى حد للمسامهة   عمليـة التطـوير    -٣

ودة مـــع العلـــم ان العمليـــة الرتبويـــة ذات مـــردود  االجتمـــاعي املنشـــ



 
 

ومعلوم ان املواطن املتعلم هو افضل .اجتماعي بطيئ ولكنه مضمون
من نقيضه واكفأ   االنتاج فالعمليـة الرتبويـة تـؤدي اىل االسـراع       
ــر     ــا متـــدها بالعنصـ ــادية الهنـ ــةة واالقتصـ التنميـــة االجتماعيـــة والثقافيـ

يـة والرتبيـة اذن عمليتـان متالمحتـان     فالتنم.البشري الكفـوء واملـدرب  
 .ومتبادلتا االثر او مها وجهان خمتلفان لعملية اجتماعية واحدة

الرتبية بنظر نوري جعفر امشـل مـن التنميـة االقتصـادية وهـذه قفـزة        -٤
فكريــة للعالمــة تــدلل بشــكل كــبري علــى نظرتــه البنائيــة والنهضــوية    

هــي االســاس  للمجتمــع فهــو يركــز علــى عمليــة بنــاء االنســان الــيت 
ويعلل هذا الراي الن التنمية االقتصـادية ال متـس اال   ، لبناء العمران

جانبا واحدا من جوانـب العمليـة الرتبويـة هـو اجلانـب الكمـي وهـو        
جانـــب مهـــم دون شـــك وامل يكـــن االهـــم مـــن وجهـــة نظـــر نـــوري  

ــة فــيمس اجلانــب الفكــري والثقــا  وتكــون     .جعفــر امــا جانــب الرتبي
 .ياس جمتمعهاملواطن الصاحل مبق

تعــديل منــاهج الدراســة واســـاليب التعلــيم حتــى وان كانــت تلـــك        -٥
 .اجراءات حامسة وجذرية

تغــيري جديــد   العنصــر البشــري املتمثــل   املعلــم اجلديــد الشــاعر    -٦
مبســؤولياته االجتماعيــة والثقافيــة والقــادر علــى اجنازهــا بفطنــة وكفايــة  

يميـة مـن ناحيـة    من جهـة و  موقـع الطالـب نفسـه   العمليـة التعل     
ــة   اســتثمار نشــاطه اىل حــده االقصــى اســتثمارا      مســامهته الفعال

 نافعا له وتمعه من جهة اخرى 
ــاد        -٧ ــني وابعـ ــداد املعلمـ ــد اعـ ــة ومعاهـ ــات الرتبيـ ــر   كليـ ــادة النظـ اعـ

املوضــوعات العقيمــة والعناصــر العــاجزة عنــها العــداد املعلــم الكفــؤ   



 
 

  مهنـة التعلـيم الثرائهـا    والجتذاب افضل العناصر البشرية للعمـل  
وتطويرها والعداد جيل مزود بالعلم وحبب الوطن والشـاعر مبسـؤوليته   
االجتماعيــة اواملتكامــل الشخصــية املتعــددة اجلوانــب والــذي يســاهم   

ــة   ــة العلمي ــدم املعرف ــوم   ، ايضــا   تق و  جمــال االدب والفــن والعل
 .االنسانية

حـداث حبـزم وصـرامة    هتيئـة املـواطن ليكـون قـادرا علـى مواجهـة اال       -٨
لتخطــي الصــعوبات الــيت تعــرتض ســبيله مــع التعــود علــى التعــاون    
الجناز العمـل املثمـر وعلـى املثـابرة والتطلـع دائمـا اىل معـايل االمـور         

 .واحرتام النفس والرتفع عن الصغائر اليت تشني الرجال
حتبيـــب مهنـــة التعلـــيم للشـــباب جبلـــب العناصـــر الكفـــؤة لاللتحـــاق   -٩

ومعاهد اعداد املعلمـني ولالحتفـاظ بالعناصـر الكفـؤة      بكليات الرتبية
 .املوجودة   اخلدمة الفعلية وللحيلولة دون تسرهبا اىل خارج املهنة

بث الوعي الرتبوي   صفوف الناشئة منذ مرحلـة الدراسـة الثانويـة     -١٠
ــة اذهــان الطــالب       ــؤمترات لتهيئ ــدوات واملناقشــات وامل ــق الن عــن طري

ناجح للمهن اليت تالئم كـال منـهم      وتكوين قدرهتم على اختيار
مـن ذلـك مـثال ان يوجــه    ، املسـتقبل وبضـمنها مهنـة التعلـيم بــالطبع    

  :الطالب اىل نفسه االسئلة التالية
ما هي الشروط الواجب توافرهـا   الشـخص الختيـار هـذه املهنـة        - أ

او تلك؟ وان ينظر الطالب بعـد ذلـك وعلـى اساسـه اىل نفسـه        
السـؤال ليختــار املهنــة االقــرب ااىل نفســه  ضـوء االجابــة عــن هــذا  

وامكانياته وليلتحق باملعهد الذي يهيئه اىل ذلك وهذا جينـب وضـع   
  .الشخص   غري مكانه املناسب عند الدخول اىل املعاهد العليا



 
 

ما هي االلتزامات اليت تتطلبها املهنة مـن الشـخص الـذي خيتارهـا       - ب
بات الـــيت لكـــي ميارســـها علـــى الوجـــه االفضـــل؟ ومـــاهي الصـــعو 

تعرتض سبيله؟ وماهي امكانياتـه لتخطـي تلـك الصـعوبات؟ وهـذا      
ينطبــق ايضــا علــى املؤسســات الرتبويــة الــيت ينــاط هبــا امــر توزيــع    

 .الطلبة على الكليات واملعاهد
ما هي االمكانيات الثقافية واالجتماعية اليت هتيئها له هـذه املهنـة     - ت

مردودهـا املـادي    او تلك لكـي ينمـو منـوا ثقافيـا متواصـال ؟ومـا هـو       
 ايضا؟

  : ان يتحلى املدرس مبزايا كثرية تؤهله لقيادة العملية الرتبوية منها -١١
  .قدرته على اجتذاب التالميذ حنوه وحنو الدراسة •
قدرته على تكوين ثقة للطالب بنفسهوبامكانياته على ختطي العراقيل  •

 .اليت تعرتض سبيل تقدمه
 .فه باملثابرةسعيه لتال  جوانب الضعف عنده وعلى اتصا •
ــة حنــو       • ــارة مشــاعر الطالــب االجيابي ــى جمــرد اث اال يقتصــر موقفــه عل

 .الدراسة وامنا يتعداها حنو حثه على حتقيق النجاح الباهر فيها
ان يسعى اىل االهتمام مبواطن التفوق عنـد كـل طالـب  مـع ضـمان       •

وهـذا يعـين   ، احلد االدنى املقبول من النجـاح   املواضـيع االخـرى   
ــة اذا   ان كـــل طا ــتطاعه ان يتخطـــى اقرانـــه   ناحيـــة معينـ لـــب مبسـ

 .احسن املدرس التوجيه
 .ان يشيد املدرس جبهود الطالب وابراز نقاط القوة فيهم •
ان يـتقن املــدرس علـم الرتبيــة وفـن التــدريس والعمـل الــدائب علــى      •

جعل الطالب يسعى دائما وابدا ليصبح افضل واكمل مما كان عليـه  



 
 

 .جوده الدراسي و  احلياة  كل حلظة من حلظات و
املدرس االناجح هو الذي يستشري دائمـا وجيسـد وينمـي كـل مـا هـو        •

ــى       ــدرة عل ــتعلم والق ــة   ال ــه الرغب ــرس في ــدى الطالــب ويغ اجيــابي ل
 .التغلب على الصعاب

ان يهيــئ للطــالب مجيعــا فــرص تعليميــة متكافئــة وان حيــيط كــال     •
 .منهم بالرعاية والعطف والتشجيع والتوجيه

على هيئـة مشـكالت    )١(قدم املعلم اىل التالميذ املعرفة املدرسيان ي •
ــيفهم وال    تســـتدعي احلـــل شـــريطة ان ال تكـــون بالعويصـــة الـــيت ختـ

اي ان تكـون سـهلة وصـعبة    .بالسهلة اليت ال تتطلب املبادرة والتفكري
صـعبة حبيـث تتحـدى الـتفكري وسـهلة      :  ان واحد بالنسبة للتلميـذ  

 .السابقة ما يعينه على حلهاحبيث جيد الطالب خبربته 
ان يرتكــز اهتمـــام املـــدرس عنـــد تصـــحيح االجابـــات ال   النتـــائج   •

 وحدها وامنا ايضا   االسلوب املتبع   التوصل اليها 
ال بد من املدرس ان مييز بني انواع االخطاء الـيت يرتكبـها التالميـذ     •

ــية  ــاهتم الدراسـ ــع   :  حيـ ــبعض االغـــالط معقـــول ومقبـــول ومتوقـ فـ
 .وث وبعض اخر غري مقبولاحلد

ان يكون املـدرس مشـجعا للطـالب الـذين تتسـم اجابـاهتم باالبتكـار         •
 .وان حيث التالميذ االخرين على االتيان مبثله

ضرورة تعويـد التالميـذ علـى التقيـد بالنظـام املدرسـي واالصـغاء اىل         •

                                                
 


 



 
 

التوجيه وتقبل الشـدة املشـروعة مبـا فيهـا العقـاب املدرسـي ذلـك الن        
ى البدني احيانا اثـرا تربويـا اجيابيـا اذا تعـذر ردع الطالـب      للعقاب حت

ــرى    ــة االخـ ــاليب الرتبويـ ــلبية باالسـ ــه السـ ــون  .عـــن مواقفـ اي ان يكـ
 .»اخر الدواء الكي«العقاب اخر شيء يفكر فيه املدرس وقدميا قيل 

فلكـي يكـون فعـاال ال بـد ان يرتكـز      ، ان حيرتم املعلم منزلـة الطالـب   •
نب االجيابيـة   شخصـية الطالـب والوقـوف     على تقدير وجتسيد اجلوا

ومـن هـذه   .حبزم وحذاقة ازاء النواحي السلبية لغرض الـتخلص منـها  
الزاوية فان الـدرجات االمتحانيـة مـثال ينبغـي ان يتمتـع هبـا الطالـب        

صـارمة احيانـا   (باعتبارها مكافأة له علـى نقـاط القـوة عنـده ال عقوبـة      
 .اللحظةازاء ماال حيسنه   تلك ) وغري مشروعة

ــتعلم وتكــوين       • ــة الصــادقة   ال ــدرس   الطالــب الرغب ــرس امل ان يغ
الشعور باللذة   االجتهاد واملثابرة   بـذل اجلهـد الفكـري املطلـوب     
و  الســعي املتواصــل حنــو احــتالل املوقــع االفضــل   الدراســة مــع   

 .تكوين الثقة بالنفس وبالقدرة على ختطي العقبات ونقاط الضعف
ــعر    ان يبتعـــد امل • ــن جعـــل الطالـــب يشـ ــا عـ ــا ومطلقـ ــادا تامـ علـــم ابتعـ

بالصراحة او التلميح بانه طالـب ردئ غـري قـادر علـى حتقيـق التقـدم       
،   الدراسة مهما بذل من اجلهد وان لـيس مبسـتطاعه حتسـني حالـه    

وذلك لكي ال جيرح كربياءه ويصده   اخر املطاف عن بـذل اجلهـد   
 .والتشاؤمالفكري املطلوب والنتشاله من الكئآبة 

على املعلم ايضا ان يفتش   الوقت نفسهعن عوامل ختلف الطالـب   •
  بعض النواحي الدراسـية متهيـدا الزالتـها بالتعـاون معـه ومـن هـذه        
الزاويــة فــان مهنــة التعلــيم بــامس احلاجــة اىل رحابــة الصــدر واحلنــو    
االجيــابي واملســاعدة والتوجيــه متامــا كمــا هــي احلــال   مهنــة الطــب   



 
 

ا االساس فان مهنة الطب والتعليم حيـتالن مركـز الصـدارة    وعلى هذ
 . بني املهن االنسانية

على املعلم ان يكون داركا مدى الغنب السايكولوجي واالثر السـليب   •
العميق الذي يرتكه شـعور الطالـب بـان احملـيطني بـه حيتقـرون كفاءتـه        

 . العلمية ويضعونه  دون املوقع الذي ينبغي ان حيتله
ان حيرتم نفسه ومهنته الن من ال حيرتم نفسه يهون عليه  على املعلم •

 .احتقار االخرين
فاملالحظ على كل هـذه املالحظـات واملعاجلـات الـيت ينبغـي توافرهـا         
املعلم او املدرس لكي يكون ناجحا كم هـي عميقـة واساسـية مهمـة ينبغـي      

للتنميــة  اقتفاءهــا الجنــاح العمليــة الرتبويــة وجعلــها مــن االساســيات احلياتيــة  
اليت ينشدها اتمع  كما تالحـظ مسـالة اخـرى علـى هـذه املالحظـات ان       
العالمة جعفر وجهها فقط للمعلمـني ومل يوجـه للتالميـذ مالحظـات هبـذا      
احلجـم وهبــذا الكــم واعتقـد انــه اراد مــن ذلـك ان يركــز علــى االســاس       

جعفـر حـول    وبالرجوع اىل رؤى نـوري ... البناء اال وهو املعلم وليس التلميذ
  :نالحظ ما سياتي.التنمية للمؤسسات التعليمية

ضرورة اجراء تبدالت واسعة وعميقة   نظـام التعلـيم السـائد و      -١٢
العمليـــة الرتبويـــة ذاهتـــا   ضـــوء التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي  

  .املعاصر لصاحل العلوم الطبيعية والرياضيات
ــد باملعرفــة االجتماعيــة واالدبيــ   - ١٣ ــه  تزويــد اجليــل اجلدي ة والفنيــة جلعل

ملما بقضايا عصره وجمتمعه وتاريخ امته ولغتها وادهبـا وان يكـون   
 ذا شخصية متوازنة ومتكاملة 

اال تغض مكانة العلـوم الطبيعيـة مـن منزلـة االدب والفـن والعلـوم        -١٤



 
 

االنسانية   بناء اتمع املنشود و  تكوين االنسان اجلديـد وذلـك   
كاملـة   ثقاافـة انسـانية واحـدة     الن مجيع فروع املعرفـة اطـراف مت  

فـالعلم وحـده دون انـاس مبشـاعر انسـانية ومبعرفـة تارخييـة اجتماعيـة         
ومـن اجلهـة الثانيـة فـان     .يستثمروهنا خلري االنسـان قـد يضـر بـاتمع    

اناسا ذوى مشـاعر نبيلـة ومعرفـة اجتماعيـة تارخييـة غزيـرة عـاجزون        
ــا     ــدم احلضــارة دون االســتعانة ب ــامهة   تق ــي عــن املس لعلم الطبيع

 .النظري ومبنجزاته التكنولوجية
للعالمة نوري جعفر اراء عميقة جـدا   موضـوعة جنـاح التالميـذ      -١٥

ــة للجــانبني االجتمــاعي       العمليــة التعليميــة حيــث يعطــي امهي
واجلسمي حيث يعطـي امهيـة كـبرية للجانـب الغـذائي والصـحي       

للتلميــذ  للتلميــذ والطفــل ويعتــربه االس اس   العمليــة التنمويــة 
لكي يكون ناجحا   وضـعه التعليمـي وهـو ينـاقش هـذا املوضـوع       
مـن الناحيــة الفســلجية للمــخ حيــث ثبــت إن خاليــا املــخ تســتلزم   
ــبية       ــها العصـ ــدر طاقتـ ــو مصـ ــذي هـ ــذاء الـ ــن الغـ ــبرية مـ ــادير كـ مقـ
ــذي       ــاس متمــاثلون   الرتكيــب املخــي ال ــول إن الن فباإلمكــان الق

ــبرية  وان اال.تســـتند إليـــه حيـــاهتم العقليـــة  ختالفـــات الفكريـــة الكـ
والكثرية اليت نشاهدها اليوم بني األمم وداخلها تعود بعد التحليـل  

 .الدقيق إىل اختالف بيئاهتم االجتماعية والثقافية
كذلك فان نوري جعفر يشري فيما يشري إليه من نـواحي سـلبية يعـاني منـها     

  :ة والتعليم ومنهاقطاع التنمية   العامل العربي وتأثرياته على جمال الرتبي
ــا       -١ ــة م ــة والتكنولوجي ــة لنظري ــوم الطبيعي إن االجنــازات   جمــال العل

  .زالت دون مستوى الطموح



 
 

ــبالد العربيـــة مازالـــت تســـتورد األدوات واألجهـــزة   حقـــل       -٢ إن الـ
التكنولوجيـا مــن الـدول املتقدمــة لتطبيقهـا أو اســتخدامها   أقصــى    

تقبلــها وذلــك لغــرض ل احــد مــن الســرعة   جمتمــع مل يتــهيأ ثقافيــ 
 .رفعه إىل مستوى أعلى من الناحيتني املادية والثقافية

إن البالد العربيـة مـا زالـت   حقـل التكنولوجيـا تعمـل بإمكانيـات         -٣
 .بشرية غري مهيأة من حيث الكمية والنوع

. وبعــد ذكــر هــذه األمــور الســلبية املــؤثرة علــى التنميــة وبالتــايل علــى التعلــيم  
ة من املعاجلـات اهلـدف منـها إنقـاذ قطـاع التنميـة مـن        يضع نوري جعفر جمموع

  :خالل ابراز دور املؤسسات الرتبوية   خطط التنمية االقتصادية  ومنها
ــاهر التخلــــف      - أ ــزدوج يرمــــي إىل استئصــــال مظــ ــام بعمــــل مــ القيــ

االقتصــادي ولثقــا  مــن جهــة وبنــاء اقتصــاد وطــين متطــور وثقافــة    
  .علمية نظرية وتكنولوجية من جهة ثانية

إجياد عملية توازن دقيقة وفعالـة تشـمل مجيـع أوجـه احليـاة العامـة         - ب
ــه     ــوم الســـكان ومبختلـــف مراتبـ ــبة لعمـ ــة بالنسـ ــادية والثقافيـ االقتصـ

 .االجتماعية
إن تقـوم املؤسسـات الرتبويـة بعمليــة حتـديث  العقليـة السـائدة بــني         - ت

 .املواطنني وتطويرها
الفــرد ملكــا استئصــال الراســي الشــائع املغلــوط الــذي يعتــرب ثقافــة     - ث

خاصا به كملكية األثاث واألدوات املنزلية الشخصية والـذي ينظـر   
للثقافـة كـأداة للبهرجـة وللحصــول علـى الـربح املـادي الفــردي دون       

 .اكرتاث كبري بقضايا اتمع وخبطط التنمية االقتصادية فيه
حيـث  ، ضرورة إعـادة النظـر   قضـية العالقـة بـني الفـرد واتمـع         - ج



 
 

جعفر من أكثر القضـايا االجتماعيـة الكـربى إحلاحـا     اعتربها نوري 
وجتددا والفرد حسب النظرة للعالمة هو ملك نفسه وملك اتمع 
أيضا شريطة أال يتعسف اتمع به وشريطة أال يعـزل الفـرد نفسـه    

 .عن قضايا جمتمعه امللحة
ــه     - ح ــرد مبجتمع ــة الف ــع    ، أن تكــون عالق ــع م ــرد   اتم انصــهار الف

اتـه االجيابيــة مـن ناحيــة والـيت يتجســد فيهـا اتمــع     احتفاظـه مبقوم 
بالفرد من حيث مطاحمه وتطلعاته حنو املستقبل األفضل من جهـة  

 .أخرى
العمــل الــدائب لتحســني األوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة واملعاشــية    - خ

جلميع املواطنني وبث الـوعي االجتمـاعي املعقـول واملسـؤول بينـهم      
 .مفيما يتصل حبقوقهم والتزاماهت

استخدام العلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية بكفاية وعلى وجـه    - د
وإدراج العلم جبانبيه النظري والتكنولوجي   خطط التنمية .أفضل

 .االقتصادية نفسها
إن ختصص مؤسسات البحث العلمي ومراكـز البحـوث مكافئـات      - ذ

 .تقديرية مادية ومعنوية إلغراض البحث
يـــا مســـامهة فعالـــة   األحبـــاث أن يســاهم طـــالب الدراســـات العل   - ر

ــة   ــة وامليداني ــة النظري ــوا إن االهنمــاك   البحــث   ، العلمي وان يتبين
ــدد       ــده أو قياســه بع ــوجي ال ميكــن حتدي العلمــي النظــري والتكنول
الساعات اليومية املخصصة له رمسيا وذلك الن الباحـث يواصـل   

عـام  االهنماك بعمله الذهين وحتى أملختربي أحيانا أثناء تنـاول الط 
وحتى   النوم ومن طريف ما يشري اليه نوري جعفر قصـة يرويهـا   



 
 

عن عـامل الكيميـاء االملـاني ككـويل الـذي عـاش   القـرن التاسـع         
كنـت جالسـا   احـد ايـام الشـتاء قـرب        «عشر فقد كتب ما نصه

م وقـــد اعيـــاني حـــل مســـالة معقـــدة فيالكيميـــاء  ١٨٦٧املوقـــد عـــام 
ت اثناءهـا معـادالت كيمياويـة    وقد اخـذتين سـنة نـوم فرايـ    .العضوية

ــص امـــام عـــيين احلاملـــة النائمـــة هبيئـــات متعـــددة وصـــفوف    ترتاقـ
المتناهية فاستيقضت و  ذهين حل صحيح لواحـدة مـن اعـوص    

  )١(»قضايا الكيمياء العضوية
اال يكرس التدريسي   اجلامعة جـل وقتـه للتـدريس بـل ان يضـع        - ز

لواسـعة مـن جهـة    موازنة بني التخصص الضـيق واملعرفـة العلميـة ا   
وبـني االحبـاث العلميـة النظريـة او االساسـية والتطبيقيـة مـن اجلهــة        

 .الثانية
ان جترى حتسينات مستمرة على وظائف مؤسسـات التعلـيم العـايل     - س

تستلزم دائمـا وابـدا اجـراء حتسـينات متواصـلة   منـاهج الدراسـة        
واساليب التدريس وعالقـات الطـالب باعضـاء اهليئـات التدريسـية      

توفري االدوات واالجهزة املختربية احلديثـة و  انتقـاء الطـالب     و 
الصاحلني الغراض التخصص وتلك امـور ال بـد مـن مراعاهتـا       
خطــط التنميــة االقتصــادية الــيت عليهــا ان تاخــذ بعــني االعتبـــار        
ــور       ــوء   تط ــات التطــور االجتمــاعي وتســتند ايضــا اىل التنب اجتاه

 .اتمع

                                                
 


  



 
 

لــوم الطبيعيـة النظريــة والتطبيقيـة   جبهــة   ان يسـري البحـث   الع    - ش
عريضة متماسكة ذات ثالثـة جوانـب متالمحـة متكاملـة ومتبادلـة      

 :االثر هي
اجلانب النظري االكادميي   الرياضـيات العاليـة و  العلـوم الطبيعيـة      -١

  .النظرية
اجلانــب التطبيقــي الــذي تســتخدم فيــه العلــوم الطبيعيــة التطبيقيـــة         -٢

 العلــوم الطبيعيــة النظريــة اســتخداما مباشــرا    باالســتناد بــالطبع اىل
اطار خطط التنمية االقتصادية   حقل االنتـاج الزراعـي والصـناعي    

 .بالدرجة االوىل و  جمال اخلدمات كالطب والتعليم واملواصالت
ــوء      -٣ ــري الكفـ ــر البشـ ــة العنصـ ــق بتهيئـ ــايكولوجي املتعلـ اجلانـــب السـ

ــه   ــص   اداء عمل ــدرب واملخل ــة هــ .وامل ــب تتضــح اذا  وامهي ذا اجلان
تذكرنا ان عملية االنتاج ااملتطـورة تسـتلزم اسـتخدام ادوات واجهـزة     
تكنولوجية متطورة بقدر ما تسـتلزم ادوات بشـرية متطـورة ايضـا مـن      

، الناحيـــة الثقافيـــة ومـــن ناحيـــة الشـــعور باملســـؤولية االجتماعيـــةة       
تســتخدم تلــك االدوات بكفايــة ودرايــة وحتــافظ عليهــا وتعمــل علــى    

  )١(امتها وتطويرهااد
ــبعض االحبــاث          - ص ــردود االقتصــادي ل ــر امل ــوري جعف ــاقش ن ــا وين كم

ــتتهدافه للبحـــث العلمـــي    ــها الفلكيـــة مـــن جانـــب اسـ العلميـــة ومنـ
ــا نصـــه   ان مـــن احملتمـــل ان حيصـــل    «: والتنميـــة حيـــث يقـــول مـ

املســتقبل املنظــور ان يســتفيد االنســان مــن الثــروة املعدنيــة الضــخمة  
السـماوية االخـرى اعتبـارا مـن القمـر وصـعودا        املوجودة   االجرام

                                                
  



 
 

اليت ) االجرام النيرتونية) (الكواكب النابضة(اىل الكواكب املسماة 
اكتشفها علماء الفلك قبل سـنوات والـيت ترتكـز فيهـا املـادة بشـكل       

 ١٠٠مكثــف حبيــث ان الســنتمرت املكعــب الواحــد حيتــوي علــى زهــاء   
ــؤدي  .مليــون طــن مبقــاييس االرض  حتمــا   املســتقبل وهــذا ســوف ي

غري البعيد اىل التعويض عن النقص احلاصـل   الثـروة املعدنيـة      
ممــا يــبني لنــا نظــرة نــوري جعفــر    )١(»االرض بفعــل كثــرة االســتهالك 

الثاقبة للمستقبل ففعال العامل اليوم يفكر   الثروة املعدنية املوجودة 
جتـاه املـريخ     الكواكب وما االحباث االخرية اليت يقوم هبـا الغـرب   

  .اال تأييد ملا ذهب اليه نوري جعفر وملا نتلمسه   املدى القريب
جيب ان جتـد االحبـاث النظريـة العلميـة سـبيلها للتطبيـق بشـكل او          - ض

 .باخر حتى وان طالت مدة اكتشافها
ــة        - ط ــة ذات الطبيع ــوازن معقــول بــني االحبــاث العلمي ــة حصــول ت امهي

وبـــني خطــط التنميـــة   النظريــة وبــني االحبـــاث التطبيقيــة مـــن جهــة    
 .االقتصادية من جهة اخرى

مراعاة التوازن والتنسـيق بـني التخصـص الـدقيق الضـيق   االحبـاث         - ظ
العلميــة جبانبيهــا النظــري والتطبيقــي لــدى بعــض اعضــاء مؤسســات   
التعلـــيم العـــايل وبـــني االشـــخاص الـــذين يقومـــون مبســـاعدة اولئـــك  

 .املتخصصني
ــة ع     - ع ــوادر العلميـ ــق للكـ ــع املتناسـ ــم    التوزيـ ــروع العلـ ــف فـ ــى خمتلـ لـ

والتكنولوجيا مع اخذ حاجات البلد امللحة واالساسية بنظر االعتبار 
 .دائما

                                                
  



 
 

انتقـــاء العناصـــر الكفـــوءة اداريـــا وعلميـــا لالشـــراف علـــى االحبـــاث    - غ
ــا بكفايـــــة وتـــــوفري اجلـــــو    العلميـــــة النظريـــــة والتطبيقيـــــة وتوجيههـــ

حلـث العناصـر   السايكولوجي املالئم واجياد احملفزات املاديـة واملعنويـة   
القائمــة هبــا علــى بــذل اجلهــد املطلــوب وتشــجيع مبــادراهتم الفرديــة   
ــوءة      ــار العناصــر الكف ــة اختي ــربز امهي ــا ت ــة وابتكــاراهتم وهن واجلماعي

 .اداريا لالشراف على مراكز البحث العلمي ومؤسساته
كمــا ان الرؤيــة الــيت تبناهــا الــدكتور نــوري جعفــر واملتمثلــة بالصــعوبات  

ــدول الصــناعية املتقدمــة      الكــثرية والكــ  برية   اســترياد التكنولوجيــا مــن ال
باسـعار باهضـة ومبواصــفات غـري مالئمــة احيانـا وذلــك السـتخدامها باقصــى      
ــة       ــة الكامل ــأة التهيئــة التكنولوجي حــد مــن الســرعة بكــوادر بشــرية غــري مهي
ــأ هلـــا مـــن الناحيـــة    وتطبيقهـــا علـــى جمتمـــع مـــا زال هـــو االخـــر غـــري مهيـ

  .السايكولوجية
عنى هذا اننا نواجه قضايا اجتماعية وسايكولوجية كبرية باالضـافة اىل  م

هذه السلبيات اليت نوردهـا جـراء    )١(استرياد التكنولوجيا باسعار باهضة جدا
ــة وتطبيقهــا علــى جمتمــع         االســتهالك الكــبري واملباشــر للتكنولوجيــا الغربي

ــة تــدريبا حمــ    ــا وبامكانيــات بشــرية مدرب دودا مــن متخلــف تكنولوجيــا وثقافي
الناحيتني الكميـة والنوعيـة متثـل كارثـة كـبرية علـى اتمعـات العربيـة ومـن          
جهة ثانية فان هذه اجلهات املصدرة للتكنولوجيا تسـتخدم هـذه التكنولوجيـا    
كورقة ضاغطة اقتصـادية علـى الـدول املسـتفيدة اي اهنـا شـركات احتكاريـة        

ــى اربــاح فاحشــة      ــا تســعى ايضــا  . كــربى تســعى للحصــول عل لضــمان   كم
احلصــول علــى تلــك االربــاح لفــرتة طويلــة مــن الــزمن عــن طريــق التصــدير    

                                                
  



 
 

والتشغيل والقيام بالصيانة للتكنولوجيا املصدرة حيـث ان هـذه الشـركات ال    
تبني كيفية صيانة اجهزهتـا اذا احتاجـت للصـيانة اال عـن طريـق مهندسـيها       

الكـبرية  وهـذه   وفنييها وعماهلا مما تستمر لـديها فـرتة احلصـول علـى االربـاح      
رؤيــة هنضــوية كــبرية عمــل عليهــا نــوري جعفــر نــرى تطبيقاهتــا علــى ارض    

حيث استمعت اىل وزير الكهربـاء العراقـي   ظـل حكومـة رئـيس      ، الواقع
كريم وحيد حيث صرح اننا اردنا التعاقد مع :الوزراء العراقي نوري املالكي 

ن ارادوا منـا  شركة هيتاشي لنصـب حمطـة كهربـاء متكاملـة   العـراق ولكـ      
التعاقد معهم ايضا علـى ان يكـون كـادر صـيانتها وتبـديل مسـتلزمات احملطـة        
مستقبال كله على كادر هيتاشي وعـدم تـدريب اي مهنـدس عراقـي للعمـل      
علـى احملطـة ممــا يـدلل كالمنـا هــذا علـى صــحة مـا ذهـب اليــه نـوري جعفــر         

اره حيـة  سـنة ومـا زالـت افكـ     ٣٠وحداثة ما اطلقه من افكـار قبـل اكثـر مـن     
  .بيننا اليوم

كذلك من توصيات الدكتور نوري جعفر اليت يريد مـن خالهلـا تطـوير    
  :البحث العلمي والرتبوي للحصول على التكنولوجيا املطلوبة هي 

ان تقــوم مؤسســات البحــث العلمــي ومراكــز البحــوث   االقطــار    -١٦
العربية وبالتعاون مع املؤسسات الرتبوية االخرى السـيما اجلامعـات   

راسة شاملة وعميقة خلربة الدول املتقدمة   جمـال التكنولوجيـا   بد
ــك لتفــادي         ــا االجيــابي والســليب وذل ــة التارخييــة جبانبيه ــن الناحي م
الوقـوع   االخطــاء الــيت وقعـت فيهــا تلــك الـدول   فــرتة تارخييــة    

  .سابقة
ــا وان نتجنـــب نقـــل ادوات    ان تـــتم عمليـــة نقـــل التكنولوجيـــا وتطويرهـ

ة الطـرازات او ان نســتورد ادوات تكنولوجيـة متقدمــة جــدا   تكنولوجيـة قدميــ 
وباهضة الثمن ومعقدة الرتكيب بالنسبة للعنصر البشري املتوافر لـدينا الـذي   



 
 

واال نستورد ادوات تكنولوجية مبسطة على اسـاس اهنـا تالئـم    ، يستخدمها
 .مرحلتنا التارخيية الراهنة دون النظر اىل امكانيات تقدمنا   املستقبل

ري جعفر قد نظر ايضا اىل موضوع التنمية املستدامة من خالل كـل  نو
ما طرح سابقا من افكاره  قبل ظهوره بعشـرين سـنة وايضـا اراد مـن الدولـة      
كتحقيق جانب تنموي من خالل احلفاظ على البيئـة بعـدم اسـترياد ادوات    
تكنولوجية من خصائصها تلويث البيئة وان نتـوخى الدقـة   اختيـار مواقـع     

ــها وتشــغيلها اق ــا اســتخدم كلمــة    امت ــا النظيفــة «كم التوزيــع  «و »التكنولوجي
مما يدلل على انـه كـان مهتمـا بتنميـة البيئـة كاسـاس        »التكنولوجي النظيف

للتنمية اتمعية علما انه استخدم املصطلحني انفـي الـذكر كانطالقـة اوىل    
ــه علــى         ــذين املصــطلحني مل يســتخدما مــن قبل باســتخدامهما حيــث ان ه

  .دود علمناح
اذن نــوري جعفــر قــاس التنميــة   الــبالد العربيــة علــى اســاس التنميــة  

، للمــوارد البشــرية   مجيــع قطاعــات التاهيــل والعمــل واالنتــاج ١املســتدامة 
، وحجــم التوظيــف املكثفوالبحــث العلمــي والتكنولوجيــا والعلــوم العصــرية  

ن التعلــيم وقــد دلــت جتــارب التنميــة الناجحــة   مجيــع دول العــامل علــى ا 
واالدارة احلديثة هي اليت ترفع بشكل ، العصري واالعداد او التدريب اجليد
  . بارز نسبة الدخل الفردي والقومي

ودائما و  اي موضوع ال ينسى نوري جعفر الرتاث   جانبه التنـويري  
لالفادة منه   جانب التنمية والتعلـيم وكانـه يريـد ان يقـول ايهـا العـرب ان       

ل من بعض اخلصائص هو افضل من حاضركم بكثري ومـن  ماضيكم مبامح

                                                
 

 



 
 

مجلة ما يذكره مـن حـوادث تارخييـة هتـتم باجلانـب التنـويري التنمـوي هـي         
  : احلادثة التالية

  

 
ان ابن سحنون كان منهمكا   القـراءة والكتابـة   احـد االيـام اىل ان     

يـا ام مـدام انـا مشـغول      :ء فقال هلـا حان موعد العشاء فجاءته جاريته بالعشا
فوقفت صامتة على راسه فلمـا طـال انتظارهـا اخـذت     . عن العشاء مبا انا فيه

وانصرفت واستمر هو على حاله اىل ان .تلقمه اىل ان اتت على الطعام كله
يــا ام مــدام هــات االن مــا   :فطــوى اوراقــه وقــال، اذن املــؤذن لصــالة الصــبح

فقــال وا مــا شــعرت  .متــك ايــاه يــا ســيدي اطع: فقالــت.عنــدك مــن العشــاء
وحاالت اخرى طريفة وكثرية يذكرها نوري جعفر مهمة تـدل علـى    )١(بذلك

  .اثر االهنماك   العمل العقلي   رفع مستوى ثقافة املرء
ــن خــالل         ــاس العلمــي وم ــر باالنغم ــوري جعف ــات ن ــان مطالب ــايل ف وبالت

مســتمر كمــا   التــاريخ تاخــذ مــديات واســعة جــدا تتطلــب عمــل روحــي    
ــذكر    ــارة ال ــن ســحنون امل ــة اب ــع   مســالة    ، حادث ــر وق ــوري جعف ــة ن والعالم

اساسية ينبغي االشارة اليها وهو انه تكلم عـن موضـوع التنميـة واملؤسسـات     
الرتبويــة   العــامل العربــي ككــل ومل ياخــذ باحلســبان خصوصــية كــل بلــد     

فكــان لزامــا .يــهعربــي فيمــا خيــص مســالة التنميــة ودور املؤسســات الرتبويــة ف 
عليه ان ياخـذ هـذه اخلصوصـيات للبلـدان العربيـة علـى االقـل جيـد املتشـابه          
ــة حــول وضــع      واملختلــف بــني بعضــها الــبعض ال ان يطلــق تعميمــات كامل

                                                
 

 



 
 

املؤسسات الرتبوية   العامل العربي ككل كما فعل   اراءه الواردة   هـذا  
وض الــيت ترجوهــا الفصـل ولكــن تبقــى هـذه االراء اساســية   عمليــة النـه   

اتمعــات وينبغــي اقتفــاء الكــثري مــن االراء هــذه ووضــعها موضــع التنفيــذ     
لتحقيق هنضة اسسية   عمل املؤسسات الرتبوية   العامل العربي ومن ثـم  

  .اجياد هنضة اقتصادية مرجوة وتنمية اساسية   هذا اال



 
 



 
 

  
 

  
  
  

 
 

  



 

 
لقد عرب املتنيب عن بعض خلجات النفس البشرية تعبريا عميقا يتعـذر  «

على كثري من املختصني بعلم النفس ان يبلغوا شـأوه واشـار ابـو الطيـب       
ار اىل امور تتحدى الزمان واملكان وان كانـت مسـتمدة   بعض حلظات االبتك

  .»  االصل من الواقع الذي يعيش فيه
 

   
كان من املفروض ان يقـع هـذا الفصـل كمبحـث مـن الفصـل السـادس        
ولكن ارتاينا ان يكون هذا املبحث فصـال حبـد ذاتـه وذلـك للعالقـة الوطيـدة       

ي جعفر وابي الطيب املتنيب حتى انه افرد لـه كتابـا خاصـا    بني العالمة نور



 
 

اصـوهلا الدماغيـة وجـذورها    ، االصالة   شعر ابي الطيـب املتـنيب  «امساه  
ــافلوف   ــة   ضــوء فســلجة ب ــذا     »االجتماعي ــذي ســنحاول مــن خــالل ه وال

املبحث ان نبحر فيه بدراسة حتليلية ملا ورد فيه من افكار مت ربطهـا   ضـوء   
لوف وهـو ممـا يعطـي هـذا الكتـاب امهيتـه وريادتـه علـى املسـتوى          فسلجة بـاف 

الفكــري النهضــوي فهــو اي الكتــاب عالمــة بــارزة واساســية   قــراءة شــعر    
املتـــنيب ومل يســـبق نـــوري جعفـــر او يلحقـــه الحـــق   هـــذه القـــراءة الـــيت   
سنتناوهلا لشعر املتنيب من ناحية الزاويـة الـيت متـت القـراءة مـن خالهلـا         

ات الفسـلجة احلديثــة حيـث متـت قــراءة ااملتـنيب كـثريا   ضــوء      ضـوء نظريـ  
نظريات النقد االدبي اما ان يقرا   ضوء الفسـلجة فهـذا ممـا يشـكل ركيـزة      
اساسية   قراءة تراثنا ولكـن لالسـف مل يسـلط الضـوء كـثريا علـى كتـاب        
نــوري جعفــر مــار الــذكر لــذا ارتاينــا   هــذه الدراســة ان حنلــل مــا جــاء      

  .ونطرحه مرة اخرى للمتلقي الكتاب
واالصالة   شعر املتنيب تعـرب عـن نفسـها مـن وجهـة نظـر نـوري جعفـر         
  الصور الشعرية اخليالية اليت تبتعد عن الواقع احملسوس بعدا يكـاد يكـون   

ــا اخــرى   وتظهــر اصــالة شــعره    .مطلقــا   بعــض االحيــان او متســخه احيان
يضــا   وصــفه االشــخاص    وصــفه الطبيعــة احليــة واجلامــدة كمــا تظهــر ا  

حالة املدح والقدح على حد سواء وقد طرح نوري جعفر فكـرة مهمـة عـن    
شــعر املتــنيب مفادهــا انــه كلمــا كــان املتــنيب عنيفــا   التعــبري عــن حبــه او    
بغضه هلذا الشخص او ذاك و  هذه احلالة او تلك وقد اعترب نوري جعفـر  

ــب     ــة   التع ــر دق ــر صــدقا واكث ــه الفســلجية  ان عنفــه كــان اكث ري عــن مكونات
  ....اخلاصة وظروفه االجتماعية

استعرض نوري جعفر صفات اتمع الذي عاش فيـه املتـنيب وهـذا هـو     
شان نوري جعفر   استعراضه للشخصيات التارخيية فهو عندما يتكلم عـن  



 
 

، اجلاحظ يستعرض طبيعة جمتمعه او عن احلريري كذلك وهكـذا دواليـك  
لكي يستطيع ان يكتشف مجيع اجلوانب املؤثرة    والغرض   اعتقادنا هو

ــى االدب        ــة املعاشــة عل ــاثري الكــبري للبيئ ــك للت ــذه الشخصــيات وذل ادب ه
فلذلك ومـن هـذا املنطلـق اسـتعرض جمتمـع املتـنيب الـذي عـاش فيـه          .املنتج

ــه انــه جمتمــع متخلــف بــدائي باملقــاييس احلضــارية      والــذي كــان يغلــب علي
وقـد تكســب  ، قطــاع واحلكـم الفـردي املطلـق   احلديثـة حيـث كـان منتشـرا اال    

بالشعر باعتبـار الشـعر اداة ارتـزاق   ذلـك الوقـت  فكـان مـن هـذه الناحيـة          
كغريه من املواطنني والشعراء يداجي ويصانع ولكن من ناحيـة اخـرى كمـا    
ســنرى   ســياق البحــث فيعتــرب املتــنيب   نظــر نــوري جعفــر شخصــية ال    

شاعر اصيل   نظـر نـوري جعفـر وباملقـاييس     واملتنيب هو .تداجي وال تصانع
اليت يطبقها عليه واليت سـنعرض هلـا ويعتـربه شخصـية فريـدة متماسـكة ال       
تداجي وال تصانع حتى   مواقفها املتناقضة بنظر غريه واليت يعرب عنـها    
ــر       ــدكتور جعف ــنيب   نظــر ال ــه ازاء االمــراء وغريهــم واملت تصــرفاته او مواقف

عنيفة اليت تنطوي علـى املبالغـة   املـدح او االيغـال       صادق   مشاعره ال
اهلجاء النه يعرب عن تلك املشاعر احلادة املرهفة فيكـون صـادقي   اللحظـة    
اليت يعيشها دون خداع او مواربـة وقـد يبـدو ابـو الطيـب مـن اخلـارج والول        
وهلـة ومـن الناحيــة السـطحية كانــه يـداهن او يرائـي عنــدما يطنـب مــثال         

ولكـــن مقومـــات املتـــنيب ، كـــافور   اعقـــاب مفارقتـــه ســـيف الدولـــةمـــدح 
وهـذا ممـا جيعـل اراء    ، الفسلجية اليت سنعرض هلـا ال جتيـز وصـفه باملداهنـة    

نوري جعفر الـيت سـرتد هبـذا الفصـل مهمةجـدا للبـاحثني   شـأن املتـنيب         
ويــذكر نــوري جعفــر ان  ، وتعتــرب اراء حديثــة جــدا ومل يتطــرق اليهــا احــد 

ذي ادى اىل ان املتنيب ميتدح كافور انه ظن ان عالقته ستكون به السبب ال
ابدية وانه سوف جيد عند كافور ضـالته املنشـودة ويقضـي بـذلك علـى حيـاة       



 
 

التشرد والرتحال وعندما تالشت اماله تلك وانطـوت معهـا مشـاعره املرتبطـة     
هبــا وقــف موقفــه االخــر وهنــا يســال نــوري جعفــر ســؤاال اذا كانــت االمــور    

ك فهل جيوز لدارسـيه ان يطبقـوا عنـد احلكـم عليـه مقـاييس النقـد غـري         كذل
   )١(الذاتية؟

ان للمتــنيب موقفــان جتــاه كــافور فقــد انفــع حنــوه بدايــة باملشــاعر االجيابيــة   
واندفع حنوه باملشاعر السلبية مرة اخرى وكان ايضـا صـادقا   ، وكان صادقا هبا

مل يكــن نفســه كــافور الــذي   هبــا الن كــافور الــذي التقــاه املتــنيب   البدايــة 
هجــاه املتــنيب فلــو كــان كــافور الــذي صــوره لنــا املتــنيب   مدحــه موجــودا     

ولـو كــان كــافور كمـا صــوره لنــا   ، بالفعـل لتعــذر عليــه ان يهجـوه بعــد ذلــك  
بـل  ، املتنيب   هجائه ملا تردد هذا الكافور عـن مالحقـة املتـنيب والغـدر بـه     

ــر للناح    ــوري جعف ــذه بالشــكل    فلننظــر بعمــق ملناقشــة ن ــة الســايكولوجية ه ي
جمرد تفكري املتنيب وهو عند سيف الدولة بالسفر اىل كافور ناهيـك  / التايل

ــه عصــا الرتحــال   الفســطاط يشــري اىل ان       عــن شــده الرحــال حنــوه والقائ
كافورا هذا املقصود هو غـري كـافور املهجـو ومـا يصـدق علـى موقـف املتـنيب         

مجيــع الــذين مــدحهم او ذمهــم مـن كــافور يصــدق ايضــا علــى مواقفــه مــن  
  .واظهرهم على غري حقيقتهم

  :اعطى نوري جعفر جمموعة صفات فسلجية للمتنيب منها
  .تطور عال   مراكزه املخية احلسية البصرية  - أ
 .تطور عال اخر مماثل   مراكزه الدماغية الواقعة حتت املخ  - ب

                                                
 


 



 
 

ــادي لالصــالة        ــاس اجلســمي امل ــرب االس ــة االوىل يعت  التطــور   النقط
جمال الفن مبا فيه الشعر   حني ان تطور املراكز الدماغيـة الـيت تقـع حتـت     
املخ هو الذي يـالزم كبـار الفنـانني والشـعراء وهـو اسـاس عالقتـهم بالطبيعـة         

ويذكر نوري جعفر ان اتمع الذي حوى ابي الطيب املتنيب هـو  ، واتمع
ــذي انعكــس   شــعر امل     ــاقض ال ــنيب وصــبغ  جمتمــع يســوده االقطــاع والتن ت

جوانب كثرية من سلوكه النه حال دون حتقيق مطـامح الشـاعر الفـذ ولكـن     
هذا الراي لنوري جعفر يتناقض مع ما ذهب اليه العالمة فيمـا سـبق عنـدما    
يــذكر ان املتــنيب مل يكــن متناقضــا   ســلوكه وانــه كــان صــادقا   اللحظــة  

اخرى لكـي يعطـي   وياتي مرة   )١(اليت يطلق هبا شعره دون خداع او مواربة
راي انه بسـبب اتمـع الـذي عـاش فيـه املتـنيب اصـبح متناقضـا   سـلوكه          

 ، وهذا اشكال كبري نورده على العالمة املفكر نوري جعفر )٢(وبعض اشعاره
وبسبب اتمع املتناقض  كان ابو الطيب غريبا عـن اتمـع الـذي     ، جعفر

  :ولهعاش فيه وقد عرب عن غربته بالتعبري العلمي احلديث بق
 

 
  

    

واملتنيب حني يطنـب   مـدح سـيف الدولـة او كـافور امنـا هـو يطنـب           
مدح نفسه ويشيد بامكانياته اليت جيدها جمسدة   املمـدوح أي انـه يطنـب    
بعبارة اخـرى باجلوانـب االجيابيـة التقدميـة الـيت جيـدها   نفسـه و  احلـاكم         
االمثــل   ذلــك الزمــان وهــذه نزعــة ســايكولوجية انتشــرت   مطلــع القــرن   

وهـذا ايضـا      Introspection »مـذهب التامـل البـاطين   «العشـرين تسـمى   
يتناقض مع ما اورده نوري جعفر على ان شعر املتنيب الـذي كـان ميتـدح بـه     

                                                
  
  



 
 

الناس او يهجوهم كـان صـادقا   حلظـة املـدح او اهلجـاء وان كـافور عنـدما        
امتدحــه كــان خيتلــف عــن كــافور الــذي هجــاه أي ان مشــاعر املتــنيب كانــت   
صـادقة    مدحيـه لكــافور وهـذا خيتلــف اختالفـا جـذريا مــع مـا اورده نــوري       
جعفــر    اعــاله مــن ان املتــنيب كــان ميــدح الشــخص وذلــك انطالقــا مــن    
نظرته لنفسـه حسـب مـذهب التامـل البـاطين وهـذه اشـكالية اخـرى نوردهـا          

  .مة نوري جعفرعلى العال
حنـن تكلمنــا عــن االصــالة   الفكــر   مبحـث اخــر مــن مباحــث هــذا    
الكتاب والفكر املبتكر اوردناه حسب ما جاء   نظـر نـوري جعفـر وسـلطنا     

وعرفنا ان الفكر االصيل الذي تتصـف بـه    ، اجلانب التحليلي النقدي عليه
و مواهـب    اقلية من الناس يعرب عن نفسه على هيئة قدرات عقليـة عليـا ا  

فالفكر االصيل هو مـامتيز  . حقل العلم او الفن مبا فيه الشعر على حد سواء
الفكـر طبيعتـه وتطــوره   :وقـد تناولـه نـوري جعفـر كـثريا   كتابـه       . بـه املتـنيب  

  .والكتاب الذاني الذي تناول فيه هذا املوضوع هو اللغة والفكر
لـق اجلديــد  نـوري جعفــر يشـرح فســلجيا كيـف تــتم عمليـة االبتكــار واخل    

للـنص الشــعري او املعرفــة العلميـة مبتغيــا مــن شـرحه هــذا ان يقــول كيــف     
كان املتنيب مبتكرا   افكـاره وكيـف تعمـل عليـه االليـة الفسـلجية احلديثـة        

نشـاط  : حيث اعترب نور ي جعفـر فاالبتكـار الـذي حصـل عنـد املتـنيب هـو        
ها االقصــى عصــيب تقــوم بــه خاليــا القشــرة املخيــة الــيت بلغــت اثارهتــا حــد 

وهذا يعين من الناحية السلبية نشوء عملية عزل خمي تسـتدعي   حلظـة   
تركيز االنتباه اقصاء االنطباعات الذهنية االخـرى واملـؤثرات البيئيـة املباشـرة     

وعنـدما تقــرتن او  . وغـري املباشـرة لتنتشــر تلـك االثــارة   مجيـع ارجـاء املــخ     
ية النشـطة فـان ذلـك يعـين مـيالد      تتلقح االرتباطات العصبية   املنطقة املخ

غـري ان هـذا االقـرتان السـعيد املؤقـت او اخللـق       ، الفكرة اجلديدة او املبتكرة



 
 

الــذي يــتم   اعقــاب دراســة عميقــة ومستفيضــة قــد تســتغرق ســنني طويلــة   
حيــدث بشــكل مفــاجئ عنــد نضــجه   املراكــز املخيــة احلســية املنتشــرة      

ــتثناء مقدمتـــ    ــة باسـ ــرة املخيـ ــاء القشـ ــالتعبري   ارجـ ــهيني بـ ــني اجلبـ ها او الفصـ
الفســلجي كمــا حيــدث ايضــا   املراكــز املخيــة اللغويــة املوجــودة   القســم  
االمامي االعلى من املخ مما يؤدي اىل اقتناص فكرة جديـدة طريـة او صـورة    
شــعرية رائعــة قبــل ان تفــر مــن الــذهن فيــتم انبثاقهــا   حقــل الفــن مبــا فيــه   

ن العصيب املار ذكره   املراكز املخية احلسية الشعر   حالة حدوث االقرتا
ويبلغ الصـراع  . وحيدث   حقل العلم عند حصوله   املراكز املخية اللغوية

ــا     ــا املخيــة النشــطة وبــني اخلالي املخــي اعلــى مراتبــه   احلــالتني بــني اخلالي
وتظهــر   جمــرى هــذا الصــراع املخــي  . املخيــة الــيت مــا زالــت باهتــة النــور  

ــد  ــه   »خــاض االبــداع «ة جيــوز ان نطلــق عليهــا  صــفات جدي الــذي يتصــف ب
العلماء االفذاذ وكبار الفنانني وهـو حالـة خاصـة مـن الصـراع املريـر احلاسـم        
الــذي حيصــل بــني اــاري املخيــة الــيت حتمــل الفكــرة اجلديــدة او الصــورة      

ــخ  ــاول  . الشـــعري لقـــذفها خـــارج املـ وبـــني اـــاري اخليـــة االخـــرى الـــيت حتـ
على نسق الصراع الذي حيـدث بـني مسـارب دفـع اجلـنني اىل      االحتفاظ هبا 

ــه      ــاظ ب ــني الــيت حتــاول االحتف ــرحم وب ــود   . خــارج ال ــدما يســتكمل املول وعن
ــرة العلميــة او الصــورة الشــعرية مســتلزمات وجــوده         الفكــري اجلديــد الفك
املستقل فانه يرى النور   اللحظة احلامسة بشكل حتمي ال مراء فيـه متامـا   

  حالــة اجلـــنني وحيصـــل ذلــك بشـــكل مفـــاجئ وقصـــة   كمــا هـــي احلـــال  
معروفة عندما توصل اثناء استحمامه اىل حـل  ) م.ق ٢١٢-١٨٧(ارمخيدس 

مســالة رياضــية اعيــاه حلــها فخــرج اىل الشــارع جــذال يصــيح بــاعلى صــوته    



 
 

ــق واالبتكــار الفــين او      )١(».وجــدهتا، وجــدهتا« ــة اخلل ــذا التفســري لعملي وه
فـر الضـفاء صـفة التحليـل الفسـلجي لظـاهرة       العلمي قد امتاز به نـوري جع 

اخللق الفين عند املتنيب و  حدود علمنا فان دراسته هذه تعترب الفريدة من 
ــراز هــذه       ــنيب وكيــف ســامهت   اب ــدى املت ــراءة فســلجة املــخ ل نوعهــا   ق

  .الصور الشعرية الرائعة مبقاييس كل االزمنة
ــذاك كــان هلــ     ــة ان ــرب ان العوامــل االجتماعي ــر الكــبري    كمــا ويعت ا االث

عملية اخللق الفـين واالبتكـار نتيجـة اجلـوائز الكـبرية واهلبـات املتعـددة مـن         
اخللفاء على الشعراء ونتيجـة بـروز ظـاهرة الشـعر بشـكل كـبري ممـا اسـهم           

واعترب نوري جعفـر ان قمـة االصـالة هـي     . حدوث االصالة   ميدان الشعر
املفكـر اىل ان املتـنيب كـان عبقريـا      وهذا كله لكي يوصلنا العالمة(العبقرية 

والعبقريــة هــي اعلــى درجــات االبتكــار والعبقــري ارقــى  ) واصــيال   شــعره
  .املبتكرين ويفرق بني العبقري واملكبتكرين الذي هم دونه   سلم االبداع

فالعبقري ال يقتصـر علـى سـعة االبتكـار وعمقـه فحسـب وامنـا هـو يظهـر          
لفكـر العبقـري يلعـب دورا اجيابيـا فريـدا        ايضا واىل الدرجة االهم   ان ا

جمال ختصصه بالنسبة لتاريخ العلم والفن و  حقـل النظريـات االجتماعيـة    
والعبقري هو ذو مزايا خمية نادرة واوىل مسـات العبقريـة اتصـاف صـاحبها     

امـا درجـات االصـالة    .خبيال خصب يبلغ اعلـى مـداه   موضـوع التخصـص    
ــه    ــر من ــوري جعف ــذكر ن ــني    االخــرى في ــرق ب ــة والف ــارة والرباع ــة وامله ا االملعي

امــا املــاهر او ، االملعــي واملــاهر يكمــن   ســعة ظــاهرة االبــداع عنــد االملعــي 
البارع فانه وان كان   االعم االغلـب ال يتصـف باالصـالة النـه يـردد باتقـان       
ــرة          ــجل مه ــم والفــن وخباصــة الشــعر يس ــاريخ العل ــا ابتكــره غــريه اال ان ت م

                                                
  



 
 

االصـل او جيددونـه   اطـاره العـام ولكـن باسـلوب جديـد         مبتكرين يعيدون
  )١(.قد يفوقه بالروعة واالتقان

ــنيب هــي ضــمن االصــيل        ــان ان ظــاهرة شــعر املت ــايل نســتجلي بامع بالت
واملبتكر الـذي حصـلت فيـه االثـارات املخيـة املشـار اليهـا فوجـدت اللحظـة          

شــعره الــذي ليقــذف بــه خــارج املــخ ويظهــر علينــا جليــا   ثنايــا   ، احلامســة
  /قسمه نوري جعفر اىل قسمني 

  اصيل وبتكر  -١
 :منسوج على منوال غريه ويقسمه على ثالثة اقسام ايضا هي -٢
  .بعض منه فاقهم به  - أ
 .بعضه وقف معهم به  - ب
 .وبعضه مل يبلغ شاوهم فيه  - ت

االول يذكر منه مناذج كثرية يستطيع القارئ احلصيف الرجوع اىل ديـوان  
  .املتنيب لينهل منه ما شاء

ا الثــاني فيتوجــب علينــا ذكــر كــل مــا جــاء فيــه لــدى العالمــة نــوري    امــ
جعفر المهيته وكيف ان املتنيب كان يصوغ على منوال غريه حسب ما مـر  
الن االطار النظري الذي مر ذكره   ثنايا الفصل هذا لـه مدلوالتـه الواقعيـة    

ملقارنـة    اجلداول التالية اليت صممناها لتبيان ا.   شعر املتنيب كما سنرى
والــيت ارتاينــا تثبيتــها   هــذا الكتــاب ليتــبني لنــا عمــق قــراءة نــوري جعفــر    
للرتاث حبيث انه استطاع ان يكتشف غالبية ابيات املتنيب املاخوذة من غريه 
وتفحصه العميق للرتاث مما يبني صعوبة هذه الدراسة وعمقها وكذلك يـبني  

ــر وكيــف كــان       ــوري جعف ــة ن ــدى العالم ــنيب ل ــة املت ــى   امهي ــه حت ــا ب متعلق
                                                

  



 
 

نســتطيع القــول ان املتــنيب واجلــاحظ اكثــر شخصــيتني تــراثيتني تعلــق هبمــا    
ــز هبمــا هــاتني       نــوري جعفــر وذلــك بســبب العمــق الســايكولوجي الــذي متي

  :الشخصيتني الرتاثيتني واثرمها النهضوي على الفكر العربي االسالمي
    
  املتنيب   الشاعر 

  :ف خصر حبيبتهعلي بن حييى املنجم   وص
وارى عليـــــــــــه حديقـــــــــــة اضـــــــــــحى هلـــــــــــا                    

  حدقي واحداق االنام نطاقا

ــار فيـــــه                         وخصـــــر تثبـــــت االبصـــ
  كان عليه من حدق نطاقا 

  
  

  :بشار
اذا رضـــــــــــيتم بـــــــــــان جنفـــــــــــى وســــــــــــركم                         

  قول الوشاة فال شكوى وال ضجرا

ــال حاســد   نا                   ان كــان ســركم مــا ق
  فما جلرح اذا ارضاكم امل 

  :دعبل
ــت                         ــا ذرفـــ ــافا منـــــك مـــ ــو انتصـــ ولســـــت ارجـــ

  عيين دموعا وانت اخلصم واحلكم

ــا اعــدل النــاس اال   معــامليت                    ي
ــام وانـــــت اخلصـــــم   فـــــيم اخلصـــ

  واحلكم
  :ابو علقمة

ــتم               ــاد جعلــــــــــ ــيوفا كالرقــــــــــ ــللتم ســــــــــ ســــــــــ
  جفون االعادي   القتال جفوهنا

كــــان اهلــــام   اهليجــــا عيـــــون                          
  وقد طبعت سيوفك من رقاد

  :)١(ابو اسحاق ابراهيم بن السيار النظام البصري
  :)١(البصري

ــرع مفعــــول فعلــــت تغــــريا            واســ
  تكلف شيئ   طباعك ضده

                                                
 





 
 

ومـــــــــن يتكلـــــــــف مــــــــــا خيـــــــــالف طبعــــــــــه                       
  ينب عجزه فيه وتعمى بصائره

  :البحرتي
جــــــــــل عــــــــــن مــــــــــذهب املــــــــــديح فقــــــــــد                        

  كاد يكون املديح فيه هجاء

جتـــاوز قـــدر املـــدح حتـــى كأنـــه                             
  بأحسن ما يثنى عليه يعاب

اجزنـــي اذا انشـــدت شـــعرا فامنـــا      اذا انشد محاد   فقل احسن بشار:بشار
  بشعري اتاك املادحون مرددا 

  :قال ابن الرومي يصف امتنان الرياض للسحاب
شـــــــكرت نعمـــــــة الـــــــويل علـــــــى الـــــــومسي                     

  ثم املهاد بعد املهاد

ــا                         وذكـــي رائحـــة الريـــاض كالمهـ
  تبغي الثناء على احليا فتفوح

  :البحرتي
    ناظريك من السقموكان   جسمي الذي  

ــه ومحلـــين      ــقم عينيـ ــارني سـ اعـ
  من اهلوى ثقل ما حتوى مازره

  :مسلم بن الوليد
  وخمادع السمع النعي ودونه

  طوى اجلزيرة حتى جاءني خرب
  فزعت فيه بامايل اىل الكذب
                                                                                            












 



 
 

  خطب امل بصادق ال خيدع
  :البحرتي

  اذا جد ناعبه تومهت انه
  يكرر من اخباره قول مازح

  :علي بن اجلهم
  واذا رابكم من الدهر ريب
  عم ما خصكم مجيع االنام

اذا اعتــل ســـيف الدولــة اعتلـــت   
  االرض

  ومن فوقها والناس والكرم احملض
  :ابو نواس يصف فرس املمدوح

  قد فهم االحياء والصغريا
  والكف ان تومي او تشريا

  وادهبا طول الطراد فطرفه
  يشري اليها من بعيد فتفهم

 
    

  املتنيب  الشاعر 
  :حممد بن داوود 

  كأن رقيبا منك يرعى خواطري
  واخر يرعى ناظري ولساني

  :العباس بن االحنف
  اقامت على قليب رقيبا وناظري
  فليس يؤدي عن سواها اىل قليب

  كأن رقيبا منك سد مسامعي
ــها    ــيس بدخلـ عـــن العـــذل حتـــى لـ

  عذل

  : ابو متام
  ولو مل يزاحفهم لزاحفهم له
  ما   صدورهم من االوجال

  اذا مل تسر جيشا اليهم 
  اسرت اىل قلوهبم اهللوعا

  ال خيل عندك هتديها وال مال  :ابو العتاهية



 
 

  ازف ابكار اشعاري اليك فما
  عندي سوى الشكر ال خيل وال مال

  فليسعد النطق ان مل تسعد احلال

  :ابو عثمان الناجم
  ا رافق النفس طيبهابالد الفتى م

  واهلوه من يصفو وخيلص   الود
  وما شرف االنسان   حسن وجهه 

  اذا مل يشيد حسنه كرم العهد

  وما بلد االنسان غري املوافق 
  وال اهله االدنون غري االصادق

ومــا احلســن   وجــه الفتــى شــرف  
  له

  اذا مل يكن   فعله واخلالئق
  :ابو املستهل الكميت
  ا فتكاثرتوقفت على اطالهل

  علي مهومي فهي تشبه عذايل
  وما ارحتلت عنا الركائب وحدها

  ولكن روحي للركائب تال
  ولو انصفت داست باخفافها اليت
  تدوس هبا االحجار حلي واوصايل

  دمن تكاثرت اهلموم علي   
  عرصاهتا كتكاثر اللوام

  ليس القباب على الركاب وامنا
  هن احلياة ترحلت بسالم

ــل  ليـــت الـــذي خلـــق ا  لنـــوى  جعـ
  احلصى

  خلفافهن مفاصلي وعظامي 
  :ابو راسب البجلي

  رأيت ملوك االرض شرقا ومغربا
  فموالهم عند احلقيقة قاسم

  وقد رايت امللوك قاطبة 
  وسرت حتى رايت موالها

  :السيد احلمريي
  مهة تنطح الثريا وعز
  نبوي يزعزع االجباال

  شرف ينطح النجوم بروقيه
  وعز يقلقل االجياال 

  :اربش
  حظي من اخلري منحوس واعجب ما 

  ماذا لقيت من الدنيا واعجبه
  اني مبا انا شاك منه حمسود



 
 

  اراه اني على احلرمان حمسود
  :بشار

  ميوت راعي الضأن عند متامه 
  موت الطبيب الفيلسوف العامل

  ميوت راعي الضأن   جهله 
  موتة جالينوس   طبه

  :بشار
  حشاشيت ودعتين يوم بينهم

  م وخلتين واحزانيوتبعته
  وقد اشاروا بتسليم على حذر
  من الرقيب باطراف واجفان

  حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا
  فلم ادر أي الظاعنني اشيع
  اشاروا بتسليم فجدنا بانفس

  تسيل على االماق والسم ادمع

  :ابو الشيص
  دعتين جفونك حتى عشقت
  وما كنت من قبلها اعشق

  وما كنت ممن يدخل العشق قلبه
  ن من يبصر جفونك يعشقولك

  :بشار
  ومن كان ذا فهم بليد وغفلة 
  به علة عاب الكالم املنقحا

  وكم من عائب قلوال صحيحا
  وافته من الفهم السقيم

  :علي بن حممد البصري
  وهل يتقي الليث اهلصور اذا ونى 

  عن الصيد واجلوع املعفر فاجعة 

  فما ينفع االسد احلياء من الطوى 
  ون ضوارياوال تتقي حتى تك

  :ابن الرومي
  وما ازداد فضل فيك باملدح شهرة 

بلــــى كـــــان مثـــــل املســـــك صـــــادف  
  خموضا

  وذاك النشر عرضك كان مسكا
  وهذا الشعر فهرى واملداكا



 
 

  :بشار
  وظن وهو جمد   هزميته 

  ما الح قدامه شخصا يسابقه

  وضاقت االرض حتى كاد هارهبم
  اذا راى غري شيء ظنه رجال

  :ابو راسب
  نت حتوى عمر من قد هنبتهولو ك

  بسيفك   الدنيا لكنت خملدا

  هنبت من االعمار ما لو حويته
  هلنئت الدنيا بانك خالد

  :ابو نواس
  وان جرت االلفاظ يوما مبدحة 
  لغريك انسانا فانت الذي نعين

  وظنوني مدحتهم قدميا
  وانت مبا مدحتهم مرادي

  :املعوج الرقى
  كأن بنات نعش حني الحت

  قفات   حدادنوائح وا

  كأن بنات نعش   دجاها 
  خرائد سافرات   حداد

  :اخلليع االول
  وزائرة ما ضمخت قط ثوهبا

  مبسك ومن اثواهبا املسك يسطع

  وزائرة ما خامر الطيب ثوهبا
  وكاملسك من اثواهبا يتضوع

  :معوج الرقي
  واذم طيفا مل يطف
  حويل زمان وصاله

  اني البغض طيف من احببته
  رنا زمان وصالهاذ كان يهج

  :ابو العتاهية
  قد كنت صنت دموعي قبل فرقته

  فاليوم كل مصون فيه مبتذل

قــد كنــت اشــفق مــن دمعــي علــى    
  بصري

  واليوم كل عزيز بعدكم هانا
  من بعد ما كان ليلي ال صباح له  :ابو نبقة الشاري



 
 

  سهرت ليلي فنوم العني متبول
  كأن ليلي بيوم احلشر موصول

  اخرهكأن اول يوم احلشر 

  :ديك اجلن
  تغدو اىل سيد حيصي احلصى عددا 

    اخلافقني وال حتصى فضائله

  حلو خالئقه شوس حقائقه
ــى     ــل ان حتصـ ــى قبـ ــى احلصـ حتصـ

  ماثره 
  : ابن الرومي

  شكوى لو اني اشكوها اىل جبل
  اصم ممتنع االركان نفلقا

  لو محلت صم اجلبال الذي بنا
  غداة افرتقنا اوشكت تتصدع

  :اخلبز ارزى
  ويل مهجة انت اتلفتها
  عليك غرامة ما تتلف

قفــــي تغــــرم االوىل مــــن اللحــــظ     
  مهجيت

  بثانية واملتلف الشيء غارمه
  :اخلبز ارزى

  وما حاجة الركب السراة اذا بدا 
  هلم وجهه ليال اىل طلعة البدر

ومــــا حاجــــة االظعــــان حولــــك   
  الدجى

  اىل قمر ما وجد لك عادمه
  : اخلبز ارزى

  ومن قلة ما اثين
  عليه صرت كاهلاجي

  وعظم قدرك   االفاق اومهين
  اني بقلة ما اثنيت اهجوكا

  :ابن الرومي
  اذا متشى يكاد يقعدها

  ردف كمثل الكثيب رجراج

  بانوا خبرعوبة هلا كفل
  يكاد عند القيام يقعدها

  :ابو متام
  مقيم الظن عندك واالماني

  واني عندك بعد غد لغاد
  وقليب من فنائك غري غاد



 
 

  وان قلقت ركابي   البالد
  وال سافرت   االفاق اال

  ن جوداك راحليت وزاديوم

  حمبك حيثما اجتهت ركابي
  وضيفك حيث كنت من البالد

  :ابن املعتز
  البدر من مشس الضحى نوره
  والشمس من نورك تستجلى

  تكسب الشمس منك النور طالعة
  كما نكسب منها نوره القمر 

  
 
    
  املتنيب  الشاعر 
  : ابو نواس

  ملك تصور   القلوب مثاله
  فكأنه مل خيل منه مكان

  كذب املخرب عنك دونك وصفه
  من بالعراق يراك   طرسوسا

  :ابو نواس
  واذا املطي بنا بلغن حممدا
  فظهورهن على الرحال حرام

  وتعذر االحرار صري ظهرها
  اال اليك علي فرج حرام

  :ابو متام
   حتسبا هندا هلا الغدر وحدهاوال

  سجية طبع كل غانية هند

  اذا غدرت حسناء وفت بعهدها
  فمن عهدها اال يدوم هلا عهد

  :اشجع
  فاذا تنبه رعته واذا غفا

  سلت عليه سيوفك االحالم

  يرى   النوم رحمك   كاله
  وخيشى ان يراه   السهاد

  : ابو متام
  فرددت علينا الشمس والليل راغم

  رات وجه من اهوى بليل عواذيل
  فقلن نرى مشسا وما طلع الفجر 



 
 

  م من جانب اخلدر تطلعبشمس هل
  نقامسهم اسيافنا شر قسمة : قول احدهم

  ففينا غواشيها وفيهم صدورها 
  وكنت السيف قائمه اليها 
  و  االعداء حدك والغرار 

  :زهري
  تراه اذا ما جئته متهلال 

  كانك تعطيه الذي انت سائله

  قبل تسليمي عليههتلل 
  والقى ماله قبل الوساد

  
يتـبني ممـا ورد مـن اشـعار ينقلـها نـوري جعفـر ويقـارن بينـها وبـني مـا ورد            
عنــد املتــنيب ويقســمها االقســام املــارة الــذكر عمــق نــوري جعفــر   القــراءة    

  .ومنهجه املقارن الذي افرز هذه الرؤى   اشعار املتنيب
دولــة يقــع ضـمن فلســفة املتــنيب  ان اسـلوب املتــنيب   مدحــه لسـيف ال  

حببه العميق الذي كان يكنه لسيف الدولة اىل درجة انه كان يغار عليه مـن  
، غريه ويريده ان ينصرف اليه بكليتـه دون سـائر الشـعراء بـل وسـائر النـاس      

وهـذه سـفة مـزاج املتـنيب االجيابيـة الـيت تعـرب عنـها بعنـف مشـاعره اجلاحمــة           
من حيبه وكانـه فريـد   بابـه نسـيج قـائم         وهي اليت جتعله ايضا ينظر اىل

فيصــفه ، حــد ذاتــه ال يدانيــه احــد مــن النــاس   مجيــع الصــفات احلســنة 
بــارق الصــفات ويفــرط   ذلــك اىل درجــة االحالــة ويريــد مــن االخــرين ان  
ينظــروا اليــه مــن هــذه الزاويــة ولكــن دون ان يقرتبــوا منــه او ان يقــرتب هــو   

نيب   حالتها السـلبية عنـدما يفـرط باهلجـاء     وهذه هي صفة مزاج املت .منهم
حتى بالنسبة ملـن سـبق لـه ان مـدحهم فيعـرب عنـها بعنـف مشـاعره فالعالمـة          

أي ان . نوري جعفر يقرا املتنيب من خالل عنف مشاعره االجيابيـة والسـلبية  
املتنيب يتصارع فيه امران املشاعر االجيابيـة جتـاه االخـرين والسـلبية وكالمهـا      

بعنــف املشــاعر ممــا جيعلــه صــادقا   نظــر نــوري جعفــر   كــال     يعــرب عنــهما



 
 

  .احلالتني وكما اشرنا مسبقا
  

طبعــا وال هنمــل مســالة اخــرى تــوفرت بســيف الدولــة ممــا جعــل املتــنيب  
اتصافه بالشـجاعة والسـماحة واملـروءة والنخـوة     : ميدحه كل هذا املديح منها 

وغريها من صفات القيـادة  . واالرحيية واالهتزاز للكلمة الطيبة والعمل النبيل
  .الشجاعة واالدب الرصني واالخالق الفاضلة

ويضفي نوري جعفر جمموعة من الصفات اليت ميـزت املتـنيب وشـعره    
  :و  اغلبها صفات سايكولوجية وهي

١-      هــذا االنــدفاع لــذي الــب عليــه حاشــية االمــري
وسيف الدولة متاعب وقصاده من االدباء والشعراء فخلق ذلك البي الطيب 

كــثرية ولعـــل خصـــومة املتــنيب البـــي الطيـــب تعــود جـــذورها هلـــذه الفـــرتة     
ــة     ، بالــذات ــنيب يتضــح   ان املتــنيب الــذي ميتــدح ســيف الدول ــدفاع املت وان

وينعتـه بـارق النعـوت اىل جانـب املتـنيب الـذي يعـرض بـه تصـرحيا وتلميحـا           
لذي يطنب   مدح كما جند املتنيب ا، ويوسعه بامض اللوم واعنف العتاب

كافور ويرفعه احيانا اىل درجة مل يرفع حتى سـيف الدولـة اليهـا اىل جانـب     
  .املتنيب الذي ينزل   هجاء كافور اىل ادنى املستويات

تلك ظاهرة شـاهدها كـل   «:  يعلق نوري جعفر على ظاهرة االندفاع قائال
ــنيب وشــعره   ــاة املت ــر علــى مــن حــاول تفســري   .مــن درس حي ــا مل نعث ها ولكنن

تفسريا علميا مقبوال   ضوء مقومـات املتـنيب الفسـلجية او مزاجـه بـالتعري      
املتنافرة الـيت عرضـنا لـبعض منـها أي      )١(لقديم و  ضوء ظروفه االجتماعية

                                                
 





 
 

ان ســـلوك املتـــنيب واخـــتالف مســـتويات شـــعره امنـــا مهـــا صـــدى مقوماتـــه   
صـــده ويتجلــى انــدفاع املتــنيب   ق    )١(»الفســلجية وتنــافر عصــره وجمتمعـــه   

كافورا االخشيدي بالذات وهو احد خصوم سيف الدولة عنـد مفارقتـه هـذا    
كــذلك يظهــر اندفاعــه عنــد اتصــاله بــابي الفضــل ابــن العميــد وقــد  . االخــري

تقرب املتنيب للكثريين من امراء زمانه مندفعا حنوهم اال الصاحب بن عبـاد  
لـق  الذي كـان شـابا انـذاك وكـان علـى جانـب كـبري مـن احلـس االدبـي واخل          

علـى مـا يـرى نـوري     –الرفيع واملكانة االجتماعية املرموقة وقد مدح المتنيب 
  .من هم دونه مبراحل كما هو معلوم -جعفر
٢-       ــدح شخصــا ــدما مي ــه ايضــا عن وكون

بالذات فانه يتجاهـل غـريه حتـى الـذين مـدحهم   السـابق او الـذين يطمـع         

                                                                                            












 
 

 
 

  



 
 

ي علـى ممدوحـه كمـا لـو انـه سـيقيم لديـه        مبدحهم   املستقبل واملتنيب يطـر 
ويعترب الدكتور نوري جعفر ان مدحيه هذا ينطـوي   العـادة علـى التعـريض     
. الصريح او الضـمين بشخصـيات سـبق لـه ان مـدحها او يتـوق اىل مـدحها       

وحيصـل  .كما ينطوي ايضا على التعريض الصريح الالذع بالشـعراء االخـرين  
املتـــنيب مـــن مجيـــع االلتزامـــات العكــس   حالـــة اهلجـــاء حيـــث يتحـــرر  

االجتماعية املالوفـة وخيـرج علـى مجيـع االعتبـارات وينسـى مجيـع الـروابط         
وال حيســـب لنتـــائج اهلجـــاء أي حســـاب وال ياخـــذ بعـــني االعتبـــار اطالقـــا  

  .)١(احتمال اللقاء مبن يهجوه   املستقبل القريب او البعيد
يلحظـه غـريه او حيسـب    ويبدو ان املتنيب مل يفطن اىل هذا التنافر الـذي  

وهي نتائج يدركها دون شـك املعرضـون ملدحـه    : حساب النتائج املرتتبة عليه
  :و  ديوانه امثلة منها، وهجائه كما يدركها ايضا املرتبصون به وهم كثريون

هــ بقولـه   ٣٣٧خاطب سيف الدولة وهو يرثي والدتـه ويعزيـه بوفاهتـا عـام     
  :معرضا باالمراء وامللوك االخرين

 
 

 
  

    
بالـذات   يوخاطبه   قصيدة اخرى ميدحه هبا ويعـرض باخلليفـة العباسـ   

  :وباألمراء اآلخرين
  

 
 

 

                                                
 



 
 

  
    

قاهلــا حبضــرته    آخــر قصــيدة–واعــاد التعــريض بشــكل اكثــر صــراحة 
  :هـ٣٤٥سنة 

 
 

 
  

    
ه ٣٧٢وكرر التعريض   قصيدة ميدحه هبا ارسلها اليه من الكوفـة سـنة   

  :بعد فراره من مصر وهو على مقربة من اخلليفة العباسي
 

 
 

  
      ــو ميدحــه ســن ــافورا االخشــيدي وه ــرض بســيف  ٣٤٩ة وخاطــب ك ه ويع

  :الدولة بالذات
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 



 
 

  
    

دة اخرى مدح هبا كافورا عـام  وهجا سيف الدولة بشكل صريح   قصي
  : ه٣٤٦

 
 

 
  

    
  

  :ه٣٤٨كافور   قصيدة أخرى معرضا جبميع الناس عام وخاطب 
 

 
 

  
    

ــنيب وشــعره      ــار البــاحثني والنقــاد   املت ويســتعرض نــوي جعفــر اراء كب
ومنهم العكربي واليازجي والثعاليب واألصـفهاني واهلـروي وغريهـم كـثري ممـا      

هذه الدراسة وعلى املتلقي اذا شاء ان يستزيد الرجـوع اىل كتابـه   هو خارج 
  .املشار اليه   دراستنا هذه

: الصفة الثالثة اليت يضفيها نوري جعفر علـى املتـنيب وشـعره هـي     -٣
إن أبا الطيب املتنيب كان واسع االطالع   اللغـة العربيـة مـن حيـث حنوهـا      

  :وهو على حقوصرفها ومفرداهتا وقد أشار هو نفسه إىل ذلك 


 
 

                                                
   



 
 

  
    

واطالعه على الشعر العربي فهو اآلخر عظـيم يـثري اإلعجـاب حبيـث إن     
الــذين اهتمــوه بالســرقة وخباصــة احلــامتي  والعميــدي يؤكــدون بشــكل قــاطع    

  .مدى استيعابه أشعار من سبقوه
جانب املعرفة العميقة الـيت يتمتـع هبـا املتـنيب     وتركيز نوري جعفر على 

ــدرة        ــدعلى الق ــاب التاكي ــة مــن حيــث مفرداهتــا وصــرفها مــن ب باســرار اللغ
  .العقلية اليت يتمتع هبا املتنيب

حيث ان الغموض   شعر املتـنيب كـان صـفة اساسـية     : الغموض -٤
فيه وهو نفسه مسؤول اىل حد كبري عنـه وقـد يصـل احيانـا حـد االهبـام         

ه سواء اكـان ذلـك نامجـا عـن طبيعـة املصـطلحات الـيت يسـتعملها           شعر
غــري اوجــه اســتعماهلا املالوفــة ام انــه حصــيلة التقــديم والتــاخري بــني اركــان   
ــدا عــن خــربه مــثال او حشــره مجــال      اجلمــل الــيت يســتعملها كفصــل املبت

ومـن اشـعاره الـيت يكتنفهـا     ، اعرتاضية غامضة احينا   غري مواقعها املالوفة
 :لغموضا

 
 

 
  

      والغمـوض   هــذا البيـت كمــا ذكـر نــوري جعفـر يتجلــى   اســتعمال
 -قلق–  غري حملها فالقلق بفتح الالم مصدر الفعل  -قلق–املتنيب كلمة 

  .بكسر الالم مبعنى اضطرب وانزعج
بسكون الالم مبعنى احلركة وهو مصدر الفعـل   غري ان املتنيب اراد القلق

  .وقلق بفتح الالم قلق الشيء قلقا مبعنى حركه



 
 

  .وهذا معنى غري مالوف لدى غري املتضلعني باللغة
  :اما املاخذ االخرى على شعره فيمكن تلخيصها بالتايل

  :اخذ عليه النقاد   بيته
 

 
 

  
    

انه حذف النون من يك وهذا خطا اذا سبقتها الالم وحقهـا ان تتحـرك   
ــف غــري ان         ــرض التخفي ــك لغ بالكســر اهنــا ال حتــذف اال اذا ســكنت وذل
العكــربي ذكــر   شــرحه هــذا البيــت ان تلــك النــون   قــول املتــنيب قويــة    

ــي اال حيــذفها لكنــه مل       ــة الن ســبيلها أن حتــرك فكــان ينبغ يعتــد     باحلرك
) لكـن (وقـد حـذفت النـون مـن     .احلركة بالنون كما كانت غري الزمة ضـرورة 

  :ضرورة انشد سيبويه


 
 

  
    

وقد حذف منها نـون أخـرى جـاز أن     »لكن«واذا جاز حذف النون من 
وهو انه حذف النـون مـع   ، ه آخروفيه قبح من وج »فليك«حتذف من قوله 

مل يقـل  " بلحـارث "اإلدغام وهو غريب جـدا الن مـن قـال   بـين احلـارث      
ثـم  .وغريها من املاخذ الـيت يـذكرها العالمـة جعفـر     )١("بنجار"  بين النجار

يسهب الدكتور نـوري جعفـر   بقيـة كتابـه بـذكر املآخـذ اللغويـة   اشـعار         
ء من بـاب ان املاخـذ اللغويـة علـى شـعر      العرب واإلشارة اىل أخطاء الشعرا

                                                
  



 
 

ولكـن هـذا   .ابي الطيب تتالشى أمهيتها بأخطاء غـريه مـن فطاحـل الشـعراء    
االسـهاب   ذكـر اخطــاء الشـعراء مـن قبــل العالمـة نـوري جعفــر هـو غــري        
ضروري وهو من باب االسهاب الذي ليس له عالقة مبنت الكتاب بل ميكـن  

ــوري      ــه ن ــا لوحــده ويســتمر ب ــاب دون    ان يكــون كتاب ــة الكت ــر اىل هناي جعف
ســوى إشـــارة أخــرية   هنايـــة الكتـــاب    .الرجــوع مطلقـــا إىل شــعر املتـــنيب  

عصره مل خيـل   جيابية   عصر املتنيب ويقول انيتحدث هبا عن اجلوانب اال
منـها ولكــن تركيزنــا علـى اجلوانــب الســلبيه   عصـره وذلــك لكوهنــا وثيقــة     

  .الصلة حبياة ابي الطيب املتنيب
تيجــة فالــدكتور نــوري جعفــر اســتطاع ومــن خــالل هــذا الكتــاب ان  وبالن

يعطي رؤى جديدة مل تكن مقروءة مسبقا   شـعر املتـنيب والسـيما تركيـزه     
  بداية الكتاب على الطبيعة العقلية للمتنيب مـن خـالل سـلوكه الشـعري     
والقــراءة الفســلجية لعقلــه   ضــوء علــم الفســلجة احلــديث والرتكيــز علــى    

وتبقــى هــذه القــراءة  ، ثــارة والكــف   اجلهــاز العصــيب املركــزي عملــييت اال
قراءة تنويرية من باب انعاش الرتاث الذي اراد من خاللـه نـوري جعفـر ان    
يرتقي بالفرد العربي عند اطالعـه علـى تراثـه ال ان يقـرا تراثـه قـراءة سـلبية        
كالسيكية اعتياديـة بـل ان مثـل هكـذا قـراءات ستسـهم واىل حـد بعيـد           

  .لية التنوير والنهضة املنشودةعم
  
  
  
  



 
 

  
 

  
  
  

 
  

هي جمموعة االفكار الـيت تـربط بينـها وحـدة االجتـاه   تفسـري        :املبادئ
الظــواهر االجتماعيــة وغــري االجتماعيــة الــيت يتصــدى ذلــك املبــدأ للبحــث   

االفكـار قـل   أي ان املبدأ بعبارة اخرى ال يتكون مبجرد وجود عدد من . فيها
او كثــر غــري املرتابطــة مــن حيــث عالقاهتــا الداخليــة ببعضــها ومــن حيــث      
انسـجامها فيمــا يتصــل بوحــدة االجتــاه فــالرتابط بــني االفكــار وانســجامها هــو   
الــذي يكــون املبــدأ ذلــك الن االفكــار حبــد ذاهتــا وان كانــت شــرطا رئيســا      

عالمـة نـوري جعفـر    لتكوين املبـدأ اال ان املبـدأ ال يتكـون مبجـرد توافرهـا وال     
بنظــره ان املســيحية مبــدأ وكــذا االســالم والبوذيــة والدميقراطيــة مبــدأ وكــذا   
الشيوعية والنازية ومـا جيـري جمراهـا وختتلـف املبـادئ فيمـا بينـها مـن حيـث          

  :االساس   ناحيتني مها
أي بعبـارة اخـرى مبقـدار الظـواهر االجتماعيـة وغـري        )١(سعة املبدأ وعمقه

يعاجلها ذلك املبدأ من جهة واملدى الذي يتعرض له ذلك االجتماعية اليت 
امـا الناحيـة الثانيـة الـيت يعاجلهـا نـوري جعفـر الـيت         .العالج من جهة اخرى

ختتلف فيهـا املبـادئ فهـي املصـدر الـذي ينبثـق عنـه فمصـدر املسـيحية مـثال           
                                                

  



 
 

علـــى حـــني ان مصـــدر الدميقراطيـــة ارضـــي بنظـــر  .مســـاوي بنظـــر محلتـــها
يوعية ختتلــف عــن الدميقراطيــة فبالنتيجــة نســتطيع ان  اصــحاهبا وكــذلك الشــ

نقـول ان املبــادئ تنقسـم قســمني مـن حيــث مصـدرها بنظــر محلتـها مبــادئ      
مساويـة ومبــادئ ارضـية كمــا تنقسـم كــذلك مـن حيــث سـعتها وعمقهــا        

هـذا مـع العلـم ان    ، البحث اىل مبادئ واسعة عميقةومبادئ ضـيقة سـطحية  
  .السعة والعمق امران نسبيان

ا ويعـرض نــوري جعفـر لفقــرات مـن الدســتور العراقـي املكتــوب       كمـ 
ال فرق بـني العـراقيني امـام القـانون وان      :العهد امللكي ومنها الفقرة السادسة

اختلفوا   القومية والدين واللغة ويذكر املـواد املتعلقـة باحلريـات مـن حريـة      
ليهــا ويركــز ابـداء الــراي والنشـر واالجتمــاع وتـاليف اجلمعيــات واالنضـمام ا    

كثريا على عرض فقرات الدستور وذلك النه اعترب ان الدستور كوثيقة هـي  
وعرض نوري جعفـر   ، عبارة عن مبدأ او جمموعة مبادئ تتفق عليها االمة

ــات     ــا علـــى املـــواد املتعلقـــة جبوانـــب احلريـ ــتور مركـــزا فيهـ ــواد الدسـ هـــذا ملـ
راقييـة والسـيادة   الشخصية وصيانة هذه احلريات ومواد املساوات بني كـل الع 

مبتغيــا مــن وراء ذلــك ان يركــز املتلقــي علــى جوانــب   . لالمــة علــى نفســها 
كما ويعرض مـن بـاب املبـادئ حقـوق     .املبادئ اليت ختص احلريات االساسية

االنســان الــذي وضــعته هيئــة االمــم ويركــز علــى هــذه احلقــوق الــيت ختــص    
يقـارن بـني املبـادئ    ومما مييز قراءة نـوري جعفـر هـذه انـه      ، املساواة واحلريات

النظرية اليت تضـمنها الدسـتور العراقـي امللكـي ووثيقـة االمـم املتحـدة وبـني         
واقعها العملي وتصرفات من يدعون اهنم حيملوهنا من ذوي النفوذ وهذا ما 

  .سندخل   تفاصيله فيما بعد من هذا الفصل
واملبـدا   نظــر نـوري جعفــر كالكـائن احلــي مـن حيــث نشـوؤه وضــعفه      

اره يبــدأ ضــعيفا فــاذا كتــب لــه النصــر وصــادفته ظــروف عامــة حمليــة     وانــدث



 
 

وعاملية مالئمة منا وانتشـر وازدهـر فاملبـادئ تظهـر ضـعيفة مـن الناحيـة املاديـة         
ليست لدى اصحاهبا او محلتها قةو مادية كـبرية   الرجـال او السـالح او    

ون املــال بالنســبة خلصــومهم لنشــرها بــني النــاس وهلــذا جنــد محلتــها يســتند   
لغـرض التبشـري هبـا   هـذه املرحلـة مـن مراحـل نشـاطهم املـادي والفكـري           
على املنطق النظري واملناقشة واالقناع بوجاهـة مبـادئهم وخطـل املبـادئ الـيت      
يناوئوهنا وتتسع الدعوة اىل املبدأ اجلديد مع الزمن كلمـا كثـر عـدد املـؤمنني     

فضــعف احــدمها  ويــتم ذلــك بــالطبع علــى حســاب املبــدأ الــذي يناوئونــه .بــه
فاذا كتب البقاء للمبـدأ اجلديـد فانـه ينتقـل بعـد ان يصـبح       . معناه قوة االخر

مرحلة االسـتناد  «ويسميها نوري جعفر : له اتباع ومؤيدون اىل املرحلةالثانية 
وهـي تســمية خطـرية جــدا اذا مـا قارهنــا باالسـس الــيت      »اىل النـار واحلديــد 

وهــذا يعــين انــه ينتقــل اىل  .الحنشــات عليهــا االديــان أي قــوة الســيف والســ 
القـوة املاديـة املسـلحة ويتوقـف جناحـه   هـذه املرحلـة علـى         ، املرحلة الثانية

ضعف القوة او القوى اليت تنازعه البقاء فاذا كتب له الظفر فان ذلك يؤدي 
ــة      ــة ومعنوي ــة مادي ــه تقوي ــيت حتمل ــة ال ــة االقلي ــيت   ، اىل تقوي ــة ال ــك االقلي تل

املبدأ اجلديد او وحدة املصاحل املشرتكة الـيت تتمثـل    مجعتها وحدة االميان ب
االمر الذي تنبثق عنـه  ، بالسيف والقلم واللسان،   الدفاع عنه ماديا وفكريا

اكثرية تابعه مبرور الزمن رغبة او رهبة وتتكرر املرحلتان االنفتا الذكر بالتتابع 
فيـة للموقـع   اذا ما حاول اصـحاب املبـدأ اجلديـد اخلـروج عـن احلـدود اجلغرا      

وهنـا يضـع نـوري جعفـر مقارناتـه اخلطـرية عنـدما        ، الذي نشأ ذلك املبدأ فيه
اعترب ان االسالم اجتاز املرحلتني االنفيت الذكر   النطـاق احمللـي والواسـع    
علـــى الســـواء واجتـــازت الدميقراطيـــة والشـــيوعية املـــرحلتني املـــذكورتني     

ــة االوىل       ــا املرحل ــي واجتازت ــاملي النطــاق احملل ــي  ، النطــاق الع ومهــا االنف
فبالتايل املبادئ الناشـئة حسـب   . املرحلة الثانية   هذا النطاق الواسع الكبري



 
 

رؤية نوري جعفر تبدأ ضعيفة ثـم تقـوى شـيئا فشـيئا يقومهـا مـن هـو منتفـع         
من املبادئ السابقة وحيتنها من هو سينتفع باملبادئ اجلديدة وسرعان ما تنـهار  

ذا مــا كتــب الظفــر للمبــدأ اجلديــد هــذا بغــض النظــر عــن    املبــادئ القدميــة ا
املفاضـلة بـني القـديم واجلديـد وبغــض النظـر كـذلك عـن سـالمة اجلديــد او         

  .عدم سالمته من الناحية العملية
ــب النفســية   حــاليت الثــواب         ــر اىل اجلوان ــوري جعف ــرض ن ــا ويع كم

حيـث   والعقاب وضرب االمثال اثناء السلم واحلـرب الـيت يسـتند اليهـا مـن     
االساس اصحاب املبادئ اجلديـدة او املبشـرون هبـا   االسـالم فيـذكر كـل       
ايات العقاب الواردة   القران وكذلك ايات الثـواب وكـذلك االيـات الـيت     

ويعتربها جوانب نفسية حبته استثمرت نوازع . تدل على احلرب ولبس المته
ــراد      ــق العقــاب والثــواب لالف ــذين  اخلــوف واالمــل   ان واحــد عــن طري ال

  .تناجيهم
ــدعوة اىل االصــالح          ــادئ وال ــني املب ــا ب ــر ربطــا مهم ــوري جعف ــربط ن وي

لالوضــاع القائمــة الفاســدة مبقــاييس محلــة املبــادئ فوســيلة اصــالح اتمــع   
الفاسد عن طريق املبدا الدميقراطي ختتلف كـثريا عـن وسـيلة اصـالحه عـن      

ــة     ــة متقاربـ ــداف عامـ ــادئ ذات اهـ ــيوعية أي ان املبـ ــن حيـــث  طريـــق الشـ مـ
  .االساس غري انه ال تتفق دائما   الوسائل

كما ويعترب نوري جعفر ان قضية تغيري بعض املبـادئ القائمـة   الدولـة    
كالدسـاتري وبعـض القـوانني مـن اجـل االصـالح لالوضـاع القائمـة هلـو امــر          

فــال ضــري ان يغــري  ، وكامنــا هــو ينــاغم مرحلتنــا احلاليــة  ، اساســي وضــروري
ــتور  ــرات الدســ ــض فقــ ــض     بعــ ــاء بعــ ــبيل ارســ ــوانني   ســ ــض القــ او بعــ

ــبالد واال نبقــى علــى االوضــاع الفاســدة القائمــة      االصــالحات املهمــة   ال
ويعـــرض لــبعض جوانـــب تعـــديل   .حبجــة عـــدم اســـتطاعتنا تغــيري الدســـتور  



 
 

الدسـتور االمريكـي وملـا هلـذا التعـديل مــن امهيـة النـه اتـاح قـدر اكـرب مــن           
م وفيهـا ادخـل   ١٩٢٠عشـرة منـه   عـام     احلريات ومنها تعـديل املـادة التاسـعة   

ثم ان نـوري جعفـر   .حق املراة   التصويت النتخاب اعضاء جملس النواب
ــا واال تكــون         ــى اجياده ــادئ وحيــث عل ــة للمب ــب التطبيقي ــن اجلوان يبحــث ع
املبادئ هي عبارة عن حرب على ورق فالغاية من اجيادها هو التـاثري   سـلوك   

ومني علـــى الســـواء عـــن طريـــق تطبيـــق  اجلـــنس البشـــري احلـــاكمني واحملكـــ 
وعلـى هـذا االسـاس ميكننـا ان نقـول انـه ال قيمـة للمبـادئ مهمـا          . نصوصها

بلغت من السـمو   حمتوياهتـا النظريـة مـن الناحيـة الواقعيـة اذا مل يتسـن        
كمــا ويشــري نــوري  . لتلــك املبــادئ ان تتبناهــا فئــة مــن النــاس نظريــا وعمليــا  

ــة تت   ــايكولوجية مهمـ ــارة سـ ــر اشـ ــاء    جعفـ ــاس لبنـ ــان كاسـ ــاء االنسـ ــق ببنـ علـ
اتمعـــات وهـــي ان املبـــادئ نســـتطيع ان نضـــخها للمجتمـــع عـــرب تغذيتـــها  
لالطفال الذين ينشاون حبكـم تفاهتـهم مبقـاييس الكبـار مـن النـاحيتني املاديـة        
واملعنوية مزودين مبرونـة اخلضـوع للمبـدا اجليـد امـا غـرس املبـادئ   الكبـار         

. تمع معني فهذا امر يتطلب الكثري مـن اهـود  املعتادين على اخالقيات جم
وينبغي مالحظة سلوك االفـراد كداللـة دالـة علـى تشـرهبم باملبـادئ اجلديـدة        

وينبه نوري جعفر انه اذا كتب النصر للمبدأ اجلديـد   ، ومدى التزامهم هبا
بعـض الوصـوليني   ) باالضافة اىل املؤمنني به اميانا صـافيا (انضوى حتت لوائه 

ــ ــامن      او االنت ــاع   كســب مغ ــة او امــال باالنتف هازيني حفظــا ملصــاحلهم القدمي
جديـدة كمــا ان هــؤالء االنتـهازيني يكونــون مــن اكثـر النــاس حمافظــة علــى     
املبدأ اجلديد لضمان مصـاحلهم فتبـدأ حـاالت صـراع جمتمعيـة بينـهم وبـني        
الناس بدعوى حفـاظهم علـى املبـادئ اجلديـدة وبالتـايل فهـم ال خيتلفـون عـن         

ويعلـق نـوري جعفـر علـى هـذه املسـالة قـائال مبـا         . قيهم من العهـد القـديم  ساب
صـراع بـني فئـات    ، من ناحية املبادئ والرجال، فكأن التاريخ البشري «نصه



 
 

 -يسـميها كـارل ماهنـايم   –من الناس ترتبط كل منـها بـروابط فكريـة خاصـة     
فـاذا انتصـرت فئـة مـا علـى        detached perspectives   علم االجتمـاع 

ن ينافســها فــان ذلـك يعــين انتصــار املبـدأ الــذي تــؤمن بـه او تتظــاهر باهنــا     مـ 
وهذا يتضمن ان يصـبح املبـدأ املنتصـر هـو املبـدأ السـائد علـى مـا         . تؤمن به

يرى نوري جعفر   اتمع فيخضع له السكان راضني او متذمرين اما مـن  
قـديم يسـعون   الناحية الفكرية فيعترب نوري جعفـر ان القـائمني علـى املبـدأ ال    

وممـا  ، اىل تقويـة اميـان النـاس باملبـدا السـائد الـذي يرتكـز عليـه النظـام القـائم          
جيعـل مهمتــهم ليسـت بالعســرية هـو ان اغلبيــة النـاس ال متيــل اىل تغـيري مــا      

الـذي  (واذا كانت مجاهري الناس بالعهد البـدائي   ، الفته من عقائد وتقاليد
سـائلها املاديـة واسـاليبها االليـة       مر بـه اجلـنس البشـري المتيـل اىل تغـيري و     

دع عنـك مبادؤهـا     technological piety: احلياة وهو ما يطلـق عليـه اسـم   
فان االنسان احلديث ما زال رغم حتـرره مـن    )١(  الدين والسياسة واالخالق

اخلضــوع للجانــب االيل غــري راغــب مــن الناحيــة النفســية   تبــديل عقائــده  
ذا يشـري نـوري جعفـر ومـن خـالل هـذه االفكـار        و  هـ .وافكاره بشكل سريع

ــه او كمــا يســميه ســالمة موســى ان        ــوا علي ــا طبع ــالفون م ــاس ي اىل ان الن
الناس الفوا الكسل فال يستطيعوا التغـيري مـل افكـارهم وعقائـدهم لـذلك      
فــان التغــيري الفكــر او املبــدا الســائد بــاخر افضــل منــه يعتــرب مــن الشــجاعة     

ــادئ بالرجــال     واالســتطاعة االنســانية ال  ــر املب ــوري جعف ــط ن ــذلك رب ــة ل  ، قوي
والرجــال حســب رؤيــة نــوري جعفــر ينقســمون قســمني مــن ناحيــة صــلتهم    

والوصـوليون   ، اصحاب املبادئ بغض النظـر عـن نوعهـا وسـالمتها    :باملبادئ 
. او االنتهازيون الذين مبدؤهم عدم قبول مبدأ معني اللهم اال مبـدأ الالمبـدأ  

                                                
  



 
 

ــادئ فيصــ   ــراىل قســمني  امــا اصــحاب املب ــوير جعف ــادئ  :نفهم ن اصــحاب املب
ــع       ــاس ورف ــة بــني الن ــة االجتماعي الفاضــلة أي الــيت هتــدف اىل نشــر العدال

ــى اســـا س االميـــان هبـــا        ــتوياهتم املاديـــة والفكريـــة دون متييـــز اال علـ ، مسـ
وهنا يقول نـوير جعفـر مبـا نصـه معلقـا علـى هـذه        . واصحاب املبادئ الفاسدة

ويقـع  .ن ابـي طالـب يقـع   قمـة الصـنف االول     وعنـدي ان علـي بـ   «: االفكار
ونــوري  »  قمــة الصــنف الثــاني )كمــا جــاءت ســريته   القــران(الشــيطان 

جعفر قد حتدث عن مبادئ علي بن ابـي طالـب   عـدد مـن الكتـب منـها       
فلسـفة احلكـم   (و) والصـراع بـني االمـويني ومبـادئ االسـالم     ) (علي ومناوؤه(

ن الشـيطان صـلب   الـدفاع عـن عقيدتـه      ويعترب نـوري جعفـر ا   .)عن االمام
ــرغم مــن ســخافة عقيدتــه مبقاييســنا االســالمية      -علــى حــد تعــبري –علــى ال

  .ويذكر من القران االيات اليت ذكر هبا الشيطان
العالمة نوري جعفر كان مبتغاه من ذكر الشيطان كمثال على اصحاب 

ــاره رمــ      ــة وباعتب ــة الشــيطان عمومي ــادئ الفاســدة ان تكــون حال زا للفســاد املب
ولكن كان من االوىل به ان يذكر مثاال واقعيا اكثر باعتبـاره  .واملبادئ الفاسدة

يتنــاول جانبــا موضــوعيا وباعتبــاره كــذلك قــد تنــاول جانبــا واقعيــا   ضــربه     
املثــال حــول اصــحاب املبــادئ الفاضــلة ومنــهم علــي بــن ابــي طالــب الــذي    

ن يضـع مثـاال حيـا عـن     فكان من االجدر بـه ا . اعتربه   قمة الصنف االول
اصحاب املبادئ الفاسدة وليس الشـيطان باعتبـاره يقـع ضـمن عنصـر اخليـال       

  .واملتلقي يريد شاهدا واقعيا من ارض الواقع
لقـد مــر بنـا القــول ان نــوري جعفـر اعتــرب الدميقراطيــة مبـدا مــن املبــادئ      
 حاهلا حـال االسـالم والشـيوعية واليهوديـة وغريهـا ثـم انـه يركـز علـى املبـدا          

الدميقراطي تركيز مباشرا ويـذكر كيفيـة اهتمـام بعـض الـدول بـه بالنصـوص        
ــرب مثـــاال   وثيقـــة االســـتقالل         ــمون علـــى مـــر االزمـــان ويضـ دون املضـ



 
 

النـاس خيلقـون احـرارا متسـاوين     :االمريكي اليت ينص احد بنودها على ان 
  احلقوق وان احلكومات قد انشات لتحقيق العدالة واحلرية وان خمالفتها 
لتحقيق ذلك تسـتلزم ان يسـتبدل هبـا النـاس غريهـا   حـني التنـاقض كـان         
واضحا اىل حد العصر احلديث من متييز واضح وكبري بـني السـود والبـيض    
  الواليات املتحدة االمريكية واليت يشري اليها نوري جعفر بشدة باعتبارهـا  

ولكنــها كانـت موجــودة   عهـده بالواليــات املتحـدة امــا االن فهـي موجــودة     
مضـمرة ومنـها ظـاهرة االجتـار بالبشــر الـيت تركـز علـى العنصـر االســود دون         

  الواليات املتحدة او افريقيا او غريها حتـى وصـلت هـذه الظـاهرة     .االبيض
اىل معــــدالت خطــــرية   العــــامل وقــــد اشــــارت اليهــــا االمــــم املتحــــدة         

كــذلك يشـري نــوي جعفــر اىل التنـاقض الــذي حصـل علــى مســتوى    .مـؤخرا 
مم املتحدة بني النصوص الدميقراطية الـيت حتويهـا شـرعتها وبـني التطبيـق      اال

ــدأ        ــني املب ــى عهــده ب ــذي حصــل عل ــاقض ال الفعلــي واخــريا يشــري اىل التن
النظري الذي اسس عليـه احلكـم   العـراق كمـا جـاء   الدسـتور امللكـي        

فهــو يشــري اىل ان الدســتور  ، وبــني تصــرفات القســم الكــبري مــن املســؤولني  
اقي قد ركز على حرية الفرد   انتخاب نوابه وعلـى عـدم التمييـز بـني     العر

العــراقيني   املعاملــة والتوظيــف علــى اســا اللغــة او العنصــر او املــذهب او    
مــن الناحيــة العمليــة باالجتــاه الــذي رمســه لنــا   ، الــدين   حــني اننــا نســري 
  :الشاعر العربي حني قال

 
 

 
  

    

وبالتايل فنوري جعفر حيـاكي هـذا الـزمن مطلقـا كمـا كـان فكـان التـاريخ         
ــي        ــة العراق ــى حري ــنص عل ــانون ي ــراق دســتورا وق ــاليوم   الع يعيــد نفســه ف



 
 

بـالتعبري وعــدم اللتمييـز وكفالــة املـواطن العراقــي   حـني ان التطبيــق شــيئا     
قـوق االنسـان وحريـة االنسـان ومـازال العراقيـون       اخر بعيد كل البعد عـن ح 

اىل اليوم يعانون من االسـتبداد ومـن الظلـم والتعسـف واحليـف علـى الـرغم        
من وجود الدميقراطيـة كمبقـدا   العـراق ولكنـه حـرب علـى ورق ومل يفعـل        

فكـم حنـن حباجـة اىل    ، بشكله احلقيق اىل اليوم وامنـا بشـكله الظـاهري فقـط    
علـى الساسـة ان   ، عفر مرارا وتكرارا فلسان حالـه يقـول  اعادة قراءة نوري ج

  .يطبقوا مبادئ الدستور والدميقراطية ال ان تبقى حربا على ورق
  

 
يعترب موضوع التمييـز بـني افـراد اتمـع الواحـد وضـرب مبـدأ اساسـي         

جعفر وهنا فاملوضـوع  من مبادئ الدميقراطية هو الشغل الكبري للعالمة نوري 
يتعلق باالقلية واالكثرية حيـث يبحثهمـا العالمـة الـدكتور حبثـا فيـه نـوع مـن         

ــة        ــة العددي ــة ال تعــين حتمــا االقلي ــرب ان االقلي ــث يعت ــدة حي ــة اجلدي ، الرؤي
فكثريا ما جند االكثرية العددية   قطر من االقطار هي املكتوية بنار التمييـز  

ــة   ــة واالكثري ــذي يعــني االقلي ــوذ والســيطرة السياســية     فال ــو النف   اتمــع ه
بغـض النظـر عـن    (كـل جمموعـة مـن النـاس     ، فتصـبح علـى هـذا االسـاس    
اقليـة مـا دامـت جمـردة مـن السـلطة السياسـية         )عددها بالنسبة الى السكان

. وما يتبعها وينتج عنها من اثار   احلياة العامة للمجتمـع الـذي تنتمـي اليـه    
عددية فان ذلك يعـين وجـود اقليـة عدديـة مسـتاثرة       فاذا كانت االقلية اكثرية

ــتاثرة      ــها مسـ ــاكم نفسـ ــة احلـ ــوذ وال تعتـــرب هـــذه االقليـ ــاه والنفـ ــلطة واجلـ بالسـ
فاذا شـعرت بـذلك االسـتئثار بـادرت اىل تربيـره مبختلـف الوسـائل        ، بالسلطة
ــة       ، واجلهــود ــة العددي ــراد االكثري ــبعض اف ــرتدد عــن االســتعانة ب وقــد ال ت



 
 

ومبـا ان امكانيـات اتمـع العامـة الفكريـة واملاديـة       ، ضع القـائم الدفاع عن الو
فـان ذلـك يـؤدي مـع     ، تكون خاضعة لتلك االقلية التي بيدها مقاليد احلكـم 

الــزمن اىل احــداث شــعور عــام لــدى االكثريــة احملكومــة باهنــا دون مســتوى    
  .احلاكمني   الكفاية وممارسة احلكم

  
 

يركز نـوري جعفـر علـى ان مسـالة تكـوين الـوالءات للمبـادئ هـي          وهنا
مسالة مهمة جدا يتبعها احلكمون على احملكومني ويضـرب مثـاال بسـيطا      

وهـو احــد املنــاهج   »الـدين والتهــذيب «درس الـدين يقــال للطالـب   كتــاب   
القـران الكـريم ينـهانا عـن ان منيـل اىل       :املقررة   مخسينيات القرن املاضي

ولكـن العالمـة    .»فار وحيرم علينا النياحة على امليت واقامة الفواتح واملامتالك
نوري جعفر اعرتض على هـذه الفقـرة مـن كتـاب الـدين والتهـذيب  وذلـك        
الن  كلمة عدم امليل اىل الكفار هي كلمة فضفاضة فما هـو معنـى الكفـار    

  هنـا ومــا املقصــود هبـم بــل علــى العكــس هـذه كلمــة يعتــرب  اســتخدامها     
العصر احلديث سلبيا للغاية وذلك ملا متثلـه مـن رؤيـة سـلبية حـول االنسـانية       
مجعاء الهنا كلمة عممت حتى اصبح كـل مـن خيالفنـا الـدين او املـذهب      

وتسـائل  . فهو كافر فقد شجب العالمة  استخدام هذه الكلمـة شـجبا كـبريا   
راقيـون  ولكنـهم ع  -مبقياس االسالم–من هم الكفار؟ اليس   العراق كفار 

اال يزعزع هنيه عن امليل هلؤالء اسس الوحدة .حسب مفهوم الدولة احلديثة
ــراقيني ن غــري           ــد الطــالب الع ــذلك عن ــر النفســي ل ــا هــو االث ــة؟ وم العراقي

واذا صـادف ان اسـتعرض الطالـب بذهنـه بعـد خترجـه العالقـات         املسلمني؟
ويشـمئز مـن    السياسية بني بالده وبني الكفـار مـن غـري العـراقيني فانـه يرتـاع      



 
 

كمـا انـه يعيـب علـى بعـض االشـعار       . كل ما يسـمع او يقـرا   هـذا البـاب    
املنهجية اليت وردت   االناشيد واحملفوظات املقررة   الكتب املنهجية فـان  
الطالب جيد   اغلبها امورا خيالية ال وجود هلا   الواقع الـذي يعـيش فيـه    

  فريجع اىل نفسه يساهلا اصحيح اننا؟
 

 
 

  
    

  :ام اننا


 
 

  
    ) وهذا على لسان حال نوري جعفر( 

واي حقــــد طوينــــاه؟ واي انشــــقاق   الصــــفوف  : ويضــــيف متســــائال 
االســـاليب االجيابيـــة البنـــاءة الـــيت اختـــذناها  للقضـــاء علـــى   صـــدعناه؟ ومـــا

ــة ؟ احنــن ســائرون باالجتــاه الــذي خيفــف مــن      ــة واخلارجي اخلالفــات الداخلي
ام باالجتاه الـذي يزيـدها حـدة وصـرامة ؟وهـل صـحيح اننـا قـوم نـرى          .حدهتا

املفــاخر اال مــن طريــق العلــم ثوبــا معــارا؟ وهــل االجمــاد القائمــة   العــراق  
وجزيـرة  . امـا موازيننـا بـاحلكم فهـي مطففـة     : بنية علـى العلـم؟ وجييـب   االن م

العـرب صــحراء قاحلــة وال فضــل حلصــاها علــى الشــهب وواقعهــا السياســي   
اما النياحة على امليت واقامة الفواتح فـريى مـن هـذا     .والثقا  قاحل كذلك

ويشـاهد النياحـة علـى    .الباب التناقض باوضح اشـكاله بـني االقـوال واالفعـال    
مليت تقام حتى   دور مؤلفي كتـاب الـدين والتهـذيب امـا شـعائره الدينيـة       ا

االسالمية اليت يوصى بضـرورة احملافظـة عليهـا فرياهـا منتهكـة مـن قبـل مـن         



 
 

يوصونه بـذلك ومـن قبـل وعـاظ السـالطني علـى السـواء وهـذا التنـاقض            
مـع  الشخصية املكونة للفرد العراقي كان علي الوردي قـد عممهـا علـى ات   

بغالبيتـه ولكــن نــوري جعفــر يدرســها دراسـة ســايكولوجية مــن بــاب املبــادئ    
والرجـال وتكــوين الـوالءات ويضــيف اىل املوضـوع التناقضــي الـذي نــراه       

مـثال تـتم   »احملافظـة علـى حرمـة شـهر رمضـان      «تطبيق املبادئ داخل اتمـع  
   االمــاكن العامــة عــن طريــق وضــع ســتائر القمــاش علــى بــاب املقهــى او   

كــذلك التناقضــفي  ، املطعــم ليظهــر مــن فيــه مبظهــر الصــائم بنظــر املســؤولني  
كيفية تادية الصالة وما جيب ان حتدثه الصالة لصاحبها على الواقع العملي 
من خلـق شـديد وامـا احملافظـة علـى كتـاب ا فنراهـا مقتصـرة علـى حفـظ           

حيـان  عن معانيهـا   كـثري مـن اال    -كما يشري نوري جعفر–الفاظه جمردة 
دع عنـك عـدم احملافظـة علـى احكامـه مـن الناحيـة العمليـة وكـثريا مـا يقـيم            

ــرتك علـــي الـــوردي ونـــوري جعفـــر   اطـــالق هـــذه  « وعـــاظ الســـالطني اشـ
الــذين يعظــون النــاس وهــم غــري  ، التســمية علــى اصــحاب الــدين الظــاهري 

على القـارئ الـدنيا ويقعـدوهنا اذا مـا اخطـا لغويـا   قراءتـه كلمـة          »متعظني
كلمات القران ولكنهم جييزون النفسهم خمالفة نصوصـه   تصـرفاهتم    من

كما اهنم يقومـون بتحايـل علـى    ، وتصرفات اسيادهم من الساسة واملتنفذين
وهنـا خياطـب هـؤالء الوعـاظ مبـا قالـه       ، الدين لتربير تصرفات اولئـك االسـياد  

  :ابو االسود الدؤيل


 
 

  
 

 
 

  
 



 
 

  
ــادئ احلقيقــة االنتشــار       ــد للمب ــوري جعفــر كــان يري يتضــح ان العالمــة ن
وليس مبادئ اخلداع والكذب والسؤال لو كان نوري جعفر حاضرا اليوم   

عـاظ السـالطني قـد    العراق فكيف كان سيقول ويكتب ومـا هـي معاجلاتـه وو   
ملؤوا االفاق بكذهبم وافرتائهم واملؤسسـة الدينيـة قـد صـادرت احلريـات وقـد       

يتضح اجلانب النهضوي   افكار نـوري  ، غلقت االفاق باساطريها وخرافاهتا
جعفر كثريا من خالل هذه الدراسة اليت اعدها عـن املبـادئ والرجـال كمـا     

عفر اجيابيـة لتكـوين املبـادئ هـو     وانه من بني الوالءات اليت يعتربها نوري ج
االشارة اىل الدولة االموية والعباسية ويعتربها صور قلميـة رائعـة اخليـال عـن     
كثري من رجال العرب الـذين عاشـوا   صـدر االسـالم و  العهـد االمـوي       

وهنــا فــان كــثري مــن االشــارات الــيت وردت   كتــب املنــاهج   ، )١(والعباســي
العباسي هي اشارات مغلوطة سـلطوية كـان   الدراسية حول العصر االموي و

الغـــرض االساســـي منـــها هـــو االشـــادة باخللفـــاء العباســـيني واالمـــويني دون   
ــوق        ــاهيم حق ــهم الكــثرية والكــبرية الســيما   ضــرب مف االشــارة اىل مثالب
االنسان وخنق احلريات واالستبداد الكبري الذي عاشته االمم املنضوية حتـت  

فكان على العالمـة نـوري    .المية   تلك العصورلواء ما يعرف بالدولة االس
نعـم االشــارة  ، جعفـر ان يوضـح القصــور  هـذه املنـاهج املســتمرة اىل اليـوم     

اىل املنجزات املعرفية اليت حتققت   عهد هذه الدول هو اشـارة مهمـة مـن    
قبيل الرتمجة والفنون والشعر واالداب والعلوم االخرى ولكن توضيح فساد 

حلكــام امــر ضــروري ضــمن املنــاهج املدرســية ليتــبني الناشــئة    ادارة اولئــك ا
تراثهم بشكله الصحيح ولكن لالسف مل يشر نوري جعفر   كتابه املبادئ 

                                                
  



 
 

علـى الــرغم مــن انـه اعتــرب الصــور   .والرجـال هلــذه املسـالة الغايــة   االمهيــة  
  .القلمية الرائعة اخليال فيما خيص رجاالت االدب والثقافة بصورة مؤكدة

جعفر اشار اشارة مهمة اىل الوالءات السلبية والكاذبة اليت يقـوم   نوري
هبا بعض الشعراء والكتاب ملبدا معني وضمن كرنفـاالت معينـة وانـه جيـب     

  .احلد من هذه الظواهر
ويضــع نـــوري جعفــر معاجلـــات مهمــة حـــول الــوالءات وحـــول الرؤيـــة     

عها للمبادئ كيـف جيـب ان يكـون وممكـن ان نلخـص املعاجلـات الـذتي وضـ        
  :بالشكل التايل

ان يعمـل املســؤولون داخــل التعلــيم وخارجـه علــى جعــل الــوالءات    -١
الدينية املذهبية واالقليمية والعنصـرية الـيت يرضـعها الطفـل     (الضيقة 

العراقي مع حليـب امـه   البيـت والشـارع و  البيئـة احملـدودة الـيت        
ن ختفــي نفســها عــن االنظــار وهــذا يعــين بعبــارة اخــرى ا ) ينشــا فيهــا

تلك الوالءات الضيقة اليت تعمل على تفكيك عرى الوالء للـوطن  
ــا يســمح هلــا ان تعــرب عــن نفســها باشــكال        ــة ال تستاصــل وامن واالم

ــوري   ( ملتويــة وبطــرق غــري مباشــر  وهــذا مــن بــاب حفــاظ العالمــة ن
ــاس ان    جعفـــر علـــى اهلويـــة حيـــث يريـــد العالمـــة جعفـــر مـــن النـ

اق دون ان يتناسـوا هويـاهتم   ينغمسوا   اهلوية الوطنية الكـربى العـر  
  .)الفرعية املميزة النسانيتهم

التفكري مبا تبثه االذاعات االجنبية والصحف واالت والكتـب ومـا    -٢
اليت يتـهيا  ) واالنرتنت طبعا والفضائيات بالنسبة لعامل اليوم(شاكلها 

وهذه املسالة مـن بـاب الغـزو     .عن طريقها الفكرللمطالبة بوالء جديد
 .يغري الوالءات والذي ينبه عنه نوري جعفر الفكري الذي



 
 

ان تتوفر حسن النية عند املسؤولني وان يرتفع تفكريهم مـن مسـتواه    -٣
 . املصلحي الضيق اىل مستوى املسؤوليات اليت ميارسوهنا

ــة       -٤ ــها جري ــة و  مقدمت ــة الواقعي ــوق الشــعب مــن الناحي التســليم حبق
مـن مزايـا    وهـو مـا حيصـل   عـراق اليـوم     (انتخاب جملس النـواب  

علـى  -واذا تعـذر ذلـك  ) اجيابية حتسب للمبدأ الـدميقراطي   العـراق  
فالعمل علـى تعـديل الدسـتور بشـكل تلغـى      ) حد تعبري نوري جعفر

وهـذه االشـارة مهمـة جـدا     . )١(فيه حقوق الشعب من الناحية النظرية
من قبل الربوفسور نوري جعفر اشـارة تعـديل الدسـتور وان الدسـتور     

دســا ال يعــدل وامنــا ينبغــي تعــديل مبادئــه مبــا يتناســب  لــيس كتابــا مق
وردت   قـاموس   »تعـديل الدسـتور  «وحقوق الشعب فبما ان كلمة 

ــادئ       ــه النهضــوية للمجتمــع واملب ــى رؤيت ــدل عل ــوري جعفــر فاهنــا ت ن
بكوهنا ليست مقدسة اذا مل تكن مطبقة فمن املمكن الغائهـا نظريـا   

ــا طــون تطبيــق هــذا    ال ينفــع ان يكــون مبــدأ  الن املبــدا  يكــون نظري
موجودا حتى وان كان دستورا هذا من جانب ومن جانب اخر فان 
كلمة تعديل الدسـتور تشـري اىل امهيـة تعـديل الدسـاتري مبـا يتناسـب        
مع واقع االمة وحرياهتـا واال نصـادر حريـات االمـة ومقوماهتـا حبجـة       

 .ان لدينا دستورا مقدسا ال ميكن تغيريه
ظر النهضوية تتضمن املبادئ   اتمعات تكـون  اذن يتبني ان وجهة الن

  .مطبقة عمليا على ارض الواقع النتاج جمتمع هنضوي
اما الثورة فقد نظر إليها نوري جعفر على أهنا جيب أن توصف أحداثها 
كمــا وقعــت بالفعـــل وصــفا دقيقـــا والتصــدي لتوضــيح كيفيـــة وقــوع تلـــك       

                                                
  



 
 

جهـة ثالثـة كمـا وخيتلـف     احلوادث من جهة ثانية وتفسري أسباب الوقوع من 
مؤرخو الثورة فيما بينهم اختالفات كثرية حني يبحثون   اجلوانـب الثالثـة   
املــذكورة علــى إن اخــتالفهم   تفســري أســباب وقــوع احلــوادث أوســع مــن    
اختالفهم   النـاحيتني األخـريني وقـد تصـدى نـوري جعفـر إىل البحـث          

هتا ونتائجهـــا مـــن الناحيـــة وحتليـــل مقـــدما ، الثـــورة مـــن الناحيـــة التارخييـــة
االجتماعية وتصدى لقراءة الثورة من حيـث كوهنـا ظـاهرة اجتماعيـة كـثرية      
احلـــدوث   اتمـــع االنســـاني وركـــز نـــوري جعفـــر علـــى قـــراءة الثـــورتني   

والثـورة الفرنسـية الـيت حـدثت      ١٦٨٨و١٦٤٠االنكليزيتني اللتني وقعتا   عام 
والثــورتني الروســـيتني   ١٨٤٨و ١٨٣٠وثـــورات اوربــا   عـــامي   ١٧٨٩  ســنة  

ــة   تشــرين اول مــن العــام    ١٩١٧اللــتني وقعــت احــدامها   شــباط    والثاني
نفسه ويعلـن نـوري جعفـر صـراحة اىل ان كتـاب الثـورة مقـدماهتا ونتائجهـا         
ــة الــيت       ــات   القرن ــر االنتخاب ــة حــول تزوي ــه هــو   االصــل رؤي الــذي كتب

الظروف السياسية   العهـد   تعرض هلا هو وفصله من اخلدمة ولكن بسبب
اسـتطاع   ١٩٥٨/متـوز  /١٤امللكي مل يستع نشـر الكتـاب ولكـن بعـد فـوز ثـورة       

  .٢٠/٧/١٩٥٨نشر الكتاب حيث كتب مقدمته بتاريخ 
يصـنف نــوري جعفــر ضـمن مباحــث الكتــاب عـدد مــن انــواع الثــورات     
ــورات حتصــل بصــورة ســلمية وال         ــي ث ــة وه ــورة الصــناعية والفكري ــها الث من

ولكــن .ا اراقـة الــدماء امـا الثــورات االخـرى فهـي تســتند اىل العنـف     ترافقهمـ 
تشرتك كل الثورات   صـفة عامـة هـي اخلـروج علـى الفاسـد مـن االنظمـة         
والتقاليـد الســائدة   احلقـل الــذي تقــع تلـك الثــورة فيــه مـن جهــة والســعي      

ولكن قد يكون نوري جعفـر   )١(لتغيريه تغيريا جذريا وسريعا من جهة اخرى

                                                
  



 
 

  هــذه املســالة فــالثوار قــد يكونــوا   بعــض االحيــان علــى خطــا      خمطئــا
وغرضهم نشر الفساد وليس التغيري للوضع االفضل كمـا حصـل   العصـر    

ويصــنف النــاس جتــاه الثــورات املســلحة علــى      .احلــديث و  عصــور ســابقة  
صــنفني املســتفيدين مــن الوضــع الســابق وهــم الــذين ميقتــون الثــورة والــذين     

:  ٨ضع اجلديد وهم مجاهري الثورة يقول نـوري جعفـر ص   يستفيدون من الو
فـــاملنتفعون بتلـــك االوضـــاع يقعـــون دون شـــك   حضـــرية اجلانـــب االول   «

فيمقتون الثورة ويسعون ما امكنهم ذلك اىل تفادي وقوعها او التغلب عليهـا  
علــى حــني ان املتــذمرين مــن االوضــاع السياســية الفاســدة    ، حــني حــدوثها

مـن يرحــب بوقـوع الثـورة ويسـاهم قـدر اســتطاعته         السـائدة يقعـون ضـمن   
  »التمهيد حلدوثها او   جناحها عندما تقع

الثـورات  :كما ويقسـم نـوري جعفـر الثـورات اىل قسـمني رئيسـيني مهـا        
البيض اليت ال يرافقهـا   وجههـا االخـري اال عرضـا سـفك للـدماء وتـدمري        

ذه الثـورات ومنـها   للمنشات وختريب للمرافق العامـة ويضـرب امثلـة علـى هـ     
وهنا نتوقف كثريا مع نوري جعفر فمـن غـري    ، ١٩٥٨الثورة العراقية   متوز 

ثــورة بيضــاء بــل هــي ثــورة دمويــة بامتيــاز    ١٩٥٨املمكــن ان نعتــرب ثــورة متــوز  
قتلـت فيهـا العائلــة املالكـة عــن بكـرة ابيهـا وهنبــت فيهـا الكــثري مـن الــدوائر        

للــدماء   الثــورة البيضــاء فهــل  واملنشــئات فعنــدما نقــول يقــع عرضــا ســفك 
يتــبني مــن ســياق ، نســتطيع اعتبــار ابــادة عائلــة بكاملــها هــو حــادث عرضــي 

حديث العالمة نوري جعفر تاثره الكبري بثورة متوز حتى انه قام بالتنظري هلا 
كـان مـن   ، علـى اهنـا ثـورة بيضـاء   حـني هـي ثـورة محـراء دمويـة بامتيـاز          

جعفـر منصـفا غـري متـاثر بنحـو شخصـي       املفرتض ان يكـون العالمـة نـوري    
نتيجة ما حلقه من ظلم عندما زورت االنتخابات ضده   العهد امللكي عام 

  لواء القرنة وفصل من اخلدمة ولكن لالسف كان على جانب مـن   ١٩٥٦



 
 

ثــورة متــوز كــبري جــدا حتــى اعتربهــا ثــورة بيضــاء متــاثرا مبــا حلقــه مــن ظلــم     
ضد عصرهم باعتبار الثورة الـيت قامـت    شخصي بالعهد امللكي دعاه للتنظري

  .ضدهم ثورة بيضاء   حني هي محراء
ويشـري نـوري   . م١٩٠٥والثورات احلمراء ومنها ثورة اكتـوبر   روسـيا عـام    

جعفــر اىل ان مــا يســبق الثــورة ومــا يــاتي   اعقاهبــا مــن عنــف وختريــب او   
نة تـدمري هـو مـن متمماهتــا وجـزا ال يتجـزأ مـن كياهنــا وذلـك لغـرض صــيا        

وهنا نسـائل نـوري جعفـر ونقـول كيـف حتـافظ       ، النظام اجلديد واحملافظة عليه
  حقيقـة االمـر   ، على النظام اجلديد من خالل العنف والتخريب والتدمري

ان هذه املسالة اليت يطرحها نـوري جعفـر حتـوي الكـثري مـن املغالطـات مـن        
نظـام اجلديـد بـل    حيث اعتباره التدمري والتخريب املرافق للثورة هو صـيانة لل 
  .هي ختريب ملقدرات الشعب والدولة واستهانة هبا عموما

ــورة      ــورة اراء الفالســفة   الث ــه حــول الث ــوري جعفــر   حبوث ويعــرض ن
الذي اعتربها ظاهرة اجتماعيـة شـاذة   )  ١٨٣٠-١٧٧٠(ومنهم الفيلسوف هيغل 

 الـذي )١٧٠٤-١٦٣٢(وجون لوك ، وناشزة عن السري العام للمجتمع االنساني
اعترب الثورة ظاهرة اجتماعيـة طبيعيـة ومنسـجمة مـع السـري العـام للمجتمـع        

ــورة القــانون العــام   ) ١٨٨٣-١٨١٨(وكــارل مــاركس  ، االنســاني الــذي اعتربالث
ــا و      ــيلة الوحيـــدة حلـــل مشـــكالته مجيعهـ لســـري الطيعـــة واتمـــع والوسـ

  .مقدمتها اجلانب االقتصادي
تيجـة هـي اهنـم ينقسـمون     وخيرج نوري جعفر بعـد ان يعـرض هلـؤالء بن   

جمموعة القائلني بعدم شـرعيتها والقـائلني بشـرعيتها    :جتاه الثورة اىل قسمني 
وحتـدث الثـورة حسـب رؤيـة نـوري جعفـر   العـادة          .من الناحية القانونيـة 

جمتمع منقسم على نفسه اىل اقلية حاكمة ظاملة واكثرية حمكومة مظلومـة  
مفهــوم االقليــة واالكثريــة الــذي  وهــذا يــاتي مــن نظريــة نــوري جعفــر حــول   



 
 

شــرحناه فيمــا ســبق مــن الفصــل واهليكــل االقتصــادي السياســي او االطــار   
  :/العام للمجتمع الذي حتدث فيه الثورة نالحظ فيه االمور التالية

انقسام اتمع من حيث صـلة افـراده ببعضـهم ومـن حيـث صـلتهم        -١
  .باهليئة احلاكمة

ــرتف و    -٢ ــع مظــاهر ال ــع احلــاكمون جبمي ــة    متت ــاحيتني املادي ــن الن اجلــاه م
، واملعنوية وحرمان افراد الشعب من مقومات احلياة املاديـة والفكريـة  

وكيــف ان اهلــوة تتجلــى بــني الفئــة احلاكمــة والشــعب وتــرف الفئــة   
احلاكمة واعواهنا  ووسائل عبثها باملال واجلهد ويضيف نـوري جعفـر   

وهـذا  .ببعيـد  وما عهد فـاروق وعبـد االلـه    :على هذا الكالم مستشهدا
يبني عدم استقاللية فكر نوري جعفر ضمن هذا البحـث وميلـه اىل   
جهــة دون اخــرى وعــدم موضــوعيته فكــان مــن االجــدر عــدم ذكــر      
امسائهمـا باعتبــارات انـه كــان معاصــرا للحـدث ممــا حيسـبه جتــاه فئــة     

 .اجلمهوريني
اجيــاد الفئــة احلاكمــة لنفســها مــع الــزمن فئــة خاصــة مــن اصــحاب       -٣

كزة   جمال الدين والسياسة والثروة ملؤازرهتـا   الـدفاع   املصاحل املر
 .عن االوضاع القائمة

ــة علــى      -٤ ــة واخلارجي ســري الفئــة احلاكمــة   سياســتها العامــة الداخلي
ــة        ــادئ النظري ــث االســاس هــي واملب ــاقض مــن حي ــة تتن قاعــدة عملي

 .  ذلك اتمع.للحكم
ب عــدوى انتشــار الفســاد   كــثري مــن اوجــه نشــاط احلكومــة وتســر  -٥

ذلك الفساد اىل الشعب فيفسد ان كان صاحلا ويزداد فساده ان كان 



 
 

وهذه املشرتكات ليست عامـة بـني الشـعوب الـيت تقـع فيهـا        .)١(فاسدا
الثــورات بــل هــي مشــرتكة فهنــاك ثــورات وقعــت علــى حكــام كــان     
الغرض منها سياسي وليس اصالح لوضع قـائم بـل كانـت االوضـاع     

 .خ كثرية   هذا االجيدة متاما وامثلة التاري
تظاهر احلكومة الفاسدة بان جوانب التقدم اليت ناهلا الشـعب ناجتـة عـن     - ٦

جهودها وتوازن بني حالة اتمع   عهدها وبني حالـة سـيئة مـر هبـا       
ماضيه القريب ويعترب نوري جعفر املوازنـة بـني املاضـي واحلاضـر موازنـة      

ملســتقبل وهــذه نظــرة  غــري صــحيحة بــل جيــب ان تكــون بــني احلاضــر وا  
مستقبلية حداثويـة هنضـوية كـبرية أي ان تقـارن بـني مـا حنـن عليـه االن         
وبــني مــا ميكــن ان نكــون عليــه مســتقبال ويضــرب ايضــا مــثال بالوضــع     

 .العراقي امللكي مما يبعد الكتاب عن موضوعيته
احلكومة الفاسدة ال يعرف الشعب شيئا عن سياستها من النـاحيتني   -٧

 .جية اللهم اال ما تطلعه عليه املصادر اخلارجيةالداخلية واخلار
الفئة احلاكمـة تضـلل الشـعب مـن خـالل وسـائل الدعايـة واالعـالن          -٨

ــر       ــوري جعف ــدأ يســميه ن ــى مب ــدة عل الكــذب «عــن منجزاهتــا معتم
ــوري    ، »املــنظم ــها ن ــة يــتكلم عن ــة االمهي باالضــافة اىل مســالة   غاي

امور اخــرى جعفـر تـتلخص   ان احلكومــة جتعـل الشـعب متعلقــا بـ     
غري اساسية لتبعده عن مشاكله االساسية وجتعلـه غـري متكلمـا عنـها     

 .أي تشغله عن نفسه بغريه
  :  ضوء ما ذكر نستطيع ان نستشف من كالم نوري جعفر التايل

احلكومــة الفاســدة تريــد مــن الشــعب اال يعرقــل مســاعيها   العمــل   -١
                                                

   



 
 

  .على تاخريه عن طريق تركيز مصاحلها على حسابه
ــدة الهنــا تتعــارض هــي ومصــاحلها      ال تر -٢ ــق االفكــار الواف ــده ان يعتن ي

 .اخلاصة
ــؤدي اىل     -٣ ال تريــد الفئــة احلكمــة مــن الشــعب ان يقــوم بــاي عمــل ي

تعكري صفو االمن حني مطالبته حبقوقـه املشـروعة وحـني تسـد عليـه      
 .الفئة احلاكمة منافذ العمل السلمي

مـن منظارهـا    تريد الفئـة احلاكمـة مـن الشـعب ان ينظـر اىل االشـياء       -٤
 .اخلاص وحيكم عليها مبقاييسها اخلاصة والعكس

ويــذكر نــوري جعفــر جمموعــة صــفات للحكومــات الفاســدة واصــحاهبا    
  :جنملها بالشكل التايل.واليت تسبب قيام الثورات ضدهم

قوية   تشكيالهتا القسـرية ضـعيفة   جوانبـها املبنيـة علـى اسـاس         - أ
  .لعدل االجتماعي

 احلكومة هذه توضع   العادة لالشـخاص ال  القوانني واالنظمة    - ب
العكــس واذا كــان االمــر كــذلك فانــه مــن غــري املســتغرب ان يكثــر    

 اخلروج على تلك القوانني
ــا ثانيــة ياخــذ التحايــل       - ت التحايــل علــى الســائد مــن القــوانني واحيان

شــكل تعــديالت جديــدة جتــرى علــى بعــض نصوصــها وطــور تكــون   
اخـــرتاق مكشــوف تلـــك   علــى هيئــة شـــروح لــبعض حمتوياهتــا او    

 .احملتويات
ــدفها تشــريع          - ث ــة احلاكمــة ه ــل الفئ ــات قضــائية مــن قب اجيــاد مؤسس

الفساد مـن جهـة واجيـاد خمـارج قانونيـة لكـثري مـن التصـرفات غـري          
 .املعقولة من جهة اخرى



 
 

االفراد احملظوظني الـذين تصـاغ هلـم القـوانني واالنظمـة اذا مـا عبثـوا          - ج
 قابمبقدرات االمة هم   منجى من الع

املوظفون غري احملظوظني كثريا ما يؤاخذون مبجـرد االهتـام وكـثريا مـا       - ح
 .حتاك املؤامرات ضدهم فيتعرضون للعقاب

االعمال االضافية احلكومية ذات االجور كثريا ما توزع على االتبـاع    - خ
ويصدق الشيء نفسه على االشرتاك   املؤمترات الدوليـة  ، واالنصار

ــذكر نــوري ج   ــها ان الفئــة     حالــة وجودهــا وي عفــر امــور واقعيــة من
احلاكمة   االمـاكن الشـديدة احلـر صـيفا تشـرتك عـادة   املـؤمترات        
الصيفية فتذهب وفود املصطافني علـى حسـاب اخلزينـة العامـة باسـم      
االشرتاك   املؤمترات ويرجع الكثري منها دون ان يفهم ما جيري فيها 

يكون االشرتاك   من نقاش   املوضوعات مدار البحث وكثريا ما 
تلــك املــؤمترات واســطة جللــب اهلــدايا لالهــل واالصــدقاء ورمبــا كــان    

 .ذلك وسيلة من وسائل االثراء
وجود الوساطة من حيث التوظيف او النقـل او الرتفيـع ومـن حيـث      - د

 .االعفاء من العقوبات
واملالحــظ ملــا ذكــره نــوري جعفــر اننــا نعيشــه حاليــا   ظــل الدميقراطيــة   

سنة على كالمه ولكننا مـا نـزال نعـيش   الواسـطة      ٤٠مرور  كثريا أي بعد
واالشرتاك   املؤمترات مـن قبـل اعضـاء جملـس النـواب واعضـاء احلكومـة        
ــة هبــا ســوى حــب الســفر وجلــب اهلــدايا والتقــاط الصــور       دون وجــه معرف

ولو كان نوري جعفر موجـودا اليـوم لفضـح الوضـع القـائم كـثريا       ، التذكارية
  .تعرب هذه الكتابا

ويعتـربه   ١٩٥٨ويرجع مرة اخرى معلقا على النظام احلاكم قبل ثورة متـوز  



 
 

ــها التشــريعية       ــذاك كانــت صــارمة مــن ناحيت ــه الســائدة ان ــه وانظمت ان قوانين
مما يدلل على انه حبث جوانب الثورة متـاثرا مبـا حصـل    ، والتطبيقية الواقعية

تخابـات النيابيـة      العراق قبـل الثـورة لـه وخصوصـا تعرضـه للتزويـر   االن      
متناسيا العالمة نوري جعفر ان انظمة اجلمهوريـة الـيت سـادت بعـد امللكيـة      

  .  العراق مل تكن اقل صرامة مما حدث قبل الثورة
ــار         ــات باعتب ــر   االنتخاب ــى قضــايا التزوي ــر عل ــوري جعف ــرج ن كمــا ويع

تقـوم   تعرضه هلا ولكنه يتكلم عنها بشكلها العام معتربا ان االنظمة الفاسدة
ــالتزوير لصــلح فئاهتــا املرشــحة واصــدقائها للحفــاظ علــى االوضــاع الســادة      ب

  .وعدم التغيري
كما ان الفئة احلاكمـة تتـهم خصـومها بتـهم تالئـم طبيعـة العصـر الـذي         

ــه  ــة اذا كــان اصــطناعها للتــدين    ، تعــيش في ــارة تتــهمهم باالحلــاد او الزندق فت
ة والقــوانني كمــا يشــري حيمــي مصــاحلها وتــارة تتــهمهم اخلــروج علــى االنظمــ 

نــوري جعفــر اشــارة هامــة اىل كيــف ان احلكومــة الفاســدة ختضــع الصــحافة   
ملشيئتها فبالرغم مـن وضـعها للحقـائق واالخبـار بالشـكل الـذي تريـده فهنـاك         
دوي هائل تلهج به االغلبية من السكان يفند صحافة احلكومة وهـذا حيـدث   

صحافة احلكومة مسيطرة علـى  كثريا اليوم ولكن بصورة اكرب فاليوم مل تعد 
ــوح بســبب وجــود الفضــائيات واالنرتنــت وغريهــا ن         الســاحة فالفضــاء مفت
االمور مما يعجل بفضيحة احلكومة اذا قامت بشنر اكاذيب عري صحافتها او 
ــا       ــة صــحافة مضــادة واخــرى مســتقلة يصــل اليه اذاعاهتــا او قنواهتــا التلفازي

  .املواطن بالعصر احلديث بسهولة
ــا يشــري   ــاريخ القالقــل واالضــطرابات والثــورات      كم ــر اىل ت نــوري جعف

واالنقالبات   اتمعات البشرية قدميها وحديثها ويستنتج ان تلك القالقـل  
والثورات حتدث   العادة كنتيجة مباشرة او غري مباشـرة بعـد زمـن طـال او     



 
 

قصر لفساد الفئة احلاكمة من جهة وشعور الشعب بذلك الفساد مـن جهـة   
ميل من جانب الشعب حنـو االسـتهانة بقـوة الفئـة احلاكمـة واالعتـزاز       ثانية و

وكلما اوغلت الفئـة احلاكمـة   الفسـاد    ، بقدرته على حتديها من جهة ثالثة
عمقا وسعة قربت سـاعة اهنيارهـا وحفـرت قربهـا بيـدها ان عـاجال او اجـال        
ا ويستنتج نوري جعفر استنتاجا مجيال من ان الدولة اليت ينقسم جمتمعهـ 

اىل اقلية عددية حاكمة ظاملة منتفعة واىل اغلبية حمرومة حتمل بني طياهتـا  
بذور الثورة على اوضاعها السياسية القائمة وذلك الن الوالء الصميم صـفة  
عاطفية وفكرية عميقة عنـد االنسـان ال تتكـون اال اذا شـعر االنسـان شـعورا       

نــا مفهــوم الــوالء لــدى وكنــا قــد تناول، صــادقا ذاتيــا حنــو ذرورة اطاعــة الدولــة
  .نوري جعفر فيما سبق من الفصل

ويالحظ نوري جعفر اثناء اندالع الثورات تندفع اجلماهري بضراوة كبرية 
للقيــام باعمــال التخريــب والتــدمري ويعلــل هــذا الشــيء بــان اجلمــاهري تقــوم     
بعمل مشرتك سريع ختتفي فيه املسؤولية الفردية ويتالشى اثناءه اخلوف مـن  

يساور القـائمني بـه شـعور بـزوال العهـد البائـد وانبثـاق عهـد جديـد          العقاب و
يكــون هلــم فيــه جمــال للثــواب واملكافئــة وهــذه نظــرة حتليليــة ســايكولوجية      
ــادئ والثـــورة ويعتـــرب     ــا بـــني املبـ ــربط نـــوري جعفـــر ربطـــا وثيقـ للموضـــوع ويـ
التحـــريض اداة هـــذا الـــربط فهـــو حماولـــة لكســـب اجلمـــاهري مـــن الناحيـــة  

فكرية لغرض اعالن العصـيان متهيـدا الحـداث الثـورة ويتضـمن      العاطفية وال
التحـــريض بـــث املبـــادئ واالراء املناهضـــة للوضـــع القـــائم والتبشـــري مببـــادئ  

وخيرج نوري جعفـر بنتيجـة ان العصـيان والتحـريض والتظـاهر امـور        )١(غريها
فـالثورة ال حتـدث اال اذا تظـافرت العوامـل     ، ال بد ان تسبق الثورة ومتهد هلا

                                                
  



 
 

ــة وتعاونــت علــى حــدوثها    ــذكر نــوري جعفــر االجــراءات الــيت      . الثالث وي
تتخذها الفئة احلاكمة فيمـا يتصـل بـالثورة لتفـادي وقوعهـا او إلمخادهـاوهي       

  :على صنفني
وتتجلى تلك االجراءات   املـدى البعيـد     : اإلجراءات الوقائية -١

 احلكــم حماولــة الفئــة احلاكمــة ان تتبنــى عــن طريــق املصــاهرة واالشــراك   
عـددا كـبريا او صـغريا مـن افـراد الفئـة احملكومـة وتـرفعهم اىل مسـتواها مــن          

ويكون هؤالء   العادة اشد خطرا على الشعب ، ناحية املسامهة   احلكم
ــة احلاكمــة نفســها   ــارعني   الوصــول اىل    ، مــن الفئ ــانوا ب ــؤالء ك ــا ان ه ومب

اذ مجيــع الوســائل مســتوى الفئــة احلاكمــة فــاهنم حيــاولون ان يربعــوا   اختــ  
املمكنــة للمحافظــة علــى وضــعهم الــذي وصــلوا اليــه وضــمان ذلــك الوضــع  

  .ألسرهم وأقربائهم   املستقبل القريب والبعيد
ويوضح نوري جعفر براعة الفئة احلاكمة   قدرهتا علـى التقـاط هـذا النـوع     

ي من األفراد من حيث قدرته على املسامهة   ابقاء األوضاع العامة على مـا هـ  
غــري ان ، ألهنــا تصــبح بنظــره متصــلة مبصــاحله اخلاصــة وآمالــه ومســتقبله  ، عليــه

هــؤالء النفــر مــن اجلهــة الثانيــة كــثريا مــا تكــون تصــرفاهتم الطائشــة واســتهتارهم   
مبصــاحل النــاس ســببا مــن أســباب تقــويض كيــاهنم وكيــان الفئــة احلاكمــة الــيت    

ة كـذلك لغـرض تثبيـت    كما وال ترتدد الفئة احلاكم.أوصلتهم اىل مراكزهم تلك
كياهنا من جعل الشعب منقسما علـى نفسـه مـن جهـة ومـن اسـتغالل مجيـع        

ومبا ان تلك الروابط كـثرية ومنوعـة   . الروابط اليت تربطها ببعضه من جهة أخرى
فان الفئة احلاكمة تتصل بكل جانـب مـن جوانـب الشـعب عـن طريـق اسـتثارة        

غــرض اللعــب علــى عواطفــه  اكــرب كميــة ممكنــة مــن الــروابط الــيت تربطهــا بــه ل  



 
 

  .)١(ضمانا ملصاحلها   املدى البعيد
ــدجل والتضــليل والكــذب        ــه وال ــة اىل التموي ــا تلجــأ احلكوم وكــثريا  م

ومن الوسائل األخرى اليت تسـتعني هبـا    ، لغرض االستمرار على سياستها
الفئة احلاكمة للحيلولة بني الشعب ومتـرده عليهـا إهلـاؤه بـأمور جانبيـة تافهـة       

، ه انظــاره عــن معاجلــة املشــكالت العامــة الــيت تتصــل حبياتــه وكيانــه  لتوجيــ
وكــثريا مــا تلجــأ الفئــة احلاكمــة اىل اســتعمال الوســائل الزجريــة والعقوبــات  

  .الرادعة كالنفي او احلبس أو االغتيال وما شاكلها
وتتخــذ عــادة قبيــل انــدالع نــريان الثــورة او  : اإلجــراءات العالجيــة -٢

دة والصـرامة  واالدعـاء بـان مـن يريـدون القيـام بـالثورة        اثناء ذلك ومتتاز بالشـ 
  .هم املشاغبون واملتمردون واخلطرون وغريها من النعوت كاخلونة وما شابه

فاســتعمال الشــدة ال حيــل مــن نفســه  «:  وهنــا يعلــق نــوري جعفــر قــائال
مشـكالت اتمـع وال يزيــل عوامـل التــذمر واالمتعـاض وامنــا يعقـدها ويزيــد      

واذا جنحـت الشـدة مؤقتـا فاهنـا تـؤدي اىل اختفــاء      ، االمتعـاض مـن التـذمر و  
التذمر ال اىل زوالـه فيتجمـع ويقـوى وحيـزم امـره ثـم ينفجـر كربميـل البـارود          

واالمثلـة كـثرية علـى صـحة كالمـه سـواء مـن         )٢(»حتت اقدام الفئة احلاكمة
التاريخ القديم او احلديث متمثال بنظـام صـدام حسـني علـى الـرغم مـن ان       

ولكـن كانـت ردة   ، كان باداة خارجية وليس ثـورة مجاهرييـة شـعبية    سقوطه
فعـل الشــعب قويــة جتـاه اجهــزة النظــام واتباعــه مـن ناحيــة قتلــهم وتشــريدهم     

  .وغريها من االجراءات اليت اختذت حبقهم
 

                                                
  
  



 
 

مــر  ويــذكر نــوري جعفــر جمموعــة ظــواهر ترافــق الثــورات باالضــافة اىل مــا  
  :/ذكره

    كــثريا مـا يكـون   مراحلـه االوىل أشــد     الوضـع الثـوري اجلديـد
وطــأة وصــرامة علــى مجــاهري النــاس وخباصــة املســتهرتين منــهم مــن الوضــع  

وهنا نتوقف مع نوري جعفر ونسائله فمـن يقـول ان الوضـع    . الرجعي القديم
قبل الثورة كان رجعيا؟ قد يكون الوضع قبل الثـورة تقـدمي وبعـدها رجعـي     

ة واجليش يسندها ويطاح باحلكم فكان علـى  فالثورة قد تندلع السباب سياسي
نوري جعفر اال يعمم   كتابه وتنظرياته على ان الوضع بعد الثـورة تقـدمي   
  كل االحوال وقبل الثورة رجعي ولكن واضح من انه كـان متـاثرا كـثريا    

واعتبـاره النظـام تقـدمي واعتبـار      ١٩٥٨بقيام النظام اجلمهوري   العراق عـام  
  .رجعيالنظام امللكي 

    الســعي لتغــيري معــامل العهــد القــديم مــن حيــث تغــيري امســاء
  .الشوارع واحملالت العامة وحتويل امالك الفئة احلاكمة اىل الدولة

 قلة عدد جرائم االعتداء املالوفة والسرقات واخلطف وما شاكلها
نـوري  وهنـا نتوقـف مـع     ،اثناء حدوث الثورة و  املراحل االوىل من جناحها

جعفر مرة اخرى ونقل قـد يكـون العكـس حاصـال فقـد تـزداد اجلـرائم بعـد         
حـدوث الثــورة و  مراحلــها االوىل نتيجـة فــراغ امــين مل حيسـب لــه الثــوار    

  .حساهبم بالشكل الصحيح له
          اسـراف   بعـض االحيـان يرافـق بعـض الثـورات فيمـا يتصـل

ءات ال ختلو من تسرع وضرر بالعنف والشدة   معاملة الناس او اختاذ اجرا
  .  املدى البعيد
      جتعل الثورة   حالة جناحها الكثريين مـن السـكان مبـا فـيهم



 
 

  .الذين مل يسامهوا فيها يعلنون باهنم من انصارها ومن املمهدين الحداثها
     ــورة لتقريـــر ــوادث الثـ ــورة فعليـــة   حـ ــاهري بصـ ــامهة اجلمـ مسـ

وهذه النقطة الـيت يـذكرها نـوري جعفـر  ليسـت      ، خييةمصريهم من الناحية التار
دقيقة مبا فيه الكفاية فـالكثري مـن االنقالبـات والثـورات الـيت حـدثت   العـراق        

  .او حتى   العامل ١٩٦٨مل تساهم فيها اجلماهري ومنها ثورة البعث   متوز 
        ان الثورات الكربى يسبقها بفـرتة وجيـزة مـن الـزمن قـد تبلـغ

شهور هدوء عجيب وخيبة امل او قنوط يضرب غالبية افراد الشـعب   بضعة
ويعود ابناء الشعب   غالبيتهم غري مكرتثني مبا حيـدث   الـبالد مـن فسـاد     

  .او غريه
  :ب ١وتتلخص ممهدات الثورة كما يذكرها نوري جعفر

a  
   

يتعـرض الشـعب او    حيث ينبغـي لكـي يصـبح حـدوث الثـورة ممكنـا ان      
واالزمـة  . بعضه قبيل اندالع الثورة باشـهر او اسـابيع اىل ازمـة معاشـية حـادة     

املعاشية احلـادة ال تـؤدي حتمـا اىل حـدوث الثـورة فيجـب ان تتـوفر عوامـل         
  .اخرى اىل جانب االزمة املعاشية احلادة اليت يتعرض هلا الشعب او بعضه

   
ــة امل  ــادئ     باالضــافة اىل االزم عاشــية احلــادة جيــب ان تنتشــر االفكــار واملب

املناوئة للحكم القـائم بـني افـراد الشـعب هـذا مـع العلـم ان الشـعور بالتـذمر          
والـدعوة اىل ضـرورة القيـام باملظـاهرات مهــا   الواقـع بعـض مظـاهر انتشــار        

                                                
   



 
 

الــوعي الفكــري بــني اجلمــاهري ودليــل بالدرجــة االوىل مــن الناحيــة الفكريــة  
ــوع اخــر مــن احلكــم      علــى حتــول و  ــة احلاكمــة اىل ن ــتعلمني مــن الفئ الء امل

  .الصاحل   البالد
  
   

والتنظيم عنصر من العناصر الرئيسة الـيت يتحـول بواسـطتها التـذمر  او     
ويتعلـق التنظـيم بتنسـيق    ، املظاهرات املبعثرة اىل حركة ثورية واضحة املعامل

ني كيفيـة البـدء باملقاومـة مكاهنـا     قوى الشعب لغرض مقاومـة احلكومـة وتعـي   
وبقدر ما يكون التنظيم حمكما تسري قـوى الشـعب    ، وزماهنا والقائمني هبا

وال يـتم التنظـيم النـاجح اال اذا تـوافرت     ، متعاونة ومرتاصة حنو بلـوغ هـدفها  
للقـائمني بــه زعامــة تتحلــى بالشــجاعة واالقـدام وتــؤمن بعدالــة الفكــرة الــيت    

صــف باحكامهــا الوســائل الــيت توصــلها اىل اهــدافها   تســعى اىل حتقيقهــا وتت
  .باقصر وقت ممكن وباقل كمية من اجلهود والتضحيات

  
b  
   

لكي يتهيأ اجلو االجتماعي للثورة ال بد ان يسبق ذلك شـعور عنـد مـن    
تهتار مبصـاحل  يدعو اىل الثورة بان اعضاء احلكومة القائمة قد بلغوا من االسـ 

  .الشعب درجة ال ميكن معها احتمال تصرفاهتم
  
  
  



 
 

   
ويتضح هذا اجلانب من حيث كونه احد العوامل املمهدة الندالع نريان 
الثورة   الضعف الذي يبدو قبل اندالع الثورة   جهـاز الدولـة وخباصـة      

  .تنظيماهتا السياسية واالدارية والعسكرية
جعفر امثلة كثرية من تاريخ الثورات   العامل معضدا هبـا  ويذكر نوري 

حيـث يـذكر   ، حديثه ومنها ثـورات انكلـرتا وفرنسـا وروسـيا ومصـر والعـراق      
كيــف ان تصــرفات القيصــر االســكندر الثالــث     اواخــر القــرن التاســع     
عشــر مهــدت لقيــام الثــورة الروســية ضــده وغريهــا مــن الشــروحات التارخييــة  

الثـورات مقـدماهتا   :وينـهي نـوري جعفـر كتابـه     ، هـذا اـال   اليت يقـدمها   
ونتائجها حبديث مطول عن ثورة متوز ونتائجها الطيبة وعن كالمه عن العهـد  
امللكي وضديته منه مجلة وتفصيال واعماله الـيت ادت اىل حـدوث الثـورة    

حتــى يصــل بــه االمــر اىل ذكــر جمموعــة مــن اجلــداول الــيت نشــرهتا  .ضــده
تتحــدث عــن امــوال العائلــة املالكــة   ٣٠/٧/١٩٥٨ريــة بتــاريخ صــحيفة اجلمهو

وفسادها مما خيرج حبث نوري جعفر عن موضوعيته فيمـا خيـص تطرقـه لثـورة     
فهـو يـذكر جـداول مـن جانـب النظـرة الصـحاب الثـورة ومل          ١٩٥٨/متوز /١٤

يسائل  العهد املاضي حول هذه اجلـداول ومـدى صـحتها فقـد يكـون الثـوار       
كالمنا هـذا هـو لـيس    ، رة العائلة احلاكمة اىل هذه الدرجةقاموا بتشويه صو

مع العهد امللكي او الضد من اجلمهوري بل هـو حبثـا عـن املوضـوعية فمـن      
غري املمكن االعتماد على االعالم اخلـاص بـالثوار بعـد الثـورة ورايـه بالعهـد       

وهنــا نــرى اعتمــاد نــوري جعفــر علــى  ، القــديم فاكيــد ســيكون رايــه بالضــد 
ــالثوار وينقــل منــها معلومــات حــول العهــد    صــحافة ال عهــد اجلديــد اخلاصــة ب

  .القديم وهذه اشكالية كبرية نسجلها على الدكتور العالمة نوري جعفر
ويســتمر كالمــه شــارحا الوضــع قبــل وبعــد الثــورة اىل ان خيــرج بنتيجــة   



 
 

ــه يقــول مــا نصــه   ١٠٥حســب كالمــه ص   ــوم  «: مــن كتاب يعتــرب دون شــك ي
عهــد :م حــدا فاصــال بــني عهــدين   العــراق   ١٤/٧/١٩٥٨االثــنني الواقــع   

ــوس       ــل   نفـ ــديث يبعـــث االمـ ــوري حـ ــد مجهـ ــديم وعهـ ــد قـ ملكـــي فاسـ
الثـورة  «حيـث تستشـعر مـن كالمـه هـذا  ان الغـرض مـن كتابـه          »املواطنني

ــنظريي الكــبري هــو ان يصــل اىل هــذه      »مقــدماهتا ونتائجهــا  وهــذا اجلهــد الت
حا مـن خـالل مقدمـة الكتـاب الـيت      وهذا كان واضـ .النتيجة اليت اخربنا هبا

ــوير جعفــر بتــاريخ     أي بعــد انــدالع   ٢٠/٧/١٩٥٨تطرقنــا اليهــا والــيت كتبــها ن
الثورة بستة ايام وكيف ان الكتـاب ومسـوداته كانـت غـري ظـاهرة للعيـان امـا        

ويــذكر نــوري جعفــر   هنايــة كتابــه كيــف ان   .االن فهــو ينشــرها علــى املــال 
ــرتاكه    وزارة ارشـــد العمـــري فصـــلته مـــن اخل دمـــة احلكوميـــة بســـبب اشـ

وزورت االنتخابــات ضــده    ١٩٥٤االنتخابــات النيابيــة الــيت جــرت   عــام 
لواء القرنة وكيف احتج على هذه املسالة وبسـبب احتجاجتـه علـى التزويـر     
وكتب وقائع التزوير اقصي عن وظيفته وصودر كتابـه حـول التزويـر وهـو       

ــة ــر االجــرا   . املطبع ــوري جعف ــرب ن ــد    ويعت ــيت حصــلت ضــده   العه ءات ال
امللكـي وضــد الكــثري مــن ابنــاء العــراق ســامهت مســامهة فعالــة   اســقاط   

  .امللكية   ضوء االمور التنظريية اليت ذكرها   سياق كتابه
ــه السياســي البحــت         ــدلل علــى اجتاه ــائع ي ــوري جعفــر هلــذه الوق ذكــر ن

ي فصـله مـن اخلدمـة    وضديته من النظام امللكي الـذ  ١٩٥٨املساند لثورة متوز 
ممــا جيعــل كــالم نــوري جعفــر حــول ثــورة متــوز غــري موضــوعي وكالمــه عــن   

كمــا ويلحــق . العائلــة املالكــة غــري موضــوعي الرتباطــه بــامور شخصــية حبتــه  
وقــائع «جــزء مــن كتابــه  »الثــورة مقــدماهتا ونتائجهــا«نــوري جعفــر   كتابــه 

نقيـــب ومحيـــد تزويــر االنتخابـــات   القورنــة ملصـــلحة الســـيدين امحــد ال   
تبقى اراء نوري جعفر   حدوث الثورات مهمة جـدا   جمـال   ، »احلمود



 
 

االصالح االجتماعي والنهضة اتمعية على الـرغم مـن عـدم تاكيـده علـى      
اجلوانب السلمية وضرورة مرافقتها حلدوث الثورات وضرورة مراعـاة حقـوق   

كتابــه   هــذا اثنــاء انــدالع الثــورات كــل هــذه االمــور جتعــل مــن   )١(االنســان
ــات كــثرية وكــبرية    ــة   ، اــال حباجــة اىل مراجع ــه   العائل باالضــافة اىل رأي

ــوز      ــوري وثـــورة متـ ــاندته للنظـــام اجلمهـ ــة ومسـ ــاب عـــن   ، املالكـ ختـــرج الكتـ
ــوار وتلغــي اجلانــب       ــورة والث ــوري جعفــر اىل جنــب الث موضــوعيته وجتعــل ن

ه حول الثورات االخر وهذا يعلل لدينا عدم تطرق نوري جعفر اثناء تنظريات
عــدم تطرقــه اىل ان هــذه املســالة قــد ، وكيــف اهنــا حتــدث انقالبــات صــاحلة

اذن اطـالق  .تكون نسبية فممكن ان تكون الثورة مغرية ولكـن باجتـاه رجعـي   
االحكام التنظريية بصورة مطلقة حول ان الثورات تغري من حال مباد قـديم  

ر   ضـوء  سيء اىل حال جيد حـديث متطـور مـن قبـل نـوري جعفـر يفسـ       
  .وضديته من نظام العائلة املالكة   العراق ١٩٥٨وقوفه اىل جنب ثورة متوز 

  
  
  

                                                
 










 



 
 

  
 

  
  
  

 
 

  
يعترب هذا الكتاب مـن اهـم كتـب نـوري جعفـر والـذي اسـتغرق العمـل         

هــذا فيــه علــى مــدى اثــين عشــرة ســنة متواصــلة مــن البحــث والتنقيــب     
اال بل وحتى البعد عن عائلته طواال وتكرار حيث تناول   هذا الكتاب 
و  جزئه الثاني بالتحديد نظريات بافلوف   تفسري طبيعة النـوم واالحـالم   

ــد     ــة وخباصــة اراء فروي ــات الغربي ــها بالنظري ، واالضــطرابات العصــبية وموازنت
ــه هــ      ــاول   اجلــزء االول مــن كتاب ــوري جعفــر كــان قــد تن ــافلوف ن ذا اراء ب

الفسلجية العامة وشرحها شرحا مستفيضا وذكر نظرية املنعكسات الشـرطية  
ــومتني      ــزي واملنظـ ــيب املركـ ــاز العصـ ــاط اجلهـ ــارة والكـــف وامنـ ــييت االثـ وعملـ

الثانية احلسية اللغويـة مـع حملـة تارخييـة عـن حيـاة بـافلوف        ريتني االوىل واالشا
اما   اجلزء الثـاني  ، وعلم النفس وامهية منجزاته العلمية   جمال الرتبية

ــاول االحــالم واالضــطرابات العصــبية        ــو قــد تن ــا ان نســتقراه فه الــذي ارتاين
ــا         ــة وتعلقه ــذه املواضــيع الثالث ــة ه ــافلوف والمهي ــوم   ضــوء فســلجة ب والن
الشديد حبياة االنساة وكيفية تفسري نوري جعفر هلا ارتاينا ان نقراهـا   هـذا   

لق امهية نوري جعفر   علـم الـنفس مـن كونـه     تنط ، الفصل من الكتاب



 
 

اعترب ان الفسلجة احلديثة متد علم النفس بثروة علميـة غزيـرة مسـتمدة مـن     
احدث منجـزات العلـوم الطبيعيـة والرياضـيات تتعلـق بتفسـري طبيعـة جسـم         
االنسان بصورة عامة وجهازه العصيب املركزي بصورة خاصة ودماغه بصـورة  

الذي دلت الدراسات .فعاالت واداة السلوك املاديةعضو التفكري واالن:اخص 
الفسلجية احلديثة على ان دماغ االنسان يستهلك   الدقيقة الواحدة كميـة  

مـا يسـتهلكه اجلسـم باسـره      ١/٨-١/٦من االوكسجني تـرتاوح نسـبتها مـابني    
اثناء الراحة ويبني نوري جعفر التفسريات الطبية   بداية اجلزء الثـاني مـن   

للـدماغ ولعملـه وتفسـريات     »طبيعة االنسان   ضوء فسـلجة بـافلوف  «كتابه 
املوت البايلوجي وكيف ثبت ان قـدرة املـخ علـى امتصـاص مـا حيتاجـه مـن        
االوكسجني تضـعف بتقـدم السـن بصـرف النظـر عـن تـوافر االوكسـجني           

كما ثبت ايضا ان صرخة امليالد تعبري عـن ضـعف   ، الدم و  البيئة احمليطة
لعامــل الفســلجي الــذي حيــول بالدرجــة االوىل دون قــدرة الرضــيع  املــخ وان ا

على الوقوف على قدميه يعـود اىل عـدم اكتمـال نضـج خاليـا املـخ اهلرميـة        
علـى مـا يـذكر    –اليت ترتبط مبراكز النخاع املستطيل وهـذا التفسـري العلمـي    

ــر  ــوري جعف ــه الفيلســوف       -ن ــذي ذهــب الي ــافيزيقي ال ــاقض التفســري امليت ين
والـذي اعتـرب  تلـك الصـرخة احتجاجـا ضـد       ) ١٨٠٤ -١٧٢٤( كانـت االملاني 

القيــود الــيت تقيــد حركــات الطفــل وتســلبه حريتــه او اهنــا كمــا قــال فرويــد   
  .تعبري عن الشعور بالنقص:عامل النفس النمساوي ) ١٩٣٩ -١٨٥٦(

كما يستعرض نوري جعفر كيفيـة بلـوغ املـخ مرونتـه  الفسـلجية اقصـى       
وات اخلمــس االوىل مـن حيــاة الطفـل وكيــف ان   درجـات ارتفاعهــا   السـن  

ــخ قابـــل للتحجـــر الـــوظيفي عنـــد فقدانـــه الظـــروف البيئيـــة االجتماعيـــة    املـ
املالئمــة فالطفــل الــذي ال تتخــذ االجــراءات الكفيلـــة      ) الســيما الثقافيــة  (

بتوجيهه طوال السنوات اخلمس االوىل من حياته يصبح بعد ذلـك صـعب   



 
 

عـذر ارتفـاع مسـتوى تفكـري االشـخاص      التدريب ويلوح    ضوء ذلـك ان ت 
الراشدين البدائيني اىل مستوى معني من الثقافة يعود   جـذوره الفسـلجية   
اىل ان خمهم مل جيد   فرتة مرونته اهلائلـة اثنـاء الطفولـة الظـروف البيئيـة      
الثقافية اليت جيدها اقراهنم الذين يعيشون   اتمعات الراقية وكـذلك فـان   

الطفولة املبكرة هي املسؤولة عن السلوك احليواني الذي يبديه مرونة املخ   
االطفال الذين اختطفتهم احليوانـات   سـن مبكـرة وعاشـوا بينـها فـرتة مـن        

وايضـا مـن طريـف مـا يـروى كمـا يـذكر         )١(الزمن وحرموا احلياة االجتماعية
عـامل الفسـلجة االملـاني انـه فحـص      ) ١٨٩٥-١٨١٧(نوري جعفـر عـن فوكـت    

ــظ ان خمـــه   دمـــاغ رجـــ اكثـــر «ل تـــو  بعـــد بلوغـــه ســـن اخلمســـني فالحـ
حبوايل عشر سنوات وانه عنـدما استفسـر عـن تـاريخ      »شيخوخة من جسمه

حياة الرجل علـم انـه انقطـع عـن ممارسـة اي نشـاط عقلـي لسـنوات متعـددة          
قبـل وفاتـه ممـا ادى اىل مخـود كــثري مـن خاليـاه العصـبية بفعـل الكســل او         

فسر لنا جنوح اتمعات املتقدمة حنو ابعـاد املسـنني   وهذا هو االذي ي.البطالة
عــن حيـــاة اخلمـــول وتشـــجيعهم علـــى ممارســـة النشـــاط العقلـــي واجلســـمي   

  .املناسب
استطاع بـافلوف ان يكشـف عـن امنـاط  ثالثـة للجهـاز العصـيب املركـزي         
ينفرد هبا االنسان هذه االمنـاط الثالثـة االساسـية احملضـة تسـتند فسـلجيا اىل       

االدراك –ني املنظومتني االشاريتني االوىل والثانيـة احلسـية واللغويـة    العالقة ب
رؤية االشياء املاديـة مـثال او شـم روائحهـا او مسـاع اصـواهتا مـن         -احلسي

ــة      ــن طريــق اللغ ــة واالدراك احلســي ع ــن جهــة اخــرى   –جه  ، الكلمــات م

                                                
 

 



 
 

ة والنمط االول من هذه االمناط الثالثة هو الذي تتغلب عنـده فطريـا املنظومـ   
االدراك (علـى املنظومـة االشـارية اللغويـة     ) االدراك احلسي(االشارية احلسية 
وتتغلــب عنــده ايضــا املراكــز الدماغيــة الواقعــة حتــت املــخ  ) اــرد او العقلــي

على املراكز املخية اللغوية ) املسؤولة عن االنعاالت او املشاعر او العواطف(
، النحــاتني، الرســامني( ومــاوهــو منــط الفنــانني عم ) املســؤولة عــن الــتفكري (

الذين يدركون العـامل اخلـارجي احملـيط ادراكـا حسـيا      ) املوسيقاريني والشعراء
اما النمط الثاني فهو الذي تتغلب عنده املنظومـة  . مرتبطا مبشاعرهم وخياهلم

االشــارية اللغويــة ويتغلــب عنــده املــخ علــى االقســام الواقعــة حتتــه وهــو منــط     
ــة    ــات العلمي ــع االختصاصــات     اصــحاب النظري ــن مجي ــط املفكــرين م او من

الــذين يتعــاملون مــع البيئــة احمليطــة باالعمــال الرياضــية والرمــوز واملعــادالت     
والنمط الثالـث فهـو الـنمط االوسـط الـذي تتـوازن لديـه باعتـدال املنظومتـان          

ــة   ــاس   –االشــاريتان االوىل والثاني ــة الن ــد اغلبي ــع عن ــو يق واالضــطرابات  -وه
مكن ان حتدث لدى اصحاب هذه االمنـاط الثالثـة هـي    العصبية اليت من امل

ــانني والساسكســثينيا    تنتــاب منــط   -اخلــور–اهلســرتيا مــثال الــيت تعــرتي الفن
ويسـتعرض نـوري جعفــر    )١(النريوسـيتينيا تصـيب الــنمط االوسـط   املفكـرين و 

  :كيفية حدوث النوم   ضوء نظريات بافلوف وكما سيلي
ن تغــريات بــايو كيمياويــة كــثرية  فقــد دلــت الدراســات الفســلجية علــى ا 

فقـد   .وكبرية تعرتي اجلسم اثنـاء اليقظـة والنـوم وتكـون اثارهـا بالغـة االمهيـة        
ثبت مثال ان نشاط اجلسـم يصـل اىل ادنـى مسـتوياته هنـارا مـا بـني السـاعة         

ومــا بــني الثانيــة بعــد منتصــف الليــل  .الثانيــة عشــر ظهــرا والثانيــة بعــد الظهــر 
ــغ اوج ارتفاعــه صــباحا مــا بــني الســاعة    واخلامســة بعــد منتصــف الل  يــل ويبل

                                                
  



 
 

الثامنة اىل الساعة الثانيـة عشـرة ظهـرا ومـا بـني الثانيـة بعـد االظهـر والسـاعة          
ويصبح اجلسم   القسم ااالول على ما يـذكر نـوري جعفـر    . اخلامسة عصرا

من النهار اكثر استعدادا لقبول املواد الغذائية الربوتينية والسوائل واالغذية  –
دمسة وهضمها بسهولة   حني انه اكثر استعدادا لتنـاول الكربوهيـدرات   ال

  النصـف الثـاني مـن النـهار ويكـون اجلسـم ايضـا اكثـر اسـتعدادا ملمارســة          
لتزايد نشاطه بفعل  ، نشاطه العضلي والذهين اثناء النصف االول من النهار

نالني   وقد ثبت ان مقدار االدر ، وجود احلد االقصى من السكر   الدم
ــغ اعلــى مســتوياته   الســاعة التاســعة صــباحا وادنــى مســتوياته       الــدم يبل
السادسة مساء وان تعرض الشخص حلاالت انفعالية حادة كالذعر والغضب 

ومـا اكثـر حـدوثها   املدرسـة بفعـل      : اجلامح وهنا يعلق نـوري جعفـر قـائال    
هم وجفاف اساليب فقدان الكياسة   معاملة الطالب وعدم االكرتاث مبشاعر

ممـا يـدلل علـى تعلـق نـوري جعفـر باجلانـب         )١(التدريس وعقم املواد الدراسية
التعليمي والرتبية املدرسية كثريا وانعكاساهتا النفسية والفسلجية على الفرد 

كما ان امـالح املغنيسـيوم والسـائل املخـي      ، الطالب ومستقبله من خالهلا
ــوم    ــها اثنــاء الن ــزداد كميت ــؤدي اىل كبــت النشــاط العصــيب   النخــاعي ت ــا ي مم

ومما يساعد .والعضلي   اجلسم فيتوقف هذا النشاط مؤقتا عن مواصلة العمل
  ذلك على تفكك خمـزون الكبـد مـن الكاربوهيـدرات اثنـاء النـوم وهـذا        

ويفسر نوري جعفر سر العالقـة بـني   . يساعد بدوره على حدوث النوم نفسه
والذي اكتشـفه عـامل االمـراض العقليـة     اجلهاز العصيب املركزي والعضالت 

االملاني بريجر الذي وضع مبـادئ علـم الفسـلجة الكهربـائي او علـم كهربـاء       
الذي يستند اىل القوانني الفسـلجية    Electrophysiologyفسلجة اجلسم 

                                                
  



 
 

اليت يدرسها علم االحياء والقوانني الكهربائية الـيت تدرسـها الفيزيـاء ويشـري     
الفائقة   عملية رسم خمططات طوبغرافية ملختلف  نوري جعفر اىل القدرة

مناطق املخ وكشفها عن ارتباطاهتا املتداخلة واملتبادلة االثر وتشخيصها مواقع 
الكثري من االرتباطات العصبية دون حاجة اىل فـتح اجلمجمـة او اسـتخدام    

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو لسان حالك يا نـوري جعفـر لـو    ، التخدير
يوم وجتد االجهزة العظيمة واملتطورة   هذه الكشوفات اليوم واملتمثلة تاتي ال

باجهزة املفراس والرنني املغناطيسي واليت تفوق ما تكلـم عنـه نـوري جعفـر     
كما ويشري نوري جعفر اىل عدد من العلوم املهمة الناشئة مـن  .سنة ٣٠قبل 

املشار اليه وعلم   علم الكهرباء احلياتية واليت منها علم فسلجة كهرباء اجلسم
تسجيل امواج القلب الكهربائية وعلم تسـجيل موجـات  الـدماغ الكهربائيـة     
والذي اتسع نطاقه كمـا يشـري العالمـة وكثـر عـدد املتخصصـني بـه وعقـدت         

جلمعياته مقره  »احتادا دوليا«بشانه مؤمترات دولية متعددة وانشأ املختصون به 
 Electroencephalography and:  كندا وله جملة فصلية انذاك امسها

Clinical Neurophysiology    يــذكرها العالمــة نــوري جعفــر والعالمــة
حسب معلومـاتي كتـب كتابـا باللغـة االنكليزيـة عـن علـم تسـجيل موجـات          

هــذا الكتــاب  Neurophysiology الــدماغ الكهربائيــة املعــروف علميــا ال 
  .سنعمل على ترمجته قريبا وتقدميه للقارئ العربي

فصــل نــوري جعفــر االمــواج الكهربائيــة الــيت حيملــها جســم االنســان   وي
  .كلها

تتضــح امهيــة كتــاب نــوري جعفــر الــذي حنــن بصــدد قراءتــه مــن كــون    
بــافلوف اول عــامل يــربهن خمتربيــا علــى ان اجلهــاز العصــيب املركــزي لــدى   
ــة بــني اجــزاء       ــو اداة االتصــال املادي ــة االخــرى ه ــات الراقي االنســان واحليوان

ختلفـــة مـــن ناحيـــة وبـــني اجلســـم باســـره باعتبـــاره  كيانـــا واحـــدا  اجلســـم امل



 
 

متماسكا والبيئة احمليطة الطبيععية واالجتماعيـة   حالـة االنسـان مـن جهـة      
اخرى كما ويدلل نوري جعفر على اطالعاته العميقة   هذا املوضـوع مـن   
خالل مقارنات طريفة يذكرها معربا هبا عن ان التفاوت   حجـم مجـاجم   

ال يـدل علـى تفـاوت مســتوى تفكريهـم املعـرب عنـه بانتـاجهم العلمــي         البشـر 
بلوغ حجـم مججمـة الكاتـب الروسـي     :واالدبي ويضرب امثلة مجيلة منها 

وعــامل ) ١٨٢٤-١٧٨٨(والشــاعر االنكليــزي بــايرون  ) ١٨٨٣-١٨١٨(ترجينيــف 
سـانتيمرت مكعـب وهـو     2.000زهاء ) ١٨٣٢-١٧٦٩(االحياء الفرنسي كويفية

والكاتــب )١٨٣٢-١٧٢٤( جمــة االفيلســوف االملــاني كانــتضـعف حجــم مج 
  حـني ان انتـاج هـذين االخرييـن ال     ) ١٩٢٤-١٨٤٤(الفرنسي اناتول فـرانس 

ــاج زمالئهــم املشــار اىل امســائهم     اذن نســتنتج مــن اراء  .يقــل روعــة عــن انت
ــتعلم      العالمــة جعفــر ان املســتوى الثقــا  الــذي يبلغــه الشــخص الراشــد امل

: ره حصيلة عملـييت تطـور خمتلفـتني ومتالزمـتني مهـا     احلديث هو   جوه
عملية التطور الدماغي اليت مير هبا الفرد من طفولته حتى سن الرشـد مـن   
ناحية وعملية التطـور الثقـا  الـيت يتحـول اثناءهـا ذلـك الفـرد اىل شـخص         

وهــذا   اساســه نتــائج عمليــتني واســعيت النطــاق مــر هبمــا  . مــتعلم حــديث
البـايولوجي واالجتمـاعي الثقــا    :جمـرى تارخيـه الطويـل     النـوع االنسـاني    

اوالمهـــا حصـــلت   املســـتوى الـــدماغي   اول االمـــر ثـــم نشـــات بعـــدها  
و  . وبتاثريهـا عمليـة تطــور تارخييـة اجتماعيـة ثقافيــة خاصـة باالنسـان وحــده      

الفصل االول من الكتـاب يتنـاول الـدكتور نـوري جعفـر عمليـة النـوم الـيت         
ان يســتغين عنــها االنســان ولــو لفــرتة زمنيــة قليلــة ويعــزي    مــن غــري املمكــن

تبادل اليقظة والنوم بشكل ملحوظ لدى االنسان واحليوانـات الراقيـة القريبـة    
اىل –  ضــوء عمليــة النشــوء واالرتقــاء –منــه   ســلم التطــور البــايولوجي 

 نوجود اجهزهتا العصبية املركزية العالية التطور وخباصة نصـفا الكـرة املخيـا   



 
 

وقــد ثبــت   ضــوء عمليــة النشــوء واالرتقــاء ان  ، الســيما قشــرهتما املخيــة
احلاجة الفسلجية اىل النوم تتضح اكثر فاكثر لـدى احليوانـات الراقيـة كلمـا     
ــي        ــوم الطبيعـ ــت ان النـ ــد ثبـ ــايولوجي وقـ ــور البـ ــتوى التطـ ــت   مسـ ارتفعـ

عــددة االعتيـادي ياخـذ عنــد االنسـان واحليوانــات الراقيـة االخــرى اشـكاال مت     
وهـذا  .وذلك راجع   االصل النشوئي اىل اختالف ظروفهـا البيئيـة املعاشـية   

يعين ان النـوم يأخـذ اشـكاال متعـددة مـن ناحيـة السـعة والعمـق علـى حـد           
فهنـاك النـوم الكلـي التـام والنـوم اجلزئـي او املوضـعي والنـوم املتقطـع          :سواء 

ولكن ليس هناك ما الكلي او اجلزئي وهذا كله حيصل   العادة اثناء الليل 
حيـــول دون حدوثــــه   وقـــت النــــهار اذا اســــتلزمت ذلـــك ظــــروف بيئيــــة    

وينــاقش نــوري جعفــر كــذلك انــواع النــوم فهنــاك النــوم الكلــي    ، موضــوعية
وهناك ايضا النوم الطبيعي املالوف  ، الذي ميتد لعدة ساعات او اشهر حتى

سم بعـد العنـاء   والنوم املنحرف والنوم الفسلجي النشط الذي حيتاج اليه اجل
فهو كالتزييت او التشحيم بالنسـبة للسـيارة علـى حـد قـول      (ليستعيد نشاطه 

وهناك أيضا النوم االستسالمي املنفعل الذي حيصـل بفعـل عوامـل    ) بافلوف
ومن جهة ثانية فـان  . خارجية دون ان تستلزمه بالضرورة حاىل تعب فسلجي
ر مـن موضـع املكــرورة   املنبـهات احلسـية الـيت تكلـم عنـها نــوري جعفـر بـاكث       

النمطية اليت حتصل   غري اوقات حـدوث النـوم دون ان ترافقهـا بالضـرورة     
ــوم   ــيش الــيت جعلــت     . حاجــة فســلجية للن ــبني ايضــا ان ظــروف الع كمــا ت

االنسان ومعظم احليوانات الراقية االخرى تنشط اثناء النهار وتستسلم للنـوم  
وبعـض احليوانـات   وهي نفسها جعلـت بعـض الطيـور    ، عند حدوث الظالم

كمـا ويـتكلم نـوري جعفـر     . اللبنية كالذئاب تنام   النـهار وتسـعى   الليـل   
عـن النــوم املـومسي الــذي متتـاز بــه بعـض احليوانــات ومنـها القنافــذ والدببــة      
ومييز نوري جعفـر بـني حـاالت النـوم الطبيعـي وحـاالت النـوم املنحـر الـيت          



 
 

التمييــز ايضــا بــني النــوم      كمــا ينبغــي  «: يشــرحها بالعبــارات التاليــة يقــول   
غري ) حاالت النوم املنحرف(الطبيعي املعتاد وبني حاالت النوم الباثولوجية 

ــوعي وهــي حــاالت يفقــد          ــاء وحــاالت الرجــة وفقــدان ال ــي كاالغم الطبيع
الشخص نشاطه اليومي املعتاد ويستسـلم حلـاالت نـوم منحـرف يعـود سـببه       

ويـبني كيـف ان    )١(»ملـخ الفسلجي اىل حدوث عملية تفكك حاد   نشاط ا
ان اجلسم   حالة النوم املنحرف حيتاج اىل منبهات اصـطناعية   حـني     

  .حاالت النوم االعتيادي الحيتاج اىل هذه املنبهات
ــوم ال      كمــا يــبني نــوري جعفــر ضــمن هــذا الفصــل ان اجلســم اثنــاء الن
ــف عــن العمــل اعضــاؤه           ــا تامــا ومطلقــا وال تتوق ــع عــن البيئــة انقطاع ينقط

لداخلية بل تتغري بعض تعبرياهتـا ويضـرب امثلـة   دقـات القلـب وضـغط       ا
  .الدم وغدد العرق

حيـث   Yowningثم يشرح نوري جعفر مقـدمات النـوم ومنـها التثـاؤب    
يبدا اجلسـم باسـرتخاء عـام حيصـل   عضـالته ابتـداء مـن عضـالت الرقبـة          

ــاقص النشــاط االجيــابي الذي متار    ســه والنعــاس   جــوهره الفســلجي هــو تن
القشرة املخية اثناء اليقظة التامة وذلك بفعل نشـوء عمليـة كـف ضـعيفة       
اخلاليـا الخميــة وتنشــا   اجلســم اثنــاء ذلـك مــواد كيمياويــة تســاعده علــى    
االنتقال بايوكيمياويا اىل حالة النوم وحتجـب اثـار املـؤثرات البيئيـة اخلارجيـة      

ــخ فتكثـــر   الدم مـــثال امـــالح امل   ــيوم وامـــالح مـــن الوصـــول اىل املـ غنيسـ
البوتاسيوم   السائل املخي النخاعي وتبدا العمليات ترتى لدخول االنسـان  

  .كامال بالنوم

                                                
 

 



 
 

فالنعاس يتضح انه غري النوم بل هو مقدمـة لـه ومـن املقـدمات االخـرى      
  .تعذر مواصلة العمل وغريها

النعــاس ظــاهرة فســلجية طبيعيــة  «:  ويعــرف نــوري جعفــر النعــاس قــائال 
ــوم ن  فســه ومثــل اجلــوع او العطــش يعــرب فيهــا اجلســم عــن احــدى      مثــل الن

والبد من ان ينـام الشـخص   مثـل هـذه احلالـة      .حاجاته احليوية البايولوجية
فكمـا انـه ال توجـد وسـيلة اخـرى      ، متاما كما يفعل عند احلاجـات االخـرى  

طبيعيــة للتغلــب علــى اجلــوع غــري تنــاول الطعــام فكــذلك ال ميكــن اســتبعاد     
اال بالنوم الذي يزيل االرهاق الذي ادى اىل حصول النعاس النعاس طبيعيا 

والنعاس من هذه الناحية اجـراء فسـلجي ذو   ، مالذي يشري اىل ضرورة النو
ــة   ــافلوف –طبيعــة صــيانية او وقائي ــة    -بنظــر ب ــه حيــول دون اســتنزاف طاق الن

   )١(»اجلسم احليوية وخباصة نشاط جهازه العصيب املركزي السيما املخ
نـوري جعفـر العوامـل البيئيـة املهمـة الـيت ينبغـي توافرهـا          كذلك يشـرح 

لغرض إمتـام النـوم ومنـها القضـاء علـى الضـجيج واملـؤثرات البيئيـة األخـرى          
ــهات إىل درجــة         ــر املنب ــاقص اث ــارة أخــرى تن ــا أي بعب ــثال وغريه كالضــوء م

ينبغـي أال يبـالغ    -حسب نوري جعفـر –ولكن هذا القول . التالشي   املخ
ة مفرطة أو أن يعطـى وزنـا اكـرب ممـا يسـتحقه وذلـك الن كـثريا        فيه إىل درج

مــن النــاس يستســلمون للنــوم أحيانــا   أمــاكن ميلؤهــا الضــجيج إىل درجــة   
. مزعجــة وهــي منــارة أيضــا بتــوهج وال تتــوافر فيهــا ابســط شــروط  املالئمــة   

وهناك عامل بيئي آخر ذو مزايا خاصة لـه كـبري األثـر   حـدوث النـوم هـو       
ه ضعيف منطي مكرور ومستمر كما هـو احلـال عنـدما تـرتمن األم     حدوث تنبي

ــوري جعفــر حســب فســلجة      قــرب ســرير طفلــها وحتركــه هبــدوء ويفســرها ن

                                                
  



 
 

ــا نصــه   ــافلوف مب ــل      «:  ب ــه العام ــذي ينطــوي علي ــوميي ال ــر ألتن ــوح ان األث ويل
ــة املــد نســبيا        ــارة الطويل ــة اإلث ــافلوف إىل إن عملي ــه ب ــا يقول املــذكور علــى م

 تتعــرض هلـا خاليــا املــخ السـمعية تــؤدي إىل إن تنشــأ فيهــا   والضـعيفة الــيت 
بالتبعيــة ، عمليـة كــف تنتشـر   إرجــاء املــخ األخـرى وبــذلك حيصـل النــوم    

  )١(»وفق مبدأ االستثارة املتبادلة
  :ثم يذكر نوري جعفر أربع نظريات لتفسري النوم وهي

  نظرية تناقص كمية الدم   الدماغ  -١
 .النظرية الكيماوية -٢
 .اليت تفرتض وجود مركز دماغي مسؤول عن النوم النظرية -٣
 .نظرية بافلوف   تفسري طبيعة النوم وكيفية حدوثه -٤
  

ويعتــرب نــوري جعفــر ان النظريــات الثالثــة األوىل باطلــة كليــا وذلــك الن  
أصحاهبا ركزوا اهتمـامهم   دراسـة العوامـل الفسـلجية الـيت تسـاعد علـى        

ــؤدي اليــه دون ان يهتمــوا  بتفســري ماهيــة النــوم او طبيعتــه   حــدوث النــوم وت
الفســـلجية حيـــث ذكـــر اصـــحاب النظريـــة االوىل ان النـــوم حيصـــل بفعـــل   
اختالف كمية الدم اليت تصل الـدماغ واصـحاب النظريـة الثانيـة ذكـروا ان      
حدوث النوم راجـع اىل جتمـع الفضـالت السـامة   الـدماغ وقـال اصـحاب        

 ، وجـود مركـز دمـاغي معـني     الننظرية الثالثة ان النـوم يرجـع   االصـل اىل   
ــات مل يســال نفســه       ــر ان أي مــن أصــحاب هــذه النظري ــوري جعف ويقــول ن

ــايل الــذي يتعلــق جبــوهر املوضــوع     ــوم نفســه؟ او مــا هــي    :الســؤال الت مــا الن
  .طبيعته

                                                
   



 
 

لذلك سـوف نتطـرق بشـيء مـن التفصـيل اىل نظريـة بـافلوف   تفسـري         
  .النوم

ــافلوف   األســاس اىل ظــاهرة     ــة ب ــر   تســتند نظري ــط العضــوي واألث الرتاب
املتبـادل بــني أعضـاء جســم االنسـان مــع سـيطرة املــخ عليهـا مــن جهـة وبــني       
اجلسم بأسره باعتباره كيانا واحدا واداة االتصال العضوي بني اجزاء اجلسـم  
وبــني البيئــة هــي اجلهــاز العصــيب املركــزي الســيما الــدماغ وخباصــة املــخ او    

  .رة املخيةنصفا الكرة املخيان و  مقدمتها القش
واملخ ميارس نشاطه العصـيب األعلـى بتعـبري بـافلوف عـن طريـق عملـييت        

وقد تكلمنـا عنـهما فيمـا سـبق مـن       inhibitionوالكف  excitationاالثارة 
الكتاب ومبا ان بيئة اإلنسـان املعاشـية متقلبـة كـثريا وبيئتـه الداخليـة كـذلك        

ن قشـرته املخيـة تكـون    كـثرية التقلـب والتنـوع فـا    .... أي التنفس واهلضم اخل
قــد تطــورت   جمــرى تارخيــه البيولــوجي الطويــل وتارخيــه االجتمــاعي بعــد  
ذلك وعلى أساسه حبيث أصبحت قادرة على مواجهة ذلك التقلـب البيئـي   

ــارة أخــرى حســب الظــروف      ــالكف ت ــارة وب ــارة ت ــه باإلث حبيــث . والتغلــب علي
املطلوبـة والسـهولة    أصبحت عملييت اإلثارة والكف تتبادالن املواقع بالسـرعة 

  .الالزمة وحسب مقتضيات األحوال الراهنة للمحافظة على احلياة
ــارة والكــف خيضــع لقــانونني       ــافلوف إن نشــاط عملــييت اإلث وقــد ثبــت لب

انتشـار  (قـانون االنتشـار والرتكيـز    :فسلجيني مـتالمحني ومتبـاديل األثـر مهـا     
تبادلــة مــن جهــة  مــن جهــة وقــانون االســتثارة امل ) اإلثــارة والكــف وجتمعهمــا 

وفحوى القانون األول ان إحـدى هـاتني العمليـتني عنـدما حتـدث        ، أخرى
منطقـة خميـة معينـة فإهنـا جتـنح حنـو االنتشـار   األقسـام املخيـة اـاورة             

وفحـوى الثـاني انـه    . أول األمر ثم تعود ثانية فتتجمع او ترتكز   حيز ضيق
منطقـة معينـة   املـخ فـان الثانيـة      عندما تنشأ إحدى العمليـتني املخيـتني     



 
 

معنى هـذا انـه   –حتدث بالتبعية   منطقة خمية أخرى قريبة او بعيدة عنها 
عندما ترتكز االثارة مثال   منطقة خمية معينة وتبلغ أعلـى درجـات قوهتـا    

  .فان عملية كف تنشأ بالتبعية   مناطق املخ االخرى وبالعكس
ــافلوف بشــك     ــذا بالنســبة اىل نظريــة ب ــا بالنســبة لتفســري    ه ل اساســي ام

بافلوف للنوم والذي يعترب االساس العلمي   هذه املسالة اليت يستند اليهـا  
  :نوري جعفر فهو كالتايل

حيث ثبت لديـه بشـكل علمـي وخمتـربي ان النـوم االعتيـادي املـالوف        
هو   جـوهره الفسـلجي عمليـة كـف تعـرتي نشـاط القشـرة املخيـة اليـومي          

د ذلـك وعلـى اساسـه فتنتـاب نشـاط الـدماغ باسـره فاقسـام         املعتاد وتسري بع
أي ان النــوم مــن :اجلهــاز العصــيب املركــزي االخــرى فســائر ارجــاء اجلســم    

. وجهة نظر بافلوف عملية كف تعرتي اجلسم باكمله لفرتة معينة من الـزمن 
املوضـعية واجلزئيـة الـيت حتصـل بفعـل      (وهذا يعين ان عملية الكف املعتادة 

تتحـول   اخـر املطـاف اىل نـوم عنـد انتشـارها         ) ثارة املتبادلـة قانون االسـت 
منــاطق خميــة اوســع و  مجيــع ارجــاء الــدماغ بعــد ذلــك ثــم تنــزل احلبــل    

كما الحظ بافلوف وجود حـاالت وسـطى   . الشوكي فارجاء اجلسم االخرى
انتقالية بني اليقظة والنوم مساها احلاالت التخديرية وذلك الن املسـتيقظ ال  

ــوم بشــكل فــوري يستســ ــائم الــذي ال يفيــق بشــكل    ، لم للن وكــذا احلــال بالن
بــل يــتم االنتقــال مــن اليقظــة اىل النــوم وبــالعكس بصــورة تدرجييــة    ، فــوري

انتقاليــة عــرب مراحــل تنتــهي اخرهــا باليقظــة التامــة   احلالــة االوىل وبالرقــاد   
ــة االخــرى   ــق   احلال ــويم    .املطل ــة التن ــر اشــار اىل عملي ــوري جعف  كمــا ان ن

الذي هو بنظر بافلوف عملية نوم تصاحبها حالة يقظـة  ) التخدير(املغناطيسي
ــا املخيــة           ــارة واخلالي ــخ   حالــة اث ــا امل ــا بعــض خالي ــة تســتمر اثناءه جزئي
ــاء النــوم الطيعــي مساهــا بــافلوف منطقــة      املســتيقظة املشــار اليهــا بالفعــل اثن



 
 

او ، )املغناطيسـي  التنـويم (احلراسة اما نظرياهتـا املوجـودة   حالـة التخـدير     
التنـويم عــن طريــق االحيـاء فســماها منطقــة االتصــال الـيت تبقــي الصــلة بــني     
م ونقاط احلراسة املـار ذكرهـا هـي الـيت تفسـر اسـتيقاظ صـاحب         َّم واملنو ِاملنو
الطاحونـة عنــد توقفهــا عــن مواصــلة العمــل واســتيقاظ االم الدنــى حركــات   

   )١(الخرى االقوىطفلها دون ان توقظهما املؤثرات البيئية ا
  

 
ثـم يشـرح نـوري جعفـر مـنطقيت احلراسـة واالتصـال ويعتربمهـا ظاهرتـان          

وبينهما اختالفات كـثرية فمنطقـة    )٢(متماثلتان من حيث االساس الفسلجي
احلراسة حتصل اثناء النوم الطبيعي ومؤلفة مـن خاليـا خميـة عصـبية قليلـة      

وهـي  .ثارة اثناء انتشار عمليـة الكـف   اجـزاء املـخ    متجمعة تبقى   حالة ا
  حني ان منطقة االتصال حتصـل  . اليت توقظ النائم عند الضرورة القصوى

اثناء النوم املوحى به لفظيا وهي خاليا خمية قليلة متجمعة تبقى   حالة 
  مجيـع ارجـاء   ) عمليـة الكـف  (اثارة اثناء انتشار النـوم املـوحى بـه لفظيـا     

وهي الـيت جتعـل النـائم   هـذه احلالـة علـى اتصـال بالشـخص         .الخرىاملخ ا
الذي ينومه احيائيا بـاللفظ مـع اسـتمراره علـى النـوم املـوحى بـه يضـاف اىل         
ذلـــك ان منطقـــة احلراســـة اكثـــر اســـتقرار او دميومـــة مـــن منطقـــة االتصـــال  

ــة  ــة االشــارية     .املتحركــة الديناميكي ــة احلراســة تنشــأ   املنظوم كمــا ان منطق

                                                
  
 


 



 
 

  حـني ان منطقـة   ) مجيع املنـاطق املخيـة عـدا مقدمتـه    ( -احلسية–وىل اال
القسـم  (االتصال حتصل   املنظومة االشارية الثانية اليت ينفرد هبـا االنسـان   

كمـا ان منطقـة احلراسـة ختضـع لتـاثري التنبيهـات       ) االمامي االعلى مـن املـخ  
يع النـائم  احلسية السيما االصـوات ذات االرتبـاط بـاالئم مثـل صـوت الرضـ      

  حني ان منطقة االتصـال ختضـع لتـاثري املنبـهات اللفظيـة كمـا       . جبانب امه
ان الصلة بني كل منهما والعامل اخلـارجي تنقطـع متامـا عنـدما تنتشـر اليهمـا       
ــام شــامل ومطلــق كمــا ان منطقــة        ــوم ت ــخ ن ــرتي امل عمليــة الكــف حيــث يع

القيــام باســتجابات  االتصـال متتــاز مبيــزة اخـرى ان مفعوهلــا حيفــز النـائم علــى   
كما ان منطقة االتصال هذه قد تكون معزولة ضيقة مقصـورة علـى    ، معينة

النــائم والطبيــب وحــدمها وقــد تكــون واســعة شــاملة نســبيا كمــا ان منطقــة    
االتصال ينفرد هبا االنسان وحـده الهنـا حتصـل   املنظومـة االشـارية الثانيـة       

واحليوانـات الهنـا تنشـا        حني ان منطقة احلراسة حتصل لـدى االنسـان   
املنظومــة االشــارية احلســية كمــا ان   منطقــة االتصــال يصــبح نصــفا الكــرة   
املخيان   حالة كف باسـتثناء خاليـا خميـة قليلـة متجمعـة تبقـى   حالـة        

  .اثارة ضعيفة تتالف منها منطقة االتصال هذه اليت تربط الطبيب بالنائم
راحـل او االوجـه االنتقاليـة    ويشرح نوري جعفر شـرحا مجـيال حـول امل   

  :بني اليقظة والنوم وبالعكس وهي
  
١-  Equalizing hypnotic phase 
حيث تتضح هذه املرحلة   ان مخ الشخص الذي هـو   طريقـه اىل    

يسـتجيب  ) اثنـاء انتقالـه مـن حالـة االثـارة اىل حالـة الكـف       (النوم   بدايته 
ــة    اســتجابات انعكاســية شــرطية    ــهات البيئي ــع املنب ــوة ازاء مجي متســاوية الق

  .بصرف النظر عن اختالفها   القوة والضعف



 
 

٢- – Paradoxical phase    
يعرب هذا الوجـه عـن نفسـه   ان اسـتجابات املـخ الشـرطية االنعكاسـية        

  .تكون قوية ازاء املنبهات الضعيفة وبالعكس
  
٣-  Paradoxical phase  Ultra   

هـذا الوجـه او اجلانــب يتضـح   ظـاهرة املســخ او التشـويه الـيت تعــرتي       
فال يستجيب املخ للمنبـات الـيت   ، مجيع االستجابات ازاء املنبهات البيئية

ــابي وحيـــدث     ــاطه الشـــرطي االنعكاســـي االجيـ تســـتثري   حالـــة اليقظـــة نشـ
ء اليقظـة حالـة انسـحاب او عـدم     العكس   حالة املنبهات اليت تستثري اثنـا 

وهذا يعين بعبارة اخرى ان عملية الكـف تعـرتي نشـاط القشـرة املخيـة      ، رد
الشرطي االنعكاسي االجيـابي ازاء املنبـهات االجيابيـة الشـرطية الـيت تسـتثري       
ذلك النشاط اثناء اليقظة من جهة وان عمليـة االثـارة تنتـاب نشـاط القشـرة      

ســليب ازاء املنبــهات الشــرطية الســلبية الــيت  املخيــة الشــرطي االنعكاســي ال
  .تستثري ذلك النشاط اثناء اليقظة

  
٤- Complete 

Inhibition  
وهذه حالة النوم  الطبيعي املعتاد حيث تتوقف مجيع االسـتجابات ازاء  

جعفـر  ويشـري نـوري    )١(مجيع املنبهات البيئية عنـدما يسـتغرق املـرء   النـوم    
اىل ان الرتتيب الدماغي املشار اليه   حالـة االنتقـال مـن النـوم اىل اليقظـة      
أي ان التدرج من النوم التام اىل اليقظة التامة يسري من حالة النوم الكامل 

                                                
   



 
 

طبعــا ذكــرت هــذه  .اىل وجــه مــا وراء املفارقــة فوجــه املفارقــة فوجــه املســاواة   
حيـدث نومـا خمتربيـا لـدى     املراحل حسب نظرية بافلوف الـذي اسـتطاع ان   

بعض الكالب التجريبيـة واتضـحت امامـه ملراحـل التخديريـة االربـع املشـار        
اليها اليت يعرب فيها املخ عن تدرج متصاعد   انتقاله من اليقظـة التامـة اىل   

  .النوم الكامل وبالعكس
نوري جعفر يستعرض عـدد مـن االمـور ضـمن حـاالت النـوم املنحـرف        

  :ا وهذه احلاالت هيويفسرها تفسريا علمي
الطبيعـــــي والتنـــــويم –االرق وحالـــــة املشـــــي اثنـــــاء النـــــوم والتخـــــدير 

ويشري نوري جعفر   ختام الفصل اىل امهيـة النـوم   حيـاة    ، املغناطيسي
ــى        ــة الــيت تســاعد عل ــة اخلارجي ــة الظــروف البيئي ــد مــن هتيئ االنســان وال ب

سـلبية واجيابيـة   حصوله بسرعو وسهولة وهذا يسـتلزم اختـاذ اجـراءات كـثرية     
  :امهها

من الناحية السلبية ان يطرح املرء جانبـا العمـل الـذهين اجلـدي بصـورة      
مع  العلـم ان احلاجـة اىل ذلـك    ، خاصة قبل بدء املنام بساعتني على االقل

االجــراء هــي اكــرب لــدى االشــخاص الــذين يتصــفون بصــعوبة فســلجية       
هلـؤالء االشـخاص بالـذات    واالفضل ، االنتقال السريع من اليقظة اىل النوم

ــل االشــرتاك           ــثريهم مث ــر ي ــوا   املســاء ممارســة اي ام ــم ان يتجنب ولغريه
مناقشات حـادة ذات طـابع انفعـايل عنيـف وان ميتنعـوا عـن مشـاهدة االفـالم         

ويستحســن ايضــا تفــادي  تنــاول . املــثرية وال يقــرأوا كتابــا حيمــل هــذا الطــابع 
  .عاطي املنبهات وخباصة القهوةوجبات طعامية ثقيلة   الليل وجتنب ت

امــا االجــراءات االجيابيــة الــيت يــذكرها نــوري جعفــر فيــاتي   طليعتــها   
غســل اليــدين والوجــه واالقــدمني وتنظيــف االســنان واالســتحمام مبــاء دافــئ  
الراحة اجلهاز العصيب املركزي وان يكون الفراش نظيفا ومرحيا ومالئمـا ال  



 
 

وان  ، كــون موقعــه   الغرفــة مالئمــا  بالقصــري او الضــيق او الصــلب وان ي 
تكون االضـاءة والتدفئـة والتهويـة واهلـدوء مجيعـا ذات طـابع مالئـم يسـاعد         

وان يتجنـب االشــخاص املسـنون النــوم علـى جهتــهم اليســرى    ، علـى النــوم 
لتفـادي صـعوبة دوران الــدم وان يراعـوا سـهولة حــدوث عمليـة التـنفس امــا       

، السن وطبيعة املهنة وبنية اجلسـم  ساعات النوم فيختلف مقدارها باختالف
وال بد   مجيع احلاالت ان يأخذ اجلسم قسطه الكا  من النوم متامـا كمـا   

ــام   ــوم    ، ياخــذ قســطه مــن الطع وان يكــون النعــاس دائمــا حــافز للتــهيء للن
باستثناء حاالت معينة منها مثال ما نشاهده لـدى بعـض الطـالب احيانـا       

، كـن نامجـا عـن قلـة النـوم   الليلـة السـابقة       بدايـة اليـوم املدرسـي اذا مل ي   
وذلك النه ينجم   غري هذه احلالة الطبيعية عن بطء عمليـة االنتقـال لـدى    

ــالعكس      ــوم اىل اليقظــة وب ــة مــن الن ــاس لعوامــل فســلجية طبيعي  ، بعــض الن
كما يضع نوري جعفر معاجلات لقلة النـوم ومنـها ان تزيـد منـه امـا االنتقـال       

النــوم اىل اليقظــة فتعــاجل بتمــارين بدنيــة صـــباحية      الطبيعــي البطــيء مــن    
ــزي        ــاز العصــيب املرك ــد االســتيقاظ مباشــرة لتنشــيط اجله مالئمــة جتــرى بع

وهذا يؤدي فسـلجيا   «وهتيئته للعمل وهذا يفسره نوري جعفر فسلجيا بقوله
ــن االنتشــار          ــول عمليــة الكــف املوضــعية او صــدها متامــا ع ــد مفع اىل حتدي

ك بتكـوين نقــاط اثــارة خميـة نشــطة تفســد مفعــول   والتحـول اىل النــوم وذلــ 
  )١(»عملية الكف ثم حتل تدرجييا حملها

اما الفصل الثاني من الكتـاب فيتنـاول نـوري جعفـر موضـوعا ذو عالقـة       
وثيقة مع حياة االنسان وبالذات   جزئها الذي يكون فيه غائبـا عـن الـوعي    

ثري مـن البـاحثني   حتت تاثري النوم اال وهو موضوع االحالم الذي شـغل الكـ  

                                                
  



 
 

واملفكرين والكتاب للبحث   كيفية نشوئها وحدوثها ويناقشها جعفـر ايضـا   
  ضوء فسلجةبافلوف وسـناقش حمتواهـا االجتمـاعي كـذلك فهـي حتـدث       
عندما يكون النوم خفيفا او غري عميقي بكفاية ويذكر نـوري جعفـر العامـل    

عقليـة عنـد االنســان   ان احليـاة ال   «الفسـلجي حلـدوثها   نظـر بـافلوف وهـو      
ــاطق         ــاخر الن املن ــائم بشــكل او ب ــدى الن ــوم اخلفيــف ل ــة الن تســتمر   حال
ــد عمليــة الكــف          ــة املســؤولةعن نشــوء االحــالم مل تصــل اليهــا بع الدماغي

، املناطق الدماغيـة الواقعـة حتـت املـخ اـاورة لـه الـيت مـرت االشـارة اليهـا          /
اثــارة / حالــة يقظــة خفيفــة  واملســؤولة عــن احليــاة االنفعاليــة والــيت تبقــى    

اي ان نــوري جعفــر يريــد ان يقــول ان احليــاة العقليــة املعتــادة     )١(»ضــعيفة
وقت اليقظة تستمر جزئيا وال تنقطع انقطاعا تاما ومطلقا اثناء النوم اخلفيـف  
وكـــذلك ارتباطـــات النـــائم بالبيئـــة اخلارجيـــة احمليطـــة حيـــث تبقـــى املنـــاطق   

اثـارة وان كانـت ضـعيفة نسـبيا مبعنـى ان عمليـة       الدماغيـة املسـؤولة   حالـة    
ان نشـاط االنسـان   «ونـوري جعفـر يقـول   ذلـك     ، الكف مل متتد اليها بعـد 

مسـتواه دون  الفكري الواعي يواصل عمله اثناء النوم غري العميـق وان كـان   
اذن النشاط املـرتبط حبـدوث االحـالم فسـلجيا هـو       )٢(»نظريه   حالة اليقظة

الـيت ذكرهـا   )املنظومة االوىل بتعبري بـافلوف (حلسية االشارية نشاط املنظومة ا
نـوري جعفـر والــيت تبقـى   حالــة عمليـة اثــارة نسـبية اثنــاء النـوم اخلفيــف       
ــرتي اوال وقبــل كــل شــيء املنظومــة االشــارية      ــة الكــف تع وذلــك الن عملي

 الن االنسان يلـح   اسـتخدامها اثنـاء اليقظـة فيعرتيهـا      »الفكر/اللغة«الثانية 
كمــا يــذكر الــدكتور نــوري جعفــر ان النــوم العميــق ال   ، التعــب الفســلجي

                                                
  
  



 
 

ويــذكر .حيـدث فيــه احللـم الن عمليــة الكـف قــد غمـرت كــل اجـزاء الــدماغ     
نــوري جعفــر جمموعــة صــفات متيــز االحــالم جنملــها بالنقــاط التاليــة والــيت  

  :ذكرها   كتابه طبيعة االنسان   ضوء فسلجة بافلوف
ــه فيجــد   احللــم يتحــدى كــل االمــا   -١ كن واالزمنــة وال توجــد حــدود ل

الشــخص نفســه نشــطا متــنقال بــني امكنــة وازمنــة متباعــدة ومتباينــة    
ويتصــل اثنــاء ذلــك مبختلــف االشــخاص االحيــاء واملــوتى وبصــفات   

  .متعددة
اي منبه ضعيف يقع قرب النائم يستثري لديه احساسات قويـة فتبـدو    -٢

،  كانـه ضـجة  اي حركة ضـعيفة يسـجلها الـدماغ لـدى النـائم احلـامل      
ويذكر نوري جعفر قصة لطيفة   هذا السياق وهذه القصص كـثريا  
مايــذكرها نــوري جعفــر   قراءتــه لالمــور الســايكولوجية وذلــك الن  
هــذه املواضــيع جافــة نوعــا مــا  فيحــاول تقريبــها لالذهــان مــن خــالل   

ان املؤرخ الفرنسـي سـوري الـذي عـاش     : سوقه هلذه القصص وهي 
كنــت طــريح الفــراش   احــد االيــام  : شــر يقــول  القــرن التاســع ع

وكانت والدتي جتلس جبانب السرير وقد رايت   املنام كاني اعـيش  
حوادث الثورة الفرنسـية املرعبـة وقـد شـهدت منـاظر مفزعـة متعـددة        
منــها انــين اســتدعيت اىل احــدى جلســات حمكمــة الثــورة ووقفــت  

، رة البـارزين وجها لوجه امام روبسبري ومـارا اخـرين مـن رجـال الثـو     
وبعد مناقشة حـادة وجـدل عنيـف صـدر علـي االحكـام شـنقا حتـى         
املــوت فقــادني اجلــالدون اىل املقصــلة امــام حشــد كــبري مــن النــاس   
وانطلقت سكاكينها احلادة القاطعـة فـبرتت راسـي وفصـلته عـن بقيـة       
اجلسم فاستيقظت واهللع باد على حمياي ووجدت خيطا واهيا كـان  



 
 

وقـد اخـربتين والـدتي ان    ، سقط علـى عنقـي   يتدىل على السرير قد
 .استيقاظي املفاجئ حصل فور سقوط اخليط على رقبيت

ــات     فقــدان املوقــف   -٣ ــاس حســب مســتلزماته حمتوي ــذي تق النقــدي ال
احللم   ضوء الواقع احملسـوس الفعلـي ووفقـا للمنطـق السـليم فكـل       

والوجود  »االحياء«االتصال باملوتى –شيء باحللم حمتمل احلدوث 
ــي       ــيش   املاضـ ــودة اىل العـ ــد والعـ ــددة   ان واحـ ــاكن متعـ  امـ

السحيق ومـا جيـري جمراهـا اي ان حمتويـات احللـم تتحـدى الزمـان        
 واملكان كما  قلنا وال تعرف القيود او السدود 

وصـفة االسـتبدال او     mergingللحلـم صـفة االنـدماج او الـذوبان      -٤
ــدال ــداخل الصـــ   substitutionاالبـ ــين تـ ــدماج يعـ ــية واالنـ ور احلسـ

الزاهية اليت حيتويها احللم ببعضها تداخال غريبا وطريفـا غـري مـالوف    
امــا االســتبدال فهــو حلــول  ،   احليــاة اليوميــة املعتــادة اثنــاء اليقظــة 

ويــذكر نــوري جعفــر قصــة طريفــة تــدل  ، بعضــها حمــل بعــض اخــر 
على هذين الصفتني وهو من باب تقريبهما للمتلقـي والقصـة يرويهـا    

قــدمت اىل احــدى املــدن قبــل بضــع  : لفكــر الســوفييتاحــد رجــال ا
سنوات اللقي بعض احملاضرات لفرتة بضعة ايام وقد رايت   املنـام  

الـذي يسـكن   –اثناء مكوثي   حملي اجلديـد كـأن احـد اصـدقائي     
قد التقى بي على هيئة شرطي مرور يقف   احدى  -مدينة اخرى

لنقـل واملـارة وبيـده    مناطق تقاطع الشوارع لينظم حركة مرور وسـائل ا 
قطعــة حلــم معلبــة طويلــة يســتخدمها مثــل العصــا هلــذا الغــرض  ثــم  

حاولــت ان اجــد تفســـريا   : يواصــل صــاحب احللــم حديثـــه فيقــول    
غـري  ، معقوال هلذا احللم الغريب ولكن دون جـدوى   بدايـة االمـر   



 
 

اني اهتديت اىل ذلك بعد اجنـاز مهمـيت اثنـاء مغـادرتي املدينـة فقـد       
 طريقـي اىل حمطـة القطـار قطعـة معلقـة علـى احـد        الحظت وانـا   

املكاتب حتمـل اسـم طبيـب يشـبه اسـم صـديقي الـذي رايتـه   زي         
شرطي املرور وال بد ان اكون قد الحظتها ايضا اثناء قدومي املدينـة  

 ...وانــا   طريقــي مــن حمطــة القطــار اىل الفنــدق دون ان اهــتم هبــا   
ضـوء رؤيتـه المـور     وهكذا يستمر صـاحب احللـم بتفسـري حلمـه      

ري جعفـر االحـالم الـيت    كمـا ويفسـر نـو   .حمسوسة   حياتـه العامـة  
حتوي مفردات غريبة وسخيفة ومندجمـة ببعضـها اىل درجـة الـذوبان     
ــى الديناميكيــة        ــاط العصــبيب االعل ــا اىل تفكــك وحــدة النش فيعزيه
بفعـــل التزايـــد املتـــدرج الـــذي حيصـــل   عمليـــة الكـــف   الســـعة  

امــل جــوهري اخــر مســؤول بالرجــة االووىل عــن   وهنــاك ع، والعمــق
ــرتبط باللغـــة    ــات احللـــم وهـــو ان الفكـــر املـ املنظومـــة (غرابـــة حمتويـ

القسـم االمـامي   (واملستند اىل املراكز املخية اللغوية ) االشارية الثانية
هـو اول مـا تعرتيـه عمليـة     ) االعلى من نصـف الكـرة املخيـة االيسـر    

وين سـهلة االسـتنزاف ولكوهنـا    الكف لكون اداته املخية رقيقـة التكـ  
بعد ان ذكر نـوري جعفـر االسـاس     )١(ايضا دائبة النشاط اثناء اليقظة

الفسلجي لالحالم يذكر حمتواها الذي ياتي   االصـل مـن البيئـة    
ــواه مــن مصــدر      ــه  علــى ان احللــم ال يســتمد حمت االجتماعيــة وينب
واحــد مــن املصــادر الــيت ســنذكرها بــل هــو خلــيط او مــزيج غريــب   

لشــكل مــن مصــادر متباعــدة متعــددة وخمتلفــة   الزمــان واملكــان     ا
 :واملصادر لالحالم هي كما ذكرها نوري جعفر

                                                
  



 
 

 
  
  

واسـتطاع بـافلوف الول مــرة بالتـاريخ كمــا يـذكر نــوري جعفـر ان حيــدث      
ناعية وذلـك بتسـليط عوامـل خارجيـة علـى النـائم ومعرفـة مـاذا         احالم اصط

ومن طريف ماذكره ان احدى النائمات ذكـرت  :حلم بعد تنوميه تنوميا احيائيا 
كاهنا رات )   اعقاب اطالقهم صوت صافرة مرتني من غرفة جماورة( هلم

عند مساع صوت الصافرة االوىل اهنا   عربة قطار يسري بسـرعة  –  املنام 
قــد انفصـــلت منـــه تلـــك العربـــة وخرجـــت عـــن الســـكة   حمـــل جتمـــع   و

واهنا رات عند مساع صوت الصافرة الثانية   املنام كاهنـا تـرى   ، املسافرين
  .قاطرة اخرى اتية   سكة حديد اخرى

  

    
مـن كتابـه طبيعـة االنسـان   ضـوء       ١٠٦ومنها كما ذكر نوري جعفر ص

جة بـافلوف مـن امـور غـري مرحيـة لعوامـل فسـلجية معروفـة مثـل امـتالء           فسل
املعدة او املثانة او االمعاء الغليظة او عوامل غـري مرحيـة مرتبطـة بـالفراش او     
حمل النوم االمر الذي يـؤدي احيانـا اىل صـعوبة جريـان عمليـة التـنفس او       

ض لـه  عرقلة دوران الدم وتظهر نفسها هذه االحالم علـى شـكل غـرق يتعـر    
  .النائم او انه يشعر ان شخصا جيثم على صدره او غريها من االمور

  

  
الــذكريات واالفكــار واالنطباعــات الــيت حيملــها الشــخص   ذهنــه اثنــاء  

كمـا ويشـري نـوري جعفـر اشـارات      .اليقظة وهي منبع مهم من منابع االحالم



 
 

ا بوقـوع حـوادث غيبيـة او غامضـة او     مهمة جـدا حـول ان االحـالم ال تتنبـ    
غري متوقعة حسب رؤية بافلوف اي ان االحـالم حسـب رؤيـة نـوري جعفـر      
ال حتتوي مطلقا على اي عنصر جديد مل ميارسه صـاحب احللـم   جمـرى    

وهذا تؤيده طبيعة االحـالم  ، حياته اليومية اثناء اليقظة هبذا الشكل او ذاك
ا منــذ الطفولــة املبكــرة ادراكهــم  الــيت حتــدث لــدى االشــخاص الــذين فقــدو 

احلسي البصري والسمعي بصورة خاصة فقد ثبت ان الشخص الذي يفقد 
 opticalبصره منذ امليالد ال تتكون   حلمه صـور ذهنيـة حسـية بصـرية     

images    
ــؤالء االشــخاص عــن طبيعــة احالمهــم       ــذين ســؤلوا عــن ه وقــد أدىل ال

بعضـهم ان االهنـار واالشـجار    فقـال  ، مبعلومات قيمة وطريفـة   هـذا البـاب   
  .تبدو عندهم باحللم مرتبطة باالصوات وغريها من االمور

كما ان نوري جعفـر يركـز علـى نظريـة بـافلوف خبصـوص ان احللـم  ال        
صلة له باملستقبل او الكشف عن املغيبات وهذا الراي قـد يبـدو الول وهلـة    

 احللـم احيانـا   فبعض النـاس يـرى    ، كأنه يناقض كثريا من الوقائع الفعلية
  وقـت اليقظـة ويــروي   »حتقيقهـا «حـوادث معينـة ثـم يشـاهد وقوعهــا بالفعـل      

ان شخصـا راى   املنـام ان   : نوري جعفر   هذا اال قصـة مفادهـا التـايل   
والده الذي يعيش   مدينة اخرى قد تو  وعندما اصـبح الصـباح بلغـه نبـأ     

يــا ولـيس غيبيــا بالشــكل  الوفـاة ويفســر نـوري جعفــر هـذا احللــم تفسـريا علم    
ان الشخص الذي يسـكن بعيـدا عـن اسـرته وذوي قربـاه وهـو شـديد        : التايل

االلتصاق هبم يبقى دائم االتفكري بشؤوهنم العامة كثري الشوق لرؤيتـهم مـن   
جديد بادئ القلق ازاء انقطاع او تأخر رسائلهم وخباصة الذين خلفهـم وراءه  

يتوقـع حـدوث كـثري مـن القضـايا      وقـد  ، و  نفسه قلق ازاء تـدهور صـحتهم  
ومثـل  ، املتعلقة هبم ورمبا يفرتض وفاة املريض منهم وهـذا يظهـر   احالمـه   



 
 

معينـة اثنـاء يقظتـه وهـو بعيـد عنـهم        هذا الشـخص كـثريا مـا يسـتنبط نتـائج     
يضـاف اىل  :عندما يقرا مثال مالحظة عرضية وردت   رسائل احدهم لـه   

يـة خاصـة فانـه جيـنح حنـو جتســيد      ذلـك ان الشـخص عنـد مـروره حبالـة انفعال     
ومسخ حوادث كـثرية يتـذكرها   اليقظـة وقـد تظهـر ايضـا   احالمـه فـاذا         
توقع مثال وفاة شخص عزيز عليه   اليقظة وظهر ذلك   احللم فان احلزن 
يغمره ويعرتيه االسى وميال نفسه الكرب يضاف اىل ذلك وهو االرجح كما 

ل الصـحة وان معلومـات وصـلت اىل    يقول نوري جعفر ان يكون والده معتـ 
املهـم   كـل هـذا    /جنله تشري اىل تدهور صحته وهنـا يضـيف نـوري جعفـر     

 )١(ان حمتويات احللم استمدت   االصل من الواقع احملسوس اثنـاء اليقظـة  
يتبني من كالم الدكتور انه يريـد ان حيـرك احللـم مـن جانبـه الغـييب مبفهـوم        

الحـالم عـن ااخلرافـات وغريهـا مـن      البعض اىل جانـب علمـي حبـت يبعـد ا    
  .االمور املسيطرة على عقليات الناس   هذا اال

كما يفسـر نـوري جعفـر رؤيـة مهمـة اخـرى   هـذا اـال تتعلـق   ان          
بعــض النــاس يــرون اثنــاء النــوم كــاهنم احيانــا يتعرضــون اىل اذى جســمي    

ن ايضـا  موهوم ثم يعثـرون علـى اثـاره   اجسـامهم عنـد االسـتيقاظ ويشـعرو       
وهــذا صــحيح ايضــا وكــثري احلــدوث  ، بــاالمل الــذي يصــاحبه او يــنجم عنــه 

وتفســريه مــن وجهــة نظــر بــافلوف يرجــع   االصــل اىل ان الشــخص ال         
، يتعرض اثنـاء الننـوم اال اىل احلـد االدنـى مـن التـاثريات البيئيـة اخلارجيـة        

ــة         ــة ان جمــال املــؤثرات الداخلي ــن اجلهــة الثاني ــذا يعــين م ــة مــ (وه ن االتي
يتسع ويطغى على غـريه االمـر   ) ونة   الدماغاالحشاء ومن الذكريات املخز

الذي جيعل احلامل النائم شديد االحساس مثال بـاي امل يعانيـه اثنـاء اليقظـة     

                                                
   



 
 

مهما كان ضـعيفا ال يكـرتث بـه اثنـاء النـهار النصـباب اهتمامـه علـى امـور          
مـن االثـار    اليقظة لسيل منهمراخرى وذلك الن كل شخص يتعرض اثناء 

االتية من املنبهات البيئية اخلارجية اليت ال حتصى   الكثرة والتنوع حبيـث  
تبقـى قشــرته املخيــة منهمكــة باالســتجابة هلــا اجيابيــا وســلبيا ويضــيف نــوري   
جعفــر ان حيــدث احيانــا ان تنتــاب الشــخص حــاالت امــراض عــابرة واثــار    

يـة املنـهمك بغريهـا    جسمية بسيطة كاجلروح واالورام لكن نشاط قشرته املخ
ــها    ــاجم عن ــاالمل الن ــا شــعوره ب ــيال   ، حيجــب احيان ــوم ل وعنــد استســالمه للن

وتضــاؤل اثــر املنبــهات اخلارجيــة فــان االثــار اجلســمية البســيطة املشــار اليهــا    
تنشــط وتصــل االالم الناجتــة عنــها بشــكل جمســد اىل القشــرة املخيــة الــيت    

لكوهنــا   حالـة كــف ثــم  حتـررت بــدورها مـن التعامــل مــع البيئـة اخلارجيــة    
يبــدو االحســاس بــاالمل   االحــالم ايضــا  وهــذا هــو الــذي يفســر لنــا مــن    
حيث االساس بعـض احلـاالت اجلسـمية الغريبـة الـيت ترافـق االحـالم مـن         

حاالت نـادرة  (ذلك مثال ظهور عالمات مادية   اجلسم   بعض االحالم 
وا   تفســريها مــذاهب جـدا وغريبــة اسـتغلها ذوو الــتفكري امليتــافيزيقي وذهبـ   

من ذلك مـثال ان رجـل الـدين الفرنسـي لـويس التـو       ) شتى ال يقرها العلم
وعنـدما  ، راى   املنام جروح السـيد املسـيح الصـليب علـى ذراعيـه وسـاقيه      

كــل هــذا فســره نــوري جعفــر وفــق مبــدأ   ، اســتيقظ وجــدها بالفعــل كــذلك 
عميـق او االمل  فسلجي وليس ميتـافيزيقي فكـثريا مـا تـؤدي مشـاعر احلـزن ال      

اىل تبــدالت جســميه كــبرية ملحوظــة مثــل ابيضــاض لــون شــعر الــراس          
هلذا فان حتليـل حمتـوى    )١(وفقدان حاسة البصر وقد تؤدي اىل املوت احيانا

ــيال فرويــديا           ــا علميــا ال حتل ــر حتلــيال فســلجيا طبي ــم بنظــر نــوري جعف احلل

                                                
  



 
 

يت تـؤدي اىل  ميتافيزيقيا يساعد كثريا على الكشف عن العوامل اجلسمية ال
حدوث تلك االعراض املادية كما يساعد ايضا على الكشـف عـن العوامـل    

ــبية    ــطرابات العصـ ــدوث االضـ ــة اىل حـ ــالتعبري   (املؤديـ ــة بـ ــراض العقليـ االمـ
والـذي تناولـه نـوري جعفـر بفصـل مسـتقل سـنعرض لـه           ) السايكولوجي

ر هذا الفصل ويهمنا ان نؤكد علـى مسـالة غايـة   االمهيـة ان نـوري جعفـ      
يبعـد التفسـري الـديين حملتويـات االحـالم كـثريا ويسـتند   حتليالتـه   هــذه         

كمـا ويعـرض   . القضايا الدقيقـة علـى حتلـيالت علميـة رصـينة   هـذا اـال       
نوري جعفر اىل حتليالت فرويـد   هـذا اـال والـيت سـنعرض عـن ذكرهـا        

  .لشهرهتا بني القراء املتخصصني
  

 
ــذات يــربهن نــوري جعفــر علــى مفــاهيم االمــراض    و  هــ ذا الفصــل بال

ــاني بقــراط وضــع      ــة ووجودهــا   اتمعــات وكيــف ان الطبيــب اليون العقلي
جذور التفسريات العلمية احلديثة ملفاهيم االضطراب العصيب او االمـراض  
العقليــة بـــالتعبري الســـايكولوجي او اجلنـــون بــالتعبري الـــدارج عنـــدما فســـرها   

لجيا وان كان بدائيا لعوامـل موضـوعية علـى اسـاس اهنـا نامجـة       تفسريا فس
ويسـتند نـوري جعفـر علـى بـافلوف        ، عن حدوث  اضطرابات   الدماغ

تفسريه الفسلجي لالضـطرابات العصـبية حيـث ان هـذه االضـطرابات تنشـأ       
فسلجيا عن نشوء عمليات باثولوجية   الدماغ من حيث االساس وخباصـة  

ــة   ــهيني  (  القشــرة املخي ــة لتلــك   ) الســيما الفصــني اجلب ــار املنحرف وان االث
العمليــات الباثولوجيــة الدماغيــة تنتقــل بــدورها اىل مجيــع ارجــاء اجلســم         

وهذا يعين بعبارة اخـرى وجـود   ، وتؤدي اىل حدوث السلوك املنحرف ايضا



 
 

، رابطة عضوية متينة بني االمراض العقلية وبني االمـراض اجلسـمية املالوفـة   
ضطرابات العصبية وهي امراض جسـمية بـالطبع تنتـاب الـدماغ     فكما ان اال

وحتـــدث فيـــه عطـــال تكـــون مصـــحوبة دائمـــا وبالضـــرورة بـــاعراض مرضـــية   
جسمية اخرى مالوفة هتيئ جوا باثولوجيا ميارس فيه الدماغ وظائفه بشـكل  
منحــرف فــان العكــس حيــدث ايضــا بــدرجات متفاوتــة قــد ال يكــون بعضــها   

الوقـت احلاضـر تقـدم االحبـاث الباثومورفولوجيـة      ملحوظا وقد اثبت ذلك   
وانتشار دراسة االضطرابات العصبية باسليب الفسلجة الكهربائيـة والوسـائل   

واالضـطرابات العصـبية هـي احنرافـات       ، البايوكيمياوية ومـا جيـري جمراهـا   
املضطرب عصـببيا  (وظيفية دماغية عصبية على وجه العموم واملريض عقليا 

ــافلوف   ــدة   )بتعـــبري بـ ــة االوىل شـــخص ذو عالقـــة جديـ ــاذة (هـــو بالدرجـ شـ
ــا     ) منحرفــة ــة واالجتماعيــة ختتلــف اختالف بالبيئــة الــيت يعــيش فيهــا الطبيعي

عالقـة منحرفـة عـن النـهج     :نوعيا وجذريا عما كانت لديه   حالته السليمة 
ــروف  ــن       .الســوي املع ــافلوف االضــطرابات العصــبية سلســلة م ــرب ب ــا ويعت كم

 :اليت جتريها الطبيعة على االفـراد   خمتربهـا الواسـع    التجارب الباثولوجية
احلياة اليومية املعتادة والطبيعة هنا تشمل اتمع ايضا باعتباره احـد اركاهنـا   
 .البالغة االمهيـة   حيـاة االنسـان اجلسـمية واالنفعاليـة واالجتماعيـة بـالطبع       

  :اساسية هيويقسم نوري جعفر احلياة العقلية لالنسان اىل ثالثة جماميع 
العمليــات العقليــة الــيت يتغلــب فيهــا او يســيطر او يطغــى جانــب          -١

ــوعية الطبيعيــــة        ــواهر البيئيــــة املوضــ ــى االشــــياء الظــ ــرف علــ التعــ
واالجتماعية او ادراكهـا وعمليـة التعـرف هـذه يتضـاءل فيهـا بالتبعيـة        

  .اجلانبان االخران اللذان سنذكرمها
–العــاطفي (النفعــايل الوظــائف العقليــة الــيت يتغلــب فيهــا اجلانــب ا  -٢



 
 

ــديرها   (بشــكله االجيــابي  ) جانــب املشــاعر  –امليــل حنــو االشــياء وتق
 -الرغبـة عنـها  –امليـل عـن االشـياء    (والسـليب  ) االعتزاز هبـا -تثمينها
وهذا التغلـب يعـين مـن اجلهـة الثانيـة تضـاؤل       ) االمشئزاز -االبتعاد

 .)الذي ذكرناه والثالث االتي ذكره–االول (اجلانبني االخرين 
ــمي     -٣ ــا اجلانـــب العقلـــي اجلسـ ــات العقليـــة الـــيت يتغلـــب فيهـ العمليـ

ويتضـاءل  ) القيام بالعمـل  -التصرف(التنفيذي املعرب عنه   السلوك 
ثم يشرح نوري جعفـر  . )١(االول والثاني:فيه بالتبعية اجلانبان االخران 

العمليات هذه ويعترب ان اموعة االوىل تبدأ منذ امليالد عـن طريـق   
ــروائح، االصــــوات، االلــــوان(ساســــات املبهمــــة املتنــــاثرة  االح ) الــ

واالنطباعات املتفرقة اليت تنقلها احلواس عن البيئة احمليطـة الطبيعيـة   
ثـم تتطـور تلـك    ، واالجتماعية اىل دماغ الرضيع غري املتكامل النمـو 

االحساسات بتطور الدماغ وتطور اعضاء احلس ايضا وخباصة السمع 
مرحلـــة الحقـــة   االشـــهر االوىل مـــن حيـــاة  والبصـــر وترتقـــي اىل 

تصــل الـدماغ عــرب اعضـاء احلــس   . الرضـيع وتصـبح مــدركات حسـية   
فتصـل اىل  . باالضافة بالطبع اىل االحساسات نفسها وباالسـتناد اليهـا  

ــية       ــة حسـ ــور ذهنيـ ــة او صـ ــاميع مرتابطـ ــة جمـ ــذه احلالـ ــدماغ   هـ الـ
، البشـر ، اسـي الكر:االشـجار :متماسكة عن االشـياء املاديـة املتماثلـة    

وهذا يعين ان املنبهات البيئية الالحمدودة   الكميـة والتنـوع   ... اخل
الــيت يتعــرض هلــا االنســان بصــورة عدميــة االنقطــاع مــادام علــى قيــد   
احلياة تتسلمها او تستقبلها اعضـاء احلـس عنـده ععلـى هيئـة رسـائل       

وهـذا هـو االسـاس اجلسـمي املـادي      ) مسعية بصـرية (عصبية حسية 

                                                
  



 
 

ات واملدركات احلسية اليت تنشأ   العادة قبل نشوء اللغة لالحساس
عند الطفل طوال السنة االوىل من عمره اما العمليات العقلية الـيت  
تنشــا بنشــوء اللغــة حيــث تنشــأ املــدركات العقليــة يضــاف اليهــا مــا     

يعـين اثارهـا   (يستبقيه الذهن من املدركات احلسية بعد فرتة تكوينـها  
الـيت متتـزج باللغـة امتزاجـا     :خية املسـتقرة نسـبيا   الذهنية الفسلجية امل

يتعذر فصله اال الغراض الدراسة النظرية واليت تؤدي بعد ذلك اىل 
 ، االنتبـاه ، التفكري، اخليال، الذاكرة، نشوء العمليات العقلية العليا

واعترب نوري جعفر ان احلياة العقلية تعرب جبوانبها الثالثة املشار اليهـا  
فرين مها الشكل الطبيعي السليم والشـكل البـاثولوجي   بشكلني متنا

املنحــرف وهــذا يعــين ان لكــل مــن جوانــب العمليــات العقليــة املــار  
ذكرها جانبـها البـاثولوجي املنحـرف وهـذا االحنـراف يتضـح اكثـر          
ــدركات احلســية وقــد اســتطاع بــافلوف ان يكشــف عــن االدوات        امل

سـي عنـدما ذكـر علـى     الفسلجية املسئولة عن اضـطراب االدراك احل 
ان دماغ النـائم مـع كونـه    ، اساس استخدام ظاهرة النوم عالجا طبيا

ــاثري عمليــة الكــف بصــورة عامــة اال ان درجــة الكــف      واقعــا حتــت ت
ليست متساوية   مجيـع خاليـاه وان بعضـها يسـتمر   حالـة اثـارة       

واثبــت بــافلوف ان اضــطرابات االدراك احلســي تظهــر علــى   ) يقظــة(
باثولوجية ال وجود هلا   الواقع احيانا بشكلها املعـرب بـه   هيئة اوهام 

  .عنه وان كانت عناصرها مستمدة من الواقع
كمـا اشـار نـوري جعفـر اىل اضــطرابات الـذاكرة الـيت تعـود   اساســها        
الفســلجي اىل عمليــة الكــف الباثولوجيــة الــيت تعــرتي الوصــالت العصــبية   

اداء وظيفتـها الطبيعيـة املعتـادة    الشرطية اليت نشأت   السابق فتعطلـها عـن   
اما اضطرابات الفكر فقد اشار اليها نـوري جعفـر وقسـمها اىل ثالثـة اقسـام      



 
 

اهلســترييا والسايكســتينيا والنريوســثينيا وهــي  :   ضــوء نظريــة بــافلوف وهــي 
اضطرابات انسانية حبتـة ال حتـدث عنـد احليوانـات الرتباطهـا مبنظومـة الفكـر        

االضطرابات بشكل عـام علـى اسـاس زيـادة      وفسر نوري جعفر حدوث هذه
احدى العمليتني املخيتني الرئيسيتني االثارة والكف واربـاك عمليـة تبادهلمـا    

حيـث علـل    )١(املواقع يؤديان   اخر املطاف اىل االصابة باضطرابات عصـبية 
حدوث اهلسترييا بفعل التخريب او ارباك العالقـات الطبيعيـة املتبادلـة االثـر     

ني النشاط املخي ونشاط االقسام الدماغية الواقعـة حتـت املـخ مـن     املوجودة ب
جهــة وبــني نشــاط املنظومــة االشـــارية الثانيــة واالوىل مــن جهــة ثانيـــة وان        

ــاثولوجي    ــيلة التغلـــب البـ ــترييا حصـ ــة   (اهلسـ ــة واملفرطـ ــيطرة الباثولوجيـ السـ
ــخ علــى هــذا االخــري وســيطرة املنظومــة       ــة الواقعــة حتــت امل لالقســام الدماغي

ويفسـر نـوري   ، شارية االوىل على الثانية سـيطرة باثولوجيـة ومفرطـة ايضـا    اال
جعفر هـذه املالحظـات البافلوفيـة مبعنـى وجـود ضـعف نسـيب بـاثولوجي           
نشاط املخ ونشاط املنظومة االشارية الثانيـة لـدى املصـابني هبـذا االضـطراب      

الفسـلجية   العصيب االمر الذي جيعل حالتهم الفسلجية الدماغية تغاير احلالة
وحيــدث هــذا املــرض عنــد النــاس ذوو  . الطبيعيــة بشــكل بــاثولوجي ملحــوظ 

واملصـاب هبـا يتصـف    .اجلهاز العصـيب املركـزي الضـعيف وغـريه بشـكل اقـل      
حبالة الغليان االنفعـايل واحلركـات اجلسـمية البدائيـة املرافقـة الـيت تعـرب عـن         

ســخيفة  نفســها علــى شــكل اعتــداء علــى االخــرين وانفاعــات طائشــة واراء 
وتصــرفات مســتهجنة وشخصــية ممزقــة ذات خيــال حــائر تســبح فيــه االوهــام   

  .العارمة املتدافعة
اما السايكستينيا وهـو اضـطراب عصـيب انسـاني صـرف يصـاب بـه ذوو        

                                                
  



 
 

ــة       ــديهم النزعــة التفكريي ــذين تتغلــب ل اجلهــاز العصــيب املركــزي مــن منــط ال
ــو       ــوم الطبيعيــة النظريــة وه ــة   الرياضــيات والعل اضــطراب العالقــة   النظري

الطبيعية املوجودة بني املنظومتني االشاريتني مع تغلب باثولوجي وبـافراط    
كمـا  -املنظومة االشارية الثانيـة علـى االوىل ومبـا ان املنظومـة االشـارية الثانيـة      

تــرتبط باملنبــهات الشــرطية احلســية املوجــودة   العــامل   -يقــول نــوري جعفــر
شــارية االوىل احلســية فــان تغلــب املنظومــة  اخلــارجي عــن طريــق املنظومــة اال

االشارية الثانية علـى االوىل تغلبـا باثولوجيـا وبـافراط يـؤدي اىل اخفـاق هـذه        
ــا جيعــل       ــع احملســوس الطبيعــي واالجتمــاعي مم ــة تصــوير الواق االخــرية   دق
املنظومة االشارية الثانية عاجزة عن ادراك ذلـك الواقـع علـى حقيقتـه ادراكـا      

ال يـنعكس فيهـا انعكاسـا دقيقـا وامينـا كمـا هـو بـل هبيئــة          موضـوعيا أي ان 
ممســوخة يرافــق ذلــك وينــتج عنــه نــوع مــن شــرود الــذهن واالدراك الفكــري    
ــة         ــيالت ســخيفة واهي ــيم املصــحوب بتعل ــتفكري العق ــتج ول ــري املن العابــث غ
متهافتة ازاء االحداث وهو ايضا ينتاب منـط اجلهـاز العصـيب املركـزي الـذي      

ظومة االشـارية اللغويـة تغلبـا باثولوجيـا وبـافراط علـى املنظومـة        تتغلب فيه املن
احلسـية مـن جهـة ويتغلـب فيـه املـخ تغلبـا باثولوجيـا وبـافراط علـى مـا حتـت             

ــخ ــاثولوجي واالفتقــار اىل        ، امل ــه يتصــف بالتزمــت الفكــري الب واملصــاب ب
ــة     ــتنباطات الواهيــ ــتفكري العقــــيم واالســ ــافة اىل الــ ــاعر الرقيقــــة باالضــ املشــ

عليالت السخيفة وبالوسـاوس املرعبـة وشـعور اخليبـة والتخـاذل والشـعور       والت
 chewingبتفاهة احلياة وبامليل حنو االنتحار ويتصف ايضا باجرتار االفكـار  

the cud          والعامل الفسلجي االسـاس هـو كمـا بينـا ضـعف املراكـز املخيـة
ة تغلبــا احلســية ضــعفا باثولوجيــا حبيــث تتغلــب عليهــا املراكــز املخيــة اللغويــ   

ــخ       ــافراط مــن جهــة وضــعف املراكــز الدماغيــة الواقعــة حتــت امل باثولوجيــا وب
ضعفا باثولوجيا حبيث ختضع خضوعا باثولوجيا مفرطا للقشرة املخيـة أي ان  



 
 

نشـاط الفصـني اجلبـهيني    (التغلب الباثولوجي املفرط للنشاط املخي االعلى 
 جتـاور نصـفي   على النشاط العصيب للمراكـز الدماغيـة الـيت   ) بصورة خاصة

الكرة املخيني وتقـع حتتـهما يـؤدي اىل تغلـب املنظومـة االشـارية الثانيـة تغلبـا         
باثولوجيــا مفرطــا علــى االوىل ويعــرب هــذا التغلــب عــن نفســه   املبالغــة او    
التـــهويل والتخـــاذل والتفاهــــة والـــرتدد وشـــرود الــــذهن والـــتفكري الســــارح      

يال املـدقع اجلـاف املفتقـر اىل    الالحمدود والالطبيعي وبالتفلسف العقيم واخل
اما الصنف الثالث النريوسيثينيا فهو نادر احلدوث يصـيب اجلهـاز    ، العاطفة

العصيب املركزي عند التعرض العياء طويل وسببه الفسلجي تغلـب عمليـة   
االثـارة تغلبــا باثولوجيـا مفرطــا علـى عمليــة الكـف او خضــوع هـذه االخــرية      

اســـبابه تتمثـــل . عقـــول لعمليـــة االثـــارةخضـــوعا باثولوجيـــا يتجـــاوز احلـــد امل
باالرهاق وفقدان النوم اهلادئ العميق ميتاز اصـحاب املـرض باالنفجـار التفـه     
االسباب وال يرتددون   توجيه اقسى العبارات لالشخاص الذين يتعـاملون  
ــذه        ــايل اهلــائج ه ــادلون احلــديث معهــم وظــاهرة اجلمــوح االنفع معهــم او يتب

بــها فــورا حالــة هــدوء ال تلبــث بــدورها اال فــرتة   ســريعة التالشــي حيــث تعق
كمـا اشـار نـوري جعفـر      )١(يسرية من الـزمن تعقبـها حالـة اهليجـان العـاطفي     

ل الـذي         ١٤٩ص من كتابه الذي حنـن بصـدد قراءتـه اىل االثـر السـليب املعطـِّ
منـهمك  ) تلميـذ او غـري تلميـذ   :طفـل او راشـد   (حيدثه مثال اجبار شخص 
املخ   حالـة اثـارة علـى تركـه اضـطرارا      –سمي   عمل معني فكري او ج

ــتعداد      ــدا ليســـت لديـــه رغبـــة فيـــه وال اسـ ــارس عمـــال اخـــر جديـ لكـــي ميـ
هـذه حالـة انتقـال مفـاجئ مـن االثـارة اىل الكـف بالنسـبة         ، سايكولوجي لـه 

ــد       ــارة بالنســبة للعمــل اجلدي للعمــل القــديم مــن جهــة ومــن الكــف اىل االث

                                                
  



 
 

عمليـة االثـارة القويـة الـيت اتسـم       معنى ذلـك ان  ، املقرتح من جهة اخرى
هبـا نشـاط املــخ   املرحلـة االوىل مـن هــذا املوقـف بأسـره ال بــد مـن كفهــا        
بشراسة من ناحية وال بد   املرحلة الالحقة من حتويل عملية الكـف ازاء  
العمل اجلديد املقرتح اىل عملية اثارة قوية حتويال ميكانيكيا سريعا ومفاجئـا  

ــة  ــؤدي   املواقــف العصــبية اىل حــدوث اضــطراب   وهــ .مــن ناحيــة ثاني ذا ي
ــط        ــاز العصــيب املركــزي الضــعيف ومن ــط اجله ــدى ذوي من عصــيب وخباصــة ل

واذا كانـت عمليـة الكـف املفروضـة قسـرا قويـة       ، اجلهاز العصيب غري املتـزن 
لعوامل اجتماعية متعددة فان درجة االضطراب العصيب الناجم تكون قويـة  

ر امثلـة مـن الواقـع هلـا اساسـيات مفرتضـة       وهنـا يضـرب نـوري جعفـ    ، ايضـا 
لعالجات اجتماعية راهنة وال انفكاك عنـها حـني يقـول مستشـهدا علـى مـا       

عندما يهان شخص   ظروف حمرجة يتعذر عليه ان يـرد عليهـا   ، مر ذكره
مبعنى انه يضطر بعبـارة فسـلجية علـى كـف عمليـة االثـارة الـيت يسـتلزمها         –

ملية الكف هذه القويـة وغـري الطبيعيـة تـؤدي     املوقف للرد على االهانة فان ع
  كـثري مــن االحيــان اىل اصــابته باضــطراب عصــيب وخباصــة اذا كــان مــن   
ــزن أي الــذي يتصــف          ــزي القــوي غــري املت ــط اجلهــاز العصــيب املرك ذوي من

ــة الكــف     ــارة بالنســبة لعملي ــة االث ــا عمــق اضــطرابه   ، فســلجيا بقــوة عملي ام
هانـة وطبيعـة  الظـروف االجتماعيـة     العصيب فيتوقف علـى مـدى شـعوره باال   

احليطة وجيري هـذا اـرى ان تتعـرض لالهنيـار العصـيب فتـاة جتلـس  قـرب         
ســرير والــدها املــريض الــذي ال يرجــى شــفاؤه وخباصــة اذا حاولــت التجلــد   
والتفاؤل   الوقت الذي تكتم فيـه بثهـا وحزهنـا وجزعهـا العميـق الـذي قـد        

وقـد جتهـش بالبكـاء مبجـرد     ، التحملتتجاوز قدرة عملية الكف املخي على 
  .خروجها من غرفة والدها املريض

وحتـدث االضــطرابات العصـبية علــى وجـه العمــوم احيانـا بفعــل تصــادم     



 
 

حيث ان االنسان   العادة ) االثارة والكف(العمليتني املخيتني االساسيتني 
كثريا ما يضـطر حتـت ضـغط الظـروف االجتماعيـة القاسـية ان يغـري العمـل         

همك فيه اىل عمل اخر فتتعرض قشـرته املخيـة اىل كـف عمليـة االثـارة      املن
ــة الكــف ازاء       ــه مــن جهــة وحتويــل عملي القويــة ازاء العمــل الــذي بــني يدي
العمل اجلديد اىل عمليـة اثـارة قويـة ولكـن املـخ بـتعري نـوري جعفـر يتجـاوز          
 ذلك بيسر   كثري من االحيان وخباصة منط اجلهاز العصيب املركزي القـوي 

  .املتزن النشط
ــتني       ــتني املخي ــاك احــدى العملي ــا حتصــل االضــطرابات بفعــل ارب واحيان

  .وحتميلها ما ال طاقة هلا به) االثارة والكف(
ــراز        ــاك الط ــق ارب ــافلوف عــن طري ــا  حتصــل االضــطرابات بنظــر ب واحيان

ــألوف     ــه املــ ــراز حياتــ ــيري طــ ــالج  . املخــــي للشــــخص وذلــــك بتغــ ــا العــ امــ
ــؤدي فســل  جيا اىل ازالــة االثــار الســيئة الســلبية الــيت   الســايكولوجي الــذي ي

ــل         ــهما او حتمي ــن حتميل ــارة والكــف او ع ــييت االث جنمــت عــن تصــادم عمل
احدمها ما ال طاقة فسلجية هلما به او تبديل الطرز املخية املألوفـة املسـتقرة   

ــة تــدعو اىل       . اىل نقيضــها ــة الوقائي ــربا ان الناحي ــر معت ــوري جعف ــذكرها ن في
هاز العصيب املركزي وإعطائـه قسـطه مـن الراحـة والغـذاء      ضرورة العناية باجل

 .وعدم حتميله ما ال طاقة له به
وذلك النه رقيق التكوين سريع االيذاء دائـب العمـل وان ظـروف احليـاة     
الجتماعية السـائدة تسـتلزم دائمـا وابـدا حتميـل احـدى العمليـتني املخيـتني         

ــؤدي اىل    ــاك   عبئــا تنــوء بــه طاقتــها الفســلجية او اهنــا ت تصــادمهما بفعــل ارب
ديناميكيتهما واضطرارمها على تبادل املواقع بسرعة مذهلة وبشـكل مفـاجئ   
ــة وذلــك         ــا تربــك الطــرز املخي ــة كــثريا م ــاة االجتماعي كمــا ان ظــروف احلي
باضطرار االشخاص على تغيري منط حياهتم بشكل سريع وغري متوقع ولكن 



 
 

ــا العصــبية جتعلــها قــادرة   اغلــب ا   حلــاالت املشــار اليهــا علــى  مرونــة اخلالي
مواجهة ظروف احلياة املتغرية دون ان تتعرض لالذى الفسلجي وان االعيـاء  
ــزوال بشــكل طبيعــي اال         الــذي يصــيبهما او يصــيب احــدامها ســريع ال

ومـا انفـك نـوري جعفـر علـى وضـع معاجلـات مهمـة لكـل           .احلـاالت النـادرة  
ر هبـا االنسـان علـى    االمراض واالضـطرابات العصـبية واالشـكاالت الـيت ميـ     

املستوى االجتماعي فهو ميتاز عن غريه من املفكـرين بوضـع املعاجلـات كمـا     
وهـو لكـي يـريح اجلهـاز     . راينا   اغلب فصول الكتـاب للمشـاكل املطروحـة   

العصيب املركزي مـن االضـطرابات الـيت تصـيبه يضـع اسـاليب عديـدة بنـاء         
نالــك تعــادل بــني  ان يكــون ه:  ١٦٥علــى رؤى علميــة منــها كمــا ذكــر ص   

أي قدرتــه :الواجــب املعطــى للشــخص وبــني منــط جهــازه العصــيب املركــزي   
وهـذا يصـدق علـى االجـراءات الطبيـة والتـدريب       . الفسـلجية علـى التحمـل   

ــع       املهــين والعســكري وجســم االنســان يتخــذ اجــراءات متعــددة تنســجم م
ياني ظروفه املعاشـية الطبيعيـة واالجتماعيـة و  مقدمتـها عمليـة الكـف الصـ       

  .اليت تعمل على احملافظة على حياته ضد العوامل البيئية الضارة) الوقائي(
كما وحيدد نوري جعفر كيفية تعبري املشاعر او اجلوانب االنفعاليـة حليـاة   
االنسان العقلية وكيف تعرب عـن نفسـها   املواقـف الـيت يتخـذها الشـخص       

ة ويقسمها اىل جمموعتني ازاء الظواهر البيئية املختلفة الطبيعية واالجتماعي
واالنفعـاالت  ، كبريتني من ناحية اثارهـا   الشـخص مهـا املشـاعر االجيابيـة     

الســلبية احملزنــة واملشــاعر جبانبيهــا الســليب واالجيــابي تكــون دائمــا مصــحوبة    
قلـة االدرار وتنـاقص   ، بتبدالت جسمية ملحوظة ابرزها   املشـاعر االجيابيـة  

ــة الفوســفات وكلوريــد الصــود    ويــؤدي اســتمرارها اىل   ، يوم   اجلســم كمي
امـا   حالـة   ، السمنة واليت تنشط املخ وتزيد طاقة اجلسم على بذل اجلهـد 

املشاعر السـلبية فـان الـذهن يفقـد نشـاطه ويتعـرض الشـخص لفقـدان الثقـة          



 
 

ــالنفس ويتصــف بالتخــاذل والقلــق املصــحوب بالــذعر   ــة االدرار  .ب وتــزداد كمي
ؤدي اسـتمرارها اىل تزايـد كميـة االدرنـالني     وكلوريد الصوديوم   اجلسـم ويـ  

كــل هــذا فــتح امــام علــم الــدماغ املعاصــر جمــاال جديــدا للبحــث   ،   الــدم
ــاالت «الــذي مــن املمكــن ان يســمى    ــاء االنفع ــا     »كيمي وقــد ثبــت علمي

الوقت احلاضر ان االنفعـاالت السـلبية العنيفـة مثـل الكابـة او الغـم والرهبـة        
كــثري مــن االحيــان حــدوث كميــات كــبرية مــن  واحلــزن العميــق يســببها   

ــا        ــض خالي ــالني املفرطــة مــن بع ــة االدرن ــة كمي ــدم وان ازال ــالني   ال االدرن
وقد ناقشنا االنفعاالت   نظر نـوري  . الدماغ حيول دون حدوث تلك املشاعر

ــي         ــاالت واملشــاعر ه ــر ان االنفع ــرب جعف ــر   فصــل ســابق حيــث يعت جعف
يسـة ويتوقـف عليهـا حيـاة االنسـان الفكريـة       حمركات السلوك او دوافعـه الرئ 

وذلك الن عملية التفكري نفسـها ال حتـدث اال اذا اسـتلزمتها حالـة انفعاليـة      
اثنـاء مواجهــة الشـخص مشــكلة علميـة او اجتماعيــة يتحـتم حلــها غــري ان     
مهمة االنفعاالت او املشـاعر او العواطـف تنتـهي عنـد اثـارة عمليـة الـتفكري        

طبيعتها طائشة متسرعة مندفعـة ال تسـمح لصـاحبها ان    وذلك الن االنفعاالتب
ينظر اىل االور بتوءدة او روية او اتـزان وهـي صـفات تقـع   صـميم عمليـة       

أي ان التفكري او الفكر او العقل او الذكاء هـو   جـوهره نشـاط    ، التفكري
ــتو       ــذهن اىل ان تسـ ــة تبقـــى   الـ ــتجابة مؤجلـ ــتلزم نشـــوء اسـ ذهـــين يسـ

الالزمة لتخرج اىل حيز الوجود على صيغة عمل يقـوم   شروطها املوضوعية
فهنـاك عالقـة بـني الفكـر واالنفعـاالت فـالتفكري ال حيـدث اال اذا        ، به الفـرد 

ســبقه موقــف انفعــايل معــني ولكنــه ال ينجــز واجبــه علــى الوجــه االمت مــامل  
يتحرر من ذلك املوقف وينظر اىل املسالة اليت بني يديـه نظـرة صـائبة مبنيـة     

ان الفكـر  : معنـى هـذا   :الحظة الدقيقـة الواعيـة واالسـتنباط الصـائب    على امل
ــوري جعفــر هــذه      يســتلزم االنفعــاالت وال يســتلزمها   ان واحــد ويشــرح ن



 
 

ــئال  : ١٨٦الفكـــرة قـــائال ص  يســـتلزمها حلدوثـــه وال يســـتلزمها بعـــد ذلـــك لـ
وقـد يتسـائل    ، فالفكر اذن عـاطفي وغـري عـاطفي علـى حـد سـواء      ، تفسده

ملــاذا يطــرح نــوري جعفــر قضــية االنفعــاالت واملشــاعر ضــمن    ســائل ويقــول 
فصل خاص باالضطرابات العصـبية واجلـواب يكمـن   ان عمليـة املشـاعر      
واالنفعاالت هي قريبة من مضمون االضطرابات فهي كلها انفعاالت ولكـن  
ــؤدي اىل االبــــداع        ــاالت احلســــنة تــ ــي امــــراض واالنفعــ ــطرابات هــ االضــ

ــارك عملـــييت .الفكـــري ــا ان تشـ ــاالت   كمـ ــارة والكـــف   نشـــوء االنفعـ  االثـ
واملشاعر واالضطرابات جتعل نوري جعفر يذكرها ضمن الفصل هذا ولكـن  
عملــييت االثــارة والكــف حتــدثان بشــكل جيــد النتــاج االنفعــاالت واالفكــار    

  .بالنتيجة وحتدثان بشكل شاذ ويتكون االضطراب العصيب نتيجة لذلك
يئيـة احلـادة الـيت تسـتدعي مـثال      كما يشري نوري جعفـر اىل العوامـل الب  

كحالة احلزن العميق الـيت يكبحهـا الشـخص او يكظمهـا     «عملية اثارة قوية 
أي ان عملية الكف الـيت حتـل حمـل    (لعوامل اجتماعية السيطرة له عليها 

عملية االثارة   غري موقعها غالبا مـا تـؤدي اىل اصـابته باضـطرابات عصـبية      
ارة املكبوتة وباختالف منط جهـازه العصـيب   ختتلف حدهتا باختالف فرتة االث

وحيصل الشيء نفسه عند مواجهة الشـخص خطـرا دامهـا يتهـدد     ) املركزي
حياته او حياة شخص اخر عزيز عليه او انه يشهد حالة مرعبـة وان كانـت   

فيمــا تبقــى مــن  )١(غــري ذات مســاس مباشــر بــه او يقــرا عنــها او يســمع هبــا 
االضطرابات العصية االنفعالية وقـد احملنـا   الفصل يشري نوري جعفر اىل اثار 

للكــثري منــها   الفصــول الســابقة ويشــري   هنايــة الكتــاب اىل رؤيــة فرويــد   
لالضــطرابات العصــبية ويشــري   هنايــة الكتــاب اشــارة مهمــة ولطيفــة عــن     

                                                
  



 
 

اليت يفـرتض الـبعض وجودهـا متاصـلة   طبيعـة االنسـان        »غريزة العدوان«
ــه  كواحــدة مــن صــور االضــطراب     وكوهنــا اســاس   ، العصــيب الــذي يعرتي

احلــروب واملنازعــات واالشــارة هــذه   معــرض حديثــه عــن فرويــد ورايــه     
كــون الســلوك الغريــزي العــدواني يفــرتض فرويــد وجــوده متاصــال   طبيعــة  

ال :/ االنســان الســايكولوجية وهنــا يــرد نــوري جعفــر علــى هــذا الــراي قــائال  
احلـرب ظـاهرة سـايكولوجية فطريـة      شك   ان علماء النفس الذين يعتربون

متاصلة   طبيعة الفرد حياولون دون وجـه حـق تربيـر احلـرب علـى حسـاب       
ــا يــربرون ايضــا معطيــات العســكرية          ــم ومصــلحة اجلــنس البشــري كم العل
االملانية العدوانية اليت تاصـلت   اذهـان الكـثريين منـذ القـرن التاسـع عشـر        

مــاء ســاندوا احلــرب كمعطــى ويــذكر نــوري جعفــر منــاذج مــن سياســيني وعل 
ــه كفــاحي    ــر حيــث يقــول   كتاب لقــد اكتســب النــوع  :/ نفســي ومنــهم هتل

االنساني قوة ومناعة   صراعه املستمر عـرب العصـور والبشـرية ال تفنـى اال     
وهنا يهاجم نوري جعفر االديـب طـه حسـني الـذي     . عن طريق السلم الدائم

ــل صــورة احلــرب ف     ــه جتمي ــض ادبيات ــر  حــاول ايضــا   بع ــوري جعف يقــول ن
 »يـردد ترديـدا ببغاويـا   «استمع ايضا اىل الـدكتور طـه حسـني    «:  مهامجا اياه

ليس من شـك ان احلـرب   اباهنـا توقـف حركـة      ( ما ذكرناه بعبارات ادبية
ــرتض ســري االداب    فليســت   -اىل ان يقــول طــه حســني   -احلضــارة وتع

فـالس احلضـارة وامنـا    احلرب كما يظن املتطرفون نذيرا يؤذن بفساد املدنيـة وا 
وقـد علمنـا التـاريخ ان    . هي اية تغري احلياة االنسانية ودليل انتقـال مـن حـال   

هذا االنتقال ال يكون اال من حالة سيئة اىل حـال اظهـر منـها نفعـا واقـرب      
مـع العلـم كمـا    : ٢٤٨ويعلق نوري جعفر على كـالم طـه حسـني ص    »كماال

وال عواملها االجتماعية وان هو معروف ان احلرب ظاهرة اجتماعية تزول بز
الوقــوف حبــزم ضــد االمربياليــة   الوقــت احلاضــر كفيــل بايقــاف مغامراهتــا     



 
 

الطائشـة العدوانيــة متهيــدل لــزوال احلــرب العدوانيــة بــزوال االمربياليــة نفســها   
حيث نستشف مـن كـالم نـوري    ، وهذا ممكن احلدوث باملشتقبل غري البعيد
علـى خلفيـة اعتبـاره احلـرب     -حسني  جعفر مهامجته الشديدة للدكتور طه

اي لكـالم  .يـردد ترديـدا ببغاويـا    :بعبـارات مثـل   -حالة انتقال اىل حال افضل
من سبقوه من مفكرين غربيني   هذا اال ومنها النزعة الفرويدية   هـذا  
ــراءة      اــال وهنــا معلــوم ان نــوري جعفــر يطالــب بتحكــيم العقــل   بــاب ق

ساني من الضدية من احلرب وتفاؤل نـوري جعفـر   الفكر الغربي وموقفه االن
ــه النهضــوية للمجتمــع       ــة واعمــام الســالم بالعــامل دليــل نظرت ــزوال العدواني ب
االنســاني  وارادتــه االصــالحية   دفــع عجلــة النهضــة والتقــدم مــن خــالل   
اشاعة املفاهيم االنسانية كالسالم ونبذ املفاهيم الالانسانية كالعـدوان وبالتـايل   

جعفـر مـا    يروهـذا كلـه دليـل ان نـو    ، انسانية جمتمعية كبرية سنرى هنضة
  . كان رجل هنضة فحسب بل رجل اصالح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  

 
  

 
  
  

 
مل تستطع الستون عاماً اليت أنقضت أن متحو من ذاكرتـي صـورة اللقـاء    

و حنن طالب   السـنة األوىل مـن دراسـتنا       ، مع أستاذ طل علينا األول
 ، )كلية الرتبيـة الحقـاً  (قسم اللغة األنكليزية و آداهبا   دار املعلمني العالية 

 ، كنا نـتطري منـها ألبتعادهـا عـن أختصاصـنا الضـيق      ) مفروضة(ليدرسنا مادة 
لذي كان قد قـدم تـواً   ا ، لكن الدكتور نوري جعفر. )الرتبية(أال وهي مادة 
دخل اىل القاعة ثم أرتقى املسـرح حيـث منصـة احملاضـر فـإذا       ، من أمريكا

ــة و     ــة و أبتســامته العذب ــه األنيق ــو أهــم    –هبيئت ــا ه ــه و   –م أســلوب كالم
بـل صـرنا مشـدودين اىل     ، حمتواه قلب توقعاتنا املتشائمة و أزاح هواجسنا

ــد   ــه   آن واحـ ــراته و شخصـ ــن أختال. حماضـ ــه   و مل يكـ ــن جمايليـ ــه عـ فـ
بــل   حمتــوى األفكــار الدميقراطيــة و اللرباليــة  ، األختصـاص فحســب    
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   ، و   ذلـك الزمـان  . الـيت تشـربت هبـا مـادة حماضـراته و نقاشـاته معنـا       
ــرن املاضـــي   ــينات القـ ــوف    ، طليعـــة مخسـ ــار املربـــي و الفيلسـ كانـــت أفكـ

نها ويطرحهـا  اليت كان الدكتور نوري جعفر ينهل م) جون ديوي(األمريكي 
علينا مبثابة فتحة مشرقة   ليل الظالم الفكري الذي كـان النظـام السياسـي    
ووكالؤه األكادمييون حيـاولون فرضـه علـى جيـل يضـج باحليويـة و النـزوع اىل        

 .التحرر من التقليدية و التبعية اجلامدة
ولألنصاف ال ميكـن أن أدعـي بـأن أفكـار الـدكتور نـوري كانـت متطابقـة         

لكنــها  ، يولوجيا اليســارية الســائدة   صــفوف جيــل اخلمســينات مــع اآليــد
) الرتبيـة (وكانـت نافـذة    ، كانت بوجه مؤكد تغرد خارج أسراب الببغـاوات 

اليت فتحهـا لنـا فريـدة   تقدميتـها إذا مـا قورنـت بـدهاليز الرتابـة والصـوانية          
  .اليت كان حيبسنا   ظالمها أكادمييون من ذوي األختصاص نفسه

ــامودار ــة   ... .ت األي ــة اىل ) ســتانفورد(و عنــد عــودتي مــن جامع األمريكي
و لعلــه . ألتقيــت بالــدكتور نــوري   مطــار بــريوت  ، ١٩٥٩الــوطن   أيلــول 

أستشف من احلوار الذي ضمنا   املطار ثم على مـنت الطـائرة املتجهـة اىل    
بغـداد مـوقفي السياسـي مـن األنشـقاق الـذي كـان قـد شـرع ببثـه مـن كــانوا            

أي بأختصــار مناهضــي اللرباليــة  ، "الوحــدويني"و" القــوميني"فون بيوصـ 
ــة ــة        ، والدميقراطي ــيين   كلي ــديم املشــورة يل حــول تعي ــربي لتق ــه ين ــإذا ب ف

وأوجــز يل األجـواء السياســية  ،   جامعــة بغـداد ) جمــال ختصصـي (الرتبيـة  
ثــم . السـائدة   قسـم الرتبيـة و علـم الــنفس يومـذاك وأحتمـال عـدم تعيـيين        

حيـث أخـذني اىل    ، عدنا علـى اللقـاء   وزارة املعـارف   اليـوم التـايل     توا
  .أخل...مكتب الدكتور صالح خالص ليطلعه على مسأليت

ــض رئــيس قســم الرتبيــة و علــم الــنفس يومــذاك    ، صــحت توقعاتــه ورف
فمــا كــان مــن الــدكتور نــوري إال أن    ، قبــويل علــى أســاس أنتفــاء احلاجــة  



 
 

و منـذ  .كليزية الذي رحب بي و مت تعييين فيهأصطحبين اىل قسم اللغة األن
ــابي      ــراق و إخنراطــي   العمــل النق ــودتي اىل الع ــة املعلمــني (ع ــي ) نقاب بق

) القائمـة املهنيـة  (الدكتور نوري حاضراً   الكلية ثم   وزارة املعارف و   
ــة         ــة و ناشــطيها طيل ــان ضــمن مرشــحي القائم ــث ك ــة املعلمــني حي   نقاب

و حينما تشرد أكادمييو و مثقفو العـراق   أعقـاب   .فيهاالسنوات اليت فازت 
و   موجـة التشـرد الثانيـة    . مل أعـد أراه  ، ١٩٦٣انقالب الثامن من شـباط  

جامعـة السـابع مـن    (اليت شهدهتا تسعينات القرن املاضي رحلـت اىل ليبيـا   
و هنــاك مسعــت أن الــدكتور نــوري موجــود     ، )أبريــل   مدينــة الزاويــة

غـري أن أخبـاره كانـت     ، ن احلـظ مل يسـعفين ألراه مـرة أخـرى    لكـ . )سبها(
تصلين بني احلني و احلني و كلها مفعمة بالتقدير لشخصه الكـريم و علمـه   

مل يســتطع إنقضــاء ســتني عامــاً علــى لقــائي   ....كــال.الغزيــر و أخالقــه العاليــة 
وبالتأكيــد  ، األول بـه أن ميحـو ذلــك األنسـان النبيـل و املثقــف مـن ذاكرتـي      

  .ذاكرة كل من عرفه من



 
 

  
  
  

  .ر ثقافة االطفالأصدقاء العالمة نوري جعفر كان يعمل   داأحد 
ميكنين أن اذهب براقصات ديغـا  . الوقت كله للموت، ال وقت للموتى(

إىل  هنـاك دائمـا صـالة مؤجلـة حتمـل بـني كلماهتـا رسـائل        . إىل معبد بوذي
بوذا الذي ربح كثريا حني ختلـى عـن القصـر كـان شـبيها مبحمـد الـذي        . ا

حني انظر إليهـا أرى   عينيهـا كرامـة    . مل يقبل أن يكون ملكا على العرب
". لقـد مـر الغـزاة   . "مل يكن املوت بالنسبة هلا إال نوعا من الـذكرى . األنبياء

 عـن مدينتـه الـيت    كان نوري الـراوي قـد حـدثين   ، قريبا من القصر العباسي
كـان يــدرك أهنــا كانــت مهــددة بــالزوال بسـبب الســد املــائي الــذي أقــيم مــن    

كان هنر دجلة أمامنا وأذكـر أن الشـمس كانـت حينـها علـى وشـك       . حوهلا
هل تصدق أنين صرت انظر إىل رسـومي كمـا لـو أهنـا ال تقـول      . "الغروب
هـو عـامل   كـان نـوري جعفـر و   " ولكن هل يقـول الرسـم احلقيقـة؟   " "احلقيقة

علـى  . "اجتماع عراقي واحدا من أعظم املشـائني الـذين عرفتـهم   حيـاتي    
مبعنـى عشـرة أبيـات مـن أبـي       "ويضيف " األقل عشرة كيلومرتات   اليوم

ميشـي برفقـة أبـي الطيـب     ) الصـاحلية (إىل ) الكريعات(من ". الطيب املتنيب
فيمـا عينـاه    كانت شفتاه تتحركان. فيكتسب اهلواء الذي مير به عطر الوحي

كـان الرجـل   . تفرتسان األماكن اليت تتبدل بتأثري اخلطوات اليت تلقيها قدماه
مفتونـا بقـوة الكلمـات    . يهذي بكلمات لو مسعها العابرون به لظنوه جمنونـا 
كانـت خزائنـه تسـتقبل    . كان يطلق العنان لشغفه بالشعر وحيـدا يطـارد قـدره   
مــن ثــروة املتــنيب الــذي   تلــك الكلمــات الــيت فارقــت معانيهــا لتصــبح جــزء 



 
 

ما من مرة تـذكرت جعفـر إال وختيلتـه نائمـا علـى وسـادة       . جلبت له احلسد
سعيدا مبوته وحيدا   ليبيـا بعيـدا عـن كـل مكـان عرفتـه       ، من شعر املتنيب

  .)بعيدا عن حقيقة امله. قدماه
   

  
  
  
  
  

                                                
  



 
 

  
  
  

لكـل مـن يعرفـه     لشـخص نـوري جعفـر    يـز املتم األيقـون  ال ميكـن نسـيان  
معــه  فبالتعامــل علــى مــن ألتقــى بــه  تــأثريه وحبفيقــه األمــر انــه كــان ومــازال 
جيمـع مـابني     بـل مـن النـدرة ان تلتقـي مبـن      وجدت فيه أنسانيه المثيـل هلـا  

ــه العاليــه العلــم والعمــل بــه هبــده الدرجــه    .وعلــى نفــس املســتوى   والراقي
بنــا كــأوالده فكــان يل  الدافئــة وأهتمامــه امتهال أنســى أســتقباله لنــا وبأبتســ 

بـالتعرف عليـه عـن     حظيـت  الـيت   ن الصـديقات مـ الشرف ان أكون واحده 
فوجـدت فيـه    بتعاملـه اخلـاص لنـا    توصفالا به حيفر   قليب مبعزة ذقرب وا
الالمثيل هلا حيث أصـبح   املنقطعه النظري حببه ورعايته وبتضحيته أبا رحيما

سـريته امـامي أستشـعر وفائـه الـدائم       وكـل مـا تـاتي    حـد األب واألم   أن وا
مبكـرا وهـي   مقتبـل     فارقـت احليـاة   بعد ان االنظري هل يتلشريكه حياته ال

 .األول عمرها لترتك   عهدتـه ثـالث ينـات صـغريات وطفـل مل يبلـغ عامـه       

                                                
  
 – 
    – 1983 
   

4- GL Noble Denton   
       

  
 

 



 
 

التواضــع ودافــئ  فهــو رجــل ودود بقلبــه رؤوف بتعاملــه وو  بداخلــه شــديد 
  ..صوصيه تامه حينما تلقاهاألحساس يشعرك خب

مـع  ..الثقـة بـالنفس وبأنفتـاح تـام حيـاورك بقلـب رحـب وبـال تكلـف          يربـي 
مل ألتق برجل مثله ابـدا وسـيبقى   نطـري    .سواء الصغري والكبري على حد

والــزوج الــو  والصــديق احلمــيم والعــامل املتواضــع والرجــل    األب العطــوف
ا يرمحــه وباجلنــه مــع   يــدأعتقــادي انــه شــخص فر .الوجــود املثــايل النــادر

  . انشاء ا حياته شريكه
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ــاخري   اال  ــدما كنــت     اســف لت ــة عــن رســالتك ولكــن عن كــي (جاب

، هامجين فايروس مسموم يبدو انه نوع شديد ما يسمى بـاالنفلونزا ) وست
بـل كانـت لـه ايضـا عـودة      ، مل يرتكين طريح الفـراش عـدة اسـابيع فحسـب    

اشــد وطــاة مــن هجومــه االصــلي فرتكــين متعبــا وجعــل قيــامي بايــة فعاليــة     
ولكـن   ، أ من املوضوع قد انتهىويسرني ان يكون اجلزء االسو، مستحيال

ــاط       ــديم النش ــة ع ــذه احلال ــرء   ه ــل ســين يصــبح امل ــي  ،   مث ــد اخربن وق
حنن حاليا   نيويـورك ولكننـا   ، بعضهم ان هذه احلالة قد تستمر ثالثة اشهر

ــذهاب اىل   ــوج (ننــوي ال ــات    ) مابــل ل ــا اعــد ترتيب بعــد ان يتحســن اجلــو وان
، اي العــام واجتاهاتــه قــد حتســنتمــن الصــعب ان نقــول ان حالــة الــر .ذهابنـا 

وعلى الرغم مـن حقيقـة   ، وعلى العموم ميكن القول اهنا سارت حنو االسوأ
ان هذه البالد هي بـال شـك افضـل مـن غريهـا فهنـاك الكـثري مـن العصـبية          
الــيت يبـــدو اهنـــا تتزايـــد واملعارضـــة احملقـــة الطبيعيـــة للشـــيوعية   الـــداخل   

دم الثقة يسهل فيه توجيه التهم الـيت  واخلارج يبدو اهنا خلقت مناخا من ع
ولـو تكلمنـا مـن    ، ال يسهل احنسارها عندما يتضح اهنا ال تقوم على اساس

الناحيـة السياســية فــاني اعتقـد ان الشــعب االمريكــي قـد نضــج منــذ انتــهاء     



 
 

احلرب الساخنة ومن املؤكد ان نزعة العزلة قـد تضـاءلت ولكـن املسـؤوليات     
رة صــحيحة وان ضــغوط احلــرب البــاردة هــي  اجلديــدة مل يــتم تعريفهــا بصــو 

وحلسـن احلـظ فاهنـا ال تصـل اىل     .بصورة اساسية توترات نامجة عـن التاكـد  
حد ان يقـول النـاس ان احلـرب املعلنـة هـي افضـل مـن احلالـة الراهنـة غـري           

ذلك ان احلـروب اليـوم مفجعـة اىل درجـة جتعـل مـن الصـعب ان        ، املؤكدة
فهو علـى  ، حمظوظ   هذا الظرف والرئيس ثرومان، يتصرف الناس هكذا

ــل  ــوم متفائ ــن قبــل       ، العم ــاته االقتصــادية م ــاجم بســبب سياس ــان يه واذا ك
املصاحل املالية الكربى فيبدو انه ما زال حمتفظا بشعبيته على العموم ويعود 

انـه واحــد منـا ويشـعر بشـعورنا وهـو امــر      ، ذلـك اىل حـد كـبري اىل املشـاعر    
بــرغم االزمــة بســبب  ، د ال يســتمرجيــد   الوقــت الــراهن ولكــن ذلــك قــ  

لقـد سـهلت احلكومـة عـودة     .وهناك مخسة ماليني عاطل كمـا تعلـم  ، البطالة
احملاربني السـابقني اىل الدراسـة ملواصـلة دراسـتهم بعـد احلـرب واصـبح عـدد         

ولكــن عــدد اخلـــرجيني   ، الدارســني اكثــر منــه   مرحلــة مــا قبــل احلــرب       
م ال جيـدون هلـم وظـائف وال    الباحثني عن عمل اصبح كبريا اىل درجة اهنـ 

ادري هل مسعت قصة الطالب الصـيين الـذي حصـل علـى الـدكتوراه مـن       
ــى وظيفــة           ــا وكــان حمظوظــا   احلصــول عل ــة املعلمــني   كولومبي كلي

اعلــم ان عقــده لــن ، ســي لتــدريس الفلســفة.جامعــة هــوارد   واشــنطن دي
نه ليرباليا فلـن  اني اخشى ان يعود اىل الصني وكو، جيدد بسبب امور مالية

ــودة   ــدراتك      .تســعده هــذه الع ــون ق ــاس يعرف وســرتى مــن خــالل ذلــك ان الن
والعمل الذي ميكن ان تقوم به وانت مؤهل لـه ولكـن مـن اخلطـأ ان تعتمـد      

) بـود (لست ادري ما اذا كنت علمت شيئا حـول الـدكتور  .على امال ومهية
، الدفهـو مـا زال   كينسـفيل فـ    ، ولكين اظن انك ستسعد ان تسمع عنـه 

ولديــه بيــت يســكنه ، حيــث ان ابنتــه الســيدة بــراون متــارس التــدريس هنــاك 



 
 

والن صــحته ليســت علــى مــا يــرام فقــد خضــع  ، وحيصـل فيــه علــى الرعايــة 
للعناية الطبية واصبح على درجـة مـن الصـحة تؤهلـه ملغـادرة املستشـفى اىل       

وتقــاريره الطبيــة تتحــدث عــن حتســنه ولكــن احــدا ال جيــرؤ علــى ان    ، بيتــه
طالبا متحمسـا يـاتون اىل    ٥٠وله فصل دراسي يضم ، ن مبالغا   االمليكو

بيــت الســيدة بــراون لتلقــي حماضــراته وهــو يضــطجع علــى اريكــة واجلميــع   
  .مرتاحون

  خالص متنياتي
  .صديقك احملب



 
 

  



CREATIVITY AND BRAIN MECHANISMS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 

 



 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

، العضـو   جـامعتكم  ، ب طلب الدكتور نـوري جعفـر  أكتب لكم حس
. الذي يقضي حالياً بعـض الوقـت كربوفسـور زائـر   قسـمنا جبامعـة شـفيلد       

إنه لسرور عظيم أن يكون الربوفسور جعفر بيننا وقد استفدت أنـا وزمالئـي   
بصورة كبرية من بعـض النقاشـات املـثرية معـه لكـن أسـفي الوحيـد أنـه مل         

  .ء فرتة أطوليعد ممكناً له البقا
استقر الدكتور جعفر   بلد وثقافة خمـتلفني بسـرعة كـبرية وبـدأ حـاالً      

وكنـت متـأثراً ال بالسـرعة فحسـب بـل أيضـاً       . بالعمل اجلـاد   مشـروع حبثـه   
بالطريقــة احملرتفــة الــيت أقبــل هبــا علــى العمــل بدراســاته   اإلبــداع وآليــات   

ــوم   املكتبــ    .الــدماغ ــة   كــل ي ــات  قضــى ســاعات طويل ة وهــو يقــرأ األدبي
  الوقـت نفسـه جنـح    . املتعلقة باملوضوع وهو يراجعهـا ويقيمهـا تقييمـاً نقـدياً    



 
 

.   كتابة خمطوطة   غاية الثراء عن هذا املوضوع وقد قرأهتا ببالغ السرور
من الواضح أن الربوفسور جعفر لديـه فهـم ممتـاز لإلصـدارات املتعلقـة وأدى      

ــد   ــري قـ ــدا   حتضـ ــة جـ ــذه    وظيفـــة قيمـ ــق هبـ ــادة الـــيت تتعلـ ــن املـ ر وافـــر مـ
ــود إىل        .املســألة ــذا العمــل حــني يع ــن نشــر ه ــتمكن م ــل أن ي حيــدوني األم
وقد أشرت له سابقاً بأني سأكون ممتناً له ببالغ االمتنـان إذا مـا مسـح    .العراق

أو   األقـل الرتويـج    .يل باحلصول إن أمكن على نسـخة منـه لغـرض نشـره    
  .له بشكل منسوخ
السعادة لو أن الدكتور جعفر قضى فـرتة الحقـة كربوفسـور    سأشعر ببالغ 

  .زائر   قسمي و إذا ما حتقق ذلك   املستقبل
  املخلص لكم

  كيفن كونويل
  

  اجلمعية الوطنية لألطفال املوهوبني 
  ١٩٧٥شباط  ١٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  

 
  

دوني األمـل  انا   غاية السرور للرتحيب بك عضوا   هذه اجلمعية وحي
اعــرف بأنــه جيــب أن نتبــادل املنفعــة   .  انــك ســتجد عملنــا ينــال اهتمامــك  

باســتمرار االتصــال معـــك   ضــوء الدراســـة الــيت أجنزهتـــا والــيت تتعلـــق      
  .باألطفال املوهوبني وباألخص   جمال اإلبداع واليات الدماغ

دن الذي سيعقد   لنـ »املؤمتر العاملي«آمل كثريا بأنك تستطيع أن تقصد 
وهـو األول مـن نوعـه كمـا سـرتى مـن النشـرة املرفقـة والــذي         .  شـهر أيلـول  

  .سيعقد بالتعاون مع حكومتنا
ونأمل بأنه سيؤدي إىل سلسـلة أخـرى مـن املـؤمترات   بلـدان خمتلفـة       
وهلذا السبب سيكون ذا أمهيـة كـبرية اذا مـا حضـره شـخص مثلـك يهـتم        

  .يةباألطفال املوهوبني هذه املؤمترات منذ البدا
وسـنكون حمظــوظني   تـامني بعــض اخلــرباء الرئيسـيني لفهــم حاجــات    

  .األطفال املوهوبني
  
  

  املخلص لكم 
هنري كوليس                                                                    

  إىل الربوفيسور نوري جعفر كلية الرتبية
  .العراق/بغداد/ الوزيرية



 
 



 
 

  
  
  

 
  

 
، بغـداد ، دار الشـؤون الثقافيـة  ، نوري جعفـر ، التاريخ جماله وفلسفته-١

  .٢٠٠٧، الطبعة الثانية
ــوطن      -٢ ــادية   الـ ــة االقتصـ ــال التنميـ ــة   جمـ ــات الرتبويـ دور املؤسسـ

 .١٩٨٣، بغداد، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، نوري جعفر، العربي
ــا  -٣ ــورة مقــدماهتا ونتائجه ــوري جعفــر –الث ــة بغــداد  ، ن ــة  ، طبع مطبع

  .م١٩٥٨الزهراء 
، بغـداد ، مطبعـة الزهـراء  ، نـوري جعفـر  ، جون ديوي حياته وفلسـفته -٤

١٩٥٤. 
ــرتاث العربــي االســالمي   -٥ ، اراء ومواقــف تربويــة ونفســية صــائبة   ال

 .م١٩٨٢، بغداد، دار الرشيد للنشر، نوري جعفر
 .١٩٥٨، بغداد، مطبعة الزهراء، نوري جعفر، املبادئ والرجال-٦
ــة وجــذورها        -٧ ــنيب اصــوهلا الدماغي ــي الطيــب املت االصــالة   شــعر اب

مطبعــــة ، نــــوري جعفـــر ، االجتماعيـــة   ضـــوء فســــلجة بـــافلوف   
 .م١٩٧٦، بغداد، الزهراء

مطبعـة  ، نـوري جعفـر  ، ٢ج، طبيعة االنسان   ضوء فسلجة بافلوف-٨
 .م١٩٧٧، بغداد، الزهراء



 
 

نـوري  ، الجتماعيـة والرتبويـة  التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه ا-٩
ــر ــغرية ، جعفـ ــة والفنـــون  ، املوســـوعة الصـ ، منشـــورات وزارة الثقافـ
 .م١٩٧٨، بغداد

دار الرشـيد  ، نوري جعفـر ، اجلوانب السايكولوجية   ادب اجلاحظ-١٠
 .م١٩٨١، بغداد، للنشر

11-Dewey، John: Art as Experience، New York، Minton 

Plekanon،Art and Social Life،Moscow،Foreign Languages 

Publishing، no date 
 ١٩٧١، مطبعة التومي/الرباط-، نوري جعفر، اللغة والفكر-١٢
صـلي  تعريفات أساسـية  إعـداد سـامي أمحـد املو    / الباراسايكلوجي-١٣

  .١٩٨٦/ط دار الشؤون الثقافية/
منشـــورات مكتبـــة ، ٢نـــوري جعفـــر ط، –الفكــر طبيعتـــه وتطـــوره  -١٤

 .م١٩٧٧، التحرير
 ، بغـــداد–مطبعـــة الزهــراء   -)ع(فلســفة احلكـــم عنــد اإلمـــام علــي    -١٥

  .نوري جعفر. د -١٩٥٧
بغـداد دار الشـؤون    -طبيعة النوم واألحالم   ضـوء علـوم الـدماغ     -١٦

 .م١٩٨٦الثقافية العامة املوسوعة الصغرية 
بغــداد مكتبــة التحريــر  ، طبيعـة اإلنســان   ضــوء فســلجة بـافلوف   -١٧

 . دار إحياء الرتاث العربي، م ط١٩٧٨، ٢ط ١ج
، كتابان بني اجلاحظ وجورج برناردشـو وجـائزة نوبـل   ، نوري جعفر -١٨

 .م١٩٩٠، بغداد، املوسوعة الصغرية، دار الشؤون الثقافية العامة
وزارة  ، آفاق تربوية رحبة   الرتاث العربي اإلسالمي مـع آخـرين   -١٩

  .الدكتور نوري جعفر. م١٩٨٧الرتبية 



 
 

ـــ  -٢٠ املوســــــوعة ، نـــــورري جعفـــــر  ، ب بـــــني القلـــــب والــــــدماغ  احلــ
  ١٩٨٧، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، )٢٩٠(الصغرية

مؤسســة عــالء ، ١ط، مليــاء أديــب منــذر: ت ، االمــري، ميكيــافيلي -٢١
  ٢٠٠٦، سوريا، الدين للطباعة والتجارة

  
 

  .دراسة، شعربني العلم والفن مبا فيه ال، الدكتور نوري جعفر -١
 السنة الثالثة – ١٩٧٨ -أيار   -٩جملة آفاق عربية العدد  -٢
 السنة الرابعة – ١٩٧٩ –حزيران  -١٠جملة آفاق عربية العدد  -٣
  السنة اخلامسة-١٩٧٩-تشرين األول-٢جملة آفاق عربية العدد   -٤
ــدماغ   -٥ ــات الـ ــداع واليـ ــر ، االبـ ــوري جعفـ ــاق   ، نـ ــور   افـ ــال منشـ مقـ

  .١٩٧٨شباط، ٦العدد ) دورية(عربية
، كـانون االول ، السنة اخلامسـة عشـرة  ، العدد السابع، جملة الثقافة -٦

١٩٨٧  
  

 
مقـال  ، نـوري جعفـر  ، علم نفـس اخلـوارق  ، ظواهر سايكولوجية غامضة
  .٣ص ، االثنني، ٢٠/٥/١٩٨٥بتاريخ، بغداد، منشور   صحيفة اجلمهورية

  
  
  
  



 
 

  
  



 
 

  
  
  

  المؤلف في سطور
  
 ندسة كهربائيةبكالوريوس ه -١
ــورس   االدارة والقيــادة ودراســة اتمــع مــن معهــد الدراســات        -٢ ك

  االسرتاتيجية   بريوت 
 عضو االحتاد العام لالدباء والكتاب العراقيني -٣
 عضو نقابة الصحفيني العراقيني -٤
 عضو نقابة املهندسني العراقيني -٥
 عضو معهد الدراسات االسرتاتيجية العراقية   بريوت -٦
   ااالت االدبية والفكرية النهضوية كاتب وباحث -٧
لدي عشـرات الدراسـات والبحـوث املنشـورة   الصـحف واـالت        -٨

 العراقية والعربية 
ينشـــر دراســـاته   جمـــالت املـــورد واالقـــالم العـــراقيتني احملكمـــتني   -٩

وجملـة مـدارك الفكريـة وجملـة الشـرارة الثقافيـة وعـدد مـن اــالت         
 .الثقافية االخرى

ــه مقالــ  -١٠ ــة    لدي ــة االجنبي ــة الثقاف ة مرتمجــة   الفكــر منشــورة   جمل
 .احملكمة

قدم عدد مـن احملاضـرات الفكريـة   االحتـاد العـام لالدبـاء والكتـاب         -١١
ــة      ــات االجتماعيــ ــوطين للدراســ ــز الــ ــرة واملركــ ــراقيني   البصــ العــ



 
 

وعدد من احملافل واملؤمترات احمللية والدولية كان منـها مـؤمتر    .والتارخيية
 . م٢٠٠٦العاملي   ايطاليا روما  امليدلينك

 :                       له جمموعة دراسات منها -١٢
  .دراسة مقارنة»القران وكنزا ربا«دراسة بعنوان    
 »اخوان الصفاء فلسفة   عمق التاريخ«دراسة بعنوان  - أ
  »دراسة مقارنة«البوذية واالسالم   - ب
 ية االديان وقدرهتا على اختزال املفهوم املؤسس لالنسان  - ج
 .دراسة حول الزنج  - ح
ــوان    - خ ــات الزمــان واملكــان  «دراســة بعن ــتكلم عــن   »البصــرة ومجالي ت

 .هنضة مدينة وكيفيتها
 دراسة حبلقات ...النظرة اىل املوروث والقدرة على التقدم  - د
 االخالق وواقعها   اتمع العراقي  - ذ
 دراسة فكرية نقدية  ...عزيز السيد جاسم والنظرة القومية  - ر
 ادي الرافدين االهلة   بالد و  - ز
عشرات القراءات والدراسـات الفكريـة املنشـورة وغـري املنشـورة         - س

 .الصحف واالت العراقية والعربية
 .دراسة حول االهوار العراقية معايشة فعلية  - ش
 .التسامح   اتمع العراقي  - ص
 .عمائم ليربالية   ساحة العقل واحلرية دراسة نقدية  - ض
جعفــر والــدكتور علــي     عشــرات الدراســات عــن الــدكتور نــوري       - ط

 .الوردي



 
 

دراسات حـول مفهـوم التصـدع العظـيم وواقـع النهضـة مـن خـالل           - ظ
 .وجوده

 .دراسات حول النهوض بواقع املراة  - ع
  .شهادة تدريب من مركز املسلة للتنمية البشرية حول الالعنف - ١٣
شـــهادة تـــدريب مـــن منظمـــة جســـر اىل االيطاليـــة حـــول حقـــوق      -١٤

 االنسان
  ة   البصرة مؤسس مجاعة العنف العراقي -١٥
 

 
مـع اخـرين  عـن مؤسسـة مصـر       »علي الوردي واملشروع العراقـي  «  -١

  ٢٠٠٩، القاهرة، مصر، مرتضى للكتاب العراقي
عــن معهـــد  .مــع اخــرين  /صــراع املركزيــة والالمركزيــة   البصــرة       -٢

 ٢٠١٠، الدراسات االسرتاتيجية   بريوت
دار ، مـع اخـرين  ، اتمواقـف وشـهاد  ... االستاذ الدكتور عنـاد غـزوان   -٣

  ٢٠١٠، عمان، دجلة للنشر
  

 
  .التنمية وواقعها االممي   سلم النهضة -١
 اليات حترير الفكر وتوجيهه حنو التنوير    -٢
قـراءة نقديــة   ...مصـطفى مجـال الــدين مجـال الطــرح والقـوة الشــعرية     -٣

 .  ديوان نبات قلب



 
 

 .دراسة حول فلسفة شعر الربيكان  -٤
 دراسات   الفكر النهضوي احلديث -٥
 اليات هنضة اتمع عرب السلوكيات النهضوية  -٦
 .نوري جعفر وثائق غري منشورة -٧
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