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ان الر�ؤية التي تبناها الدكتور نوري جعفر 
�املتمثلة بال�صعوبات الكثرية �الكبرية يف 
ال�صناعية  الد�ل  من  التكنولوجيا  ا�صترياد 
غري  �مبوا�صفات  باه�صة  با�صعار  املتقدمة 
باق�صي  ال�صتخدامها  �ذل��ك  احيانا  مالئمة 
مهياأة  غري  ب�صرية  بكوادر  ال�صرعة  من  حد 
التهيئة التكنولوجية الكاملة �تطبيقها على 
من  لها  مهياأ  غري  االخ��ر  هو  زال  ما  جمتمع 

الناحية ال�صايكولوجية.
اجتماعية  ق�صايا  ن��واج��ه  ان��ن��ا  ه��ذا  معنى 
����ص��اي��ك��ول��وج��ي��ة ك���ب���رية ب��اال���ص��اف��ة اىل 
باهظة  ب��ا���ص��ع��ار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ص��ت��رياد 
جراء  ن��ورده��ا  التي  ال�صلبيات  ه��ذه  ج��دا. 
للتكنولوجيا  �املبا�صر  الكبري  اال�صتهالك 
متخلف  جمتمع  على  �تطبيقها  الغربية 
ب�صرية  �بامكانيات  �ثقافيا  تكنولوجيا 
مدربة تدريبا حمد�دا من الناحيتني الكمية 
�النوعية متثل كارثة كبرية على املجتمعات 
اجلهات  هذه  فان  ثانية  جهة  �من  العربية 
امل�����ص��درة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ت�����ص��ت��خ��دم هذه 
التكنولوجيا كورقة �صاغطة اقت�صادية على 
الد�ل امل�صتفيدة اي انها �صركات احتكارية 
كربى ت�صعى للح�صول على ارباح فاح�صة. 
كما ت�صعى اي�صا  ل�صمان احل�صول على تلك 
الزمن عن طريق  من  لفرتة طويلة  االرب��اح 
بال�صيانة  �ال��ق��ي��ام  �الت�صغيل  الت�صدير 
هذه  ان  ح��ي��ث  امل�������ص���درة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�صركات ال تبني كيفية �صيانة اجهزتها اذا 
مهند�صيها  طريق  عن  اال  لل�صيانة  احتاجت 
فرتة  لديها  ت�صتمر  مم��ا  �عمالها  �فنييها 
احل�صول علي االرباح الكبرية �هذه ر�ؤية 
نه�صوية كبرية عمل عليها نوري جعفر نرى 
تطبيقاتها على ار�ض الواقع، حيث ا�صتمعت 
اىل �زير الكهرباء العراقي يف ظل حكومة 
�حيد  املالكي:كرمي  نوري  ال��وزراء  رئي�ض 
�صركة  م��ع  التعاقد  اردن���ا  اننا  �صرح  حيث 
متكاملة  ك��ه��رب��اء  حمطة  لن�صب  هيتا�صي 
معهم  التعاقد  منا  اراد�ا  �لكن  العراق  يف 
�تبديل  كادر �صيانتها  يكون  ان  على  اي�صا 
كادر  علي  كله  م�صتقبال  املحطة  م�صتلزمات 
عراقي  مهند�ض  اي  تدريب  �ع��دم  هيتا�صي 
للعمل يف املحطة مما يدلل كالمنا هذا علي 
�صحة ما ذهب اليه نوري جعفر �حداثة ما 
�صنة �ما  اكرث من 30  قبل  افكار  من  اطلقه 

زالت افكاره حية بيننا اليوم.
جعفر  ن��وري  الدكتور  تو�صيات  من  كذلك 
التي يريد من خاللها تطوير البحث العلمي 
التكنولوجيا  على  للح�صول  �ال��رتب��وي 

املطلوبة هي:
العلمي  ال��ب��ح��ث  م��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ق��وم  ان   ����  1
العربية  االق���ط���ار  يف  ال��ب��ح��وث  �م���راك���ز 
الرتبوية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع  �ب���ال���ت���ع���ا�ن 
�صاملة  بدرا�صة  اجلامعات  ال�صيما  االخ��رى 
جمال  يف  املتقدمة  ال���د�ل  خل��ربة  �عميقة 
التاريخية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لتفادي  �ذلك  �ال�صلبي  االيجابي  بجانبيها 
تلك  فيها  �قعت  التي  االخطاء  يف  الوقوع 

الد�ل يف فرتة تاريخية �صابقة.
التكنولوجيا  ن��ق��ل  عملية  ت��ت��م  ان  ي��ج��ب 
اد�ات  ن��ق��ل  ن��ت��ج��ن��ب  �ان  �ت���ط���وي���ره���ا 

تكنولوجية قدمية الطرازات ا� ان ن�صتورد 
�باهظة  ج��دا  متقدمة  تكنولوجية  اد�ات 
للعن�صر  بالن�صبة  الرتكيب  �معقدة  الثمن 
الب�صري املتوافر لدينا الذي ي�صتخدمها،�اال 
على  مب�صطة  تكنولوجية  اد�ات  ن�صتورد 
التاريخية  مرحلتنا  ت��الئ��م  ان��ه��ا  ا���ص��ا���ض 
تقدمنا  امكانيات  اىل  النظر  د�ن  الراهنة 
يف امل�صتقبل.نوري جعفر قد نظر اي�صا اىل 
مو�صوع التنمية امل�صتدامة من خالل كل ما 
طرح �صابقا من افكاره قبل ظهوره بع�صرين 
�صنة �اي�صا اراد من الد�لة كتحقيق جانب 
بعدم  البيئة  تنموي من خالل احلفاظ على 
ا�صترياد اد�ات تكنولوجية من خ�صائ�صها 
تلويث البيئة �ان نتوخي الدقة يف اختيار 
مواقع اقامتها �ت�صغيلها كما ا�صتخدم كلمة 
�))التوزيع  ال��ن��ظ��ي��ف��ة((  ))ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
انه  على  يدلل  مما  النظيف((  التكنولوجي 
للتنمية  كا�صا�ض  البيئة  بتنمية  مهتما  كان 
امل�صطلحني  ا�صتخدم  ان��ه  علما  املجتمعية 
با�صتخدامهما  ا�ىل  كانطالقة  الذكر  اآنفي 
حيث ان هذين امل�صطلحني مل ي�صتخدما من 

قبله على حد�د علمنا.
البالد  يف  التنمية  قا�ض  جعفر  ن��وري  اذن 
امل�صتدامة  التنمية  ا���ص��ا���ض  علي  العربية 
للموارد الب�صرية يف جميع قطاعات التاهيل 
املكثف  التوظيف  �العمل �االنتاج، �حجم 
�العلوم  �التكنولوجيا  العلمي  �البحث 
الع�صرية،�قد دلت جتارب التنمية الناجحة 
التعليم  ان  ع��ل��ى  ال���ع���امل  د�ل  ج��م��ي��ع  يف 
اجليد،  ال��ت��دري��ب  ا�  �االع�����داد  ال��ع�����ص��ري 
�االدارة احلديثة هي التي ترفع ب�صكل بارز 

ن�صبة الدخل الفردي �القومي. 
نوري  ين�صى  ال  مو�صوع  اي  �يف  �دائ��م��ا 
لالفادة  التنويري  جانبه  يف  ال��رتاث  جعفر 
منه يف جانب التنمية �التعليم �كانه يريد 
ان يقول ايها العرب ان ما�صيكم مباحمل من 
اف�صل من حا�صركم  بع�ض اخل�صائ�ض هو 
ح���وادث  م��ن  ي��ذك��ره  م��ا  �م���ن جملة  بكثري 
التنموي  التنويري  تاريخية تهتم باجلانب 

هي احلادثة التالية: 

في قضية االنهماك العلمي 
القراءة  يف  منهمكا  ك��ان  �صحنون  اب��ن  ان 
االي��ام اىل ان حان موعد  �الكتابة يف احد 
الع�صاء فجاءته جاريته بالع�صاء فقال لها :يا 
ام مدام انا م�صغول عن الع�صاء مبا انا فيه. 
فوقفت �صامتة على راأ�صه فلما طال انتظارها 
كله. الطعام  علي  اتت  ان  ايل  تلقمه  اخ��ذت 
ان  اىل  حاله  على  هو  �ا�صتمر  �ان�صرفت 

ا�راقه  فطوى  ال�صبح،  ل�صالة  امل��وؤذن  اذن 
ي��ا ام م��دام ه��ات االن م��ا عندك من  �ق���ال: 
�صيدي. ي��ا  اي��اه  اطعمتك  فقالت:  الع�صاء. 

اخرى  �ح��االت  بذلك  �صعرت  ما  �الله  فقال 
مهمة  جعفر  ن��وري  يذكرها  �كثرية  طريفة 
تدل على اثر االنهماك يف العمل العقلي يف 

رفع م�صتوى ثقافة املرء.
ن�����وري جعفر  ف����ان م��ط��ال��ب��ات  �ب���ال���ت���ايل 
باالنغما�ض العلمي �من خالل التاريخ تاأخذ 
ر�حيا  عمال  تتطلب  ج��دا  �ا���ص��ع��ة  م��دي��ات 
املارة  �صحنون  ابن  حادثة  يف  كما  م�صتمرا 
الذكر،�العالمة نوري جعفر �قع يف م�صاألة 
ا�صا�صية ينبغي اال�صارة اليها �هو انه تكلم 
عن مو�صوع التنمية �املوؤ�ص�صات الرتبوية 
يف العامل العربي ككل �مل ياأخذ باحل�صبان 
خ�صو�صية كل بلد عربي فيما يخ�ض م�صاألة 
فيه. الرتبوية  املوؤ�ص�صات  �د�ر  التنمية 
فكان لزاما عليه ان ياأخذ هذه اخل�صو�صيات 
املت�صابه  يجد  االق��ل  على  العربية  للبلدان 
يطلق  ان  ال  البع�ض  بع�صها  بني  �املختلف 
املوؤ�ص�صات  ����ص��ع  ح��ول  كاملة  تعميمات 
فعل  كما  ككل  العربي  العامل  يف  الرتبوية 
يف ارائه الواردة يف هذا الف�صل �لكن تبقى 
هذه االآراء ا�صا�صية يف عملية النهو�ض التي 
الكثري  اقتفاء  �ينبغي  املجتمعات  ترجوها 
التنفيذ  مو�صع  ���صعها  ه��ذه  االآراء  م��ن 
لتحقيق نه�صة ا�صا�صية يف عمل املوؤ�ص�صات 
ايجاد  ثم  �من  العربي  العامل  يف  الرتبوية 
ا�صا�صية  �تنمية  مرجوة  اقت�صادية  نه�صة 

يف هذا املجال.

العراقيون أمام الدستور
الد�صتور  من  فقرات  جعفر  ن��وري  يعر�ض 
�منها  امللكي  العهد  يف  املكتوب  العراقي 
الفقرة ال�صاد�صة :ال فرق بني العراقيني امام 
�الدين  القومية  يف  اختلفوا  �ان  القانون 
باحلريات  املتعلقة  امل���واد  �ي��ذك��ر  �ال��ل��غ��ة 
�االجتماع  �الن�صر  ال��راي  اب��داء  حرية  من 
�تاليف اجلمعيات �االن�صمام اليها �يركز 
كثريا على عر�ض فقرات الد�صتور �ذلك النه 
عن  عبارة  هي  كوثيقة  الد�صتور  ان  اعترب 
االمة،  عليها  تتفق  مبادئ  ا� جمموعة  مبداأ 
الد�صتور مركزا  �عر�ض نوري جعفر مواد 
احلريات  بجوانب  املتعلقة  املواد  علي  فيها 
�مواد  احلريات  هذه  ��صيانة  ال�صخ�صية 
امل�صا�اة بني كل العراقيني �ال�صيادة لالمة 
يركز  ان  ذلك  �راء  من  مبتغيا  نف�صها.  علي 
تخ�ض  التي  امل��ب��ادئ  ج��وان��ب  على  املتلقي 
باب  من  �يعر�ض  اال�صا�صية.كما  احلريات 

ال����ذي ��صعته  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  امل���ب���ادئ 
التي  احلقوق  هذه  على  �يركز  االمم  هيئة 
امل�����ص��ا�اة �احل���ري���ات، �مم��ا مييز  تخ�ض 
ق����راءة ن���وري جعفر ه���ذه ان���ه ي��ق��ارن بني 
الد�صتور  ت�صمنها  التي  النظرية  امل��ب��ادئ 
العراقي امللكي ��ثيقة االمم املتحدة �بني 
انهم  يدعون  من  �ت�صرفات  العملي  �اقعها 
يحملونها من ذ�ي النفوذ �هذا ما �صندخل 

يف تفا�صيله فيما بعد من هذا الف�صل.
�املبداأ يف نظر نوري جعفر كالكائن احلي 
يبداأ  �ان��دث��اره  ��صعفه  ن�صو�ؤه  حيث  من 
�صعيفا فاذا كتب له الن�صر ��صادفته ظر�ف 
�انت�صر  من��ا  مالئمة  �عاملية  حملية  عامة 
الناحية  فاملبادئ تظهر �صعيفة من  �ازدهر 
املادية لي�صت لدى ا�صحابها ا� حملتها قوة 
مادية كبرية يف الرجال ا� ال�صالح ا� املال 
بالن�صبة خل�صومهم لن�صرها بني النا�ض �لهذا 
التب�صري بها  جند حملتها ي�صتند�ن لغر�ض 
يف هذه املرحلة من مراحل ن�صاطهم املادي 
�املناق�صة  النظري  املنطق  على  �الفكري 
املبادئ  �خطل  مبادئهم  بوجاهة  �االقناع 
املبداأ  ايل  الدعوة  �تت�صع  ينا�ئونها  التي 
ال��زم��ن كلما ك��رث ع��دد املوؤمنني  اجل��دي��د م��ع 
املبداأ  ح�صاب  على  بالطبع  ذل��ك  �ي��ت��م  ب��ه. 
ينا�ئونه ف�صعف احدهما معناه قوة  الذي 
فانه  اجلديد  للمبداأ  البقاء  كتب  فاذا  االخر. 
�موؤيد�ن  اتباع  له  ي�صبح  ان  بعد  ينتقل 
الثانية: �ي�صميها نوري جعفر  اىل املرحلة 
))مرحلة اال�صتناد ايل النار �احلديد (( �هي 
ت�صمية خطرية جدا اذا ما قارناها باال�ص�ض 
ال�صيف  قوة  اأي  االدي��ان  عليها  ن�صاأت  التي 
�ال�صالح.�هذا يعني انه ينتقل ايل املرحلة 
�يتوقف  امل�صلحة  امل��ادي��ة  ال��ث��ان��ي��ة،ال��ق��وة 
القوة  �صعف  على  املرحلة  هذه  يف  جناحه 
له  كتب  ف��اذا  البقاء  تنازعه  التي  القوى  ا� 
الظفر فان ذلك يوؤدي اىل تقوية االقلية التي 
االقلية  تلك  �معنوية،  مادية  تقوية  حتمله 
اجلديد  باملبداأ  االميان  �حدة  جمعتها  التي 
ا� �حدة امل�صالح امل�صرتكة التي تتمثل يف 
�القلم  بال�صيف  �فكريا،  ماديا  عنه  الدفاع 
اكرثية  عنه  تنبثق  ال��ذي  االم��ر  �الل�صان، 
ا� رهبة �تتكرر  الزمن رغبة  تابعه مبر�ر 
املرحلتان االآنفتا الذكر بالتتابع اذا ما حا�ل 
ا�صحاب املبداأ اجلديد اخلر�ج عن احلد�د 
اجلغرافية للموقع الذي ن�صاأ ذلك املبداأ فيه، 
�هنا ي�صع نوري جعفر مقارناته اخلطرية 
املرحلتني  اجتاز  اال�صالم  ان  اعترب  عندما 
�الوا�صع  املحلي  النطاق  يف  الذكر  االنفتي 
الدميقراطية  �اج����ت����ازت  ال�������ص���واء  ع��ل��ى 

�ال�����ص��ي��وع��ي��ة امل��رح��ل��ت��ني امل���ذك���ورت���ني يف 
النطاق املحلي �اجتازتا املرحلة اال�ىل يف 
النطاق العاملي، �هما االنفي املرحلة الثانية 
فبالتايل  الكبري.  الوا�صع  النطاق  ه��ذا  يف 
جعفر  ن��وري  ر�ؤي��ة  ح�صب  النا�صئة  املبادئ 
يقومها  ف�صيئا  �صيئا  تقوى  ثم  �صعيفة  تبداأ 
من هو منتفع من املبادئ ال�صابقة �يحتنها 
من هو �صينتفع باملبادئ اجلديدة ��صرعان 
الظفر  كتب  ما  اذا  القدمية  املبادئ  تنهار  ما 
املفا�صلة  عن  النظر  بغ�ض  اجلديد  للمبداأ 
بني القدمي �اجلديد �بغ�ض النظر كذلك عن 
الناحية  ا� عدم �صالمته من  �صالمة اجلديد 

العملية.
اجلوانب  اىل  جعفر  ن���وري  ي��ع��ر���ض  ك��م��ا 
النف�صية يف حالتي الثواب �العقاب ��صرب 
ي�صتند  التي  �احل��رب  ال�صلم  اثناء  االمثال 
املبادئ  ا�صحاب  اال�صا�ض  حيث  م��ن  اليها 
اجلديدة ا� املب�صر�ن بها يف اال�صالم فيذكر 
القراآن �كذلك  ال��واردة يف  اآيات العقاب  كل 
تدل علي  التي  االآي��ات  الثواب �كذلك  اآي��ات 
جوانب  �يعتربها  المتها.  �لب�ض  احل��رب 
اخلوف  ن����وازع  ا�صتثمرت  بحته  نف�صية 
العقاب  ط��ري��ق  ع��ن  �اح���د  ان  يف  �االم����ل 

�الثواب لالفراد الذين تناجيهم.

سلوك الجنس البشري
�يربط نوري جعفر ربطا مهما بني املبادئ 
القائمة  لال��صاع  اال���ص��الح  اىل  �ال��دع��وة 
فو�صيلة  امل��ب��ادئ  حملة  مبقايي�ض  الفا�صدة 
املبداأ  طريق  ع��ن  الفا�صد  املجتمع  ا���ص��الح 
��صيلة  ع��ن  ك��ث��ريا  تختلف  ال��دمي��ق��راط��ي 
ا�صالحه عن طريق ال�صيوعية اأي ان املبادئ 
ذات اهداف عامة متقاربة من حيث اال�صا�ض 

غري انه ال تتفق دائما يف الو�صائل.
تغيري  ق�صية  ان  جعفر  ن���وري  يعترب  كما 
بع�ض املبادئ القائمة يف الد�لة كالد�صاتري 
�بع�ض القوانني من اجل اال�صالح لال��صاع 
ا�صا�صي ��صر�ري،�كامنا  امر  لهو  القائمة 
هو يناغم مرحلتنا احلالية،فال �صري ان يغري 
القوانني  بع�ض  ا�  الد�صتور  فقرات  بع�ض 
املهمة  اال�صالحات  بع�ض  ار�صاء  �صبيل  يف 
يف البالد �اال نبقى على اال��صاع الفا�صدة 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ح��ج��ة ع���دم ا���ص��ت��ط��اع��ت��ن��ا تغيري 
تعديل  جوانب  لبع�ض  الد�صتور.�يعر�ض 
من  التعديل  لهذا  �مل��ا  االمريكي  الد�صتور 
م��ن احلريات  اك��رب  ق���درا  ات���اح  اهمية الن��ه 
منه  ع�صرة  التا�صعة  امل���ادة  تعديل  �منها 
يف عام 1920م �فيها ادخل حق امل��راأة يف 
الت�صويت النتخاب اع�صاء جمل�ض النواب.

اجلوانب  ع��ن  يبحث  جعفر  ن���وري  ان  ث��م 
التطبيقية للمبادئ �يحث على ايجادها �اال 
تكون املبادئ هي عبارة عن حرب على �رق 
�صلوك  يف  التاثري  هو  ايجادها  من  فالغاية 
�املحكومني  احل��اك��م��ني  الب�صري  اجلن�ض 
ن�صو�صها.  تطبيق  طريق  عن  ال�صواء  على 
انه  ن��ق��ول  ان  اال���ص��ا���ض ميكننا  ه��ذا  �ع��ل��ى 
يف  ال�صمو  من  بلغت  مهما  للمبادئ  قيمة  ال 
الواقعية  الناحية  من  النظرية  حمتوياتها 
فئة  تتبناها  ان  امل��ب��ادئ  لتلك  يت�صن  مل  اذا 
النا�ض نظريا �عمليا. كما ي�صري نوري  من 

تتعلق  مهمة  �صايكولوجية  ا���ص��ارة  جعفر 
املجتمعات  لبناء  كاأ�صا�ض  االن�صان  ببناء 
ن�صخها  ان  ن�صتطيع  امل���ب���ادئ  ان  �ه���ي 
الذين  ل��الط��ف��ال  ت��غ��ذي��ت��ه��ا  ع���رب  للمجتمع 
الكبار  مبقايي�ض  تفاهتهم  بحكم  ين�صاأ�ن 
مز�دين  �املعنوية  امل��ادي��ة  الناحيتني  من 
غر�ض  اما  اجليد  للمبدا  اخل�صوع  مبر�نة 
اخالقيات  على  املعتادين  الكبار  يف  املبادئ 
من  الكثري  يتطلب  ام��ر  فهذا  معني  جمتمع 
االفراد  �صلوك  مالحظة  �ينبغي  املجهود. 
اجلديدة  باملبادئ  ت�صربهم  علي  دالة  كداللة 
جعفر  ن��وري  �ينبه  بها،  التزامهم  �م��دي 
ان�صوى  للمبداأ اجلديد  الن�صر  اذا كتب  انه 
حت��ت ل��وائ��ه )ب��اال���ص��اف��ة اىل امل��وؤم��ن��ني به 
امي���ان���ا ���ص��اف��ي��ا( ب��ع�����ض ال��و���ص��ول��ي��ني ا� 
ا�  القدمية  مل�صاحلهم  حفظا  االنتهازيني 
كما  جديدة  مغامن  ك�صب  يف  باالنتفاع  امال 
ان ه���وؤالء االن��ت��ه��ازي��ني ي��ك��ون��ون م��ن اكرث 
ل�صمان  اجلديد  املبداأ  على  حمافظة  النا�ض 
جمتمعية  ���ص��راع  ح��االت  فتبداأ  م�صاحلهم 
علي  حفاظهم  بدعوى  النا�ض  �ب��ني  بينهم 
يختلفون  ال  فهم  �بالتايل  اجلديدة  املبادئ 
�يعلق  ال��ق��دمي.  ال��ع��ه��د  م��ن  �صابقيهم  ع��ن 
نوري جعفر على هذه امل�صاألة قائال مبا ن�صه 
))فكاأن التاريخ الب�صري، من ناحية املبادئ 
�ال���رج���ال، ���ص��راع ب��ني ف��ئ��ات م��ن النا�ض 
 �� خا�صة  فكرية  ب��ر�اب��ط  منها  ك��ل  ترتبط 
االجتماع  علم  يف   �� مانهامي  ك��ارل  ي�صميها 
فاذا   detached perspectives
فان  يناف�صها  م��ن  ع��ل��ى  م��ا  ف��ئ��ة  ان��ت�����ص��رت 
ا�  به  توؤمن  الذي  املبداأ  انت�صار  يعني  ذلك 
ان  يت�صمن  �ه��ذا  به.  توؤمن  بانها  تتظاهر 
ي�صبح املبداأ املنت�صر هو املبداأ ال�صائد على 
ما يري نوري جعفر يف املجتمع فيخ�صع له 
ال�صكان را�صني ا� متذمرين اما من الناحية 
القائمني  ان  جعفر  ن��وري  فيعترب  الفكرية 
على املبداأ القدمي ي�صعون اىل تقوية اميان 
عليه  يرتكز  ال���ذي  ال�صائد  ب��امل��ب��داأ  ال��ن��ا���ض 
لي�صت  مهمتهم  يجعل  �مما  القائم،  النظام 
بالع�صرية هو ان اغلبية النا�ض ال متيل اىل 
تغيري ما الفته من عقائد �تقاليد، �اذا كانت 
جماهري النا�ض بالعهد البدائي )الذي مر به 
اجلن�ض الب�صري المتيل ايل تغيري ��صائلها 
�هو  احل��ي��اة  يف  االل��ي��ة  �ا�صاليبها  امل��ادي��ة 
 technological ا�صم:  عليه  يطلق  ما 
ال��دي��ن  يف  م��ب��ادئ��ه��ا  ع��ن��ك  دع   piety
االن�صان احلديث  فان  �ال�صيا�صة �االخالق 
للجانب  اخل�صوع  من  حت��رره  رغ��م  زال  ما 
يف  النف�صية  الناحية  من  راغ��ب  غري  االآيل 
�يف  �صريع.  ب�صكل  �افكاره  عقائده  تبديل 
هذه  خ��الل  �م��ن  جعفر  ن���وري  ي�صري  ه��ذا 
طبعوا  م��ا  ي��األ��ف��ون  النا�ض  ان  اىل  االف��ك��ار 
عليه ا� كما ي�صميه �صالمة مو�صى ان النا�ض 

الفوا الك�صل فال ي�صتطيعون التغيري ملجمل 
الفكر  التغيري  فان  لذلك  �عقائدهم  افكارهم 
ا� املبداأ ال�صائد باآخر اف�صل منه يعترب من 
القوية  االن�صانية  �اال�صتطاعة  ال�صجاعة 
بالرجال،  امل��ب��ادئ  جعفر  ن��وري  رب��ط  لذلك 
�الرجال ح�صب ر�ؤية نوري جعفر ينق�صمون 
ق�صمني من ناحية �صلتهم باملبادئ: ا�صحاب 
��صالمتها،  نوعها  عن  النظر  بغ�ض  املبادئ 
الذين  االن��ت��ه��ازي��ون  ا�  �ال��و���ص��ول��ي��ون 
مبد�ؤهم عدم قبول مبداأ معني اللهم اال مبداأ 
في�صنفهم  امل��ب��ادئ  ا�صحاب  ام��ا  ال��الم��ب��داأ. 
املبادئ  :ا�صحاب  ق�صمني  جعفراىل  نوير 
العدالة  ن�صر  اىل  تهدف  التي  اأي  الفا�صلة 
م�صتوياتهم  �رف��ع  النا�ض  بني  االجتماعية 
ا�صا  على  اال  متييز  د�ن  �الفكرية  امل��ادي��ة 
�ض االميان بها،�ا�صحاب املبادئ الفا�صدة. 
معلقا  ن�صه  مب��ا  جعفر  ن��وري  يقول  �هنا 
بن  علي  ان  �عندي   ((  : االف��ك��ار  ه��ذه  على 
ابي طالب يقع يف قمة ال�صنف اال�ل.�يقع 
) القراآن  يف  �صريته  ج��اءت  )كما  ال�صيطان 
يف قمة ال�صنف الثاين (( �نوري جعفر قد 
حتدث عن مبادئ علي بن ابي طالب يف عدد 
من الكتب منها )علي �منا�ئوه( )�ال�صراع 
�)فل�صفة  اال���ص��الم(  �مبادئ  االمويني  بني 
جعفر  ن��وري  �يعترب  االم����ام(.  ع��ن  احلكم 
عقيدته  عن  الدفاع  يف  �صلب  ال�صيطان  ان 
مبقايي�صنا  عقيدته  �صخافة  من  الرغم  على 
���� �ي��ذك��ر من  ���� على ح��د تعبري  اال���ص��الم��ي��ة 

القران االيات التي ذكر بها ال�صيطان
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اال�صا�صيات  م��ن  التنمية  ع��ن  ال��ك��الم  ي��ع��د 
املجاالت  يف  باحث  ا�  مفكر  الي  املنتظرة 
هي  �التنمية  النه�صوية  ا�  احل��داث��وي��ة 
ل��ي�����ص��ت ف��ق��ط يف امل���ج���ال االق��ت�����ص��ادي بل 
ال�صيا�صية  �ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االقت�صادية  �التنمية  املجتمعية  �التنمية 
انواع  اه��م  من  االقت�صادية  التنمية  �تعد 
املفكرين  ب��ع�����ض  ي��ع��ت��ربه��ا  ب��ل  ال��ت��ن��م��ي��ات 
االخري  التنميات  اال�صا�صي النواع  املحرك 
ا�  ثقافية  ا�  جمتمعية  تنمية  حت��دث  ف��ال 
�لو  اقت�صادية  تنمية  �جود  د�ن  �صيا�صية 
اننا نذهب اىل ان ا�صا�ض التنمية يف املجتمع 
هي ال�صيا�صية فباال�صالح ال�صيا�صي تتكون 
ت�صكيل  يف  �تتعا�صد  االخ���رى  التنميات 
الهوية النه�صوية للمجتمعات ��صنبحث يف 
)التنمية  القادم  كتابنا  يف  اكرث  املجال  هذا 
�اقع اممي(، ما يهمنا هنا ان ن�صري اىل ما 
ذهب اليه نوري جعفر يف اهمية التنمية يف 
للبناء مما  املجتمعات كا�صا�ض ا�صرتاتيجي 
يدلل على ان التنمية ت�صهم ا�صهامة مبا�صرة 
يدلل  �مم��ا  النه�صة  ق�صية  يف  �ا�صا�صية 
اي�صا على ر�ؤية نوري جعفر الثاقبة كرجل 

مو�صوع  يف  فكر  مل��ا  �اال  �نه�صة  ا���ص��الح 
حيوي كمو�صوع التنمية. 

اال�صا�صي  مبو�صوعه  بالذات  يبحث  �ه��و 
الرتبوي �اثر املوؤ�ص�صات الرتبوية باإحداث 
اقامة ربط  اقت�صادية فهو يدعو اىل  نه�صة 
ال�صيما  التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  ع�����ص��وي 
االقت�صادية  التنمية  خطط  �ب��ني  ال��ع��ايل 
�االجتماعية من جهة �بني العلوم الطبيعية 
الهميتها  اخ��رى  جهة  م��ن  �التكنولوجية 
فهو  االقت�صادية  التنمية  حتقيق  يف  طبعا 
ي�صري ايل جمموعة من االراء منها الرتابط 
كالفيزياء  التطبيقية  ال��ع��ل��وم  ب��ني  الكبري 
�الكيمياء كما ا�صار نوري جعفر ايل م�صالة 
ا�صا�صية من ناحية حلول النزعة التعا�نية 
بني العلماء بدل زمن العلماء االفذاذ، كما انه 
بجانبيها  العلوم  اىل  بالنظر  املجتمع  يلزم 
النظري �التطبيقي من حيث كونها ظواهر 
علمية  ظواهر  جمرد  ال  تاريخية  اجتماعية 
تاريخيا  ثبت  �صيقة،�قد  �تطبيقية  نظرية 
اقت�صادي  اجتماعي  ت��ق��دم  اي  حتقيق  ان 
عن  مبعزل  يتم  ال  جمتمع  اي  يف  �ث��ق��ايف 
�التكنولوجي  النظري  بالعلم  اال�صتعانة 
فالعلم بجانبيه كان �مازال ��صيبقي �ثيق 
نوري  �يعطي  االجتماعي،  بالتقدم  ال�صلة 
التنمية  مو�صوع  ح��ول  نتيجة  ا�ل  جعفر 
م��ف��اده��ا ان ال��ف��رق ال��رئ��ي�����ص��ي ب��ني ال���د�ل 
املتقدمة �النامية ا� املتخلفة يكمن يف مدى 
يف  �التكنولوجيا  العلم  منها  كل  ا�صتخدام 

جوانب حياتها املتعددة، 

استنزاف الموارد الطبيعية
كما يويل نوري جعفر اهمية ق�صوى للبيئة 
التكنولوجيا  �ان  االن�����ص��ان  حت��وي  ال��ت��ي 
املركز  ب��ال��ت��دري��ج  حتتل  اخ���ذت  امل��ع��ا���ص��رة 
احلية  بالبيئة  االن�صان  عالقات  يف  اال�ل 
ي��راف��ق ذلك  م��ا  م��ع  ب��ه  �اجل��ام��دة املحيطة 
�ا�صتنزاف  تلويث  مثل  �صلبية  اآث���ار  م��ن 
الطبيعة  جمال  �ت�صويه  الطبيعية  امل��وارد 
النظر يف عالقة  اعادة  ادى اىل  الذي  االمر 
�ا�صتمرار  بقائه  ل�صمان  بالبيئة  االنن�صان 
هي  احلقيقة  يف  الطبيعة  الن  ذل��ك  تقدمه 
اللد�د �هذا  ال��ر�ؤ�م ال خ�صمه  ام االن�صان 
�اهميتها  البيئة  على  اال�صا�صي  الرتكيز 
التنمية  ا�ل����وي����ات  اال�ل  م���ن  ل��الن�����ص��ان 
قبل  جعفر  ن��وري  اليه  ا�صار  �ق��د  احلديثة 
الهام  اال�صا�صي  االم��ر  �صنة،   30 م��ن  اك��رث 
يتعلق  فيما  ه��و  جعفر  ن���وري  ذك���ره  ال���ذي 
�التكنولوجي  النظري  العلم  بني  بال�صلة 
من جهة �بني املوؤ�ص�صات الرتبوية الوثيقة 
الرتبوية متد  فاملوؤ�ص�صات  اخرى.  من جهة 
�املدرب  الكفوء  الب�صري  بالعن�صر  العلم 
�اجهزته  النظرية  معطياته  منه  �ت�صتمد 
العالقة  اما  التعليمية  �الو�صائل  املختربية 

العلم  ال��رتب��وي��ة �ب���ني  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب���ني 
�بينهما  جهة  من  �التكنولوجي  النظري 
معا �بني التقدم االقت�صادي من جهة ثانية 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  ان  يف  بداية  يتمثل 
منها  ب��د  ال  احل��ا���ص��ر  ال��وق��ت  يف  ا�صبحت 
العاملة يف خمتلف  الب�صرية  القوة  لتكوين 
العلمية  باملعرفة  جوانب احلياة �تز�يدها 
ت�صتلزمها  التي  �التكنولوجية  النظرية 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  ان  كما  املختلفة  املهن 
ت���ز�د ال��ع��ام��ل��ني يف ال�����ص��ن��اع��ة �ال���زراع���ة 
�التعليم  الطب  يف  العامة  اخلدمات  �حقل 
ال  التي  العلمية  باملعلومات  �امل��وا���ص��الت 
املعا�صر  امل��ت��ق��دم  االن�����ص��ان  عنها  ي�صتغني 
ف��ع��ال يف  ب�صكل  اي�����ص��ا  ت�����ص��اه��م  �ك��ون��ه��ا 
ال�صالح مبقايي�ض جمتمعه  املواطن  تكوين 
تقوم  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  ان  يعني  �ه��ذا 
متالحمني  جانبني  ذات  ا�  مزد�جة  مبهمة 
باجلانب  ا�ل��ه��م��ا  يتعلق  االث���ر  �م��ت��ب��اديل 
االآخر  �يرتبط  للفرد  االن�صاين  االجتماعي 

باجلانب املهني الوظيفي املح�ض.
مفاده  مهما  ����ص���وؤاال  جعفر  ن���وري  �ي��ث��ري 
�ايهما  الزمانية  الناحية  من  ا�صبق  ايهما 
ال��ع��ام��ل امل���وؤث���ر ال���ذي ط���ور ���ص��اح��ب��ه اهو 
ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ام االج��ت��م��اع��ي؟ ف����االآراء 
ما  ه��ذا  اال�صبق  ه��ي  املتقدمة  االجتماعية 
ذه��ب ال��ي��ه ن���وري جعفر �ق��د ا���ص��ار نوري 
جعفر اىل هذه الق�صية يف كتابني من كتبه 
جمال  يف  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  د�ر   : هما 
العربي  ال��وط��ن  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
�م�صامينه  �التكنولوجي  العلمي  �التقدم 
االج��ت��م��اع��ي��ة �ال��رتب��وي��ة �ا���ص��ار اىل هذا 
يدلل  مما  ن�صا  املعلومات  بنف�ض  املو�صوع 
فيما  اليها  ا�صرنا  التي  التكرار  ظاهرة  على 
اىل  جعفر  ن���وري  فيها  �ق��ع  �ال��ت��ي  �صبق 
اال�صبقية يف مو�صوع  ان  كبرية،كما  درجة 
ا�صرنا  قد  كنا  �العلمية  االجتماعية  االفكار 

اليها يف الف�صل اال�ل من هذا الكتاب.

الدراسة العلمية الشاملة
كما ان التقدم العلمي النظري يتفاعل بد�ره 
مع العلوم االن�صانية �مع الفكر االجتماعي 

العام.
من  جمموعة  يطلق  جعفر  ن���وري  ان  كما 
يف  ال��رتب��وي  العمل  لتطوير  التو�صيات 
للبناء  اال�صا�ض  الن��ه  �ذل��ك  العربي  الوطن 
االقت�صادي �هذه النقاط ا�صتخل�صناها من 

فكره ميكن ايجازها بالتايل:/
القدمية  العاجزة  الرتبوية  املفاهيم  نبذ   ��  1
عن  التعليم  عزل  يف  نف�صها  عن  تعرب  التي 
احلياة �خا�صة املدر�صة عن املجتمع �عزل 

تربية العقل عن تربية اجل�صم.
2 �� ربط العلم بالفن �االدب �العمل امل�صتمر 
على ادراج عمل املوؤ�ص�صات الرتبوية �صمن 

�االجتماعية  االقت�صادية  التنمية  خطط 
ال�صاملة  العلمية  الدرا�صة  اىل  ت�صتند  التي 
الكفاية  ذ��  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  �ال��ع��م��ي��ق��ة 

�اخلربة �االخت�صا�ض.
اق�صى حد  الب�صري اىل  العن�صر  اإع��داد   ��  3
االجتماعي  التطوير  عملية  يف  للم�صاهمة 
املن�صودة مع العلم ان العملية الرتبوية ذات 
م�صمون. �لكنه  بطيء  اجتماعي  م���رد�د 

اف�صل  ه��و  امل��ت��ع��ل��م  امل���واط���ن  ان  �م��ع��ل��وم 
فالعملية  االن��ت��اج  يف  �اأك���ف���اأ  نقي�صه  م��ن 
التنمية  يف  اال���ص��راع  ايل  ت��وؤدي  الرتبوية 
النها  �االقت�صادية  �الثقافية  االجتماعية 
�املدرب. الكفوء  الب�صري  بالعن�صر  متدها 

اذن عمليتان متالحمتان  فالتنمية �الرتبية 
خمتلفان  �ج��ه��ان  هما  ا�  االث��ر  �متبادلتا 

لعملية اجتماعية �احدة.
من  اأ�صمل  جعفر  ن��وري  بنظر  الرتبية   ��  4
فكرية  ق��ف��زة  �ه���ذه  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
ل��ل��ع��الم��ة ت��دل��ل ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى نظرته 
يركز  فهو  للمجتمع  �النه�صوية  البنائية 
على عملية بناء االن�صان التي هي اال�صا�ض 
لبناء العمران،�يعلل هذا الراأي الن التنمية 
من  �اح��دا  جانبا  اال  مت�ض  ال  االقت�صادية 
اجلانب  ه��و  ال��رتب��وي��ة  العملية  ج��وان��ب 
الكمي �هو جانب مهم د�ن �صك �اإن مل يكن 
االهم من �جهة نظر نوري جعفر.اما جانب 
�الثقايف  الفكري  اجلانب  فيم�ض  الرتبية 

�تكون املواطن ال�صالح مبقيا�ض جمتمعه.
5 �� تعديل مناهج الدرا�صة �ا�صاليب التعليم 
حا�صمة  اج�����راءات  ت��ل��ك  ك��ان��ت  �ان  ح��ت��ى 

�جذرية.
6 �� تغيري جديد يف العن�صر الب�صري املتمثل 
مب�صوؤ�لياته  ال�صاعر  اجل��دي��د  املعلم  يف 
االجتماعية �الثقافية �القادر على اجنازها 
الطالب  موقع  �يف  جهة  من  �كفاية  بفطنة 
ناحية  م��ن  التعليمية  العملية  يف  نف�صه 
اىل  ن�صاطه  ا�صتثمار  يف  الفعالة  م�صاهمته 
�ملجتمعه  له  نافعا  ا�صتثمارا  االق�صى  حده 

من جهة اخرى 
�� اعادة النظر يف كليات الرتبية �معاهد   7
العقيمة  اعداد املعلمني �ابعاد املو�صوعات 
املعلم  الع����داد  عنها  ال��ع��اج��زة  �ال��ع��ن��ا���ص��ر 
الكفوء �الجتذاب اف�صل العنا�صر الب�صرية 
للعمل يف مهنة التعليم الثرائها �تطويرها 
الوطن  �بحب  بالعلم  م��ز�د  جيل  �الع��داد 
�ال�صاعر مب�صوؤ�ليته االجتماعية ا�املتكامل 
ال�صخ�صية املتعددة اجلوانب �الذي ي�صاهم 
العلمية، �يف جمال  اي�صا يف تقدم املعرفة 

االدب �الفن �العلوم االن�صانية.
����� ت��ه��ي��ئ��ة امل���واط���ن ل��ي��ك��ون ق�����ادرا على   8
لتخطي  ��صرامة  بحزم  االح��داث  مواجهة 
ال�صعوبات التي تعرت�ض �صبيله مع التعود 
�على  املثمر  العمل  الجن��از  التعا�ن  على 
االمور  معاىل  اىل  دائما  �التطلع  املثابرة 
�احرتام النف�ض �الرتفع عن ال�صغائر التي 

ت�صني الرجال.

اختيار ناجح
بجلب  لل�صباب  التعليم  مهنة  حتبيب   ����  9
بكليات  ل��الل��ت��ح��اق  ال���ك���ف���وءة  ال��ع��ن��ا���ص��ر 
املعلمني �لالحتفاظ  اعداد  الرتبية �معاهد 
اخلدمة  يف  امل��وج��ودة  الكفوءة  بالعنا�صر 
اىل خارج  ت�صربها  د�ن  �للحيلولة  الفعلية 

املهنة.
�صفوف  يف  ال���رتب���وي  ال���وع���ي  ب���ث   �����  10
عن  الثانوية  الدرا�صة  مرحلة  منذ  النا�صئة 
�املوؤمترات  �املناق�صات  ال��ن��د�ات  طريق 
اذهان الطالب �تكوين قدرتهم على  لتهيئة 
اختيار ناجح للمهن التي تالئم كال منهم يف 

امل�صتقبل �ب�صمنها مهنة التعليم بالطبع.
عن كتاب نوري جعفر 
رجل النهضة واالصالح

د. نــوري جعفـر
ح�����ي�����اة ح����اف����ل����ة ب���ال���ع���ط���اء

نوري جعفر قاس التنمية في البالد العربية على اساس التنمية المستدامة للموارد البشرية في جميع 
قطاعات التأهيل والعمل واالنتاج، وحجم التوظيف المكثف والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم 

العصرية،وقد دلت تجارب التنمية الناجحة في جميع دول العالم على ان التعليم العصري واالعداد او 
التدريب الجيد، واالدارة الحديثة هي التي ترفع بشكل بارز نسبة الدخل الفردي والقومي. 

ودائما وفي اي موضوع ال ينسى نوري جعفر التراث في جانبه التنويري لالفادة منه في جانب التنمية والتعليم 
العالمة الدكتور نوري جعفر مع ا�ستاذه الفيل�سوف االمريكي جون ديوي 1949
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حتتل تنمية الرث�ة العقلية �ا�صتثمارها 
)نوري  العالمة  جهد  يف  ال�صدارة  حمل 
حمور  الهاج�ض  ه��ذا  �ا�صبح  جعفر(، 
اهتمامه الفكري �العلمي طيلة ان�صغاله 
�ان�صرف  الر�صني،  العلمي  البحث  يف 
�الكفاءات  امل��واه��ب  ع��ن  للك�صف  كليًا 
علميًا  �رعايتها  �توجيهها  �تنميتها 

�تربويًا �مهنيًا ، 
جزءًا  الب�صري  العن�صر  يعد  الن��ه  ذل��ك 
�الأجل   ، الوطنية  ال��رث�ة  من  اليتجزاأ 
اال�صتثمار على خري  هذا  �صمان حتقيق 
مربجمة،  علمية  منهجية  �ف���ق  �ج���ه 
البحوث  م��ن  امل��ئ��ات  جعفر  ن���وري  ق��دم 
العلمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اىل  �ال��درا���ص��ات 
�ال��ه��ي��ئ��ات ال���رتب���وي���ة، داخ����ل ال��ع��راق 
�خ���ارج���ه ، ل��ك��ي ت��ت��ح��ول ت��ل��ك االأف��ك��ار 
اليه،  بب�صره  يرنو  ملمو�ض  �اق��ع  اىل 
عينيه،  ام��ام  ماثلة،  حقيقة  اىل  ليتحول 
�الأنه كان يعي متامًا ال�صعوبات اجلمة 
عن  الك�صف  �صبل  تعرت�ض  كانت  التي 
م�صادر االبداع �اعاقتها، ب�صبب العقلية 
ت�صرف  ا�  تدير  التي  ال�صائدة  املتخلفة 
على ميدان العلم �موؤ�ص�صاته �كثريًا ما 
تعر�ض ب�صبب منهجه هذا اىل امل�صايقات 
�املالحقة، ا� التهمي�ض من قبل ال�صلطات 
باهظًا  ثمنًا  ذلك  ب�صبب  �دف��ع  احلاكمة، 
فاختار الغربة، اي�صًا، �عا�ض بعيدًا عن 
�طنه، باأمل �ح�صرة �هو ي�صهد ما اأحاط 

بالوطن من ظلمة �خواء . 
املي  ك��ان  جعفر:  ن��وري  ال��راح��ل  يقول 
كبريًا باأن ي�صبح م�صر�عنا يف امل�صتقبل 
غري البعيد مثااًل منوذجيًا رائعًا يحتذى 
�ال���د�ل  العربية  ال��ب��الد  ارج���اء  يف  ب��ه 
ب�صورة  اي�صًا  يتحول  �ان   ، النامية 
ين�صرف  علمية،  اكادميية  اىل  تدريجية 
�طالبها  فيها  التدري�صية  الهيئة  اع�صاء 
رائدة  ا�صيلة  علمية  ابحاث  اج��راء  اىل 
بذلك  �يعني  تقنية،  �تطبيقية  نظرية 
الك�صف  ا�صاليب  يف  الوطني  م�صر�عه 
�كان  �طبيعتها،  العلمية  امل��واه��ب  عن 
ال���ع���راق يف هذا  ي��ع��ر���ض  ب�����اأن  ي��ح��ل��م 
النظرية  العلمية  م��ن��ج��زات��ه  امل�����ص��ر�ع 
العلمية  امل��ح��اف��ل  يف  �ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
امل�صر�ع  ه��ذا  فكرة  تتلخ�ض   . الد�لية 
ماهيتها،  �حت��دي��د  امل���واه���ب  ب��درا���ص��ة 
نادرة  عقلية  قدرات  انها  يعرفها،  �التي 
النا�ض  ب��ع�����ض  ب��ه��ا  يت�صف  ف��ري��دة  ا� 
باأحد  الن�صج  ع��ن��د  نف�صها  ع��ن  �ت��ع��رب 

ال�صكلني اال�صا�صيني �هما: 
بني  موجودة  خفية  رابطة  عن  الك�صف 
عنها  يك�صف  مل  ماألوفني  ماديني  �صيئني 
ارتباط  براأيه  �املواهب   . قبل  من  احد 
جوهره  يف  هو  ال��ذي  باخليال  ع�صوي 
اجل��ان��ب غ��ري ال��واق��ع��ي يف ح��ي��اة الفرد 
العقلية ، �ان كانت عنا�صره م�صتمدة يف 
االأ�صل من البيئة الطبيعية �االجتماعية 
التي يعي�ض فيها االأن�صان، معنى هذا ان 
ا�  التاأليف  يف  نف�صه  عن  يعرب  اخليال 
اجلمع غري املاألوف بني اأ�صياء حم�صو�صة 
�املكان  الزمان  يف  بع�صها  عن  متباعدة 
غري  ج��دي��دة  با�صكال  اظ��ه��اره��ا  لغر�ض 
ماألوفة اي�صًا، �للخيال درجات متباعدة 
بعدًا  اأك��رث  اخليال  كان  �كلما   ، �صاعدة 
ال�صعر  ا�  الريا�صيات  يف  ال��واق��ع  ع��ن 

مثاًل ، كان ارقى . 
االب���داع   � ع��اق��ل  )ف��اخ��ر  ي�صري  �مثلما   

العمل  طبيعة  يف  يبحث  �هو  �تربيته( 
االب���داع���ي ����ص��ر�ط��ه، ال����ذي ي��ع��رف��ه ب� 
ا�  التخيل  ي�صع  فانه  الفعالة(  )الده�صة 
املهمة يف خلق  املعايري  كاأحد   ، احلد�ض 
فالتخيل   .. بها  مقرتنًا  ا�  الده�صة  هذه 
امام  موجودة  غري  امور  ت�صور  بنظره 
�صوف  ا�  املا�صي،  يف  مم��اح��دث  العني 
يحدث يف امل�صتقبل. �معنى ذلك القدرة 
عقلية  مفاهيم  ا�  ���ص��ور  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى 
 . االن�صان  يختربها  مل  اأ�صياء  ا�  الأم��ور 
اأي اننا ن�صتح�صر يف اذهاننا ال اال�صياء 
املمكنة فح�صب بل �اال�صياء ا� احلوادث 
هي  التي  احل���ايل،  ال��واق��ع  ع��ن  البعيدة 

بب�صاطة امور خلقها خيالنا . 
م�صطلح  ان  احل����ق  ع���اق���ل:  �ي�����ص��ي��ف 
احلقائق  جت��ا�ز  د�م��ًا  يعني  )التخيل( 
اننا ن�صف  كله  ذلك  ا�صف اىل   ، املعطاة 
بذلك  �نعني  بالتخيل،  الفني  االب���داع 
الدقيق  التحليل  ان   . �اخللق  االبتكار 

يرينا، ان التفكري املتخيل هو يف الواقع 
ج���زء م��ه��م م���ن ال��ت��ف��ك��ري ���ص��م��ن انظمة 

مغلقة. 
احليز  الدماغ  �ظائف  يف  البحث  اأخ��ذ   
ن����وري جعفر  ان�����ص��غ��االت   االك����رب يف 
العلمية، يف �صوء علوم الدماغ احلديثة. 
�ك���ان���ت ج���ل ط��ر�ح��ات��ه ت��ن��ف��ي �ج���ود 
نظرية  ريا�صية   �غري  ريا�صية  ق��درات 
الفرد، ا� م�صجلة على  كامنة يف طبيعة 
�صفحة املخ ، فمحتوى القدرات العقلية 
�ان  البيئي  باالكت�صاب  ين�صاأ  جميعًا 
املواهب  ال�صحاب  املخية  اخل�صائ�ض 
انتاج اي �صيء  الت��وؤدي من نف�صها، اىل 
املالئمة  البيئية  الظر�ف  �جدت  اذا  اال 
�ا�صتثمرها �صاحبها اىل حدها االق�صى 
منذ  ن��ح��وه  ال���ذي يجنح  امل��و���ص��وع  يف 
�صن مبكرة مع العلم ان تلك اخل�صائ�ض 
جميع  ل���دى  ال���ع���ام  ب�صكلها  م���وج���ودة 
ان  متفا�تة.  بدرجات  اال�صوياء  االفراد 

القدرات العقلية براأيه لي�صت قوة فطرية 
بل   ، امل��خ  �صفحة  على  بتحجر  م�صجاة 
احلياة  جم��رى  يف  �تتطور  تن�صاأ  ه��ي 
هذه  يف  الفردية  الفر�ق  �ان  اليومية، 
القدرات التدل على �صيء اآخر، �صوى ان 
بجميع  القيام  على  ق��ادر�ن  اال�صخا�ض 
متفا�تة  بدرجات  العقلي  الن�صاط  ا�جه 
 ( اأق��در من غريه  �ان كل �صخ�ض �صوي 
منه  معني  جم��ال  يف  اي�صًا(  نف�صه  �م��ن 
الطالب  فبع�ض  االأخ����رى  امل��ج��االت  يف 
املو�صوعات  بع�ض  يف  اقرانه  يتخطى 
اخرى،  مو�صاعات  يف  عنهم  �يتخلف 
�بامكانه ان يتخطى نف�صه يف مو�صوع 
�ان   ، الدرا�صة  من مو�صوعات  اأكرث  ا� 
اتاحة  ي�صتلزم  �ه��ذا  فيه،  مبدعًا  يكون 
فر�ض تعليمية �اجتماعية مالئمة جلميع 
الطالب لي�صتثمر كل منهم ر�صيده املخي 
اىل ح��ده االأق�����ص��ى يف امل��و���ص��وع الذي 

مييل اليه. 

ن��وري جعفر  يوؤكد  تقدم  ما   �يف �صوء 
�صر�رة جتهيز الطالب منذ اليوم االأ�ل 
كونها   � ال��ري��ا���ص��ي��ات  م���ادة  تعليمه  يف 
عن  الك�صف  يف  �اقعية  االأك���رث  امل��ي��دان 
كثرية  ب�صرية  ح�صية  مب��واد   � امل��واه��ب 
متهيدًا  معها  يتعامل  �جعله  �متنوعة، 
�احل�صية  ال��ذه��ن��ي��ة  ال�����ص��ور  حل�����ص��ول 
االأ�صياء  بدل  معها  �التعامل  �الب�صرية 

املادية. 
�ي�صتلزم كذلك تدريب الطالب على فهم 
املالئمة  الريا�صية  امل�صطلحات  معاين 
ريا�صية  ل��غ��وي��ة  ب����رث�ة  �جت��ه��ي��زه��م 
امل�صائل  ����ص���وغ  �ت��ب�����ص��ي��ط  م��ن��ا���ص��ب��ة 
التعابري  ب��دق��ة  �ال��ع��ن��اي��ة  احل�����ص��اب��ي��ة 
ا�صتعمال  ع��ن  �االب��ت��ع��اد  امل�صتخدمة 
تفاديًا  الغام�صة  �ال��ع��ب��ارات  االل��ف��اظ 
�هو   . اذهانهم  يف  االلتبا�ض  حل�صول 
يف  التعليم  اأ�صاليب  عقم  اىل  ينبه  بذلك 
�بخا�صة   ، االبتدائية  الدرا�صة  مراحل 
كثريًا  لذا  االأ�ىل،  الثالثة  ال�صفوف  يف 
موقفه  املعلم  يغري  ان  اىل  يدعو  كان  ما 
ايجابي  موقف  اىل  الطالب  من  ال�صلبي 
�بعث  �ال���ت���وج���ي���ه  ب���احل���ن���ان  ي��ت�����ص��م 
على  التغلب  من  لنتمكن  بالنف�ض  الثقة 

�صعوبات التعلم �الدرا�صة. 
املتنوعة  ا�صاليبه   �يطرح نوري جعفر 
، منطلقًا بذلك من  يف رعاية املوهوبني 
جتارب عاملية يف هذا املجال ، �جد يف 
تطبيقها ، ا� االفادة منها ، معينًا مهمًا يف 
ابتكار ا�صاليب جديدة تتنا�صب �الواقع 
اال�صاليب  تلك  جتمع  �ت��ك��اد   ، املحلي 
اثراء  خ��الل  من  املوهوبني  رعاية  على 
مفردات منهج الدرا�صة املعتاد ، با�صافة 
يف  التو�صع  ا�   ، ج��دي��دة  مو�صوعات 
مو�صوعاته ا� باعتماد ا�صلوب التعجيل 
للطالب  ب��ال�����ص��م��اح  �ذل���ك  )ال��ت�����ص��ري��ع( 
يف  �صفه  من  اعلى  �صف  اىل  باالنتقال 
اثناء العام الدرا�صي الواحد.  ف�صاًل عن 
الال�صفية  بالن�صاطات  اخلا�صة  الرعاية 
خ��ارج ا�ق��ات ال��د�ام املحدد، يف �صوء 

برامج معدة علميًا لهذا الغر�ض. 
القيام  اال�صاليب  ه��ذه  تنفيذ  �ي�صتلزم 
كل  يف  املتميزة  للقدرات  �صامل  مب�صح 
احل���االت  �ت�صجيل  ال���ع���راق،  م��دار���ض 
االأك������رث �����ص���وح���ًا يف ت��ل��ك ال���ق���درات 
مو�صوع  يف  الوا�صحة  الرغبة  منها: 
امللحوظ  �امليل  �الفيزياء  الريا�صيات 
اال�صا�صية،  املهارات  �اتقان  تعلم  نحو 
كذلك القدرة على تعميم املادة الريا�صية 
العمليات  اجراء  يف  �املر�نة  املتعلمة، 
�القدرة  جوهرها  �ادراك  الريا�صية 
على ابتداع ا�صاليب جديدة حلل امل�صائل 
الريا�صية، �االملام بالعالقات الريا�صية 
الريا�صي،  التفكري  �باأ�صاليب  العامة 
ال���ق���درة ع��ل��ى اخ���ت���زال خطوات  ك��ذل��ك 
العمل الذهني �امليل نحو ادراك العامل 
حتليل  ا�  ريا�صيًا،  ادراك����ًا  اخل��ارج��ي 
حتلياًل  �ع��الق��ات��ه��ا  البيئية  ال��ظ��واه��ر 
التفكري  ريا�صيًا، �القدرة على ممار�صة 
ال�صري  اي  معكو�ض  ا�  مقلوب،  ب�صكل 
املعلوم،  اىل  به  �الرجوع  املجهول  من 
ف�صاًل عن اجلراأة ا� االقدام على اقتحام 
ا�صتقاللية  توفر  �صر�رة  مع  املجهول. 
التفكري الريا�صي �االت�صاف باملبادرات 
ا�  التقليد  ع��ن  �االب��ت��ع��اد  ال�صخ�صية 
على  امليكانيكي  التطبيق  ا�  املحاكاة 

احلاالت اجلديدة.
دع���ت نوري  ال��ت��ي  اال���ص��ب��اب  اح���د  اإن   
)الريا�صيات  حقلي  على  الرتكيز  جعفر 
هو  العلمية،  ك�صوفاته  يف  �الفيزياء( 
ال�صعوب،  ت��ق��دم  ب���ان  امل��ط��ل��ق  امي��ان��ه 
�متكنها من بناء ح�صارتها مل ياأت عن 
كليًا يف  اعتمدت  بل  ا� جمهول،  فراغ، 
ذينيك  على  العلمية  �خططها  براجمها 
العلمني، ���صعتهما يف ميدان التطبيق 

الفعلي �العملي. 
تت�صابق  املتقدمة  ال���د�ل  ظلت  �ه��ك��ذا 
م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق اف�����ص��ل االجن����ازات 
ب��ف�����ص��ل ه���ذي���ن ال��ع��ل��م��ني ، �الب�����د من 
اال���ص��ارة اىل ال���راأي ال���ذي ك��ان يرجح 
اآنذاك،  ال�صوفيتي(  )االحتاد  تفوق  �صر 
غز�  جم��ال  يف  املتحدة  ال��والي��ات  على 
ال��ف�����ص��اء، اي���ام احل���رب ال���ب���اردة ، هو 
�الفيزيائيني  الريا�صيني  علمائه  تفوق 
على زمالئهم يف الد�ل االأخرى، �رمبا 
ميكن القول  بتاأثر نوري جعفر باملدر�صة 

)ال�صوفيتية( � اذا �صح التعبري � 
متوز  بعد  الفر�صة  ل��ه  �صنحت  ان  بعد 
تلك  ع��ل��ى  م��ب��ا���ص��رة  ل���الط���الع   1958
احلقيقة  ه��ذه  اليخفي  �ه��و   ، التجربة 
يف  االن�صان  )طبيعة  لكتابه  ق��دم  ح��ني 
عام  ال�����ص��ادر  ب��اف��ل��وف(  ف�صلجة  ���ص��وء 
ث���ورة  يل  اأت���اح���ت  ي���ق���ول:  اإذ   1978
عن  املبا�صر  االط���الع  فر�صة  مت��وز   14
منجزات  على  االنكليزية  اللغة  طريق 
النف�ض  ع��ل��م  يف  ال�����ص��وف��ي��ت��ي  ال��ف��ك��ر 
املركزي،  الع�صبي  اجل��ه��از  �ف�صلجة 
الفكري  اجلهد  هذا  ذلك  ح�صيلة  فكانت 
ل�صرية  املتتبع  يلم�ض  املتوا�صع. �يكاد 
ح��ي��اة ه���ذا ال��ع��امل م��الم��ح ج��دي��دة يف 
فيها  �االجتماعية   ال�صيا�صية  مواقفه 
�يتجلى  �صعبه  لق�صايا  �ا�صح  انحياز 
مع  ال��ك��ام��ل  تعاطفه  يف  االن��ح��ي��از  ه��ذا 
اذ  حياته  ي�صتعر�ض  حينما  ب��اف��ل��وف 
رجل  كان  بافلوف  ان  �مع  عنه:  يقول 
ذلك  مع  اأن��ه  اإال  جتريبي،  خمتربي  علم 
احلياة  ع��ن  ع��ل��م��ه  ا�  نف�صه  ي��ع��زل  مل 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت جت����ري من 
حوله  فارتبط باجلماهري بكل جوارحه 
ال�صريف  العمل  �اعد  النبيلة  �عواطفه 
ال��رزق احلالل  على �صاحبه  ي��در  ال��ذي 
البطالة  �مقت  الدنيا،  يف  �صيء  اثمن 
الطفيلي على  العي�ض  �االتكال ��صجب 

ح�صاب جهود االآخرين. 
العامة،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  م��ي��ول��ه  �ك���ان���ت 
الثوريني  فل�صفة  اأط���ار  �صمن  جت��ري 
فكانت  ال�����ر�������ض.  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 

دميقراطية تقدمية. 
 ان �صرية حياة نوري جعفر، �منجزه 
الفكري �العلمي، متثل حالة فريدة من 
العطاء �االأ�صالة، �منهاًل ثرًا للباحثني 
�الدار�صني �للثقافة العراقية على �جه 
اخل�صو�ض. فنوري جعفر ان�صان �مبدع 
�اإرث علمي بحاجة اىل اليد التي تعيد 
اعتباره  ل��ه  �ت��رد  املتميزة،  مكانته  ل��ه 
فح�صنًا لو فعلت �زارات التعليم العايل 
�الرتبية �الثقافة باإعادة طبع موؤلفاته 
التعليم  مناهج  يف  اف��ك��اره  �����ص��ع��ت 
مو�صع التطبيق ، ا� على االقل لو اطلق 
ا�صمه على احدى اجلامعات ا� القاعات 
التدري�صية ا� خ�ص�ض يوم لالحتفاء به 
انها  ا� تكرميه �تلك اجراءات النعتقد 
النوايا  ت��وف��رت  ل��و  التحقيق  ع�صرية 
رعاية  يف  االأم���ر(  )اأ�يل  ل��دى  الطيبة 
رموزه  الي�صتذكر  الذي  فالبلد  العلماء، 
�م�صطفى  جعفر  )ن���وري  ك���  �ع��ل��م��اءه 
جواد �جواد علي �عبد اجلبار عبد الله 
�مهدي املخز�مي �علي جواد الطاهر( 

�القائمة تطول .. اإنه �الله لبلد عاق.

مشروع نوري جعفر الوطني
 د. جمال حسن العتابي 

يف  ج���ذري  �تغيري  فا�صل  خ��ط  ه��ن��اك 
نوري  ال��دك��ت��ور  ال��راح��ل  ال��ع��امل  تفكري 
جعفر قبل �بعد ثورة 14 متوز 1958، 
نوري  الدكتور  موؤلفات  على  يطلع  فمن 
جعفر قبل 14 متوز �صيعرف باأن الدكتور 
مل يكن خا�صعا ملنهج معني ، كما مل يتنب 
اجتاها فكريا �ا�صحا. لقد بداأ م�صر�عه 
براتراندر�صل  كتاب  برتجمة  الثقايف 
يكن  �مل   .1951 عام  �الفرد(  )ال�صلطة 
)ر�صل(  ال�صهري  االنكليزي  الفيل�صوف 
اآن��ذاك  الثقافية  اال����ص��اط  يف  معر�فا 
اأتبعه  امل���ذك���ور..  ك��ت��اب��ه  ت��رج��م��ة  ع��ن��د 
 1952 �فل�صفتها(  )ال��رتب��ي��ة  ب��ك��ت��اب��ه 
ا�صدر  ث��م  للمارك�صية  الذع  نقد  �ف��ي��ه 
كتابه )جون ديوي( عام 1954 ثم �صدر 
عام  �فل�صفته(  جماله  )ال��ت��اري��خ  كتاب 
)العلوم  كتاب  ال�صد�ر  تبعه يف   1955
الف كل هذه  كما  الطبيعية( عام 1955 
�منا�ئوه(  )علي  متوز   14 قبل  الكتب 
�اال�صالم(  االموميني  بني  �)ال�����ص��راع 
�)فل�صفة احلكم عند االمام(. هذه الكتب 
قبل  للدكتور نوري جعفر  ما �صدر  اهم 
14 متوز. �من الالفت للنظر ان املوؤلف 
مل يذكر الكتب الثالثة االخرية �ال كتاب 
الرتبية �فل�صفتها يف ثبت موؤلفاته التي 
التي  موؤلفاته  اغلفة  على  ر�صمها  اعتاد 
ن�صرها بعد ثورة 14 متوز. �بكل جالء 
مع  متناغمة  تكن  مل  املوؤلفات  ه��ذه  ف��ان 
املارك�صية التي اقتنع بها بعد 14 متوز 

املوؤلفات  ت��ل��ك  يف  م��ق��ارب��ات��ه  ك��ان��ت  ب��ل 
املارك�صية.  م���ع  �ت��ت��ق��اط��ع  ت��ت��ن��اق�����ض 
جعفر  ن���وري  ال��دك��ت��ور  ف��ان  �للحقيقة 
التي  ال��ربمل��ان��ي��ة  خ��ا���ض االن��ت��خ��اب��ات 
العمري  ار�صد  ال��وزراء  رئي�ض  اجراها 
االم���ة  م��ظ��ل��ة ح���زب  ع���ام 1954 حت���ت 
اال���ص��رتاك��ي ال��ذي ك��ان ي��رتاأ���ص��ه �صالح 
مع  ن��وري  الدكتور  ائتلف  �ق��د  ج��رب.. 
عامر ح�صك يف املنطقة االنتخابية التي 
ت�صمل ق�صاء القرنة �ناحية املدينة. �كان 
عامر ح�صك �احدا من الع�صكريني الذين 
�صجنوا ثم ف�صل من اخلدمة الع�صكرية 
الذين  الع�صكريني  جانب  اىل  �قف  الأنه 
التفوا حول ر�صيد عايل الكيالين رئي�ض 
الوزراء املعر�ف الذي قاد حركة ماي�ض 
�صخ�صية  ح�صك  ع��ام��ر  �ك���ان   .1914
مثقفة �معر�فا باجتاهه القومي �خلف 
املو�صوم  كرا�صه  منها  الكتيبات  بع�ض 
كل  ال��ع��راق(. �على  )اه���واء جنوب  ب��� 
ح��ال فقد خ��ا���ض ك��ل م��ن ال��رج��ل��ني تلك 
�صمن  �صابقا  ا���ص��رن��ا  كما  االن��ت��خ��اب��ات 
باجتاهه  املعر�ف  االمة  مر�صحي حزب 
يف  ج��دا  ق��وي  بتاأييد  �حظيا  اليميني 
ال�صلطات  ا�صطر  االنتخابية  منطقتهم 
يف  العليا  اجلهات  من  بايعاز  املحلية، 
ت��ز�ي��ر االن��ت��خ��اب��ات عنوة  ال��د�ل��ة اىل 
�بقوة ازيز الر�صا�ض ل�صالح مر�صحي 
يتزعمه  الذي  الد�صتوري  االحتاد  حزب 
ذينكما  الأن  ال�����ص��ع��ي��د،  ن����وري  اآن�����ذاك 

احلزبني اليمنيني كانا خمتلفني يف تلك 
نوري  الدكتور  م��ن  ك��ل  �اأ�دع  ال��ف��رتة 
ال�صجن  االم����ارة  ح�صك  ع��ام��ر  �زم��ي��ل��ه 
تلك  �خ�صرا  اتباعهما  من  الع�صرات  مع 
مقابلة  ح�صلت  ذل��ك  بعد  االن��ت��خ��اب��ات. 
ب���ني ال���دك���ت���ور ن����وري ج��ع��ف��ر �ار���ص��د 
املقابلة  ال��وزراء �كانت  رئي�ض  العمري 
نوري  بعدها  ف�صل  �متوترة  مت�صنجة 
العالية  املعلمني  دار  يف  كا�صتاذ  جعفر 
�قد  �صنة.  مل��دة  حاليا(  الرتبية  )كلية 
بينه  دار  ما  جعفر  نوري  الدكتور  ن�صر 
ال����وزراء م��ن م�����ص��ادة يف  �ب��ني رئي�ض 
جريدة لواء اال�صتقالل ل�صان حال حزب 
اال�صتقالل الذي كان يرتاأ�صه مهدي كبة. 
�كان ذلك احلزب من االحزاب املعار�صة 
املقابلة  تلك  ين�صر  �مل  اآن���ذاك..  للنظام 
يف جريدة االمة ل�صان حال حزب االمة 
نوري  الدكتور  اليه  ينتمي  ك��ان  ال��ذي 
�عمل  ذل��ك.  ب��واع��ث  نعرف  �مل  جعفر 
يف  ف�صله  بعد  جعفر  ن���وري  ال��دك��ت��ور 
هذه  �مثل   ، بغداد  يف  االهلية  املدر�صة 
يف  منت�صرة  ك��ان��ت  االه��ل��ي��ة  امل���دار����ض 
متوز   17 ان��ق��الب  حتى  ال��ع��راق  عموم 
امل��دار���ض  ال��غ��ي��ت ج��م��ي��ع  1968 ح��ي��ث 
ت�صرف  ال���ت���ي  �اجل��م��ع��ي��ات  االه��ل��ي��ة 
�زارة  اىل  املدار�ض  تلك  ��صمت  عليها 
كبة  ه��ادي  جن��اح  الدكتور  ان  الرتبية. 
يف كتابه )الدكتور نوري جعفر( مل يكن 
دقيقا عندما ذكر ان عمل الدكتور نوري 

جعفر يف املدر�صة اجلعفرية االهلية كان 
عقب ف�صله بعد انقالب 8 �صباط 1963 
الأن  املنتفكي.  امل��ه��دي  عبد  �بو�صاطة 
االخري كان من اقطاب حزب االمة الذي 
يتزعمه �صالح جرب �رمبا كان ال�صخ�ض 
الثاين يف �صلم قيادة ذلك احلزب �كان 
هذه  م��ع  فكريا  متقاطعا  جعفر  ن���وري 
اليه  ا�صرنا  الفرتة �كما  اجلهة يف هذه 
هادي  جن��اح  ال��دك��ت��ور  ان  كما  �صابقا. 
كبة غري دقيق عندما ��صف �صالح جرب 
ان  ك��م��ا   1953 ع���ام  ل��ك��رب��الء  مت�صرفا 
هناك ا�صطرابًا يف تاريخ بع�ض الكتب 
جعفر.  ن��وري  الدكتور  ا�صدرها  التي 
الذي  العقد  انفرط  متوز   14 ثورة  بعد 
عامر  فا�صطف  ال��رج��ل��ني،  ه��ذي��ن  ���ص��م 
ح�صك االمارة مع القوى القومية �عني 
الب�صرة.  حمافظة  ل�صرطة  عاما  مديرا 
لكل  حمافظا  عمل  ال��ع��اريف  العهد  �يف 
�النا�صرية  ال�صليمانية  م��دي��ن��ة  م��ن 
�اح��ي��ل اإىل ال��ت��ق��اع��د ب��ع��د ان��ق��الب 17 
قرية  يف  االخ��رية  �صنيه  �ق�صى  مت��وز 
احلايل  املدينة  لق�صاء  التابعة  الرتابة 
الثمانينيات،  م��ن��ت�����ص��ف  يف  �ت����ويف 
�ل��ل��ح��ق �االن�������ص���اف �م����ع اخ��ت��الف 
يف  ال��رج��ل  م��ع  ال�صطور  ه��ذه  �صاحب 
الرجل  ك��ان  فقد  ال�صيا�صية  توجهاته 
مو�صوفا بالنبل �النزاهة. اما الدكتور 
يف  به  مغد�را  ق�صى  فقد  جعفر  ن��وري 
ليبيا  يف  �جم��رم��ة  لئيمة  ق��ت��ل  ح��ادث��ة 
مال  فقد  ا�صلفنا  �كما  معر�ف.  هو  كما 
ث���ورة 14  ب��ع��د  ن���وري جعفر  ال��دك��ت��ور 
املعطيات  �اىل  املارك�صية  اىل  مت��وز 
املادية يو�صحها �يف�صرها �يدافع عنها 
�ي�صفه منا�ئيها، �جعل )بافلوف( عامل 
درا�صاته  م��رك��ز  �البيولوجيا  النف�ض 
قليال،  بافلوف  عن  ابتعد  �اذا  �كتبه، 
فغايته كانت االثبات مبزيد من احلجج 
�الرباهني التي تدعم �تر�صخ ما اكت�صفه 
االحباطات  �ب�صبب  الكبري.  العامل  ذلك 
نوري  للدكتور  ال�صيا�صة  �صببتها  التي 
ا�صتعمال  عن  الدكتور  عزف  فقد  جعفر 
امل�صطلحات املثرية ا� القريبة من عامل 
ال�صيا�صة �افرغ كل جهده الفكري للدفاع 
�مفتاح  امل��ادي��ة  الفكرية  املفاهيم  ع��ن 
�ك�صوفاته.  )ب��اف��ل��وف(  ك��ان  م�صر�عه 
قد  جعفر  ن��وري  الدكتور  ان  نن�صى  �ال 
تعر�ض اىل عنت �ا�صطهاد القوى التي 
كان  من  ا�لئك  �م��ن  التوجه  ه��ذا  تكره 
 8 انقالب  �ق��ع  �عندما  االم�ض  �صديق 
�صباط اال�صود كان الدكتور نوري جعفر 
ال�صجن مع  ف��اأ�دع  �اح��دا من �صحاياه 
الكثري من اجلامعيني املثقفني البارزين 
امثال العامل اجلليل الدكتور عبد اجلبار 
املخز�مي  م��ه��دي  �ال��دك��ت��ور  ع��ب��دال��ل��ه 
�العالمة  الطاهر  جواد  علي  �الدكتور 
اجلليل  عبد  االجتماع  �ع��امل  باقر  ط��ه 
ما  ف�صل  مت  فقد  �باملح�صلة،  الطاهر 
ا�لئك  م���ن  امل��ئ��ة �اخل��م�����ص��ني  ي���ق���ارب 
الغريب  �من  �ظائفهم.  من  اجلامعيني 
الي�صاريني  امل��ث��ق��ف��ني  ه�����وؤالء  ج���ل  ان 
ال�صعودية  العربية  اململكة  احت�صنتهم 
زمن امللك الراحل في�صل بينما مل حتفل 
ب��ه��م احل��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي كانت 
الدكتور  اما  )بالتقدمية(  اآنذاك  تو�صف 
ن����وري ج��ع��ف��ر ف��ق��د ط���اب ل��ه امل��ق��ام يف 

ليبيا. 
املا�صي  ال��ق��رن  م��ن  ال�صبعينيات  �يف 
�ب���ع���د ق�����رار اع������ادة امل��ف�����ص��ول��ني اىل 
�ظائفهم ��صد�ر قانون عودة ا�صحاب 
مع  جعفر  نوري  الدكتور  عاد  الكفاءات 
الكثري من اقرانه اىل العراق ثم اغرتب 
�كانت  احل�����ص��ار  اع���الن  بعد  ليبيا  يف 

نهايته املحزنة.  

يقول الراحل نوري جعفر كان املي كبيرًا بأن يصبح مشروعنا في المستقبل غير البعيد مثااًل نموذجيًا رائعًا 
يحتذى به في ارجاء البالد العربية والدول النامية ، وان يتحول ايضًا بصورة تدريجية الى اكاديمية علمية ، 

ينصرف اعضاء الهيئة التدريسية فيها وطالبها الى اجراء ابحاث علمية اصيلة رائدة نظرية وتطبيقية تقنية 
، ويعني بذلك مشروعه الوطني في اساليب الكشف عن المواهب العلمية وطبيعتها ، وكان يحلم بأن يعرض 
العراق في هذا المشروع منجزاته العلمية النظرية والتكنولوجية في المحافل العلمية الدولية . تتلخص فكرة 

هذا المشروع بدراسة المواهب وتحديد ماهيتها ، 

الدكتور نوري جعفر فكرا وممارسة

 اثناء درا�سته يف امريكا مع ا�ستاذه الفيل�سوف جون ديوي 1949

 صبري هادي 
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اأ: مالحظات متهيدية:
اللغة  ب��ني  ال�����ص��ل��ة  ق�صية  ان  يف  ���ص��ك  ال 
العلوم  على  درا�صتها  تقت�صر  ال  �الفكر 
ت�صريح  علم  مقدمتها  �يف  البايولوجية 
متتد  ه��ي  �امن���ا  امل���خ،  �ف�صلجة  ال��دم��اغ 
اىل  االهمية  من  نف�صها  �بالدرجة  اي�صا 
الفل�صفة  مقدمتها  �يف  االجتماعية  العلوم 
�علم النف�ض �علم االجتماع �بخا�صة علم 

النف�ض االجتماعي.
تقم  مل  هذه  االجتماعية  العلوم  ان  �يبد� 
مبو�صوع  تتعلق  جدية  بدرا�صة  االن  حلد 
اىل  باال�صتناد  �الفكر  اللغة  ب��ني  ال�صلة 
معطيات العلوم البايولوجية امل�صار اليها. 
ي�صتوعبوا  مل  امل��خ  ف�صلجة  علماء  ان  كما 
عند  االجتماعية  العلوم  معطيات  بد�رهم 
ان  غ��ر�  ف��ال  باللغة.  الفكر  عالقة  بحثهم 
�جدنا كال من اجلانبني يدر�ض هذه ال�صلة 
مبعزل عن االخر مما جعل درا�صتهم تت�صف 
بالنق�ض ا� بعدم اال�صتيعاب ا� ال�صمول. 
املخ  بف�صلجة  االجتماع  علماء  �صحى  فقد 
علماء  لدى  العك�ض  �حدث  اياها،  جلهلهم 
هذه  ان  جميعا  ف��ات��ه��م  �ق���د  ال��ف�����ص��ل��ج��ة.. 
ذات جانبني متالحمني  الرابطة  ا�  ال�صلة 
املخي  الف�صلجي  اجلانب  ذكرناهما:  كما 
ناحية  من  �الفكر  اللغة  ا�صا�ض  هو  ال��ذي 
منهما  كال  ميد  الذي  االجتماعي  �اجلانب 

مبحتواه من ناحية اخرى.
اجلدل  ا�  ال�صك  يقبل  ال  ب�صكل  ثبت  �ق��د 
الباحث عن  يك�صف  ان  املمكن  انه من غري 
ي�صتوعب  ان  د�ن  �ال��ف��ك��ر  اللغة  ج��وه��ر 
املتبادل  �االث��ر  بينهما  الع�صوية  ال�صلة 
من  ���ص��اح��ب��ه  منهما يف  ك��ل  ي��رتك��ه  ال���ذي 
االن�صاين  ال��ن��وع  يف  التطورية  الناحية 
ب��اأ���ص��ره �يف جم���رى ح��ي��اة ال���ف���رد.. مع 
�الفكر  اللغة  بني  العالقة  درا�صة  ان  العلم 
عرب  �ت��ط��وره  منهما  ك��ل  ن�صوء  حيث  م��ن 
الفرد  حياة  جمرى  �يف  املتعاقبة  االجيال 
انتفاء �جود اعتماد متقابل بني  تدل على 

اجلذ�ر الن�صوئية للفكر �اللغة، معنى هذا 
ان االرتباط املتداخل الذي نالحظه بينهما 
م�صبقا  �صرطا  يكن  مل  احلا�صر  الوقت  يف 
يف  التاريخي  التطور  حل��د�ث  �صر�ريا 

ادراك االن�صان بل هو نتيجته.
ب:نظريات تف�صري �صلة اللغة بالفكر:

الفل�صفية  االجت���اه���ات  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ن��ا  ل���و 
علماء  �حم������ا�الت  �ال�����ص��اي��ك��ول��وج��ي��ة 
االج���ت���م���اع �امل��خ��ت�����ص��ني ب��ف�����ص��ل��ج��ة املخ 
اللغة  بني  ال�صلة  طبيعة  بتف�صري  املتعلقة 

مالحمها  يف  تنق�صم  ل��وج��دن��اه��ا  �ال��ف��ك��ر 
ن��ظ��ري��ات ه��ي ح�صب  ث���الث  ال��ك��ربى اىل 

ت�صل�صلها التاريخي:
ا�ال: نظرية العزل املطلق بني اللغة �الفكر 
�نكران �جود اأي اثر الحدهما يف االخر.. 
الوقت  يف  �ميثلها  النظريات  اق��دم  �هي 
 )1941-1857( ب��ريك�����ص��ون  احل��ا���ص��ر 
انتفاء  �م��ف��اده��ا:  الفرن�صي  الفيل�صوف 
ا� �صلة بني  ا� عالقة  راب��ط��ة  اي��ة  �ج��ود 
�جهة  من  الحتالفهما  �ذل��ك  �الفكر  اللغة 

معنى  �الوظيفة.  الطبيعة  يف  هذه  النظر 
هذا ان اللغة ال توؤثر يف الفكر �ال تتاأثر به 
الو�صيلة  ا�  املادية  ادات��ه  ا�  �ع��ا�ؤه  النها 
نف�صه.. �مثلها يف هذا  بها عن  التي يعرب 
الذي  لل�صائل  بالن�صبة  االناء  كمثل  ال�صاأن 
لركابها  بالن�صبة  الطائرة  كمثل  ا�  مي��الأه 
فكر  فلدينا  للج�صم.  بالن�صبة  كاللبا�ض  ا� 
نقي ا� حم�ض ا� خال�ض من ناحية �لغة 
هي االخرى حم�صة جت�صده ا� تغلفه �ان 
كانت تختلف عنه جذريا من ناحية اخرى.
يت�صح اذًا ان نظرية العزل حتلل ا� تب�صع 

املتما�صك  اللغة  ج�صم  جتزئ  ا�  تقطع  ا� 
اىل ع��ن�����ص��ري��ن م��ن��ع��زل��ني ه��م��ا ا���ص��وات 
الكلمات عند نطقها �رموزها ا� ا�صاراتها 
الذي  الفكر  ا�  �معناها  جهة  من  املكتوبة 
اخرى  جهة  م��ن  عليه  حت��ت��وي  ا�  حتمله 
خمتربه  يف  ال��ك��ي��م��ا�ي  يفعل  كما  مت��ام��ا 
عندما يحلل املاء اىل عن�صريه املتالحمني 
ان  �معلوم  �الهايدر�جني،  اال�ك�صجني 
الهايدر�جني  �غري  اال�ك�صجني  غري  املاء 
التي  خوا�صه  له  جديد  م�صتقل  كيان  النه 
تختلف اختالفا جذريا عن خوا�ض كل من 
انفراد.  على  �الهايدر�جني  اال�ك�صجني 
فاملاء �صائل �هما غازان.. �املاء ي�صتعمل 
لل�صرب �للتنظيف �طهي الطعام �اطفاء 
احلريق �للنقل البحري �النهري ��صقي 
ا�جه  يف  ي�صتعمالن  ال  �ه��م��ا  امل����زارع 
ال��ن�����ص��اط االن�����ص��اين امل�����ص��ار اإل��ي��ه. �كذا 
اختالفا  تختلف  ال��ت��ي  اللغة  يف  احل���ال 
�عن  بها  املنطوق  اال���ص��وات  عن  جذريا 
ا�  املبهمة  املكتوبة  الرموز  ا�  اال�صارات 
ا�  املعنى  املعنى من جهة �عن  ذات  غري 
تلك  عن  ا�صطناعيا  ع��زال  امل��ع��ز�ل  الفكر 
اال����ص���وات �ال���رم���وز امل��ك��ت��وب��ة ال���ذي ال 
عن  اال  �نقله  �جت�صيده  ملعرفته  �صبيل 
من  املكتوبة  �ال��رم��وز  اال���ص��وات  طريق 

جهة اخرى.
ال �صك يف ان ا�صوات الكلمات �رموزها 
كما  حم�صو�صة  م��ادي��ة  ظ��واه��ر  املكتوبة 
ا�  معانيها  ان  حني  يف  ذكرنا،  ان  �صلف 
الذهنية  ال�صور  ا�  حتملها  التي  االفكار 
تدل  ا�  اليها  ت�صري  ا�  عنها  تعرب  التي 
عليها ظواهر ال مادية. �ان الكلمات تفقد 
جمرد  اعتربناها  اذا  الفكري  جوهرها 
اهميتها  الن  مكتوبة  رم��وز  ا�  ا���ص��وات 
الفكرية تكمن يف انها تنقل ذهن ال�صامع 
تختلف  اخ���رى  ا���ص��ي��اء  اىل  ال���ق���ارئ  ا� 
فالفكر  املح�صو�ض،  امل��ادي  �جودها  عن 
الكلمات.  م��ع��اين  م��ن  منطلقه  ي��اأخ��ذ  اذا 

اجلوهرية  الكالم  �ظائف  احدى  ان  �مبا 
بني  الفكري  االت�صال  هي  معلوم  هو  كما 
اهميتها  تفقد  الوظيفة  ه��ذه  ف��ان  االف���راد 
رمز  ا�  �صوت  اىل  الكلمة  تب�صع  عندما 
الن  عنهما.  منعزل  معنى  �اىل  مكتوب 
االجتماعية  الوظيفة  يعزل  التب�صيع  هذا 
الفكري  االت�صال  اداة  هي  حيث  من  للغة 
الفكرية  �ظيفتها  عن  املجتمع  اف��راد  بني 
االجتماعي  االت�����ص��ال  بوظيفة  امللتحمة 
�يفكك عرى الر�ابط الع�صوية الن�صوئية 

ا� التطورية التي ن�صاأت بينهما.
الطفل  ت��ط��ور  يتتبع  ان  م��ن  ان  �صحيح 
انه مير يف ا�ل االمر  منذ �الدت��ه يالحظ 
مبرحلة فكر بدائي غري مرتبط باللغة كما 
ان لغته هي االخرى منعزلة عن الفكر �ذلك 
الف�صلجي  اال�صا�ض  يف  �صلة  �ج��ود  لعدم 
هذه  الن  �الفكر  اللغة  حمتوى  بني  املخي 
هي  بينهما  ذل��ك  بعد  حت��دث  التي  ال�صلة 
رابطة مكت�صبة من البيئة املحيطة تن�صاأ يف 
جمرى تطور الفرد. �قد حدث �صيء م�صابه 
بالن�صبة لتاأريخ تطور النوع االن�صاين من 
الناحية التاريخية، غري ان هذا ينبغي له اأاّل 
يف�صر باأن اللغة �الفكر عمليتان منعزلتان 
توجد  �ال  االن����ع����زال  ك���ل  ب��ع�����ص��ه��م��ا  ع���ن 
رابطة ع�صوية بينهما �ان العالقات التي 
التي  الفرد  بينهما يف جمرى منو  حت�صل 
االن�صاين  النوع  منو  جم��رى  يف  ح�صلت 
ان  اأي  اآل��ي��ة،  ا�  ميكانيكية  ع��الق��ات  ه��ي 
بينهما ال  املخية  الف�صلجية  الرابطة  فقدان 
يعني ان ارتباطهما املكت�صب الذي يح�صل 
يف  بالفعل  ح�صل  �ال��ذي  الفرد  منو  اثناء 
جمرى تاريخ النوع االن�صاين هو ارتباط 
فكر  هيئة  على  يظهر  ع��ار���ض  ميكانيكي 
لفظي ا� فكر معرب عنه بالكلمات املنطوق 
بها ا� املكتوبة �ان هذا الفكر اللفظي هو 
عملية اندماج ا� ان�صهار ا� ذ�بان حت�صل 
بني الفكر املح�ض الذي ال يرتبط باللغة يف 
اال�صا�ض �بني اللغة ال�صرفة التي ال عالقة 
املح�ض كما ظن  الفكر  بهذا  لها يف اال�صل 

ا�صحاب هذه النظرية.
الفكر  ع��ن  اللغة  ع��زل  نظرية  اح��دث��ت  لقد 
التي ح�صرت اللغة باال�صوات املتحدث بها 
�بالرموز املكتوبة �اعتربت كال من اللغة 
بالغة  اإ���ص��رارا  زميله  عن  م�صتقال  �الفكر 
�جانب  ال�صوتي  اللغة  جانب  درا�صة  يف 
مبعزل  الكلمات  ا�صوات  فدر�صت  املعنى: 
ارتباطاتها  ا�  دالالت��ه��ا  ا�  معانيها  ع��ن 
تلك  الثانية  اجلهة  من  در�صت  كما  بالفكر. 
يرتبط  ال  فكرًا  باعتبارها  املجردة  املعاين 
املكتوبة،  �رم��وزه��ا  الكلمات  ب��ا���ص��وات 
اللغة  ال�����ص���ال  م�صطنع  تقطيع  �ه����ذا 
املتما�صكة ي�صيء اىل طبيعة اللغة مبعناها 
كما  يت�صمن  ال��ذي  االجتماعي  االن�صاين 
�ا�صاراتها  الكلمات  ا�صوات  تالحم  ذكرنا 
املكتوبة مبعانيها التي ال ميكن عزلها عنها 
د�ن اال�صاءة اليها. �قد نتج عن ذلك العزل 
اليه  ا�صرنا  الذي  املغلوط  اللغوي  املبدئي 
�الذي مفاده ان علم اال�صوات علم م�صتقل 
يف حد ذاته �منعزل عن علم املعاين �ان 
العالقة بينهما عالقة اآلية خارجية عار�صة 
العلمني  درا�صة هذين  ادى اىل  موؤقتة مما 
بجانبيه  الواحد  العلم  هذا  ا�  املتالحمني 

بالطريقة الكال�صيكية القدمية.
ثانيا: نظرية ان�صهار ا� ذ�بان الفكر باللغة 
التي يعترب ��ت�صن )1878-1958( عامل 
علم  يف  �صاغها  من  ا�ل  االمريكي  النف�ض 
النف�ض ب�صكلها احلديث.. �ملخ�صها انتفاء 
�جود فكر م�صتقل قائم يف حد ذاته مبعزل 
عن اللغة، اأي ان الفكر لغة �صامتة يتحدث 
بها املرء مع نف�صه ا� لغة خفية خالية من 
ال�صوت. �ال يرث الفرد عند الوالدة �صيئا 

اآخر �صوى امكانات لغوية ف�صلجية تتعلق 
بجهاز ال�صوت تعينه على التحدث باللغة 
طريق  �عن  جهوري  ب�صوت  االخرين  مع 
بلغة  نف�صه  م��ع  ال��ت��ح��دث  �ع��ل��ى  الهم�ض 
هم�صا  نف�صه  مع  امل��رء  حت��دث  ف��اإذا  خفية، 

دعونا ذلك التحدث فكرا.
هذه  ا���ص��ح��اب  ي��ق��ول  م��ا  على  الطفل  مي��ر 
بثالث  اللغوي  من��وه  جم��رى  يف  النظرية 

مراحل هي:
اأ-م��رح��ل��ة ال��ك��الم اجل��ه��وري امل��وج��ه نحو 
ي�����ص��ت��م��ر على  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ة  ا�  االآخ���ري���ن 
�كتابة  حت��دث��ا  حياته  ط���وال  ا�صتعمالها 

�قراءة.
التي  االم��د  الق�صرية  الهم�ض  ب-م��رح��ل��ة 
يهم�ض  ان  اىل  احيانا  الطفل  فيها  ي�صطر 
التعبري  يف احدى اذين غريه عندما يريد 
من  االخر  الوجه  هو  �الهم�ض  نف�صه.  عن 

�جهي الكالم املوجه اىل االآخرين.
يوجهه  ال���ذي  اخل��ف��ي  ال��ك��الم  مرحلة  ج���- 
الطفل اىل نف�صه يف فرتة من فرتات منوه 
ا� مرحلة التحدث مع النف�ض بلغة �صامتة 

�هي مرحلة ن�صوء الفكر.
يف  الفكر  ذ�ب���ان  نظرية  م��الم��ح  ه��ي  تلك 
ي�صعون  ال  حملتها  ان  ثبت  �ق��د  اللغة.. 
ق�صية ال�صلة بني اللغة �الفكر يف ن�صابها 
اال�صا�ض  يف  ذلك  �صبب  �يعود  ال�صحيح. 
اىل انهم افرت�صوا د�ن �جه حق ان الكالم 
يبداأ  ال��ذي  النف�ض  مع  احلديث  ا�  اخلفي 
من  ن�صبيا  متاأخرة  مرحلة  يف  الطفل  عند 
ا�توماتيكية  ب�صورة  ين�صاأ  منوه  مراحل 
يف اعقاب ت�صا�ؤل تدريجي ينتاب ظاهرة 
غريه  مع  الطفل  بها  يتحدث  التي  الهم�ض 
يف مرحلة منوه ال�صابق ال �صيما يف ال�صنة 
يف  الهم�ض  ان  حني  يف  عمره،  من  الثالثة 
هو  ال��ي��ه  التحدث  عند  اآخ���ر  �صخ�ض  اذن 
كما  نف�صه  الطفل عن  احدى ��صائل تعبري 
ان كالمه اجلهوري اي�صا الذي ي�صبق ذلك 
الهم�ض هما من حيث اجلوهر عملية لغوية 
بينهما  املوجودة  االختالفات  �ان  �احدة 
نف�صه،  التعبري  ا�صلوب  تتعدى  ال  طفيفة 
�الطفل يلجاأ اىل ا�صلوب الهم�ض يف ال�صنة 
الثالثة من عمره مثال حتت �صغط الظر�ف 
ان يوطئ �صوته  االجتماعية في�صطر اىل 
ا� يهم�ض النه يجد �صعوبة كبرية احيانا 
اىل  ي��ح��ت��اج  ال���ذي  ال�����ص��ري��ح  التعبري  يف 
جهد كبري يتعذر عليه القيام به يف بع�ض 
هو  ي��ب��د�  م��ا  على  �الهم�ض  امل��ن��ا���ص��ب��ات، 
حلقة انتقالية ��صطى بني الكالم ال�صريح 
اجلهوري املوجه اىل االآخرين �بني الكالم 

اخلفي الذي يوجهه املرء اىل نف�صه.
باالت�صال  االم����ر  ا�ل  يف  ال��ط��ف��ل  ي���ب���داأ 
�اح��دة  بكلمة  ب��ه  املحيطني  ب��ال��را���ص��دي��ن 
اليهم  ينقلها  بكاملها  جملة  معنى  تت�صمن 

غري  ب�صيطا  بدائيا  زال  ما  فكره  الن  ذل��ك 
متبلور تكفي الكلمة الواحدة للتعبري عنه. 
في�صتعمل  عنده مع منوه  اللغة  تتطور  ثم 
�هكذا  فثالث  كلمتني  ذات  ق�صرية  جملة 
املعقدة  اىل  الب�صيطة  اجل��م��ل  م��ن  �صعدا 
حتى ينتهي به احلال اىل ا�صتعمال الكالم 
جمل،  عدة  من  املوؤلف  املرتابط  املت�صل�صل 
اأي انه بعبارة اخرى ي�صري من اجلزء اىل 
عنده  الفكر  تطور  على  دليل  �ه��ذا  الكل. 
�زي���ادة  لغته  ت��ط��ور  اىل  بالطبع  ا���ص��اف��ة 
الرتتيب  �ي��ن��ع��ك�����ض  ال��ك��الم��ي��ة،  ث���ر�ت���ه 
للمعنى الن كلمة الطفل يف بادئ  بالن�صبة 
االمر تنطوي على معنى جملة بحذافريها، 
اجل��زء.  اىل  ال��ك��ل  م��ن  ي�صري  هنا  ان��ه  اأي 
ال��ت��ع��ب��ريي عند  م��ع��ن��ى ه���ذا ان اجل���ان���ب 
الطفل �جانب املعنى يتطوران باجتاهني 
�ينتهي  بالكل  احدهما  يبداأ  متعار�صني.. 
باجلزء ا� بالفرد �ينتهي باجلمع، �ي�صري 
من  اذًا  بد  فال  املعاك�ض،  باالجتاه  الثاين 
التمييز بني اجلانب اللفظي التعبريي للغة 
باملعنى،  املخت�ض  اجل��ان��ب  �ب��ني  الطفل 
الفكر  ان�صهار  لنظرية  تفنيد �ا�صح  �هذا 
اال  يجب  التمييز  ه��ذا  ان  غ��ري  اللغة،  يف 
اللغة  التام بني  االنعزال  يعني  باأنه  يف�صر 

�الفكر كما ظن ا�صحاب النظرية اال�ىل.
ال �صك يف ان حديث املرء �صامتا مع نف�صه 
امل��وج��ه اىل  ال��ك��الم اجل��ه��وري  ين�صاأ ع��رب 
ال�صابق  ال��ك��الم  لي�ض  ان��ه  اأي  االآخ���ري���ن، 
هذه  ا�صحاب  يزعم  كما  ال�صوت  ينق�صه 
ال��ن��ظ��ري��ة، ب��ل ه��و ك���الم م��ن ن���وع جديد 
مع  بها  ينفرد  التي  النوعية  خوا�صه  ل��ه 
اح��ت��ف��اظ��ه ب��ج��وه��ر ال��ك��الم امل���ت���دا�ل بني 
ا�  اال���ص��وات  ارت��ب��اط  ناحية  م��ن  النا�ض 
الرموز املكتوبة بالفكر، غري انه يتميز عن 
فيه  الفكر  يتقم�ض  الذي  اجلهوري  الكالم 
عن  ليعرب  املكتوبة  الرموز  ا�  اال���ص��وات 
اخلفي  الكالم  يف  اال�صوات  ان  يف  نف�صه 
ن�صوء  توؤدي اىل  تز�ل عندما  ا�  تتال�صى 
املرء  كالم  ا�  اخلفي  الكالم  ان  اأي  الفكر، 
مع نف�صه هو يف اال�صا�ض فكر عرب املعاين 

ال�صرفة اخلالية من اال�صوات اللغوية.
تغريات  جتمع  عرب  اخلفي  الكالم  يتطور 
متدرج.  ب�صكل  حتدث  ��ظيفية  تركيبية 
�هو متفرع يف اال�صل كما ذكرنا من الكالم 
�يحدث  االآخ��ري��ن.  اىل  املوجه  اجلهوري 
مبيزات  احتفاظه  مع  جنب  اىل  جنبا  معه 
بد�ره  �ي�صبح  عموما.  اخلا�صة  الكالم 
ا�صا�ض الفكر عند الطفل. اأي ان كالم املرء 
املو�صوع  بدل  الذات  اىل  موجه  نف�صه  مع 

ا� اىل النف�ض بدل االآخرين.
يت�صح اذا ان العالقة بني الفكر �اللغة تفقد 
�جودها ناهيك عن اهميتها لدى ا�صحاب 
هذه النظرية الن الفكر اذا كان لغة �صامتة 

فال يبقى اأي �جود لعالقته باللغة، اما عند 
بني  العالقة  ف��ان  ال��ع��زل  نظرية  ا�صحاب 
كما  ميكانيكية  اآلية  ت�صبح  �اللغة  الفكر 
بينا على غرار عالقة االناء بال�صائل الذي 

ميالأه.
الفكر  ي��ج��رد�ن  ال��ع��زل  نظرية  فاأ�صحاب 
املادية  احل�����ص��ي��ة  ارت��ب��اط��ات��ه  ج��م��ي��ع  م��ن 
مبعزل  منهما  ك��ل  اىل  �ي��ن��ظ��ر�ن  باللغة 
حتت  ي�صطر�ن  �لكنهم  رفيقه.  ع��ن  ت��ام 
بالفعل  بينهما  يالحظونها  التي  الرابطة 
كما  اآليا  تف�صريا  الرابطة  هذه  تف�صري  اىل 
ذكرنا باعتبارها �صلة عار�صة اآلية حت�صل 
االخ��ت��الف يف  �صيئني خمتلفني مت��ام  ب��ني 
الطبيعة �الوظيفة، غري ان النظريتني معا 
اىل  الوا�صح  تعار�صهما  برغم  ت�صتندان 
افرتا�ض م�صرتك ال تاريخي ياأخذ منطلقه 
من اللغة �الفكر يف ��صعهما الراهن عند 
اه��ت��م��ام مبجرى  د�ن  احل��دي��ث  االن�����ص��ان 
الن�صوء  حيث  من  الع�صور  عرب  تطورهما 

�االرتقاء.
اللغة  ع��ن  الفكر  ا�صتقالل  نظرية  ث��ال��ث��ا: 
الع�صوي  ت��الح��م��ه  م��ع  ن�صبيا  ا���ص��ت��ق��الال 
�ميثلها  بينهما  امل��ت��ب��ادل  �االث�����ر  ب��ه��ا، 
النف�ض  فايكوتيزكي )1896-1934( عامل 
ال�صوفييتي �جون ديوى )1952-1859( 
اللغة  ان  �فحواها:  االمريكي  الفيل�صوف 
طبيعتها  حيث  م��ن  الفكر  غ��ري  كانت  �ان 
التاريخي  ن�صوئها  ناحية  من  ��ظيفتها 
اال انها مع ذلك ملتحمة به التحاما ع�صويا 
النوع  تطور  جم��رى  يف  للعزل  قابل  غري 
من  الفرد  تطور  ح��د�د  ��صمن  االن�صاين 
ا�  االلتحام  هذا  ان  �مع  اللحد.  اىل  املهد 
االندماج لي�ض بذي جذ�ر ف�صلجية فطرية 
يف اال�صل اال ان جذ�ره تاريخية ن�صوئية 
على ال�صعيدين الفردي �النوعي على حد 
م�صرتكان  جانبان  �الفكر  فاللغة  ���ص��واء. 
ملتحمان �متكامالن �ان كانا متميزين يف 

عملية �احدة ا� كيان متما�صك موحد.
يعرب الفكر عن ظواهر البيئة املحيطة على 
فكرية  انطباعات  ا�  ذهنية  ���ص��ور  هيئة 
حتمل املعرفة يف �صتى فر�عها.. معنى هذا 
ان الفكر يرتبط بالبيئة املحيطة الطبيعية 
انه  اأي  مبا�صرا:  ارت��ب��اط��ا  �االجتماعية 
مع  ي�صجلها  ا�  البيئية  الظواهر  ي�صور 
ارتباطاتها الفعلية املو�صوعية، �قوانينها 
على  االن�صان  �ي�صاعد  امل��خ  �صفحة  على 
فهمها �ال�صيطرة عليها. اما اللغة فهي يف 
�نقله  ذاته  الفكر  جت�صيد  ��صيلة  اال�صا�ض 
�تدا�له بني النا�ض يف التحدث �الكتابة. 
غري  ارتباطا  بالبيئة  ترتبط  فانها  �لهذا 
مبا�صر �ذلك عن طريق الفكر: اأي ان اللغة 
تعني االن�صان على جت�صيد فكره ا� بلورته 
ال�صتحال  �ل��واله��ا  �ت���دا�ل���ه..  ����ص��وغ��ه 

ذلك، �الفكر بد�ره يعني اللغة على الدقة 
�يرثيها بامل�صطلحات �هكذا د�اليك.

التالحم  راب��ط��ة  ع��ن  الكلمة  معنى  يعرب 
ت�صري  التي  �الرموز  الفكر  بني  الع�صوي 
ظاهرة  املعنى  الن  �بالكتابة  تلفظا  اليه 
فال�صوت  �اح���د..  اآن  يف  �فكرية  لغوية 
املنطوق به د�ن معنى هو �صوت اأجوف 
اللغة.  حيز  يف  يدخل  ال  اأع��ج��م  ا�  مبهم 
فاملعنى  املكتوب،  الرمز  يف  احل��ال  �ك��ذا 
تعبريية  لغوية  ظاهرة  ال��زا�ي��ة  ه��ذه  من 
الن���ه ي��ع��رب ع��ن ال�����ص��ورة ال��ذه��ن��ي��ة على 
اال�صوات  حتملهما  �تعميم  جتريد  هيئة 
الناحية  املكتوبة.. فهو من هذه  �الرموز 
يدل  �ه���ذا  م���ن���ازع..  د�ن  ف��ك��ري��ة  عملية 
على ان معنى ال�صوت �اال�صارة املكتوبة 
من  الكلمة  اىل  نظرنا  اإذا  فكرية  ظاهرة 
ناحية كونها اداة التعبري حتدثا �بالكتابة 
التي حتمل ذلك املعنى الذي لواله ملا اعترب 
ذلك ال�صوت �تلك اال�صارة املكتوبة �صمن 
م��ن ح��ي��ث هي  الكلمة  ام���ا  ال��ل��غ��ة.  ح���د�د 
فهي  ب��ه  منطوق  �صوت  ا�  مكتوب  ر�صم 
حيث  م��ن  اليها  نظرنا  اذا  لغوية  ظ��اه��رة 
كونها االداة االجتماعية التي حتمل الفكر 
النا�ض.  بني  �تنقله  �تو�صحه  �جت�صده 
فكري  متما�صك  �اح���د  ك��ي��ان  اإذا  فالكلمة 
الفكر  ع��ن  تعرب  نف�صه  ال��وق��ت  يف  �اأداة 
على هيئة �صوت �رمز مكتوب، �هذا هو 
بنائها،  يف  �ح��دة  �ا�صغر  اللغة  جوهر 
جزيء  الكيميا�ي  بالتعبري  الكلمة  ان  اأي 
)Moleccles( اللغة �هي كجزيء املاء 
الذي هو ا�صغر �حدة متما�صكة فيه موؤلفة 
�كاخللية  �اال�ك�صجني  الهيدر�جني  من 
من  )م��وؤل��ف��ة  �احل��ي��وان  النبات  ح��ال��ة  يف 
اال�ىل(  بالدرجة  ال�صايتوبالزم  ال��ن��واة 
من  )م��وؤل��ف��ة  ل��ل��ج��م��اد  بالن�صبة  �ك���ال���ذرة 
اجلزيئات )particles( �الكلمة جتريد 
املعنى  ان  اأي  معناها،  حيث  من  �تعميم 
جزء ال يتجزاأ من الكلمة. �املعنى فكر يف 

الوقت نف�صه.
اليه  ي�صري  ب�صوت  ملتحم  فكر  فالكلمة 
االت�صال  �ان  عليه.  ي��دل  مكتوب  �رم���ز 
النا�ض  بني  يحدث  الذي  احلقيقي  الفكري 
ي�صتلزم املعنى التام كما ي�صتلزم اال�صوات 
�ال���رم���وز امل���د�ن���ة ال��ت��ي جت�����ص��ده �ه��ذا 
تنقل  النها  احل��ي��وان��ات  اليه  تفتقر  ال��ذي 
املبهمة،  البدائية  اال���ص��وات  بع�صها  اىل 
�احلركات اجل�صمية التي تعرب عن حاالتها 
بجناحيه  يخفق  الذي  فالطائر  االنفعالية، 
الذعر �ي�صيح ال يقوم بنقل املعرفة  اثناء 
اىل زمالئه بل هو يعرب عن خما�فة، كما ان 
العالقة بني الفكر �اللغة تنتفي اي�صا عند 
ال�صتعمالها  �ال�صعراء  الفنانني  من  كثري 
النظر  ب�صرف  م�صاعرهم  للتعبري عن  اأداة 

عن �صدقها ا� كذبها.
يت�صح هذا عند كبار ال�صعراء العرب على 
يف  املبالغة  لغر�ض  للحقائق  م�صخ  هيئة 
هنا  التنبيه  م��ن  ب��د  �ال  ال��ق��دح،  ا�  امل��دح 
باأنه  يف�صر  اأاّل  ينبغي  ه��ذا  قولنا  ان  اىل 
يحط من منزلة ال�صعر ا� مكانته يف حياة 
ثانوية  درا���ص��ت��ه  يجعل  ان��ه  ا�  االن�����ص��ان 
التي  الطبيعية  للعلوم  بالن�صبة  االهمية 
الن  ذل��ك  نقي�ض،  ط��ريف  على  �اإي���اه  تقع 
من  ابتداء  االن�صانية  املعرفة  فر�ع  جميع 
�صعدا  االخ��رى  الرفيعة  �الفنون  ال�صعر 
االجتماعية  العلوم  عرب  الريا�صيات  اىل 
ثقافة  يف  متكاملة  اط����راف  �الطبيعية 
ينعزل  ال  ع��ن��دئ��ذ  م�����ص��رتك��ة،  ان�����ص��ان��ي��ة 
االن�صانية  امل�صاعر  الذي هو �صجل  ال�صعر 
ا�صا�ض  ه��ي  ال��ت��ي  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  ع��ن 
احل�����ص��ارة امل��ادي��ة احل��دي��ث��ة ب��ل يتمم كل 

منهما �صاحبه.

قرى  اح���دى  يف  جعفر  د.ن�����وري  �ل���د   
�صنة  فالحية  ا���ص��رة  يف  ال��ق��رن��ة  مدينة 
درا���ص��ت��ه  اك���م���ال  �ا����ص���ت���ط���اع   1914
يف  كبريا  اأمله  �ك��ان  بتفوق  االع��دادي��ة 
اىل  الو�صول  �ا�صتطاع  الطب  درا���ص��ة 
ب���غ���داد �ه���و ���ص��ب��ي ع���ن ط��ري��ق النقل 
عميد  با�صا  �صندر�صن  ليقابل  النهري 
الكلية الطبية امللكية الذي قابله �لكنه مل 
يقبله فدخل دار املعلمني العالية �تخرج 
بعثات  احدى  على  ليح�صل  بتفوق  فيها 
املتحدة  ال��والي��ات  اىل  امل��ع��ارف  �زارة 
العايل  ال��رتب��ي��ة  معهد  يف  در����ض  حيث 
هناك على يد كبار ا�صاتذة الرتبية �يف 

�ا�صتكمل  د�ي  جون  الدكتور  مقدمتهم 
�صنة  ال��دك��ت��وراه  درا���ص��ة  جعفر  ن���وري 
1949 ليعود اىل �طنه كواحد من ابرز 
افاد  حيث  النف�ض  �علم  الرتبية  علماء 
اثناء درا�صاته بعد الدكتوراه من ابحاث 
فايكو تزكي �ليونتيف �ليوريا �ا�صتاذ 

نظرية االرتباط ال�صرطي، بافلوف.
ا�صدر الدكتور نوري جعفر 31 كتابا يف 
الرتبية �علم النف�ض �التاريخ �ف�صلجة 
�من  �االدب،  �الفكر  �الفل�صفة  الدماغ 
�فل�صفته  جماله  التاريخ  ال�صهرية  كتبه 
 ،1970 �تطوره  طبيعته  الفكر   ،1959
طبيعة   1970 املركزي  الع�صبي  اجلهاز 

بافلوف  ف�صلجة  ���ص��وء  يف  االن�����ص��ان 
1971، احلب بني القلب �الدماغ 1978، 

جذ�ر االبداع لكل النا�ض 1986.
جون  االخ���رى:  جعفر  ن���وري  كتب  م��ن 
د�ي حياته �فل�صفته – العلوم الطبيعية 
�اثارها احل�صارية، فل�صفة الرتبية، بني 

الفل�صفة �علم النف�ض.
تخرج على يد نوري جعفر االآف الطلبة 
�طرابل�ض  ب��غ��داد  الكليات  معاهد  يف 
عن  تقاعد  �عندما  �نيويورك  �تون�ض 
ليبيا  اىل  �صافر  ببغداد  اجلامعي  عمله 
مدعوا من قبل حكومتها كاأ�صتاذ زائر ثم 
اختري رئي�صا الحدى جامعاتها �قبل ان 

يبا�صر عمله ا�صتدعته جامعة لندن اللقاء 
االب���داع  ع��ل��وم  امل��ح��ا���ص��رات يف  بع�ض 
�الع�صرين  ال�صابع  اليوم  يف  ذلك  �كان 
من �صهر ت�صرين الثاين �صنة 1991 �مل 
مالب�صه  �صوى  حقيبته  يف  يحمل  يكن 
�صائق  ظن  عندما  كتبه  �بع�ض  القليلة 
قادته اىل مطار طرابل�ض  التي  ال�صيارة 
انه يحمل نقودا كثرية يف تلك احلقيبة 
فعاجله ب�صربات عديدة على راأ�صه ادت 
العامل  اىل �فاته مبا�صرة �هو االن�صان 
�غري القادر على حماية نف�صه من ق�صوة 
العالمة  ح��ي��اة  �صاعت  �ه��ك��ذا  الب�صر، 
جناه  ذن���ب  د�ن  ه����درا  ج��ع��ف��ر  ن����وري 

ذلك  �ظن  �علمه  لكتبه  احرتامه  �صوى 
يحتفظ  ال��ذي  الكثري  ميلك  باأنه  املجرم 
به يف حقيبته امل�صوؤ�مة.. ظلت احلقيبة 
نوري  ج�صد  جانب  اىل  بكتبها  مفتوحة 
احلري�ض  �ه��و  ال��راأ���ض  امله�صم  جعفر 
يف كل فرتات حياته على احرتام الفكر 
دماغه  ف�صلجة  يف  �الباحث  االن�صاين 

�الكا�صف عن ا�صراره با�صتمرار.
الثالثة  ابن  العامل  ال�صيخ  ذلك  منا  �صاع 
اآث��اره  �بقيت  مدمى  غريبا  �الثمانني 
منها  اخرتنا  التي  العديدة  ال�صاخ�صة 
الذي  �الفكر(  )اللغة  كتابه  م��ن  ف�صال 

ا�صدره يف تون�ض عام 1971.

باسم عبد الحميد حمودي

د. نوري جعفر

قد ثبت بشكل ال يقبل الشك 
او الجدل انه من غير الممكن 
ان يكشف الباحث عن جوهر 

اللغة والفكر دون ان يستوعب 
الصلة العضوية بينهما واالثر 

المتبادل الذي يتركه كل 
منهما في صاحبه من الناحية 
التطورية في النوع االنساني 

بأسره وفي مجرى حياة 
الفرد.. مع العلم ان دراسة 

العالقة بين اللغة والفكر من 
حيث نشوء كل منهما وتطوره 

عبر االجيال المتعاقبة

بورتريت.. د. نوري جعفر

ال��������ل��������غ��������ة وال�������ف�������ك�������ر
والفكر  ال���ل���غ���ة  ب���ي���ن  ال���ع���ض���وي���ة  ال���ص���ل���ة 
ظ��������اه��������رة ال�����ه�����م�����س ول�������غ�������ة ال����ط����ف����ل 
ه���������ل ي��������������ذوب ال������ف������ك������ر ب�����ال�����ل�����غ�����ة؟!

لقد احدثت نظرية عزل اللغة عن الفكر التي حصرت 
اللغة باالصوات المتحدث بها وبالرموز المكتوبة 

واعتبرت كال من اللغة والفكر مستقال عن زميله 
إضرارا بالغة في دراسة جانب اللغة الصوتي وجانب 

المعنى: فدرست اصوات الكلمات بمعزل عن معانيها 
او دالالتها او ارتباطاتها بالفكر. كما درست من الجهة 
الثانية تلك المعاني المجردة باعتبارها فكرًا ال يرتبط 

باصوات الكلمات ورموزها المكتوبة، 
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�االأنبياء يف �صريهم �امللوك عن د�لهم 
��صيا�صتهم حتى تتم فائدة االقتداء يف 
ذلك ملن ير�مه يف اأحوال الدين �الدنيا 
�املف�صرين  للموؤرخني  �ق��ع  ما  �كثريا 
�الوقائع؛  احل��ك��اي��ات  يف  املغالط  م��ن 
العتمادهم فيها على جمرد النقل غثا ا� 
�صمينا �مل يعر�صوها على اأ�صولها �ال 
باأ�صباهها �ال �صري�ها مبعيار  قا�صوها 
احلكمة �الوقوف على طبائع الكائنات 
االأخبار،  النظر �الب�صرية يف  �حتكيم 
بيداء  يف  �ت��اه��وا  احل���ق  ع��ن  ف�صلوا 

الوهم �الغلط.
جعفر  ن��وري  الدكتور  درا�صة  يف  �هنا 
اإمنا  التفا�صيل  بهذه  �اأخ���ذه  للتاريخ 
يقدم درا�صة مو�صوعية الأهمية الوقوف 
اأ�ص�ض  بو�صع  يهم  ب�صكل  التاريخ  على 
ل��ق��راءت��ه �درا���ص��ت��ه ت��ك��ون ق���ادرة على 
حداثوي؛  اأ���ص��ا���ض  ؛لو�صع  ا�صتلهامه 
الن التاريخ اأ�صا�ض مهم لو�صع اإن�صاين 
النقد  مو�صوعي  فان  �بالتايل  متكامل 
التاريخ  مل�صادر  �اخل��ارج��ي  الداخلي 
حيث يتنا�ل النقد اخلارجي البحث يف 
التاريخية  الثقة  �مدى  امل�صادر  �صحة 
النقد  يكون  �لكي  عليه،  االعتماد  يف 
االأ�صا�ض  �صر�طه  م�صتوفيا  اخلارجي 
حما�لة  اىل  ال��ع��ادة  يف  امل����وؤرخ  يلجاأ 

االإجابة عن اأ�صئلة كثرية �منها:
هل هذا امل�صدر اأ�صا�صي هل هو ثانوي؟ 
طراأ  ه��ل  اأ���ص��ا���ص��ي��ا  امل�����ص��در  ك���ان  �اإذا 
الن�صخة  ه��ل  التغيري؟  م��ن  �صيء  عليه 
امل��ط��ب��وع��ة )يف ح��ال��ة �ج���وده���ا( هي 
نف�صه  املوؤلف  بخط  املخطوطة  الن�صخة 
اأم اإنها مطبوعة عن ن�صخة اأخرى ؟ �هل 
املوؤلف  بخط  ه��ي  املخطوطة  الن�صخة 
من  �غ��ريه��ا  ذل���ك؟  ن��ع��رف  كيف  نف�صه؟ 

االأ�صئلة املهمة.
 internal or ال��داخ��ل��ي  النقد  اأم���ا 
يف  فيبحث    higher eritieism
�صحته  تقرير  بعد  امل�صدر  حمتويات 
�لكي يكون م�صتوفيا �صر�طه االأ�صا�صية 
يحا�ل املوؤرخ االإجابة عن اأ�صئلة كثرية 
اأ�  الدينية  امل����وؤرخ  م��ي��ول  م��ا   : �منها 
امل��وؤرخ  ه��ل  ؟  ال�صيا�صية.  اأ�  املذهبية 
ي�صف احلوادث التاريخية ��صفا دقيقا؟ 
اأم انه ي�صدر اأحكاما معينة عليها ا� على 
بع�صها ؟ ملاذا ا�صدر املوؤرخ حكما معينا 
يف ق�صية معينة ؟ هل املوؤرخ من�صف يف 
حكمه هذا؟ هل املوؤرخ موؤمن مبا يقول؟ 
هل كان املوؤرخ يف ��صع ي�صاعده على 
املعرفة ال�صحيحة ؟ �غريها من االأ�صئلة 
ما  نوعية  حتديد  يف  ت�صهم  التي  املهمة 
�صحته؟  �م����دى  ال��ت��اري��خ  م���ن  ي��ك��ت��ب 
�ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه ملاذا كل هذا 
فيه  �البحث  التاريخ  بدرا�صة  االهتمام 

كعلم م�صتقل؟ 
جعفر  ن���وري  ال��دك��ت��ور  اإن  �ل��ل��ج��واب 
حتى  ي�صتلهمها  عالية  بحداثوية  يعمل 
من التاريخ، فكاأن الدكتور نوري جعفر 
يقرر انه ال حداثة على امل�صتوى الفكري 
م��ن ج��ذ�ره  ال��ت��اري��خ  ن��در���ض  اأن  د�ن 
�من��ح�����ص��ه مت��ح��ي�����ص��ا دق��ي��ق��ا ق��ادري��ن 
م�صا�ئه  ن��ب��ني  ان  ع��ل��ى  ال��ن��ت��ي��ج��ة  يف 
تاريخا  �صن�صنع  بالنتيجة  �حما�صنه، 
فكرية  حداثة  ال  �بالنتيجة  عليه  نقف 
د�ن ان نبني ما نحن عليه من م�صا�ئ 
عن  انفكت  م��ا  االآن  اإىل  التي  ال��ت��اري��خ  
النا�ض ��صنعت منهم يف بع�ض  خميلة 
بع�صا.  بع�صهم  يقتل  �حو�صا  االأحيان 
اعتقد ان كل معاناتنا اليوم هي ب�صبب 
م��ا �رث��ن��اه م��ن ت��اري��خ يف ه��ذا املجال 
تنا�له  يف  ال��دك��ت��ور  ي��رك��ز  �ب��ال��ت��ايل 
التاريخ على كل اجلوانب اخلفية  لعلم 
�ت�صل  للتاريخ  درا�صته  يف  �الظاهرة 

ال��دق��ة ل��دى ال��دك��ت��ور ن��وري جعفر اإىل 
انه ي�صري اىل م�صالة االإغ��راق يف النقد 
بنوعيه كثريا ما يوؤدي اىل عك�ض الغاية 
ك���وؤ�دا  عقبة  في�صبح  ا�صتعماله  م��ن 
احلقائق  بع�ض  ا���ص��ت��ج��الء  �صبيل  يف 
من  عامال  يكون  اأن  من  بدال  التاريخية 
العوامل امل�صاعدة على التحليل العلمي 
من  لق�صم  اأن  ذل��ك  اإىل  ي�صاف  الدقيق. 
يف  خا�صة  ب��راع��ة  �امل��وؤرخ��ني  الكتاب 
����ص��ع ك��ث��ري م��ن االأ�ه�����ام �االأك���اذي���ب 
ب�صكل يجعلها تبد� كاأنها حقائق كما اإن 
�صخ�صية  تقم�ض  على  القدرة  لبع�صهم 
�تقليد  املعر�فني  امل��وؤرخ��ني  م��ن  ق�صم 
اأ�صلوبه يف الكتابة �التعبري االأمر الذي 
الغث �ال�صمني  التفريق بني  اأمر  يجعل 
يكن  مل  ان  ���ص��ع��ب��ا  امل�����ص��م��ار  ه���ذا  يف 
�فل�صفته  التاريخ  تف�صري  اأما  م�صتحيال 
الدكتور  اإليه  فهو مو�صوع مهم يتطرق 
تفا�صري  اأرب���ع���ة  ف��ه��ن��اك  ج��ع��ف��ر  ن����وري 

للتاريخ �هي :
1- التف�صري اجلغرايف للتاريخ.

2- التف�صري الر�حي للتاريخ.
3- التف�صري املادي للتاريخ .

4- التف�صري الد�ري للتاريخ.
�لو تطرقنا اإىل التف�صري املادي للتاريخ 
الف�صفية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ي��دع��ى  �ال����ذي 
القوانني  ان  حيث  التاريخية  باملادية 
الكون  لتف�صري  مارك�ض  ��صعها  التي 

�هي :
ال��ث��الث��ة  امل���ظ���اه���ر  ذ�  ال���ق���ان���ون   -1
��حدة  املتداخل  �التاثري  :التناق�ض 

املتناق�صات .
حتول  اىل  الكمي  التحول  ق��ان��ون   -2

نوعي �بالعك�ض:
3- قانون نفي النفي.

القوانني  ه��ذه  جعفر  ن��وري  يناق�ض  ثم 
دعاة  ان  ف��ي��ق��ول  مو�صوعية  مناق�صة 
ان  ف��ر���ص��وا  للتاريخ  امل���ادي  التف�صري 
اإال بعد ان ت�صبقها  ال�صيوعية ال تتحقق 
من  احل��ك��م  ف��ي��ه��ا  ينتقل  طبقية  ث����ورة 
العمال  طبقة  اىل  الربجوازية  الطبقة 
التي ي�صود فيها املبداأ االقت�صادي القائل 
ح�صب  ك��ل  اإىل  ق��درت��ه  ح�صب  ك��ل  م��ن 
اإنتاجه �لكنهم مل يحدد�ا ما يق�صد�نه 
�مل  ))ق��درت��ه((�))اإن��ت��اج��ه((  بكلمتني 
يبينوا كذلك كيف تقا�ض قدرة ال�صخ�ض 
ب�صورة  علمنا  اإذا  �هنا  اإنتاجه  �يقدر 
عامة ان القدرة �بالتايل االإنتاج املنبثق 
عنها ميكن اأن تنق�صم اإىل ثالثة اأق�صام: 
.فكيف  �فنية  �ف��ك��ري��ة  ج�صمية  ق���درة 
اإذن تقا�ض تلك القدرات �تقدر كل منها 
اإن  ثم  لبع�صها؟  باملوازنة  قدرها  ح�صب 
معنويا  يكون  ان  ميكن  نف�صه  االإن��ت��اج 
)اأي لي�ض له �جود مادي م�صتقل بذاته( 
كما هو احلال بال�صعر �املو�صيقى فكيف 
اجل�صمي  لالإنتاج  بالن�صبة  قيمته  تقدر 
بنوعه؟  ام  بكميته  االإن��ت��اج  يقا�ض  فهل 
هذه  اأمثال  يف  الف�صل  احلكم  هو  �من 

االأمور؟ 
جعفر  ن���وري  ال��دك��ت��ور  مناق�صة  �ه��ن��ا 
ي�صل  بحيث  املو�صوع  لهذا  م�صتفي�صة 
االن���ت���ق���ال من  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ص��خ��ي�����ض  اىل 
ان  �كيف  ال�صيوعية  اىل  اال�صرتاكية 
دعاة التف�صري املادي مل يذكر�ا لنا كيف 
يتم االنتقال من مرحلة اال�صرتاكية اىل 
نت�صاءل  اىل  يدعونا  �هنا  ال�صيوعية 
�ن��ق��ول ))ي��ت��م ذل��ك ع��ن ط��ري��ق الثورة 
ان  ام  ال��ب��ول��ي��ت��اري��ة  طبقة  ح��ك��ام  ع��ل��ى 
اأنف�صهم  م��ن  يتنازلون  احل��ك��ام  ه���وؤالء 
اال�ل  الفر�ض  �صح  �اذا  �صلطتهم؟  عن 
التف�صري  ن��ظ��ري��ة  اأ���ص��ح��اب  ي���ربر  ف��ه��ل 
ل��ل��ت��اري��خ ال���ث���ورة ع��ل��ى حكام  امل�����ادي 
يقوم  �م���ن  ؟  ال��رب�ل��ي��ت��اري��ة  ال��ط��ب��ق��ة 

فان  ال��ث��اين  ال��ف��ر���ض  �صح  �اذا  ب��ذل��ك؟ 
منطوق  ح�صب  م�صتحيل  ذل��ك  ح���د�ث 
احلاكمني  الن  ال��دي��ال��ك��ت��ي��ك��ي  امل��ذه��ب 
بجميع  �اال�صتعانة  التم�صك  يحا�لون 
الو�صائل املمكنة للمحافظة على الو�صع 
التي  املحا�الت  جميع  �احباط  القائم 
�صح  �اذا  ع��ل��ي��ه،  االن��ت��ق��ا���ض  تت�صمن 
الفر�ض �تنازل حكام الرب�ليتارية عن 
امتيازاتهم مبح�ض ارادتهم فان مفعول 

امر  �ه��و  ي��ز�ل  الديالكتيكية  الطريقة 
ال ي�صلم به دعاة هذا املذهب فنحن،اذن 
اخلال�ض  مي��ك��ن  ال  م��ف��رغ��ة  ح��ل��ق��ة  يف 
يف  التحيز  م�صاألة  اي�صا  �يتنا�ل  منها 
ثالثة  جم��االت  ي�صخ�ض  حيث  التاريخ 
ال���ص��ب��اب االخ���ت���الف ال����ذي ي��ظ��ه��ر بني 

املوؤرخني بدرجات متفا�تة �هي:
املوؤرخ  يعي�ض  الذي  الع�صر  طبيعة   -1

فيه.
2- طبيعة املجتمع الذي ينتمي اليه.

3- عوامل �صخ�صية مزاجية تت�صل بكل 
موؤرخ.

جعفر  ن���وري  دق���ة  ع��ل��ى  ن�صتدل  �ه��ن��ا 
بت�صخي�صه  التاريخ  درا�صة  ناحية  من 
ابتداء من طبيعة  الثالث  العوامل  هذه 
�العوامل  املجتمع  �طبيعة  الع�صر 
ا�صلوبا  بالنهاية  تنتج  �التي  املزاجية 
�صخ�ض  من  التاريخ  ق��راءة  يف  مغايرا 
ال����راأي يح�صل  الآخ���ر �االخ��ت��الف يف 
الزمان  يف  يعي�صان  �اآخ��ر  م��وؤرخ  بني 
نف�صه  املكان  يف  ا�  ذاته  �املكان  نف�صه 
زمن  يف  ا�  خمتلفني  زمانني  يف  �لكن 
�احد �مكانني خمتلفني ا� يف مكانني 
�ي�صدق  خمتلفني  �زم��ان��ني  خمتلفني 
الراأي  يف  االت��ف��اق  على  نف�صه  ال�صيء 
�يعود �صبب هذا االتفاق �ذلك االختالف 
على ما نرى اىل نوع امل�صلمات الفكرية 
م��ن��ه��م��ا �اعني  ك���ل  ع��ن��د  �ال��ع��اط��ف��ي��ة 
ب��امل�����ص��ل��م��ات ال��ف��ك��ري��ة �ال��ع��اط��ف��ي��ة ما 
معتقدات  م��ن  االن�����ص��ان  عليه  ينطوي 
كمبدا  اجل���دل  ا�  ال�صك  ع��ن��ده  تقبل  ال 
�كمبداأ  مثال  امل�صلمني  عند  التوحيد 
هذا  �صابه  �ما  امل�صيحيني  عند  التثليث 
�ذاك مما ن�صتطيع ان ن�صمي منه الكثري 
فتتفق احكامهما التاريخية اذا ا�صتندت 
�احدة  �عاطفية  فكرية  م�صلمات  اىل 
امل�صلمات  اختالف  حالة  يف  �تختلف 
راأينا  ان  غرابة  فال  اليها،  ت�صتند  التي 
اآخر يف  م��وؤرخ  يتفق مع  موؤرخا معينا 
بع�ض الق�صايا �يختلف عنه يف بع�ض 
اخر �ان عا�صره يف الزمان �املكان ا� 
يف احدهما ا� اختلف عنه يف كليهما. 
�من الطريف يذكر نوري جعفر رحمه 
امل�صلمات  ان  يعترب  م��وؤرخ  كل  ان  الله 
التي ي�صتند  اليها يف احكامه التاريخية 
�جاهة  الختيار  ال�صليم  اال�صا�ض  هي 
�هنا  يبحثها  التي  التاريخية  الق�صايا 
لو تكلمنا عن االختالف الذي يظهر بني 
املوؤرخني �هو بدرجات متفا�ته فمثال 
يعي�ض  ال���ذي  ف��امل��وؤرخ  الع�صر  طبيعة 
�امل���وؤرخ  ه��و  يختلف  الع�صر  ه��ذا  يف 
العبا�صي عندما  الع�صر  الذي عا�ض يف 
االقاليم  طبيعة  يف  للبحث  يتعر�ض 
كثري  �يف  معينة  د�ل��ة  جغرافية  �يف 
هذا  احل��دي��ث��ة  العلمية  امل�صلمات  م��ن 
اجلوانب  يف  الع�صر  ر�ح  ناحية  م��ن 
العلمية اما طبيعة املجتمع الذي ينتمي 
ذلك  على  ل��ل��دالل��ة  فيكفي  امل����وؤرخ  ال��ي��ه 
ي�صدرها  التي  االحكام  بني  ن��وازن  ان 
املا�صي  يف  امل�����ص��ل��م��ون  امل����وؤرخ����ون 
من  ال�صليبية  احلر�ب  على  �احلا�صر 
حيث  �م��ن  �نتائجها  ا�صبابها  حيث 
امل�صوؤ�لية  �حتديد  التاريخية  اهميتها 
فيها على احد الطرفني املتنازعني �بني 
االح���ك���ام ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا امل���وؤرخ���ون 

امل�صيحيون القدامى �املحدثون .
�ال�صخ�صية  امل��زاج��ي��ة  ال��ع��وام��ل  ام��ا 
االف����راد  ع��الق��ات  يف  اث��ره��ا  فيتجلى 
�امن�����اط  ���ص��ل��وك��ه��م  �يف  ال���ي���وم���ي���ة 
ت��ف��ك��ريه��م ب���ق���در م���ا ي��ظ��ه��ر ذل����ك يف 
ي�صخ�ض  �ه��ن��ا  التاريخية  احكامهم 
هذا  يف  ل��ل��م��وؤرخ��ني  الرئي�صي  ال����داء 
اال�صخا�ض  اختالف  ان  فيقول  املجال 

جماالت  بجميع  املت�صلة  احكامهم  يف 
م�صلماتهم  اختالف  اىل  راج��ع  احلياة 
بهذا  �ان���ن���ا  �ال��ع��اط��ف��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
االختالف  ه��ذا  ان  ن��ق��رر  الت�صخي�ض 
�صيكون  ع���اط���ف���ي  م���ن�������ص���اأه  �ال�������ذي 
�بالتال  التاأريخ  م�صرية  على  خطري 
يجب  للموؤرخ  التاريخي  فالت�صخي�ض 
الفكرية  امل�صلمات  عن  بعيد  يكون  ان 
التاريخ  �صيكون  �النتيجة  �العاطفية 
�صليمة  ا�ص�ض  على  مبنيا  يكتبه  ال��ذي 
ا�صا�صي  فرق  اىل  ن�صري  �مهمة.�هنا 
�مهم بني الباحث يف العلوم التاريخية 
حيث  الطبيعية  العلوم  يف  �الباحث 
على  ق��درة  اك��رث  الطبيعي  الباحث  ان 
البحث املو�صوعي املجرد عن النزعات 
قومية  ام  كانت  )�صخ�صية  �االه���واء 
( من امل��وؤرخ �امل��وؤرخ ب��د�ره يختلف 
باختالف  ب��ح��ث��ه   يف  حت���زب���ه  م����دى 
ي��ع��اجل��ه  �كلما كان  ال���ذي  امل��و���ص��وع 
مو�صوع البحث �صديد ال�صلة بعقائده 
يف الدين �ال�صيا�صة ا�صبح من املتعذر 
ا�  علميا  بحثا  يبحثه  ان  عليه  ج��دا 

قريبا من ذلك �العك�ض �صحيح كذلك .
ال��غ��اي��ة يف االه��م��ي��ة ان  �اال�����ص����ارة 
باختالف  يختلف  ال��ت��اري��خ  ت��دري�����ض 
البيئة احلا�صنة للتدري�ض �هنا ي�صري 
التاريخ  ت��دري�����ض  اىل  جعفر  ن���وري 
القومي يف العراق �بخا�صة يف مرحلة 
حمافظا  ب��ق��ي  ف��ق��د  ال��ث��ان��وي  التعليم 
مادته  حيث  م��ن  ال��ق��دمي  ا�صلوبه  على 
�طريقة  تدري�صه  اه���داف  حيث  �م��ن 
ذل��ك ال��ت��دري�����ض فما زال���ت م��ادت��ه على 
النواحي  يف  حم�صورة  العموم  �جه 
مت�ص�ض  �مل  �الع�صكرية  ال�صيا�صية 
)االقت�صادية  االخرى  التاريخ  نواحي 
خفيفا  م�صا  اال   ) �العلمية  �الثقافية 
الطالب  بنظر  االهمية  ثانوية  يجعلها 
التاريخ  تدري�ض  اهداف  اما  �املدر�ض 
�االبهام  الغمو�ض  يكتنفها  زال  فما 
الغمو�ض اكرث عند  �تكون درجة هذا 
تخرج  �ال  امل��در���ض  عند  منها  الطالب 
من  كثري  عند  التاريخ  تدري�ض  اهداف 
تدري�ض  تكملة  تكون  ان  من  املدر�صني 
لغر�ض جناح  املنهج  املقررة يف  املادة 

الطالب يف اخر االمتحان .
يف  غاية  اخ��رى  م�صالة  هناك  ان  كما 
االه��م��ي��ة يف ت��دري�����ض ال��ت��اري��خ �هي 
خطورة االعتقاد بان الغاية من تدري�صه 
القومية  ب��ال��ع��زة  ال�����ص��ع��ور  خ��ل��ق  ه��ي 
�التغني باجماد ال�صلف غري ان طرائق 
ما  كثريا  اال���ص��ف  مزيد  م��ع  تدري�صهم 
ال��ه��دف �تخلق  ت��ع��رق��ل حت��ق��ي��ق ذل���ك 
على  الطالب  فيه  ينق�صم  ب�صكل  اجل��و 
احيانا  دينيا  انق�صامهم  يكون  انف�صهم 
�مذهبيا ثانية �عن�صرية احيانا ثالثة 
��صيا�صيا احيانا رابعه اأي ان الطالب 
ي�صعر�ن  التاريخ  در�����ض  بع�ض  يف 
بفجوة كبرية تباعد بينهم من الناحية 
امل�صلمني  ب���ني  ي��ح��دث  ك��م��ا  ال��دي��ن��ي��ة 
�امل�����ص��ي��ح��ي��ني يف ت��دري�����ض احل���ر�ب 
ال�صليبية مثال ا� من الناحية املذهبية 
يف  انف�صهم  امل�صلمني  بني  يح�صل  كما 
عن�صرية  ا�  �ال�صيعه  ال�صنة  ق�صايا 
كما يح�صل بني االكراد �العرب �هنا 
التاريخ  تدري�ض  اىل  االن��ت��ب��اه  يجب 
املهمة  امل�صالة  هذه  مراجعة  �حما�لة 
�ك���م ح���ري ب��امل�����ص��وؤ�ل��ني ال��ي��وم على 
كيفية  يدر�صوا  ان  الرتبوية   العملية 
اأي  عاجلة  �ب�صورة  التاريخ  تدري�ض 
الدرا�صية  باملناهج  النظر  يعيد�ا  ان 
بالطالب  ل��ل��ن��ه��و���ض  �ذل�����ك  امل���ق���ررة 
على  ق���ادر  �صحيح  �ب�صكل  �ب��وع��ي��ه 

مواكبة التطور العاملي.

تبد�  م���وؤل���ف���ات���ه  اأك�����رث  يف  �ك���ع���ادت���ه 
�فل�صفته  جم��ال��ه  ال��ت��اري��خ  كتابة  على 
املو�صوعية فهو يجمع ف�صال عن فل�صفة 
التاريخ اجلغرافية �البيولوجي �االأدب 
�اللغة �الرتبية �علم النف�ض، �الدكتور 
من  التاريخ  بتعريف  يبداأ  جعفر  نوري 
اإىل  �ينطلق  ال�����ص��ح��اح  خم��ت��ار  ك��ت��اب 
لعمر  �ي��وؤرخ  التاريخ  نظريات  درا�صة 
معتمدا  كبري  ريا�صي  باأ�صلوب  االأر���ض 
ينقل  حيث  اجليولوجي،  االأ�صا�ض  على 
معرفة  اإىل  املعا�صرين  العلماء  تو�صل 
اأعمار  درا���ص��ة  طريق  عن  االأر����ض  عمر 
ال�����ص��خ��ور امل��خ��ت��ل��ف��ة �ح�����ص��اب حتول 
بع�ض  اإىل  الفيزيائية  العنا�صر  بع�ض 
�الثوريوم  اليورانيوم  فعن�صر  اآخ��ر، 
املعر�فة  ال����ذرات  اأث��ق��ل  ذرات��ه��م��ا  مثال 
ميكن ان يتحول كل منهما اىل ر�صا�ض 

ح�صب الن�صبتني االآتيتني : 
ي��ت��ح��ول غ���رام �اح���د م��ن اال�ران���ي���وم 
من  غ����رام   76000000000/1 اىل 
من  الواحد  �الغرام  �صنويا  الر�صا�ض 
يف   28000000000/1 ال��ث��وري��وم 
ي�صبح  الطريقة  �ب��ه��ذه  ال��واح��د  ال��ع��ام 
اأعمار  معرفة  اىل  التو�صل  املمكن  من 
اال�ران��ي��وم  ذات  االأر���ص��ي��ة  ال�صخور 
من  بها  ما  بوا�صطة ح�صاب  �الثوريوم 
الباحثون  فتو�صل  متحول،  ر�صا�ض 
اأعمار  ح�صاب  اىل  احلا�صر  الوقت  يف 
متحجرات تكونت قبل زهاء خم�صمائة 
االأق�صام  اإىل  ق�صموها  �قد  �صنة  مليون 

الثالثة االآتية:
  paleozoie اأ - ع�صر احلياة القدمية

الذي ا�صتمر حوايل 300 مليون �صنة .
ال���و����ص���ط���ى  احل������ي������اة  ع���������ص����ر  ب - 
حوايل   ا�صتمر  ال���ذي   mesozoie

135مليون �صنة .
 cenzoie احلديثة  احلياة  ع�صر  ت - 

الذي ا�صتمر 65مليون �صنة.
املعلومات  ه����ذه  ع��ن��د  ن��ت��وق��ف  �ه��ن��ا 
اخل���ط���رية ح����ول ع��م��ر االأر�������ض حيث 
نوري  الدكتور  ان  نقول  ان  ن�صتطيع 
اإىل  ا�صتند�ا  الذين  االأ�ائ��ل  من  جعفر 
ق���راءة ال��ت��اري��خ ل��الأر���ض ا���ص��ت��ن��ادا اىل 
اأرق����ام �ن�����ص��ب ري��ا���ص��ي��ة �ه���ذا اإن دل 
ق��درت��ه على  ي��دل على  اإمن���ا  ���ص��يء  على 
نرى  �هنا  ببع�ض  بع�صها  العلوم  ربط 
�ا�صحة  ب��اأث��ره��ا  اأي�����ص��ا  اجليولوجيا 

يف  مهمة  م�صاألة  اىل  ينتقل  ث��م  مت��ام��ا 
حيث   ، لالإن�صان  االجتماعي  ال��ت��اري��خ 
تكوينا  �اح����دث  �صعه  اق���ل  ان���ه  ي��ق��رر 
ال��ك��ون �ال ي��ت��ج��ا�ز عمره  م��ن ت��اري��خ 
التاريخ  اآالف �صنة، �ميتاز هذا  خم�صة 
بظهور  تكوينه  حداثة  من  الرغم  على 
احل�صارات الب�صرية القدمية �احلديثة 
الوا�صح  التقدم  هذا  اىل  اأدت  التي  تلك 
االجتماعية  احلياة  مناحي  جميع  يف 

للجن�ض الب�صري .
ا�  ال��ت��اري��خ  اأ�ص�ض  لبع�ض  عر�صه  ان 
الأ���ص�����ض ق����راءة ال��ت��اري��خ ن��راه��ا بع�ض 
ال�صك  ت��ق��ري��رات  م��ن  تنطلق  االأح���ي���ان 
تكون  ترقى الن  ال  ،�لكنها  اأهميتها  يف 
اأ�صا�صا هاما لقراءة التاريخ �منها قوله 
لتدل  اأحيانا  تاريخ  كلمة  ))�ت�صتعمل 
من  يعرفه  ان  االإن�صان  ا�صتطاع  ما  على 
احلوادث املا�صية طبيعية ا� اجتماعية 
تكون  اأن  املعرفة  ه��ذه  يف  ي�صرتط  �ال 
مد�نة تد�ينا خطيا بل ي�صمل باالإ�صافة 
ال��ورق ا� اجللد  اإىل ما هو مد�ن على 
اللغات  ب�صتى  اآث����ار  م��ن  اجل����دران  ا� 
البقايا  ،�ج��م��ي��ع  ال���رم���وز  �خم��ت��ل��ف 
التاريخية للمعابد �الكهوف �اجل�صور 
لقراءة  اال�صتنادات  هذه  اإن  �االأبنية(( 
�صابقا  معر�فة  ا�صتنادات  تعد  التاريخ 
�مل يقدم بها �صيئا جديدا �لكنه من خالل 
هذه القراءات يود اأن يبني بان التاريخ 
بهذا املعنى يت�صع جماله با�صتمرار كلما 
ات�صعت املعرفة التاريخية عند االإن�صان 
ي�صتطع  مل  لوقائع  اكت�صافه  حيث  م��ن 
حيث  �م��ن  جهة  من  اكت�صافها  اأ�صالفه 
؛نتيجة  ال��زم��ن  م��ع  مو�صوعه  ات�����ص��اع 
اأخرى  جهة  من  جديدة  ح��وادث  لوقوع 
التاريخ  جعفر  ن��وري  الدكتور  �يربط 
اأ�  كانت  اإن�صانية  االأخ��رى  العلوم  بكل 
يجعل  بان  متيزه  �صر  هو  �ه��ذا  علمية 
بع�صها  م��ع  مرتبطة  جميعها  ال��ع��ل��وم 
البع�ض، فتاريخ ال�صم�ض مثال ميكن ان 
يدر�ض �صمن مو�صوع علم الفلك �تاريخ 
اجليولوجي  مو�صوع  �صمن  االأر����ض 
�تاريخ احلياة �صمن علم االأحياء ،هذا 
من جهة �من جهة ثانية فان التاريخ من 
الناحية االجتماعية ميكن اأن ينق�صم اإىل 
زمانه  يق�صم ح�صب  فتارة  كثرية  اأق�صام 
�حديث  �م��ت��و���ص��ط  ق���دمي  ت��اري��خ  اإىل 
تاريخ  اإىل  مو�صوعه  ح�صب  �ط���ورا 

�صيا�صي �ع�صكري �ثقايف �طورا يق�صم 
�الفرن�صيني  �االأملان  للعرب  تاريخ  اىل 
�كل ق�صم من االأق�صام االآنفة الذكر ميكن 
اأخرى  اأ�صناف  اإىل  ب��د�ره  ي�صنف  ان 
اأخ���رى  اأ���ص��ن��اف  اإىل  ب���د�ره���ا  �ه����ذه 
�هكذا �كلما ات�صعت املعرفة االإن�صانية 
عدد  زاد  االخت�صا�ض  �توغل  للتاريخ 

تلك  االأق�صام �ح�صب ال�صكل االآتي:
انه  اأع����اله  ال�����ص��ك��ل  م��ن  يت�صح  ح��ي��ث   
للتاريخ  االإن�����ص��ان��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ب���ازدي���اد 
حيث  التاريخ  اأق�صام  عدد  ي��زداد  �صوف 
اإذا كانت ن�صبة ازدياد املعرفة االإن�صانية 
2% �صتكون اأق�صام التاريخ مزادة بن�صبة 
اأهم  ،ام���ا  ف��ق��ط  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى   %3
الدقة  د�ن توخي  التي حتول  العوامل 
اإجمالها  فيمكن  التاريخي  البحث  يف 

على الوجه االآتي:
1- ت�صبع كثري من احلوادث التاريخية 
عن�صرية  اأ�  مذهبية  اأ�  دينية  بعوامل 
درج��ت��ه  ت��خ��ت��ل��ف  ت�����ص��ب��ع��ا  ق��وم��ي��ة  اأ� 
من  التاريخية  احلادثة  ن��وع  باختالف 
من  للباحث  بالن�صبة  �اأهميتها  جهة، 

جهة اأخرى.
يف  ال�صعوبات  تثري  النقطة  �ه��ذه      
توخي الدقة عند البحث يف     احلوادث 
نف�صه  الباحث  ي�صمن  فكيف  التاريخية 
م��ذه��ب��ي��ت��ه يف  اإىل  ع���دم االجن�����رار  يف 
تنا�له مثال املذهب االأخرى �بالنتيجة 
الباحثني  م���ن  ه��ائ��ل  ك���م  اأم�����ام  ف��ن��ح��ن 
اأن  ي�صتطيعوا  مل  ال��ذي��ن  التاريخيني 
احدهم  ف��رتى  مذهبيتهم،  عن  يبتعد�ا 
�هو  ال�صني  امل��ذه��ب  ع��ن  م��ث��ال  يتكلم 
منهم  ينال  الزيدي  املذهب  اإىل  ينت�صب 
تاريخي،  ب�صكل  ي�صعر  ال  ح��ي��ث  م��ن 
فعلى املوؤرخ ان يبتعد عن مذهبيته عند 

تنا�له الق�صايا التاريخية.
2- ال�صعوبة االأخرى يف ان البحث يف 
العادة  يف  يكون  التاريخية  احل���وادث 
ا�  باال�صتح�صان  مت�صل  مبيل  ممز�جا 
التاريخية  احل��وادث  ان  اأي  اال�صتقباح 
ال ينظر اإليها االإن�صان نظرة مو�صوعية 
حما�لته  يف  حتى  ه��و  �اإمن���ا  جم���ردة 
�قوع  ي�صتح�صن  ق��د  ال��ت��ح��ي��ز   جت��ن��ب 
بع�صها فينعته بنعوت رقيقة �ي�صتقبح 
�قوع بع�ض اآخر فيخلع بع�ض ال�صفات 
نوري  الدكتور  يقول  عليه،  امل�صتهجنة 
احتاد  ي�صتح�صن  ال  مثال  الكيميائي  اإن 

ال��ه��ي��در�ج��ني م��ع ذرة من  ذرت����ني م��ن 
االأ�ك�������ص���ج���ني ع��ن��د ت��ك��وي��ن امل�����اء �ال 
مثال  اال�ك�صجني  ينتقد  �ال  ي�صتهجنه 
تفاعله مع مواد  العام كعدم  �صلوكه  يف 
على  م�����ص��اع��دت��ه  ا�  اخ����رى  كيميائية 

اال�صتعال ....الخ.
درا�صته  الن  ذلك  يفعل  ال  الكيميائي  ان 
تدخل  ال  اخ��رى  �بعبارة  مو�صوعية، 
نتائج  تقرير  يف  الكيميائي  ع��واط��ف 
الق�صايا  امل�صتغل يف  ان  بحثه يف حني 
عن  ال��ت��ج��رد  ي�صتطيع  ال  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اأن  عواطفه مطلقا �ان جل ما ي�صتطيع 
النزاهة  يتوخى  ان  اأراد  ما  اذا  يفعله 
على  ي�صيطر  ان  ه��و  بحثه  يف  �ال��دق��ة 

بع�ض عواطفه فيخفف من حدتها.
بافتقار  املتعلقة  الثالثة  ال�صعوبة   -3
امل��وؤرخ اىل الدقة يف البحث ناجتة عن 
التاريخية  احل���وادث  يف  الباحثني  ان 
ي�صمونه  م��ا  اىل  ال��ت��و���ص��ل  ي��ح��ا�ل��ون 
عبثا  ح���ا�ل  �ل��ق��د  اال���ص��ي��اء.  بطبيعة 
الظواهر  يف  الباحثون  زمال�ؤهم  قبلهم 
الدقيق يف  البحث  يتقدم  الطبيعية �مل 
اإال  ذل��ك  اىل  �صن�صري  كما  العلم  جم��ال 
فكرة  انف�صهم  عن  ان�صاره  خلع  ان  بعد 
�اهتموا  اال���ص��ي��اء  طبائع  يف  البحث 
عالقاتها  يف  بالبحث  ذل��ك  ع��ن  عو�صا 

�مظاهر �صلوكها .
بتعقد  تت�صل  ال��راب��ع��ة  ال�صعوبة   -4
التاريخية �ت�صابكها من جهة  الظواهر 
�خ�صوع الباحث لها ال خ�صوعها له من 
بحثه  يف  الطبيعي  فالعامل  ثانية  جهة 
ا�  ))فيزيائية  الطبيعية  الظواهر  يف 
ي�صتطيع  ام��ور  يف  يبحث  كيميائية(( 
يف  مل�صيئته  فيخ�صعها  عليها  ال�صيطرة 
ح��ني ان امل����وؤرخ ي��ح��ا�ل دخ���ول قوى 
الدكتور  ي��ق��رر  �ه��ن��ا  ل��ه��ا.  خا�صع  ه��و 
الظواهر  يف  الباحث  ان  جعفر  ن��وري 
الطبيعية ي�صتطيع جتريد تلك احلوادث 
كبرية  تغيريات  �اإح���داث  بع�صها  ع��ن 
الباحث يف  اأما  يف عالقاتها ��صلوكها. 
با�صتطاعته  فلي�ض  التاريخية  الظواهر 
ان يفعل ذلك نظرا لتداخل تلك العوامل 
ت���داخ���ال ي�����ص��ت��ح��ي��ل م��ع��ه ف�����ص��ل��ه��ا عن 
ان  الكيميائي  على  �صهل  ف��اذا  بع�صها، 
عنا�صره  اىل  املخترب  يف  امل���اء  يحلل 
ان  امل���وؤرخ  على  ي�صتحيل  فانه  اال�ىل 
يعزل اثر العامل الديني عن اثر العامل 
�صلوك  تقرير  اجلن�صي  ا�  االقت�صادي 

االفراد ا� اجلماعات .
ان  من  ناجتة  اخلام�صة  �ال�صعوبة   -5
احلوادث  من  ينتقي  العادة  يف  امل��وؤرخ 
هي  �تتفق  تالئمه  التي  تلك  التاريخية 
��جهة نظره �هنا ي�صتند نوري جعفر 
بني  حت��ول  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  بع�ض  اإىل 
املوؤرخ �بني الدقة �النزاهة يف البحث، 

جاء يف املقدمة �ض10-9:
اعلم اإن فن التاريخ فن عزيز املذهب جم 
الفوائد �صريف الغاية اإذ هو يوقفنا على 
اأخالقهم  يف  االأمم  من  املا�صي  اأح��وال 

دراس��������������������ة ن�����ق�����دي�����ة

نوري جعفر وقراءة التاريخ

ياسر جاسم قاسم 

حاول الدكتور نوري جعفر 
أن يضع أسسًا مهمة لقراءة 
التاريخ انطالقا من مجاله 
وفلسفته وبموضوعية 
سيطرت على أجزاء كثيرة من 
كتاباته، وقد حلل نوري جعفر 
التاريخ بكتاب نستطيع أن 
نقول فيه انه سياحة فكرية 
يسبح بها الفكر بين التراث 
والمعاصرة، وهو أيضا وسيلة 
مهمة لتقويم التاريخ انطالقًا 
لتقويم الحاضر ثم المستقبل 
وهذا يدل على عمق الفكر 
الذي يحمله هذا الرجل حيث  
يعالج األفكار الحديثة انطالقًا 
من عمق التاريخ

الصعوبة الثالثة المتعلقة بافتقار المؤرخ الى الدقة في البحث ناتجة عن ان الباحثين في الحوادث 
التاريخية يحاولون التوصل الى ما يسمونه بطبيعة االشياء، ولقد حاول عبثًا قبلهم زمالؤهم 

الباحثون في الظواهر الطبيعية ولم يتقدم البحث الدقيق في مجال العلم كما سنشير الى ذلك إال 
بعد ان خلع انصاره عن انفسهم فكرة البحث في طبائع االشياء واهتموا عوضا عن ذلك بالبحث في 

عالقاتها ومظاهر سلوكها .

إن فن التاريخ فن عزيز 
المذهب جم الفوائد شريف 

الغاية إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضي من األمم 

في أخالقهم واألنبياء في 
سيرهم والملوك في دولهم 
وسياستهم حتى تتم فائدة 
االقتداء في ذلك لمن يرومه 

في أحوال الدين والدنيا وكثيرا 
ما وقع للمؤرخين والمفسرين 

من المغالط في الحكايات 
والوقائع؛ العتمادهم فيها 

على مجرد النقل غثا او سمينا 
ولم يعرضوها على أصولها وال 
قاسوها بأشباهها وال سيروها 
بمعيار الحكمة والوقوف على 

طبائع الكائنات وتحكيم النظر 
والبصيرة في األخبار
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الكتاب-  الدكتور نوري جعفر يف هذا  تنا�ل 
ظ��اه��رة  �االه�������م-  اال�ىل  ب���ال���درج���ة 
اال�صالة يف �صعر املتنبي. مبعنى ان 
الكتاب هو:  الغر�ض اال�صا�صي من 
اإحاطة اللثام عن جانب �احد من 
املتعددة.  املتنبي  �صعر  ج��وان��ب 
املتعددة،  االخ��رى  اجلوانب  اأم��ا 
ارتباطها  ناحية  من  اليها  فنظر 
اإعطاء  اجل  من  �صعره،  باأ�صالة 
ال���ق���ارئ ����ص���ورة م��ت��ك��ام��ل��ة عن 
املتنبي، �منزلة �صعره يف ال�صعر 

العربي.
املتنبي-  �صعر  يف  اال���ص��ال��ة  ان 
ال����ب����اح����ث- تعرب  ي���ذه���ب  ك���م���ا 
ال�صور  يف  ن��ف�����ص��ه��ا  ع���ن 
اخليالية  ال�����ص��ع��ري��ة 
ال���ت���ي ت��ب��ت��ع��د عن 
الواقع املح�صو�ض 
يكون  يكاد  ب��ع��دًا 
بع�ض  يف  مطلقًا 
ا�  االح��������ي��������ان، 
مت�����ص��خ��ه اح���ي���ان���ا 

اخرى.
�صعره  اأ���ص��ال��ة  �ت��ظ��ه��ر   
ال��ط��ب��ي��ع��ة  �������ص�����ف  يف 
)احل��ي��ة �اجل���ام���دة(، كما 
��صفه  يف  اي�صًا،  تظهر، 
اال�صخا�ض يف حالة املدح 
�صواء،  حد  على  �ال��ق��دح 
ب�صرف النظر عما اذا كان 
ام  ذلك  يف  حمقا  املتنبي 
فيه، �ب�صرف  غري حمق 
ال��ن��ظ��ر، اي�����ص��ًا، ع��م��ا اذا 
كان ال�صخ�ض املمد�ح ا� 
املهجو ي�صتحق ذلك ا� ال 

ي�صتحقه بنظر االخرين.
لقد ثبت للباحث انه كلما 
ك���ان امل��ت��ن��ب��ي ع��ن��ي��ف��ًا يف 
التعبري عن حبه ا� بغ�صه 
ذلك..  ا�  ال�صخ�ض  لهذا 
كان عنفه هذا اكرث �صدقًا 
التعبري  يف  دق���ة  �اك����رث 
الف�صلجية  م��ك��ون��ات��ه  ع��ن 
اخل�����ا������ص�����ة �ظ�����ر�ف�����ه 
�يتجلى  االج��ت��م��اع��ي��ة. 
ا�  ال���وم�������ص���ات  يف  ذل����ك 
اللمحات اخلاطفة املوؤتلقة 
ال���ت���ي ت��ن��ت�����ص��ر يف اث��ن��اء 
تتناق�ض  �ال��ت��ي  ���ص��ع��ره، 
م�����ع ال�����واق�����ع احل�������ص���ي؛ 
اىل  �ترفعه  ترثيه  �لكنها 
االناقة،  من  اعلى  م�صتوى 
�ت��ع��ي��د ���ص��وغ��ه ب����اإب����داع: 
كما  �مثبوتة-  كثرية  �ه��ي 
اثناء  يف  ال��ب��اح��ث-  ي��ذه��ب 
مو�صوعاته ال�صعرية االخرى. 
�ال�صور ال�صعرية املرتفة التي 
املتنبي  �صعر  ا�صالة  فيها  تعرب 
عن نف�صها )ا� التي هي ا�صالته 

بعبارة اخرى(، �جدها الباحث معربًا عنها )اال 
مرتفة  رقيقة  بكلمات  �الهجاء(  امل��دح  حالة  يف 

انيقة لطيفة املزاج تن�صجم معها.
بع�ض  ع��ن  ع��رب  املتنبي  ان  ال��ب��اح��ث  �ج��د  لقد 
يتعذر  عميقًا  تعبريًا  الب�صرية  النف�ض  خلجات 
على كثري من املخت�صني بعلم النف�ض ان يبلغوا 
�صاأ�ه. كما ا�صار ابو الطيب، يف بع�ض حلظات 
�املكان،  ال��زم��ان  تتحدى  ام���ور  اىل  االب��ت��ك��ار 
الذي  الواقع  �ان كانت م�صتمدة يف اال�صل من 
�صورًا  مدحه-  يف  ال�صاعر-  �ر�صم  فيه.  يعي�ض 
�صعرية مرتفة ت�صلح لكل زمان �مكان: بع�صها 
ارق  �لكنه  �اجل��ام��دة،  احلية  الطبيعة،  يغاير 
ي�صوه  اخر  �بع�ض  ��صفاء.  اناقة  �اكرث  منها 
الطبيعة نف�صها �مي�صخ حقائق اجلغرافية �علم 
باجلمال  يت�صف  انه  غري  االحياء،  �علم  الفلك 
الفني اخلالب، �يعرب ا�صدق تعبري عن م�صاعر 
كما  يعني-  �ه��ذا  االح���وال.  جميع  يف  �صادقة 
من  قاله  م��ا  ك��ل  يف  �صادقًا  ك��ان  الباحث-  ي��رى 
فيها؛ �لكنه  قالها  التي  اللحظة  ا�صيل يف  �صعر 

قد ال يكون حمقًا يف ذلك مبقايي�ض غريه.
ذلك-  �م��رر  املتنبي،  ب�صدق  يجزم  الباحث  ان 
اخلا�صة  الف�صلجية  مقوماته  اىل  يذهب-  كما 
كان  �اذا  الباحث:  �يت�صاءل  اال�ىل..  بالدرجة 
هذا �صحيحًا- �هو �صحيح بنظره- فهل يجوز 
ان نطبق على �صلوكه ��صعره مقيا�صًا مو�صوعيًا 
�عن  الف�صلجية؟  مقوماته  عن  غريبًا  خارجيًا 

ظر�فه االجتماعية اي�صًا؟
الكتاب- كما ا�صرت- بظاهرة اال�صالة يف  يهتم 
يذهب  كما  �صعره-  يف  �املتنبي  املتنبي.  �صعر 
يغرد  ال�صداح  كالطائر  جعفر-  ن��وري  الدكتور 
�)ينظم(  �صعره.  ا�صالة  تتجلى  �هنا  احيانًا، 
اإال  ال��ب��اح��ث  عنه  يتحدث  مل  م��ا  �ه��و  اح��ي��ان��ًا، 
فيتوارى  الرحيب  الف�صاء  يف  �يحلق  عر�صًا، 
قاله غريه، �هو  ما  احيانًا  االنظار. �يكرر  عن 
ما ال يعني الباحث امره اإال مبقدار ا�صهامه يف 

تقدمي �صورة متكاملة عن �صعره. 
اأي ان الباحث مع املتنبي يف هذا الكتاب يعي�ض 
عما  النظر  ب�صرف  فيها  ي��غ��رد  ال��ت��ي  املنا�صبة 
�صلبية  ا�  ايجابية  ان���ذاك  م�صاعره  ك��ان��ت  اذا 
باملقايي�ض املاألوفة، �بغ�ض النظر عما اذا كانت 
األفاظه ر�صيقة مرتفة )ا� نابية ثقيلة على ال�صمع 
يف حالة الهجاء(، �ب�صرف النظر، اي�صًا، عما اذا 
كان ابو الطيب حمقًا ا� غري حمق يف ما يقوله 

بنظر غريه؛ النه كان �صادقًا بنظر الباحث: لقد 
�هذا  �صعره،  يف  ��ل��د  �ابتكر،  املتنبي  خلق 

الذي يعني الباحث بالدرجة اال�ىل.
من  ع��ا���ض-  املتنبي  ان  اىل  امل��رح��وم  �ي��ذه��ب 
�بدائي  متخلف  جمتمع  يف  مواطن-  هو  حيث 
انت�صرت  حيث  احلديثة،  احل�صارية  باملقايي�ض 
الفردي  �احل��ك��م  االق��ط��اع  ايديولوجيا  ان���ذاك 
بالن�صبة  ت��ق��دم��ي��ًا  جمتمعًا  ك���ان  �ان  امل��ط��ل��ق، 
لظر�فه الزمانية �املكانية. �قد تك�صب بال�صعر 
الوقت،  ذل��ك  يف  ارت���زاق  اداة  ال�صعر  بو�صف 
املواطنني  من  كغريه  الناحية-  ه��ذه  من  فكان 

�ال�صعراء- يداجي �ي�صانع. 
غريه.  مع  امل�صرتكة  االجتماعية  جوانبه  �هذه 
ا�  اال�صيل،  غ��ري  �صعره  ذل��ك يف  ع��ن  ع��رب  �ق��د 
احلكمية  ابياته  �يف  اخ��رى،  بعبارة  نظمه  يف 
مبا�صر على  غ��ري  اح��ت��ج��اج  ه��ي  )ال��ت��ي  اي�����ص��ًا 
من  املتنبي  ان  غ��ري  جمتمعة(؛  ف�صاد  ج��وان��ب 
طبقها  التي  باملقايي�ض  ا�صيل-  �صاعر  هو  حيث 
الباحث- �صخ�صية فذة فريدة متما�صكة ال  عليه 
تداجي �ال ت�صانع حتى يف مواقفها املتناق�صة- 
ا�  ت�صرفاته  يف  عنها  يعرب  التي  غ��ريه-  بنظر 
مواقفه باإزاء االمراء �الوزراء �املتنفذين الذين 
ا� يف  عا�صر�ه يف حالته االيجابية �ال�صلبية 
اثناء املدح �الهجاء، �املتنبي �صادق- كما يرى 
الباحث- يف م�صاعره العنيفة التي تنطوي على 
النه  الهجاء؛  االيغال يف  على  املدح  املبالغة يف 
فيتجلى  املرهفة،  احلادة  امل�صاعر  تلك  عن  يعرب 
من  يعي�صها  التي  اللحظة  يف  �ا�صياًل  �صادقًا 

د�ن خداع ا� مواربة.
�من  �هلة  اأ�ل  اخل��ارج  من  املتنبي-  يبد�  قد 
الناحية ال�صطحية- كاأنه يداهن ا� يرائي عندما 
مفارقته  اعقاب  يف  كافور  مدح  يف  مثال  يطنب 
مقومات  �ل��ك��ن  م�ص�ض؛  ع��ل��ى  ال��د�ل��ة  �صيف 
باملداهن.  ��صفه  جتيز  ال  الف�صلجية  املتنبي 
الباحث- ان  فقد ظن من د�ن �جه حق- بنظر 
عالقته بكافور �صتكون ابدية، �انه �صوف يجد 
بذلك على  املن�صودة �يق�صي  كافور �صالته  عند 

حياة الت�صرد �الرتحال.
�ع��ن��دم��ا ت��ال���ص��ت اآم���ال���ه ت��ل��ك، �ان���ط���وت معه 
م�����ص��اع��ره امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا �ق���ف م��وق��ف��ه االآخ���ر. 
�يت�صاءل الباحث اذا كان االمر كذلك فهل يجوز 
لدار�صيه ان يطبقوا- عند احلكم عليه- مقايي�ض 
النقد غري الذاتية؟ يجيب: تلك م�صاألة حتتاج اىل 

أصولها الدماغية وجذورها 
االجتماعية في ضوء فسلجة بافلوف

بحث م�صتفي�ض �قد تثري نقا�صًا حادًا 
بني املعنيني بدرا�صة ال�صعر.

ان الذي ذكر ب�صدد موقف املتنبي من 
كافور هو جانب من جوانب �صلوكه 
يف  تعبري  ال��ب��اح��ث  بنظر  ه��و  ال���ذي 
عنيفة  جاحمة  م�صاعر  عن  احلالتني 

ايجابية ��صلبية.
لعوامل  فيها  �صادقًا  كان  املتنبي  ان 
ف�صلجية متيزه: فقد اندفع ابو الطيب 
نحو  اجليا�صة  االيجابية  مب�صاعره 
مب�صاعره  اي�صًا  ان��دف��ع  كما  ك��اف��ور، 
يكن  �مل  ع��ن��ه.  اجل��ي��ا���ص��ةال�����ص��ل��ب��ي��ة 
�ال  ذل��ك.  غ��ري  يكون  ان  مب�صتطاعه 
�صك- عند الباحث- يف ان كافور الذي 
خلع عليه ابو الطيب اأرق اال��صاف 
هو غري كافور الذي ا��صعه ذمًا، �ذلك 
مدح  ال���ذي  املتنبي  ك��ون  اىل  راج���ع 
الذي هجاه.  املتنبي  كافورا هو غري 
متنافران  ك���اف���وران  اذن،  ف��ل��دي��ن��ا، 
اإال  متكاماًل  �ج����ودًا  لهما  �ج���ود  ال 
عنها  امل���ع���رب  امل��ت��ن��ب��ي  م�����ص��اع��ر   يف 

يف �صعره.
عن  االخ���ت���الف  ك��ل  يختلفان  �ه��م��ا 
ك���اف���ور االآخ�����ر ال����ذي ي�����ص��وره لنا 
امل���وؤرخ���ون. �ل���وك���ان ك��اف��ور ال��ذي 
�صوره لنا املتنبي يف مدحه موجودًا 
بعد  يهجوه  ان  عليه  لتعذر  بالفعل، 
ذل���ك. �ل���و ك���ان ك��اف��ور ك��م��ا �صوره 
هذه  ت��ردد  ملا  هجائه،  يف  املتنبي  لنا 
)الكافور( عن مالحقة املتنبي �الغدر 

به.
عند  املتنبي �هو  تفكري  �لعل جمرد 
كافور-  اىل  بال�صفر  ال��د�ل��ة  �صيف 
ف�صاًل عن �صده الرحال نحوه �اإلقائه 
ي�صري  الف�صطاط-  يف  الرتحال  ع�صا 
هو  امل��ق�����ص��ود  ه���ذا  ك���اف���ورا  ان  اىل 
على  ي�صدق  �ما  املهجو.  كافور  غري 
م��وق��ف امل��ت��ن��ب��ي م��ن ك��اف��ور ي�صدق 
الذين  جميع  من  مواقفه  على  اي�صا 
غري  على  �اأظهرهم  ذمهم  ا�  مدحهم 
امل��وؤرخ��ون  لنا  ذك��ر  ال��ت��ي  حقيقتهم 

طرفًا منها.
املتنبي  ان  اىل  ال��ب��اح��ث  ذه���ب  ل��ق��د 
الف�صلجية-  الناحية  م��ن  ات�����ص��ف- 
بتطور عال يف مراكزه املخية احل�صية 
يف  مماثل  اآخ��ر  �بتطور  الب�صرية، 
املخ.  حتت  الواقع  الدماغية  مراكزه 
هو  احل�صية  املخية  امل��راك��ز  �تطور 
لال�صالة  )امل��ادي(  اجل�صمي  اال�صا�ض 
يف  ال�صعر،  فيه  مب��ا  الفن  جم��ال  يف 
التي  الدماغية  حني ان تطور املراكز 
تقع حتت املخ- �هو الذي يالزم كبار 
الفنانني �ال�صعراء اي�صًا- هو ا�صا�ض 
التي  �املجتمع  بالطبيعة  عالقاتهم 
امل�صاعر  ا�  االنفعاالت  بطابع  تت�صم 
العنيفة االيجابية �ال�صلبية، كما انه 
متناق�ض  اإقطاعي  جمتمع  يف  عا�ض 
�جهة  �م��ن  احلديثة،  مقايي�صنا  يف 
التناق�ض  ذلك  فانعك�ض  كذلك،  نظره 
باأغرب ا�صكاله �اأر�ع �صوره االدبية 
كثرية  ج��وان��ب  ��صبغ  ���ص��ع��ره،  يف 
حتقيق  د�ن  ح��ال  الن��ه  �صلوكه،  يف 
م��ط��ام��ح ال�����ص��اع��ر ال��ف��ذ �االن�����ص��ان 
املرهف احل�ض، �رفع من �صاأن اأنا�ض 
مبقايي�ض  �اخللق  الكفاية  يف  د�ن��ه 

اهل ذلك الزمان �مبقايي�صنا اي�صًا.
اأب����ا الطيب  �ه����ذا ه���و ال����ذي ج��ع��ل 
فيه  عا�ض  ال��ذي  املجتمع  ع��ن  غريبًا 
�مواطن  �صخم  �صاعر  هو  حيث  من 
تتحدى  ان�صانية  م��ط��ام��ح  ذ�  اأب���ي 
غربته  عن  عرب  �قد  �املكان.  الزمان 
العلمي  بالتعبري   Alienation

احلديث بقوله:

غريب  ال��ل��ه  ت��دارك��ه��ا  اأم���ة  يف  "اأنا 
ك�صالح يف ثمود" 

مدح  يف  مثاًل  املتنبي  يطنب  �ح��ني 
�صيف الد�لة ا� كافور، اإمنا هو يطنب 
بامكاناته  �ي�صيد  نف�صه،  م��دح  يف 
يف  جم�صدة  يجدها  ال��ت��ي  �اأم��ان��ي��ه 
ال�صافية  ك��امل��راآة  ال��ذي هو  امل��م��د�ح 
ف��ي��ه��ا: اي انه  ي���رى ���ص��ورت��ه  ال��ت��ي 
يطنب- بعبارة اخرى- يف اجلوانب 
يف  يجدها  التي  التقدمية  االيجابية 
ذلك  يف  االم��ث��ل  احل��اك��م  �يف  نف�صه، 
�صايكولوجية  نزعة  �ه��ذه  ال��زم��ان. 
القرن  مطلع  يف  انت�صرت  م��ع��ر�ف��ة 
التاأمل  )م��ذه��ب  ت�صمى  ال��ع�����ص��ري��ن 

.)Introspection الباطني
اعقاب  الد�لة يف  �صيف  قال يخاطب 

مر�ض اأمّل به:
اأن  العي�ض-  ب��ك  اذ  حم���ااًل-  "�ان 
�ج�������ص���م���ك  ارى  

مقل �ج�صمي �صالح"
ببناء  كافور  تهنئة  �قال يف معر�ض 

دار جديدة:
ع�صو  يهنئ  ال  منك  "�انا 
بامل�صرات �صائر االع�صاء

ل�صاين  كان  امللوك �ان  �ف��وؤادي من 
يرى من ال�صعراء"

ثم فطن اىل اختالف لون ب�صرة كافور 
الزجني عن لون ب�صرته فا�صتدرك:

فيه  املجد  الذي  ثوبك  يف  "ان 
ل�صياء يذري بكل �صياء

امنا اجللد ملب�ض �ابي�صا�ض النف�ض 
خري من ابي�صا�ض القباء"

الكتاب بني اربعة ف�صول.  لقد توزع 
كان الف�صل اال�ل بعنوان: اال�صالة، 
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال��ف�����ص��ل��ج��ي��ة، �ج���ذ�ره���ا 

االجتماعية.
بعنوان:  فكان  ال��ث��اين،  الف�صل  اأم��ا 
الطيب  اب�����ي  ���ص��ع��ر  يف  اال����ص���ال���ة 

املتنبي.
�كان الف�صل الثالث بعنوان: املتنبي 

املتناق�ض يف �صلوكه ��صعره.
بعنوان:  فكان  االخ���ري،  الف�صل  ام��ا 
���ص��ع��ر امل��ت��ن��ب��ي �م��ن��زل��ت��ه ع��ن��د كبار 

الباحثني.

إالحاالت:
جعفر،  ن��وري  الدكتور  م��ع  لقاء   -1
عن التكنولوجيا �الثقافة املعا�صرة، 
اإع������داد: ح�����ص��ب ال��ل��ه ي��ح��ي��ى، جملة 
الفي�صل، عدد105، ربيع اال�ل 1406 

)كانون اال�ل 1985(، �ض38.
2- املكان نف�صه.

3- ينظر: املكان نف�صه.
ن�صخة  �ذك��ري��ات.  �صرية  *برنامج: 

م�صجلة موجودة يف مكتبتي.
�لعلها  االأ������ص�����ل،  يف  ه���ك���ذا   **

)الب�صرة(.
4- دفرت اخلدمة، الن�صخة ال�صخ�صية، 
����ض1:ت���رج���م���ة احل�����ال- ������ض5-2: 
لدى  املوظف  تقلدها  التي  الوظائف 

احلكومة العراقية.
من  ������ص�����ادرة  �ف�������اة  ����ص���ه���ادة   -5
الليبية  ال���ع���رب���ي���ة  اجل���م���اه���ريي���ة 
العظمى،  اال����ص���رتاك���ي���ة  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
ببلدية  ل��ل��م��راف��ق  ال�صعبية  اللجنة 
امل���دين،  ال�صجل  مكتب  ط��راب��ل�����ض- 
بتاريخ 1991/11/10، حمل الوفاة 

م�صت�صفى �صالح الدين.

عرض لكتاب األصالة في شعر 
المتنبي
تأليف د. نوري جعفر

األصالة في شعر أبي الطيب المتنبي

جون ديوي 29 اأيار 1957
1158 ال�صارع اخلام�ض نيويورك

عزيزي نوري
لتاأخري يف االجابة عن ر�صالتك �لكن عندما كنت يف )كي  اآ�صف 
��صت( هاجمني فاير��ض م�صموم يبد� انه نوع �صديد ما ي�صمى 
بل  ح�صب  ا�صابيع  ع��دة  الفرا�ض  طريح  يرتكني  مل  باالنفلونزا، 
كانت له اي�صًا عودة ا�صد �طاأة من هجومه اال�صلي فرتكني متعبًا 
�جعل قيامي باأية فعالية م�صتحياًل، �ي�صرين ان اجلزء اال�صواأ من 
املو�صوع قد انتهى �لكن يف مثل �صني ي�صبح املرء يف هذه احلالة 
عدمي الن�صاط- �قد اخربين بفهم ان هذه احلالة قد ت�صتمر ثالثة 
)مابل  اىل  الذهاب  ننوي  �لكننا  نيويورك  يف  حاليًا  نحن  ا�صهر. 

لوج( بعد ان يتح�صن اجلو �انا اعد ترتيبات ذهابنا.
من ال�صعب ان نقول ان حالة الراأي العام �اجتاهاته قد حت�صنت. 
الرغم  انها �صارت نحو اال�صواأ. �على  القول  العموم ميكن  �على 
من حقيقة ان هذه البالد هي بال �صك اف�صل من غريها فهناك الكثري 
من الع�صبية التي يبد� انها تتزايد �املعار�صة املحقة �الطبيعية 
عدم  من  مناخًا  خلقت  انها  يبد�  �اخل��ارج  الداخل  يف  لل�صيوعية 
الثقة ي�صهل فيه توجيه التهم التي الي�صهل انح�صارها عندما يت�صح 
انها ال تقوم على ا�صا�ض. �لو تكلمنا من الناحية ال�صيا�صية فاين 
ال�صاخنة  انتهاء احلرب  منذ  ن�صج  قد  االمريكي  ال�صعب  ان  اعتقد 
�من املوؤكد ان نزعة العزلة قد ت�صاءلت �لكن امل�صوؤ�ليات اجلديدة 
مل يتم تعريفها ب�صورة �صحيحة، �ان �صغوط احلرب الباردة هي 
احلظ  �حل�صن  التاأكد،  عن  ناجمة  توترات  هي  ا�صا�صية  ب�صورة 
فانها ال ت�صل اىل حد ان يقول النا�ض ان احلرب املعلنة هي اف�صل 
من احلالة الراهنة غري املوؤكدة. ذلك ان احلر�ب اليوم م�صججة 
اىل درجة جتعل من ال�صعب ان يت�صرف النا�ض هكذا. �الرئي�ض 
تر�مان حمظوظ يف هذا الظرف، فهو على العموم، متفائل، �اذا 
املالية  امل�صالح  قبل  من  االقت�صادية  �صيا�صاته  ب�صبب  يهاجم  كان 
الكربى فيبد� انه ما زال حمتفظًا ب�صعبيته على العموم �يعود ذلك 
اىل حد كبري اىل امل�صاعر. انه �احد منا �ي�صعر ب�صعورنا �هو امر 
جيد يف الوقت الراهن �لكن ذلك قد ال ي�صتمر. برغم ازمة البطالة. 

�هناك خم�صة ماليني عاطل كما تعلم.
لقد �صهلت احلكومة عودة املحاربني ال�صابقني اىل الدرا�صة ملوا�صلة 
درا�صتهم بعد احلرب �اأ�صبح عدد الدار�صني اكرث منه يف مرحلة ما 
قبل احلرب، �لكن عدد اخلريجني الباحثني عن عمل ا�صبح كثريًا 

اىل درجة انهم ال يجد�ن لهم �ظائف.
على  ح�صل  ال��ذي  ال�صيني  الطالب  ق�صة  �صمعت  ه��ل  ادري  �ال 
يف  حمظوظًا  �ك��ان  كولومبيا  يف  العلمية  الكلية  من  الدكتوراه 
�صي.  اي.  �ا�صنطن  يف  ه��وارد  جامعة  يف  �ظيفة  على  احل�صول 
مالية.  ام��ور  ب�صبب  يجدد  لهم  عقده  ان  رغ��م  الفل�صفة،  لتدري�ض 
ت�صعده هذه  فلن  ليرباليًا  ال�صني �لكونه  ان يعود اىل  اأخ�صى  اأنا 
العودة.. ��صرتى من خالل ذلك ان النا�ض يعرفون قدراتك �العمل 
الذي ميكن ان تقوم به �انت موؤهل له �لكن من اخلطاأ ان تعتمد 

على اآمال �همية.
ل�صت ادري ما اذا كنت علمت �صيئًا حول الدكتور بود �لكني اظن 
انك �صتود ان ت�صمع عنه. فهو ما زال يف كين�صفيل حيث ان ابنته 
ال�صيدة برا�ن متار�ض التدري�ض هناك �لديه بيت ي�صكنه �يح�صل 
فيه على الرعاية. �الن �صحته لي�صت على ما يرام  لذا فقد خ�صع 
ملغادرة  توؤهله  ال�صحة  من  درج��ة  على  �اأ�صبح  الطبية  للعناية 
�لكن  حت�صنه  عن  تتحدث  الطبية  �تقاريره  بيته.  اىل  امل�صت�صفى 
درا�صي  ف�صل  �له  االم��ل  مبالغًا يف  يكون  ان  على  ال يجر�ؤ  اأح��دًا 
لتلقي  ب��را�ن  ال�صيدة  بيت  اىل  ياأتون  متحم�صًا  طالبًا   50 ي�صم 

حما�صراته �هو ي�صطجع على اريكة �اجلميع مرتاحون.
خال�ض متنياتي

�صديقك املحب

ديوي

وثائق:

ارتبط العالمة نوري جعفر بصداقة مع الفيلسوف الشهير جون ديوي 
وكانت بينهما مراسالت، هذه واحدة منها

لقد وجد الباحث ان المتنبي عبر عن بعض خلجات النفس البشرية تعبيرًا عميقًا 
يتعذر على كثير من المختصين بعلم النفس ان يبلغوا شأوه. كما اشار ابو 

الطيب، في بعض لحظات االبتكار الى امور تتحدى الزمان والمكان، وان كانت 
مستمدة في االصل من الواقع الذي يعيش فيه. ورسم الشاعر- في مدحه- صورًا 
شعرية مترفة تصلح لكل زمان ومكان: بعضها يغاير الطبيعة، الحية والجامدة.
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الدكتور  امل��ت��م��ر���ض  اال���ص��ت��اذ  ال��ع��الم��ة  ان���ه 
نوري جعفر، �الكتابة عنه امر �صعب، على 
هذه  �تبد�  امل��رح��وم..  من  قربي  من  الرغم 
الرجل  ان  مفاده:  امر  اىل  راجعة  ال�صعوبة 
�صريه  تخ�ض  مكتبته-  يف  عالمة-  ي��رتك  مل 
العالمة املكتوبة، �مل يكتب  الذاتية.. اق�صد 
بهذا االهمال-  تعلقه  ان  ذكرياته. �يبد� يل 
اذا جاز التعبري- يرجع اىل عدم ا�صتقراره، 
االن���ز�اء  �متطرف  ال�صفر،  كثري  ك��ان  فقد 
اليه:  ذهبت  ما  اعزز  �يكفي-  اال�صواء.  عن 
ان  اىل  ا�صري  ان  اال�صواء"-  عن  "االنز�اء 
ال�صيد حميد املطبعي، �هو يف �صدد ا�صدار 
باملرحوم  ات�صل  ال����ر�اد-  ع��ن  مو�صوعته 
ليكتب له عن حياته ��صريته العلمية، �لكنه 
كان مياطل بحجج كثرية. �مل يطق املطبعي 
�صربا، حتى ات�صل بي من اجل اقناعه، �حني 
حدثته باالمر اعتذر اعتذارًا �صديدًا، النه- كما 
يزعم- مل يقدم اي �صيء ي�صتحق الذكر، �مل 
�حني  نف�صه.  عن  يكتب  حتى  �صيئًا  هو  يكن 
ذكرته ب�صفات العامل التي الت�صقت به.. قال: 
ان  ا�صلح  ال  ان��ا  ع��امل��ًا..  ل�صت  يبالغون  انهم 

اكون معلم مدر�صة ابتدائية!
يطاأطئ  ال��رج��ل  ك��ان  اجل��م،  التوا�صع  بهذا 
املو�صوعي.  دماغه  �يخف�ض  العايل،  را�صه 
"رئا�صة  هذا الرجل املتوا�صع الذي اختارته 
امريكا...  يف  للموهوبني  ال��د�يل  املجل�ض 
يف  النف�صانيني  العلماء  من  خم�صة  بني  من 
�نف�صانية  تربوية  حما�صرات  اللقاء  العامل 
مادة  يف  ال��ف��ذة  العقلية  ال��ق��درة  ع��ن:  ه��ن��اك 

الريا�صيات...".
العربي  املحا�صر  جعفر  نوري  الدكتور  كان 
الوحيد الذي ا�صهم يف هذا املوؤمتر الذي عقد 
يف مدينة �صانت لوي�ض االمريكية للمدة من 

.1984/11/10-6
ي�صري اىل �صريته  ما  املرحوم  قلت: مل يرتك 
على  احل�صول  ا�صتطعت  انني  غري  الذاتية؛ 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن م�����ص��دري��ن مهمني:  ب��ع�����ض 
�االخر:  ال�صخ�صية،  اخلدمة  �صجل  اال�ل: 
مقابلة فريدة اجرتها االديبة ابت�صام عبد الله 
معه يف برنامج ا�صمه )�صرية �ذكريات( يف 
املقابلة  ه��ذه  �صجلت  ال�صبعينيات  منت�صف 
القطع-  من  الكثري  فيه  فيديو(  )�صريط  على 
�صاأ�صري اىل ذلك اينما �جد-، �مع ذلك فانها 
مقابلة مهمة تلقي ا�صواء كا�صفة على �صريته 
الذاتية �العلمية.�على �فق هذه املادة، �ما 
هذا  ت���وزع  ال��ع��ام��رة،  مكتبته  م��ن  يل  تي�صر 
البحث بني حمورين ا�صا�صيني هما: عالمات 
يف �صريته الذاتية �العلمية، �االآخر: اثاره، 
ف�����ص��اًل ع���ن م��ل��ح��ق ���ص��م ر���ص��ال��ة ن�����ادرة من 
الفيل�صوف جون ديوي- ا�صتاذه، �ر�صالتني 

من موؤ�ص�صتني تعنيان باملوهوبني.
1-1. عالمات يف �صريته الذاتية �العلمية:

علي. جعفر  • نوري 
• اأمه: حليمة بنت حممد علي اجللبي: كان 

لها االثر الكبري يف توجيهه �تن�صئته.
الب�صرة  مبحافظة  القرنة  ق�صاء  يف  �لد   •

يف عام 1914م.
ال���ق���رن���ة  م����در�����ص����ة  يف  م���ع���ل���م���ا  ع�����ني   •

 -1936/10/18 م���ن  ل��ل��م��دة  االب��ت��دائ��ي��ة 
.1938/10/31

اخل���دم���ة  ل��������واء  م�����ع�����ارف  م���ف���ت�������ض-   •
.1943/8/21 -1942/10/6

ك����رب����الء  ل��������واء  م�����ع�����ارف  م���ف���ت�������ض-   •
.1943/8/22

• خارج اخلدمة- ا�صتقالة- 1943/10/25- 
.1950/1/10

)جامعة  م���ن  امل��اج�����ص��ت��ري  درج�����ة  ن����ال   •
 The Ohio State ا�ه���اي���و(  �الي����ة 

.1948 �صنة   University
اجلامعة  من  فل�صفة  دكتوراه  درج��ة  نال   •

نف�صها �صنة 1949.
 -1954/7/18 اخل��دم��ة  م��ن  مف�صول   •

.1956/3/9
ال���رتب���ي���ة  ك���ل���ي���ة  م�������ص���اع���د-  ا�����ص����ت����اذ   •

.1959/11/6 -1956/3/10
�زارة  ال��ث��ق��اف��ي��ة-  ال���دائ���رة  ع���ام  م��دي��ر   •

التخطيط 1959/11/7- 1963/3/22.
 -1963/2/23 )مف�صول(  اخلدمة  • خارج 

.1970/9/14
 -1970/9/15 االآداب  م�صارك/  ا�صتاذ   •

.1972/5/1
 -1972/5/2 االآداب  ا�����ص����ت����اذ/   •

.1973/10/7
 -1973/10/8 ال��رتب��ي��ة  كلية  ا���ص��ت��اذ/   •

.1975/5/2
�دفن  ليبيا  يف   -1991/11/7 يف  • تويف 

فيها.
1-2. )�صرية �ذكريات(: )ابت�صام عبد الله(

اعرتفت  ع���امل  ج��ع��ف��ر  ن����وري  ال��دك��ت��ور   •
بكفايته اجلامعات العاملية املعر�فة، بعد ان 
اريد  الدماغ..  �اليات  االبداع  نظريته  ن�صر 

حديثًا موجزًا عن احلاالت االبداعية؟
ادر�صها  بداأت  الواقع-  - هذه احل��االت- يف 
املو�صوع  ان ن�صج  من 1962- 1974، اىل 
تفرغًا  بغداد  جامعة  �منحتني  ذهني،  يف 
علميًا يف جامعة �صفيلد الربيطانية، �اجريت 
البحث، ��صار له �صدى ح�صن يف اال��صاط 

ال�صايكولوجية.
)�صاكنتاال(  هندية  �صيدة  هناك  ان  يقال   •
م��ع��ر�ف��ة ب��ق��درت��ه��ا احل�����ص��اب��ي��ة ل��ل��دم��اغ اي 
يعمل ب�صكل كاأمنا اآلة )كومبيوتر( هي التي 
)عادل  ظاهرة  ب��ر�ز  قبل  بغداد  اىل  ج��اءت 

�صعالن(.. اين �صار عادل �صعالن؟
- �ال��ل��ه، ال��ذي اع��رف��ه ك��ان ق��د قبل يف كلية 
الزراعة، �ميكن ا�صتغل يف املجل�ض الزراعي 
االعلى يف �قته، �بعد مدة ا�صتقدمه اال�صتاذ 
ك��ام��ل ال��دب��اغ مل��ا ك��ان م��دي��رًا ع��ام��ًا للرعاية 
العلمية، �انا كنت متعا�نًا مع اال�صتاذ كامل، 
ا�  �صتة  ميكن  اطفال  �ج��اء  )ع���ادل(،  فجاء 
�صبعة �صغار، �االن ال اعرف اين �صار عادل 

�صعالن، �لي�ض لدي معلومات عنه.
ات�صال؟ يبق  • مل 

- هذه القدرة احل�صابية التي ذكرتها عن هذه 
)القرن  املا�صي  القرن  من  مكت�صفة  الهندية، 
انكلرتا  يف  ح���االت  ه��ن��اك  ع�����ص��ر(.  التا�صع 
حالت  املتحدة..  الواليات  �يف  فرن�صا  �يف 

عجيبة. طبعًا هذه حاالت قدرة ح�صابية مثل 
)الكومبيوتر(.

بع�ض اال�صخا�ض يعتقد�ن ان هذه احلاالت 
يعترب�ن  النهم  امل��واه��ب،  من  يعترب�نها  ال 
معقدة.  م�صائل  ح��ل  بالريا�صيات:  ال��ق��درة 
ال  )الوقت  متعددة  خمتلفة  اراء  هذه  �طبعًا 

يت�صع للدخول يف تفا�صيلها(.
انك تتجه اىل خط اخر  نف�صك  • اما �جدت 
غ��ري اخل��ط ال��ذي اب��ت��داأت ب��ه درا���ص��ت��ك: علم 

النف�ض؟
يف  در�صته  ال��ذي  النف�ض  علم  ال��واق��ع،  يف   -
من  كثري  ل��دى  ي���زال  �ال  املتحدة  ال��والي��ات 
با�صتثناء  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  اال����ص��اط 
اآخر..  اجتاها  فيه  الن  ��صوي�صرا،  فرن�صا 

ميكن اذا عندنا مت�صع من الوقت نقوله.
اعم  ب��ع��ب��ارة  ال���ذك���اء  ا�  العقلية  ال���ق���درات 
متفا�تة  بكميات  يولد  االن�����ص��ان،  م��ع  يولد 
تقا�ض  املتفا�تة  الكميات  ه��ذه  النا�ض،  عند 

مبقايي�ض )قطع(.
باملوؤمترات  ���ص��اه��دت��ه  ال���ذي  االجت����اه  االن 
الد�لية- �صنتحدث عنه بعد قليل-.. االجتاه 
ن��ح��و ف���رع ج��دي��د م��ن ع��ل��م ال��ن��ف�����ض ي�صتند 
من  االع�صاب.  علوم  ا�  ال��دم��اغ،  علوم  اىل 
ا�صموه  جديد  نف�ض  علم  ن�صاأ  االجت��اه،  ه��ذا 
من  منطلقه  ياأخذ  ال��ذي  )نر��صايكولوجي( 
مثل:  العقلية  العمليات  ع�صو  ال��دم��اغ  ان 
يتاألف  االنتباه..  التذكر،  اخليال،  التفكري، 
ا�  املادي  بح�صب رايهم من جانبني: اال�ل: 
مثل  املحتوى  الدماغ، �االخر:  ا�  اجل�صمي 
عملية االكل: الِقدْر ثم املادة التي تو�صع فيه 
املادة.. املادة جتيء من البيت. هذا االجتاه 

يف الواقع هو الذي بح�صب ما اطلعت عليه، 
القدمي..  االجت��اه  على  يتغلب  اخذ  الذي  هو 

االجتاه القدمي ال يزال....
ان  بامكاننا  هل  اي�صًا،  تف�صريك..  ه��ذا   •
ن��ق��ول: ح�����ص��رت��ك رمب���ا ك��ن��ت م��وه��وب��ا منذ 
ال��ط��ف��ول��ة، ل��ك��ن م��وه��ب��ت��ه  م���ا �ج�����دت من 
التي  الوجهة  �صحيح،  كامل  ب�صكل  يرعاها. 

اجتهت اليها اخريًا؟
�لدت  انا  اتذكرها..  ان  �صعب  هذا  �الله،   -

يف مدينة القرنة.
�صنة؟ اية  • يف 

�الدتي  ب�����ص��ي��ط،  ف���الح  �ال����دي   .1914  -
ن��ظ��ر اهل  اب���اه���ا- يف  ب��ن��ت ع��م��ه، غ���ري ان 
ال��ب��ل��دة- اك��رث �ج��اه��ة م��ن اب���ي.. �ل��ه��ا- يف 
كانت  تكويني.  يف  الكبري  االث��ر  احلقيقة- 
)القران(..  �تقراأ  التحمل،  �كثرية  هادئة، 
كان ذلك يف الع�صرينيات. �يل �صقيق �احد. 
القرنة- ال اتذكر  فتحت مدر�صة ابتدائية يف 
ا�صمها- �صنة 1926 احلت )امي( على الوالد 
يف  �ي�صجلني  �صقيقي  �ياخذ  ياخذين،  ان 
املدر�صة. مانع، �مانع بعنف. بعد هذا اقتنع 
كثريًا..  يل  يرتاح  يكن  مل  هو  ياخذين..  ان 
ذاك االخ اكرث هد�ءًا مني، انا، ميكن عندي 
املدر�صة  يف  ت�صجيلي  ان  فاعتقد  ح��رك��ات، 
ان��ا اخ��ذ هذا  ق���ال:  ن��وع��ا م��ن العقوبة.  ك��ان 
فقط �ا���ص��ار ايل..ق��ال��ت: خ��ذه. اخ��ذين اىل 
املدر�صة.. اعطتني امي القران- �قد حفظت 
منها كثريا من ال�صور الق�صرية- �كنت اقرا 
ب��ال��ق��ران ق���راءة م��غ��ل��وط��ة.. طبعا الن��ن��ي ما 

تعلمت ب�صكل �صحيح.
ب�)املّلة(؟ تعلمت  • اما 

- مل يتهياأ يل.. اخذين �الدي اىل املدر�صة، 
�اع��ط��ت��ن��ي �ال��دت��ي ال���ق���راآن، �دخ��ل��ن��ا اىل 
الذكر  الطيب  املدر�صة  مدير  ملقابلة  املدر�صة 
�الدي:  ق��ال  حوي�ض.  امل��ال  يا�صني  اال�صتاذ 
هذا ابني اريد ان ا�صجله، �هو يقرا القران. 
طلب املدير ان اقراأ.. ارجتفت ب�صكل ال يطاق 
بحيث �قع القران من يدي. تنا�لته.. قبلته 
اليه..  انظر  �مل  التعيني..  على  ال  �فتحته 
�امن���ا كنت ارجت���ف. �ب���دات اق���را االي��ات 
التي حفظتها ب�صكل مذهل: احلمد لله، تبت 
بقربي..  تعال  قال:  املدير  انتبه  الخ.  يدا... 
باملقلوب..  بالقران  ام�صكت  فوجدين  نظر 
�صا�صجلك  ابني  يل:  �ق��ال  �صجعني  هذا  مع 

يف ال�صف الثاين.
�كان  يو�صف..  ال  ب�صكل  املدر�صة  احببت 
�اللغة  الريا�صيات  بدر�ض  الكبري  اهتمامي 
من  ات�صايق  �كنت  �ب��ال��ت��اري��خ،  العربية، 
الر�صم، �االعمال اليد�ية، �ات�صايق اي�صًا- 

اكره �لي�ض ات�صايق- اجلغرافية.
• ملاذا؟

- بداأنا باجلغرافية �صفرة بالقطار من بغداد 
اىل الب�صرة. يجب ان نحفظ ا�صماء املحطات 
التي يقف القطار فيها. طبعًا حفظها �صعب. 
�اذا اخطاأ احدنا يف حمطة، ا� قدم حمطة 
ي��رح��م��ه، �عندما  ال  ف��امل��ع��ل��م  اخ����رى،  ع��ل��ى 
يبقى  ال  القطار  فان  االنف�ض،  ب�صق  نحفظها 
بغداد..  اىل  يعود  ان  يجب  الب�صرة..  يف 

بالطريقة  امل��ح��ط��ات  نحفظ  ان  ي��ج��ب  ه��ن��ا 
املعكو�صة.. �هذه �صعبة جدًا. طبعًا القطار 
ا�صمع  ق��ري��ة  ع�����ص��ت يف  ان���ا  ب���ه،  ا���ص��م��ع  مل 

بامل�صحوف )بالبلم( هذه ��صائل نقل.
اخ��رى اكرث من هذا:  بها مرة  ال��ذي كرهني 
ا�  ال��ع��رب  ب��ال��ب��اخ��رة ح��ول ج��زي��رة  �صفرة 
بالباخرة.  ا�صمع  مل  العرب.  جزيرة  جنوب 
�كل  ع���دن،  اىل  لن�صل  الب�صرة  م��ن  ن��رك��ب 
املحطات يف الطريق يجب ان نحفظها.. ثم 
ان الباخرة ال تبقى يف عدن.. يجب ان ترجع 

اىل الب�صرة.
االن  باجلغرافية- اىل  اخرى كرهتني  حالة 
الع�صائر  ا�صماء  نحفظ  ان  يجب  اكرهها- 
االلوية  ا�صماء  �العربية،�نحفظ  الكردية 
�ن��ح��ف��ظ جبال  �ال���ن���واح���ي،  �االق�����ص��ي��ة 
ال��ع��راق: ا���ص��م��اءه��ا �ارت��ف��اع��ات��ه��ا.. كرهت 

اجلغرافية.
تذكر؟ اذا  ابتدائي  اخلام�ض  • يف 

- اظن يف ال�صف ال�صاد�ض االبتدائي.
ممتازة،  الريا�صيات  يف  )درج��ات��ي(  كانت 
لكنها  العربية؛  �اللغة  التاريخ  يف  �كذلك 

تهبط يف تلك الدر��ض.
• �البكالوريا؟

- ذهبنا اىل الب�صرة.. �ا�صتمر �لعي باللغة 
با�صاتذة در�صوين..  التقيت  العربية؛ النني 
اال�صماء  م���ن  �ه���م  ك���ث���ريًا..  ����ص��ج��ع��وين 
الالمعة. حينما تخرجت من الثانوية، جئت 
اىل دار املعلمني العالية )كلية الرتبية االآن(، 
ن�صبوين اىل فرع الرتبية �علم النف�ض، �انا 

مل ا�صمع بالرتبية �ال بعلم النف�ض.
العربية؟ اللغة  ا�  الريا�صيات  تخرت  • امل 

- كنت ارغب يف الدخول اىل الكلية الطبية؛ 
�لكن تعرفني الظر�ف املادية. �لو خريت- 
ادخل  فلن  تخ�ص�صي-  على  تعرفت  ان  بعد 
املعلمني  دار  اق�صد  الرتبية..  كلية  اىل  اال 
فلن  اتخ�ص�ض،  ان  العالية، �لو يطلب مني 
النف�ض،  �ع��ل��م  ال��رتب��ي��ة،  يف  اال  اتخ�ص�ض 
مني.  ج���زءًا  ا�صبحت  ال��واق��ع-  يف  الن��ه��ا- 
ذهبت اىل اخلارج، �كان �لعي يف الرتبية 
عقرا�ي،  متي  الدكتور  العميد  بتاثري  ينمو 
كان  راج���ح-  ع��زت  احمد  الدكتور  �بتاثري 
ا���ص��ت��اذًا م�����ص��ري��ًا م��ن��ت��دب��ًا.. مل��ا ذه��ب��ت اىل 

القاهرة..
ت�صمح اذا  ناأخذ  ذلك..  • قبل 

- انا احببت ان اخت�صر!
جئت  ما  ا�ل  رايتها  كيف  بغداد  ناخذ   •

اليها؟
- �الله بغداد، نتكلم على �صارع الر�صيد..

اقرب  الواقع-  كانت- يف  �صكل..  كانت غري 
عن  احتدث  انا  حد�دها-  �كانت  قرية،  اىل 
من  اال�ل  ال�صف  يف  �ك��ن��ت   ،1939 �صنة 
غري  ال�صرقي  الباب  حد�دها:  كانت  الكلية- 
)ب�صتان  ي�صمونه  ب�صتان  ه��ذا  م��وج��ود.. 
خ�ض( �هو خميف يف الليل. ال احد ي�صتطيع 
ان ي�صل اليه، �كانت فيه حيوانات مفرت�صة. 
االبنية كانت كلها حمد�دة. ��صارع الر�صيد 
ال��رح��م��ن �هي  امل�����ص��ور عبد  ل��ه ���ص��ور عند 
ال�صيارات  ا�صفه.  مما  اح�صن  لطيفة  �صور 

ن��ادرة.. تراها كل ن�صف �صاعة ا� كل ثالثة 
ارباع ال�صاعة ا� كل �صاعة.. قليلة ميكن عند 

الوزراء.
النقل؟ • ��صائط 

تقف  )ال��ع��رب��ان��ات(  كانت  النقل  ��صائط   -
يتمتعون  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���ض  امل��ع��ظ��م.  ب��اب  يف 
بو�صع جيد يعطي درهمًا ليذهب اىل الباب 

ال�صرقي.
تراجعت؟ ام  الطبية  اىل  • قدمت 

- ت��راج��ع��ت ط��ب��ع��ًا. اح���د ا���ص��دق��ائ��ي �هو 
ب�����ص��ري، ����ص��ع��ه امل���ايل ج��ي��د.. ق���ال: هذه 
�الكتب  �املنام  االك��ل  عليك:  �صعبة  الكلية 
االجنبية.. �اظن كانوا ياخذ�ن اجورًا من 

الطالب. مهما يكن انا ال ا�صتطيع دفعها.
املعلمني  دار  )ي��ق�����ص��د  ال��ك��ل��ي��ة  اىل  ذه��ب��ت 
ال��ع��ال��ي��ة(، �ك��ان��ت درج��ات��ي ع��ال��ي��ة. �صالت 
باب  يف  الكلية  �ك��ان��ت  ب��ال��ب��اب.  ال��ف��را���ض 
العميد..  ارى  ان  اري���د  ل��ه  ق��ل��ت  امل��ع��ظ��م.. 
الدكتور  ك��ان  الثالث..  الطابق  يف  العميد 
متي عقرا�ي. دخلت: انا رجل قر�ي، جاء 
�)الد�صدا�صة(  �صكله  اع���رف  ال  ببنطلون 
داخلة فيه.. ميكن فكر انا عامل.. كذا. قال: 
ماذا تريد؟ قلت له: �صيدي جئت اقدم ا�راقي 
اىل الكلية. قال: ما ا�صمك؟ ذكرت له ا�صمي. 
اىل  )امللفات(  �اخذنا  القبول،  انتهى  ق��ال: 
تراجعت..  جم��ال..  هناك  �لي�ض  ال���وزارة، 
لكنه حني نظر اىل درجاتي.. قبلني الرجل، 
الكلية،  يف  تخرجت  كبرية.  رعاية  �رعاين 
�صتة:  كنا  د�رة.  ا�ل  �كنا  اال�ل.  �كنت 

خم�صة طالب، �طالبة �احدة.
• تتذكرهم؟

- �احد ا�صمه عبد القادر �صليمان- اظنه حيًا 
ا�صمه  ��اح��د  ��صديقنا،  اخونا  هذا  االن- 
�صعبان  خليل  �اخ��ر:  ال�صمال،  من  الله  عبد 
اديبة  بعقوبة، �البنت هذه  اظنه تويف من 

ابراهيم.. ا�صتاذة فا�صلة ��صيدة حمرتمة.
هل  النف�ض-  علم  الق�صم-  ه��ذا  ع��دا  م��ا   •
اخ���رى..اال  اق�صام  يف  ب���ارز�ن  طلبة  هناك 

تتذكرهم؟
الدكتور  ات��ذك��ر:  عربية  لغة  االدب..  يف   -
الطلبة  كان من  ال�صتار احمد اجلواري  عبد 
ال��الم��ع��ني يف ق�����ص��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، �يف 
ا�صبح  الباقي  عبد  احمد  اال�صتاذ  التاريخ 

مدة �كيل �زارة..
ذلك؟ • بعد 

ي�صمى  معهد  اىل  ال��ق��اه��رة..  اىل  ذه��ب��ت   -
)معهد الرتبية العايل(، عميده رجل معر�ف 
قباين،  ا�صماعيل  اال���ص��ت��اذ  ا���ص��م��ه  حم���رتم 
انتفعت منه كثريًا، �ا�صتاذي يف علم النف�ض 
م�صهور  �هو  القو�صي-  العزيز  عبد  ا�صمه 
�معر�ف- اكملت الدرا�صة هناك.. بعد ذلك؛ 
ان�صبت  طبعا  املتحدة.  الواليات  اىل  ذهبت 
النف�ض...  �علم  الرتبية  على  كلها  جهودي 
�صخ�صية  درا�صات  العربية  �اللغة  التاريخ 
اتابعها. يف دار املعلمني- ن�صيت ان اقول- 
اال�صتاذ  بتاثري  عندي  تركزت  العربية  اللغة 

طه الرا�ي، اذ كان يدر�صنا اللغة العربية.
ق��ل��ت: ذه��ب��ت اىل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، �من 
بالفيل�صوف  ات�صال  ���ص��اريل  احل��ظ  ح�صن 
عالقات  يل  ����ص���ارت  اذ  دي������وي(-  )ج�����ون 

�صخ�صية معه- �اهداين احد كتبه..
امل�صرف؟ هو  كان  • هل 

�لكنني  متقاعدًا؛  ك��ان  م�صرفًا..  يكن  مل   -
ارتبطت به �صخ�صيًا. امكث عنده يف البيت، 

�اخذ منه معلومات، �اتناق�ض معه.
عنه؟ • انطباعاتك 

- عنه هو..؟
• �صخ�صيًة!

�صهرًا،  بنيويورك  �صقته  يف  عنده  بقيت   -
انا-  في�صجعني.  ام���ور،  يف  معه  اتناق�ض 
جماًل  �احفظ  كتبه،  اق��را  كنت  الواقع-  يف 
�اخذت  اف��ك��اري..  بنات  من  �كاأنها  اقولها 
معه �صورًا.. كنت يف ذلك الوقت من الطالب 

ثالثة  ك��ل  �صكر  ي�صلني  ك��ان  اذ  ال��ب��ارزي��ن، 
ال�صفارة.  اىل  ت�صل  كانت  الدرجات  ا�صهر.. 
علي  ان���ذاك:  ال�صفري  بتوقيع  ال�صكر  �ه��ذا 

جودت االيوبي.
ا�صتمرت؟ كم  الدرا�صة  • هذه 

املاج�صتري:  ���ص��ن��وات..  خم�ض  ا�صتمرت   -
ب�صنتني، �الدكتوراه بثالث �صنوات.

ماذا؟ • حول 
)جون  فل�صفة  عن  الرتبية:  فل�صفة  ح��ول   -

ديوي( الرتبوية �تطبيقاتها يف العراق.
تخرجت  التي  الكلية  يف  تعينت  رج��ع��ت.. 
�صنة  ال��ك��ل��ي��ة  �ف���ارق���ت   ،1950 ���ص��ن��ة  ف��ي��ه��ا 

1983، ب�صبب بلوغي �صن التقاعد.
• تخرجت؟

- احلقيقة باملدة التي اتذكرها االن، اقحمت 
اتعارك  �ك��ن��ت  ك���ث���رية..  ب��ق�����ص��اي��ا  نف�صي 
�بالباطل.  باحلق  ال��واق��ع-..  يف  �صخرة- 
��صديق،  �ام،  اب،  ع��ائ��ل��ة،  رب  ان��ا  االن: 
�حار�ض امني لف�صلي الذي بلغ احدى ع�صرة 
�صقيقتان:  �له  ال�صاد�ض،  ال�صف  يف  �صنة: 
اذا  ال�صاعر  بقول  �امتثل  �جن��ود.  خلود، 

�صمحت يل:
راأي  املرء اجلليد �تبتلي  عزمية  قد يجزع 

املرء نائية الدهر
تعا�ده االيام فيما ينوبه   فيقوى على امر، 

�ي�صعف عن امر
ال�صباب  �صمن  احل��ي��اة  االن�����ص��ان...  يعني 
يكون �صكاًل، �د�ر ال�صيخوخة يكون �صكاًل.. 

نحن االن ننظر اىل اطفالنا.
درا�صة  مرحلة  قبل  كتبك-  من  ا�صتاذ..   •
اثرية  ت��زال  �م��ا  كانت  الكتب  اي  ال��دم��اغ- 

عندك؟
- الكتب التي ا�صدرتها قبل درا�صات الدماغ- 
ق�صم كبري منها قبل ثورة متوز- كتاب ا�صمه: 
فل�صفة الرتبية.. هذا خال�صة فل�صفة الرتبية 
كتاب  �اي�صًا  املتحدة،  للواليات  بالن�صبة 
�كتاب  �فل�صفته،  جماله  التاريخ  عنوانه: 
عن العلوم الطبيعية 1955، �هذا نال جائزة 
املجمع العلمي العراقي.. كل املعلومات التي 

فيه، هي االن غري ما ذكرت فيه.
ال�صيما  االخ���رية،  بابحاثي  االن  اع��ت��ز  ان��ا 
يف  االنكليزية  باللغة  كتبته  ال��ذي  البحث 

جامعة �صفيلد.
من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ن��اخ��ذ  االن،   •

درا�صاتك.
- هي االهم طبعًا.

هذه  �راي���ن���ا..  راي���ك  يف  االه���م  • ن��ع��م.. 
��صاحب  ع���امل���ًا  ك��ر���ص��ت��ك  ال���ت���ي  امل���رح���ل���ة 
البحث  عن  �صيئًا  اع��رف  ان  اري��د  نظرية.. 
الذي طبعته يف البداية يف جامعة �صفيلد.. 

كيف تو�صلت اىل هذه النظرية اجلديدة؟
- ا���ص��ك��ر ل��ك م�����ص��اع��رك.. �ك��ل��م��ة )ع����امل(.. 
قال احمد  ما  انها كثرية علّي.. �مثل  اعتقد 

�صوقي:
الرمة  ع��ل��ى  ك��ث��ري  احل��ري��ر  ه���ذا  ان   .......

البالية
انا يف الواقع طالب علٍم، �مت�صل به.. مثل 

ما ذكرت يف ا�ل احلديث.
يف  �اث���ره  ال��دم��اغ  مو�صوع  ذهني  لفت  مل��ا 
كما  ع��ن��دي-  ب���داأ  ال���ذي  العقلية،  العمليات 
 ..1974 �صنة  �ن�صج   ،1962 �صنة  ذك��رت- 
عملت  العلمي،  التفرغ  اث��ره  على  �اخ���ذت 
علم  ق�صم  ب��ني  �صفيلد  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ب��ح��ث 
االطباء  الطب.  كلية  الطب/  �ق�صم  النف�ض 
ياخذ�ن الدماغ من الناحية الف�صلجية، يعني 
هم ال يبحثون يف اجلوانب ال�صايكولوجية، 
التي يقوم بها  العقلية  العمليات  ا� جوانب 
االع�����ص��اب.. هذه  ع��ل��وم  ثبت يف  ال��دم��اغ. 
م�صهورة االن. احلقيقة انتع�صت بعد احلرب 

العاملية الثانية. )رمبا اطلت قلياًل(
راحتك. • خذ 

ي�صمونه  ال��ذي  الدماغ  من  االعلى  الق�صم   -
هذا  الدماغ.  فوق  التي  الق�صرة  �هو  )املخ( 

الق�صم االعلى الذي هو املخ يتاألف- بح�صب 
الف   14 ح��وايل  م��ن  املخت�صون-  يذكر  م��ا 
مليون خلية. هذه موجودة لدى كل النا�ض، 
ب�صرف النظر عن اللون، �الدين، �اجلن�ض، 

�القطر.. كل اال�صوياء.
ب�صدمة  ي�����ص��اب��ون  ال���ذي���ن  اال����ص���خ���ا����ض 
علوم  بح�صب  ه���ذه  ن��ق�����ض.  ل��دي��ه��م  ي�صبح 
النف�ض  علم  بح�صب  ا�  مق�صمة-  ال��دم��اغ- 
�ال  ا�صميه   )Neuropsychology(
اعرف ما ا�صمه بالعربية.. علم النف�ض امل�صتند 
اىل الدماغ.. هذه مق�صمة اىل كتل مثل عناقيد 
لها �ظيفة لكن  الكتل: كل كتلة  العنب. هذه 
لي�ض  النا�ض  عند  تنق�صم  الكتل  ه��ذه  ككل. 
اذا  الواحد.  ال�صخ�ض  عند  �ال  بالت�صا�ي، 
تتجمع اخلاليا الع�صبية يف الق�صم االمامي 
اجليهيني..  الف�صني  ي�صمونه  ال��ذي  االعلى 
اذا تتجمع، يعني يف الق�صم االخر اقل.. هذا 
ميكن  الذي  لل�صخ�ض  املخي  اال�صا�ض  يكون 
يكون،  ان  ميكن  ريا�صيات..  عامل  يكون  ان 
امل�صائل  يف  النظرية..  الفيزياء  يف  عامل  ا� 
النظرية، ح�صب العلوم االجتماعية النظرية 

ال�صرف.. فل�صفة، تاريخ...الخ.
�فاة  بعد  ميداين  ب�صكل  حدث  اي�صًا  �ه��ذا 
عندي  انا  ان��ه-  ثبت   ،1950 �صنة  ان�صتاين 
ر���ص��ال��ة م���ن ال�����ص��خ�����ض ال����ذي ���ص��رح دم���اغ 
الع�صبية  اخل��الي��ا  اغ��ل��ب  ك��ان��ت  ان�صتاين- 
يكّون  ال  هذا  اال�صا�ض،..  هذا  لكن  هنا،  من 
الريا�صيات  ي��ق��راأ  ان  ي��ج��ب  ري��ا���ص��ي��ات.. 
نظرية  عنده  يكون  حتى  اذن  ي�صتثمرها. 
بالريا�صيات،  ا�  بالفل�صفة،  ا�  بالفيزياء 
لي�ض ي��ك��ون ع��ن��ده اال���ص��ا���ض ال��دم��اغ��ي، بل 
الذهني،  اال���ص��ا���ض  ع��ن��ده  ي��ك��ون  ان  ي��ج��ب 

�لي�ض اال�صا�ض الثقافة.
�الدته  م��در���ض..  )ل�صخ�ض(  يتهياأ  م���رات 
تدر�صه، مكتبة، لكن هو اليدر�ض. اذن ثالثة 
الف�صلجي  العن�صر  تكون:  ان  يجب  عنا�صر 
�العن�صر  ال��ع�����ص��ب��ي��ة  اخل���الي���ا  ه���و  ال����ذي 
الثقايف  اجل���ان���ب  ه���و  ال����ذي  االج��ت��م��اع��ي 
�العن�صر  امل���ن���زيل...ال���خ،  ا�  امل��در���ص��ي، 
من  ك��ث��ريًا  تالحظني  ان��ت  ال�صايكولوجي. 
االطفال، �ميكن الكبار اي�صًا، تهيئ لهم كل 
تتوافر  ان  فيجب  ي��ق��راأ..  ال  لكن  االمكانات 
توافرت.. هذا حتمًا من  فاذا  ا�صياء..  ثالثة 
نوع ان�صتاين، ا� هوؤالء النا�ض امل�صهورين.

انا در�صت حاالت كثرية منهم: كولز.. هذا- 
يف الواقع- كان يف ال�صف الثاين االبتدائي، 
انا ذكرته مع عادل �صعالن. هذا )كولز( جاء 
هذا  ان  �يظهر  ال�صف،  اىل  احل�صاب  معلم 
يريد  �ال  ال�صف،  خ��ارج  �صغل  عنده  املعلم 
تعرفني  �ان���ت  ب��خ��ر�ج��ه..  امل��دي��ر  يعلم  ان 
املعلم  اع��ط��اه��م  ال�����ص��ف.  املعلم  ي��رتك  ح��ني 
ي�صتطيعون  ال  در�صًا  ع�صرين  ميكن  م�صاألة 
م���ن100-1،  )ال�صبورة(  على  فكتب  حلها. 
�اجمعوها:  دف��ات��رك��م  يف  اك��ت��ب��وا  ق����ال: 
ان خطا  بعد  الطفل  1+2=3، 3+3=6.. هذا 
انتهيت من حل  للمعلم:  قال  ع�صر خطوات، 
فوجده  اليه  نظر  املعلم،  ا�صتغرب  امل�صاألة. 
قال:  حللتها.  كيف  قال:  ب�صطرين.  حلها  قد 
فوجدت   1 رقم  فوجدت:  نظرت  انا  �صيدي، 
 2 �ن��ظ��رت:   ،101=100+1  :)100( رق��م 
�نظرت   ،101=)99( االخ��ر  اجلانب  �م��ن 
فوجدت:3 �من اجلانب االخر )98(=101، 
�ن��ظ��رت ف��وج��دت: 4 �م��ن اجل��ان��ب االخر 
خم�صني   ..)1( من  هذا  نظرت   .101=)97(
 .5050=101X50 ف�صربت  ت��ك��رر،  م��رة 
ه��ذا النوع من االف��راد ن��ادر ج��دًا. يجب ان 
يكون له ا�صا�ض. هذا الطفل- انا اعتقد- يف 
ذلك الوقت مل يكن له ا�صا�ض ثقايف، هو يف 
ال�صف الثاين. الذي �صرّيه بهذه الندرة، هو 
ا�صا�صه املّخي. فهذه املناطق التي ي�صمونها: 
الثالثية- هناك م�صطلح باالنكليزية  املخية 
يعرفونه-.. املخت�صون  لذكره  �صر�رة  ال 

هنا، اذا ا�صتثمر......
الفكر؟ جهة  من  تتكرر  • �هذه 

- ال نعرف.
***

قبل  بغداد،  جامعة  رئي�ض  مع  تكلمت  انا   -
النف�ض  ع��ل��م  اق�����ص��ام  يف  ت�صري  ان  ال��رج��ل 
هي  ال��رتب��ي��ة..  �بكليات  االآداب،  بكليات 
املركزي  اجلهاز  بدرا�صة  املخت�صة  االق�صام 
بق�صم  م��رت��ب��ط��ة  ك��ان��ت  ان  ب��ع��د  ال��ع�����ص��ب��ي، 

الف�صفة.
احببت ان اقول امر اخرى- �هذا عر�صي- 
االط���ف���ال يف  �ري���ا����ض  احل�����ص��ان��ة  د�ر  ان 
االجت�����اه احل���دي���ث ي��ل��ح��ق��ون��ه��ا ب�����وزارات 
ه���وؤالء  االط���ف���ال، الن  ط��ب  ق�صم  ال�����ص��ح��ة- 
اىل  يحتاجون  ال  ه��ذه،  ال�صن  يف  االط��ف��ال 
معلومات، بل يحتاجون اىل رعاية �صحية، 
در��صًا  يعطونهم  يدر�صونهم  �امل��ع��ل��م��ات 
يف  �ممر�صة  معلمة  هي  تكون  حتى  طبية، 

اآن �احد. هذه م�صاألة عر�صية.
اليها  ا�فدتك  التي  امل��وؤمت��رات  ���ص��وؤال..   •
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة.. اك��ي��د اط��ل��ع��ت على 
كيف  املوهوبني..  لرعاية  اجلديدة  ال�صبل 

يكون ذلك؟
الرعاية  ا���ص��ل��وب  يختلف  ال���واق���ع،  يف   -
باختالف �صيا�صة الد�ل، انا هنا احتدث عن 
ميكن  املتحدة،  ال��والي��ات  الغربية..  ال��د�ل 
مدر�صني  م��ن  م��ادي��ة  ام��ك��ان��ات  متتلك  الن��ه��ا 
�خمتربات. ا�فدتني �زارة الرتبية لدرا�صة 
الواليات  يف  امل��وه��وب��ون  رع��اي��ة  ا�صاليب 
معلوماتي  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ض  امل���ت���ح���دة، 
الواليات  يف  االن  �صيء  اهم  ال�صخ�صية،.. 
بالريا�صيات،  امل��وه��وب��ني  رع��اي��ة  امل��ت��ح��دة 

االهتمام بها النها ا�صل كل العلوم.
هوؤالء املوهوبني ياأخذ�نهم يف �صن مبكرة.. 
اال�صتاذ  اىل  �يجلبونهم  يلتقطنهم  االمهات 
طفاًل  عنده  راأيت  م�صٌح..  عنده  )�صتانلي(.. 
اجلامعة  دخ��ل  �صنة،  ع�صرة  اح���دى  ع��م��ره 
)عندنا يدخل اجلامعة 17 �صنة(. طبعًا كيف 
يدخل هذا؟ يعفونه من بقية الدر��ض.. هو 
هم  طبعًا  ال��ط��ري��ق��ة-  ب��ال��ري��ا���ص��ي��ات.  مهتم 
باملنهج..  التالعب  طريقة  ليربايل-  جمتمع 
االمهات،  من  كثري  ي��ري��د�ن.  ال��ذي  بال�صكل 
)�صتانلي(  اال���ص��ت��اذ  يل  ذك���ر  م���ا  ب��ح�����ص��ب 
من  �كثري  ال�صعود،  ه��ذا  من  متانع  نف�صه، 
اجلامعات ترتدد بقبولهم، الن ثمة نق�صًا يف 

امل�صتلزمات..
الد�ل اال�صرتاكية- زرت االحتاد ال�صوفيتي- 
عندهم اربع مدار�ض خمت�صة بالريا�صيات. 
ملحقة  �اح���دة  باجلامعات.  ملحقة  �ه��ذه 
بجامعة  ملحقة  ��اح��دة  مو�صكو،  بجامعة 
اتذكر  ال  �الرابعة  بباكو،  �ثالثة  ليننغراد، 

اين! هذه تدر�ض الريا�صيات فقط.
التعليم  ت��ع��رف��ني  امل��ت��ح��دة-  ال���والي���ات  يف 
مراكز  انكلرتا  �يف  م��راك��ز.  توجد  اه��ل��ي- 
العطلة  يف  لل�صينما..  نذهب  ما  مثل  يعني 
بانكلرتا  الرعاية  االح���د.  اي��ام  الربيعية.. 
الد�لة..  طريق  عن  املوهوبني  رعاية  متنع 
يعد�ن مثل ذلك �صد الدميقراطية، بالن�صبة 
مدر�صة  اذا  مي��ان��ع��ون  ال  لدميقراطيتهم.. 
رعاية  جمعية  ا�  املوهوبني،  ترعى  اهلية 

املوهوبني بربيطانيا تفتح مراكز.
زرت ق�صمًا من املراكز، يف الد�ل اال�صرتاكية، 
يكون  �لهذا  الد�لة..  تعليم  اال  هناك  لي�ض 
درا�صة  هنا-  عندنا-  االن،  مركزيًا.  التعليم 
الن�صاء  االن��ت��ه��اء  ����ص��ك  على  م�صتفي�صة.. 

مدر�صة خا�صة لوزارة الرتبية.
�صخ�ض،  عند  معينة  مقدرة  تنمية  يعني   •
م���ث���اًل ح�������ص���رت���ك، ذك������رت ع���ن���د االط���ف���ال 
انكليزية  طالبة  اخ���ريًا  ق��راأن��ا  امل��وه��وب��ني، 

عمرها 13 �صنة، انهت اك�صفورد.
- هل راأيت �صورتها؟!

التي  الكتب  هذه  عن  ف�صاًل  ا�صتاذ  • نعم.. 
�صمع  ال��ذي  ال��دم��اغ  درا���ص��ة  بقيت  ذكرناها. 
اخرى  كتب  عندك  القليل..  امل�صاهد  عنها 
ع���ن ال��رتب��ي��ة، �ط��ب��ي��ع��ة االن�������ص���ان، �كتب 
موجز،  ب�صيء  نتحدث  ا�ال  االح���الم..  عن 
مثاًل:  يعرفون  امل�صلمون  ا�  العرب  كان  هل 

الذاكرة، االنتباه، الدماغ، التخيل؟
ا�صيلة،  �ابحاث  ابحاث،  عندهم  �الله..   -
لكنها منثورة، يعني لي�صت يف كتاب معني. 
يعني املرء- احيانًا- يقراأ كتابًا يف الطب، ا� 
يقراأ كتابًا يف الفل�صفة، ا� يف الفقه، جتدين 
لكن حت��ت��اج اىل جتميع.  ال��ك��ث��ري،  ذل��ك  م��ن 
�هذه العملية لي�صت �صهلة. هذا الكتاب الذي 

راأيته.. انا جمعت مادته يف �صنني.
ال�صفا؟ اخوان  • مثاًل 

- ر�صائلهم فيها كثري عن الدماغ. حتدثت عن 
اخوان ال�صفا مرة يف ند�ن بالتلفزيون.

الهجري  الرابع  القرن  لظر�ف  �بالن�صبة 
ن�صري  �صوف  �الع�صرين-  احلادي  �القرن 
اي�صًا  ع���الم���ات.  ال��ر���ص��ائ��ل  ل��ك��ن يف  ف��ي��ه- 
تربوية.  ق�صايا  ال���رتاث  كتب  يف  الحظت 
رجال  لي�صوا  الأنهم  بهم  يعرتف  مل  ه��وؤالء 
ق�����راأت ر���ص��ال��ة ���ص��غ��رية- يعني  ت��رب��ي��ة. 
اىل  �صفيان  ابي  بن  عتبة  �جهها  تو�صية- 

معلم ابنه.
راأيك  يف  االحالم..  االخرى:  الكتب  من   •
ب�صكل  �ل���و  تف�صريها  مي��ك��ن  ه��ل  االح����الم 

موجز.. الوقت ال يكفي لكتبك.
�صائكة  م�صاألة  تعرفني-  االح��الم-  م�صاألة   -
بح�صب  مت�صاربة..  اآراء  �فيها  �معقدة، 
االجتاه احلديث: ان احللم له اداة ج�صمية 
ياأتي  املحتوى  حمتوى:  �له  الدماغ،  �هو 
متجان�ض.  ب�صكل  يتاأتى  ال  لكن  البيت؛  من 
ذك��ري��ات من  م��ن  ال�صخ�ض  م��ر على  م��ا  ك��ل 
بها. �مرات  التي حلم  اللحظة  اىل  طفولته 
م��ع اجلديدة.  ال��ق��دمي��ة  ال��ذك��ري��ات  ت��خ��رج 
تويف،  الذي  �الده  ي�صاهد  ال�صخ�ض  مرات 
يراه كاأنه هو جديد، �رمبا يرى ابنه الذي 

هو طفل، يراه رجاًل كبريًا يف ال�صن.
الباطن؟ ا�  • الال�عي 

ي�صمونها  لكن  ف��ر�ي��د،  ل���راأي  بالن�صبة   -
)ذكريات(.. الذكريات املن�صية مرات ال تاأتي 

هذه الذكريات على بال االن�صان.
يتنباأ  ال  ال�����ص��ائ��ع  ال�����راأي  ب��ح�����ص��ب  احل��ل��م 
املا�صي.  ع��ن  ي��ت��ح��دث  �امن���ا  بامل�صتقبل، 
ابن  مثل:  اخ��رى  تف�صريات  هناك  �طبعًا 

�صريين يتحدث عن حلم امل�صتقبل.

ثلثان من الفطنة وثلث من التغافل
ال تكاد تسمع له وقعًا حين ينقل خطواته، ألنه أدرك إدراكًا عميقًا- هو ادراك العالم المتواضع- قول ابي العالء المعري:

خفف الوطء ما أظن أديم االرض إال من هذه االجساد وال تكاد تسمع الصوت الهادئ المتهدج الذي ينطلق من حنجرة طرية مع انفراج 
ابتسامة تحمل الكثير من التسامح والعفة.وال تكاد تلمح في عينيه المتوهجتين الدالتين على الذكاء المفرط، إال الدهشة واالستبصار في آن 

واحد.قلت له مرة- وقد تجاوز السبعين-: الندى سريع الزوال، لم ينبس ببنت شفة؛ لكنه ربت على كتفي. فهمت، ولم أفهم التربيت، وخشيت 
من الحرج.سئل مرة عن النصيحة التربوية التي يود توجيهها الى جيلنا.. قال: »ثلثان من الفطنة، وثلث من التغافل«!

حوار/ د. عبد الكريم راضي جعفر

االشخاص الذين يصابون 
بصدمة يصبح لديهم نقص. 

هذه بحسب علوم الدماغ- 
مقسمة- او بحسب علم النفس 
 )Neuropsychology(

اسميه وال اعرف ما اسمه 
بالعربية.. علم النفس المستند 

الى الدماغ.. هذه مقسمة الى كتل 
مثل عناقيد العنب. هذه الكتل: 

كل كتلة لها وظيفة لكن ككل.

بعض االشخاص يعتقدون 
ان هذه الحاالت ال يعتبرونها 
من المواهب، النهم يعتبرون 

القدرة بالرياضيات: حل مسائل 
معقدة. وطبعًا هذه اراء 

مختلفة متعددة )الوقت ال 
يتسع للدخول في تفاصيلها(.
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* استاذ علم االجتماع

�اال�صتبداد  �امل���رارة  القهر  اع��وام  يف 
غ�صت املنايف الباردة البعيدة بالالجئني 
الغا�صمة  ال�صلطة  جحيم  من  الهاربني 
انفا�ض  كتمت  التي  احلديدية  �قب�صتها 
املقابر  اىل  لتحيلهم  بنيها  من  االح��رار 
حتت  ال��رك��وع  ا�  �ال�صجون  �امل��ن��ايف 

قدمي اجلالد القبيح. 
يف ت��ل��ك االع����وام ال��ق��ا���ص��ي��ة ك���ان ازالم 
ذات  العوا�صم  يف  يتنعمون  ال�صلطة 
الليايل احلمر يف �قت كان فيه االحرار 
عن  �البعد  للغربة  اعمارهم  يطعمون 
عنان  ي�صل  انينهم  �اال�ط�����ان  االه���ل 
ال�صكون  ي�����ص��ق  �ن�����ص��ي��ج��ه��م  ال�����ص��م��اء 
الطاهرة من  ار�احهم  تغ�صل  �دموعهم 
�صداأ الغربة لتزرع االمل تلو االمل يف 
بز�ع فجر جديد يخلو من اجلالدين.. 
�لكي الت�صيع املعاناة �يذهب ال�صحايا 
ن�صتل  ان  اآث��رن��ا  الن�صيان  خ��زان��ة  اىل 
يف  �قعت  التي  احل��وادث  �صجالت  من 
الغربة حكاية حتمل طعم املرارة �االمل 
علمية  �صخ�صية  ع��ن  االن  ن�صرده  �م��ا 
ال�صحايا  م��ئ��ات  م��ن  ه��ي �اح����دة  ف���ذة 
التي اجربتها �صلطة القهر على الهر�ب 
�االهل  ال��وط��ن  ع��ن  بعيدا  امل��ن��ايف  اىل 

�االحباب.... 
نبداأ حكايتنا من ا�لها كما تبداأ حكايات 

املاآ�صي احلزينة. 
فقد �لد الدكتور نوري جعفر يف اجلنوب 
بني الفقر �اجلوع �الفاقة كان ذلك يف 
مبحافظة  القرنة  مدينة  يف   1914 عام 
�بجده  ف���ق���ري...  ف���الح  الب  ال��ب�����ص��رة 
على  ح�صل  �ذكائه  �فطنته  �اجتهاده 
يوؤهله  املرحلة االعدادية  معدل عال يف 
لدخول كلية الطب بتفوق.. حمل �صهادة 
العا�صمة  اىل  جاء  �ا�ارق��ه  البكالوريا 
التي  املقابلة  بامتحان  لي�صدم  ب��غ��داد 
االنكليزي  بعميدها  الطب  كلية  جتريها 
راآه  بعدما  �صاأله  ال��ذي  با�صا  �صندر�صن 
بزيه الريفي هل مب�صتطاعه ان ي�صرف 
درا�صته  على  دنانري   )5( مبلغ  �صهر  كل 
الفقري:  الفالح اجلنوبي  بطيبة  فاأجابه 
ال انا �ال ابي �صاهدنا ال�)5( دنانري هذه! 
فرف�ض االنكليزي �صندر�صن با�صا قبوله 
يف كلية الطب رغم ان معدله 94% الفرع 

العلمي مما دعاه اىل حتويل ا�راقه اىل 
من  �اح��دا  �يكون  العالية  املعلمني  دار 
املتفوقني الذين ار�صلوا يف بعثة درا�صية 
�صهادة  على  هناك  ليح�صل  امريكا  اىل 
�صنوات  ب���)5(  �الدكتوراه  املاج�صتري 
الفيل�صوف  ه��ن��اك  ا���ص��ات��ذت��ه  م��ن  �ك���ان 
الرباغماتية  ابو  ديوي  جون  االمريكي 
االمريكية  للدميقراطية  الكبري  �املنظر 
العراقي  ال��ط��ال��ب  ب��ذك��اء  اع��ج��ب  ال���ذي 
�نباهته �تنباأ له مب�صتقبل زاهر يخدم 
�بقي  ج��م��ع��اء...  �االن�صانية  بلده  ب��ه 
جون ديوي معجبا بالرجل العراقي هذا 
بنيوريوك  �صهر  ملدة  �صقته  ادخله  حيث 
النقا�ض �احلوار  الكثري من  فيها  جرى 
جون  ذهب  �عندما  الطرفني...  لفائدة 
قرى  اح����دى  يف  م�����ص��ي��ف��ه  اىل  دي����وي 
معه  ان ي�صطحب  قرر  بن�صلفانيا  �الية 
�عندما  النابغة،  العراقي  الطالب  هذا 
ال���ع���راق بقي  ال��ط��ال��ب اىل �ط��ن��ه  ع���اد 
باملرا�صلة  معه  متوا�صال  دي��وي  ج��ون 
عودة  �عند   ..1952 ع��ام  �فاته  حتى 
يف  ا�صتاذا  عني  بغداد  اىل  الطالب  هذا 
الكفاءات  اأملع  من  �اح��دا  ليكون  كليتها 
علمي حتى  بناء جيل  ا�صهمت يف  التي 
ف�صل  اذ   1963 عام  )اال�با�ض(  جميء 
تفرغ  �لكنه  �عد�انا  ظلما  �ظيفته  من 
للبحث العلمي ليبدع يف ميدانه �يعرف 
العاملية  اجلامعات  يف  الفائقة  ببحوثه 
مما ا�صطر ال�صلطة العادته اىل �ظيفته 
احال  حتى   ...1970 عام  اجلامعة  يف 
من عنت  بعدما القى  التقاعد  اإىل  نف�صه 
مرة  عر�صة  �ليكون  القى  ما  ال�صلطات 
الظر�ف  يف  العي�ض  ملتطلبات  اخ��رى 
املعي�صية القا�صية التي مرت يف العقود 
منها  ع��دي��دة  �صغوط  �حت��ت  املا�صية 
على  اج��رب  �معي�صي  �صلطوي  ه��و  م��ا 
ال��ه��ج��رة ح��ال��ه ح��ال االآف االخ��ي��ار من 
اجلحيم  من  هر�با  الكفاءات  ا�صحاب 
احد  به  التقى  اذ  ليبيا  اختار  القاتل.. 
للتعليم  عاما  امينا  ا�صبح  ال��ذي  طالبه 
العايل فقال له: لدي كلية جديدة �اريدك 
عميدا لها �فعال جعله عميدا للدرا�صات 

العليا هناك. 
ارت���اأت  ال��ت��ي  اب��ن��ت��ه  ب�صحبته  �ك��ان��ت 

بعدما  خدمته  على  للقيام  ال��ز�اج  عدم 
الطريف  القلب.  مري�صة  ز�جته  ماتت 
ليبدع  ليبيا  يف  �صاحبنا  بقي  االمر  يف 
�يطور موهبته العلمية مبا توفر له من 
�ا�صبحت  ممتاز  �ظيفي  �موقع  جو 
كتبه املوؤلفة �املرتجمة �قتذاك تتجا�ز 
�ع�صرات  مطبوعا  كتابا   36 م��ن  اك��رث 
البحوث �الدرا�صات مازال اثرها باقيا 

يف معظم جامعات العامل.. 
مبا  ن�صردها  ال��ت��ي  �حكايتنا  هنا  اىل 
��صجن  �تع�صف  �ظلم  حيف  من  فيها 

�م��الح��ق��ة �ك��ب��د ����ص��ظ��ف ع��ي�����ض حلق 
�املعر�ف  اجلليل  العراقي  العامل  بهذا 
تكون  ت��ك��اد  جعفر(  )ن���وري  بالدكتور 
�حكايات  بق�ص�ض  �صبيهة  �هي  عادية 
�صمعناها عن �صخ�صيات �صيا�صية عراقية 
متعددة لكن الغريب يف نهاية هذا الرجل 
العامل الذي ابعد عن �طنه حتت �صغط 
انه بعد ا�صتقراره  ال�صلطات ا�ال  �ظلم 
احدى  اىل  علميا  بحثا  ق��دم  ليبيا  يف 
بالدماغ  يخت�ض  الربيطانية  اجلامعات 
به  يتفوق  �ج��دي��دا  ف��ري��دا  بحثا  �ك��ان 
مما  الغربيني  �املكت�صفني  العلماء  على 
دعوته  اىل  الربيطانية  اجل��ام��ع��ة  دع��ا 

ملناق�صته يف ا�صول البحث هذا.. 
باملنا�صبة ان الدكتور نوري جعفر لديه 
الغربيني  العلماء  اث��ار  بحث  م��ن  اك��رث 
التي  العلمية  بنظرياته  اهتم  �ق��د  ب��ه، 
اجلامعات  م��ن  الكثري  ال��دم��اغ  تخ�ض 
�طنه  يف  العراقي  ان  املهم  العاملية.. 
ارادت  امل��ن��ايف  �يف  امل���وت  ح��اف��ة  على 
على تخوم  يكون  ان  االلهية  امل�صيئة  له 
العراقي  العامل  ا�صتجاب  اي�صا..  املوت 
اجلامعة  لدعوة  جعفر  ن��وري  الدكتور 
��صقي  تعب  ال��ذي  ه��ذا  بحثه  يف  فرحا 
العلم  ���ص��ال��ح  يف  ���ص��ي��ك��ون  اج��ل��ه  م���ن 
بيده  �حمل  فتاأنق  االن�صانية..  �خدمة 
ا�راق��ه  حت��وي  التي  اجللدية  حقيبته 
التاك�صي  ���ص��ي��ارة  �ا�ق�����ف  �ب��ح��وث��ه 
ل��ت��و���ص��ل��ه اىل امل���ط���ار. �ك����ان ذل���ك يف 
ليبيا.. �يف الطريق طمع  طرابل�ض يف 
�صائق التاك�صي بحقيبة الدكتور �ح�صب 
هاج�صه  فكان  بالد�الرات  مملوءة  انها 
تلك  يف  حت��رك  ال��ذي  اللعني  ال�صيطاين 
على  للح�صول  يدفعه  املجنونة  اللحظة 
احلقيبة حتى لو قتل �صاحبها... �كاأي 
بيده  حمل  ال�صيطان  ب��ه  يلعب  جم��رم 
�صند�ق  م��ن  ا�صتخرجها  حديدية  ال��ة 
�صيارته ليه�صم بها دماغ الدكتور نوري 
ب�صنه  رحمة  د�ن  قتيال  �يرديه  جعفر 
املجرم  ا����ص��د  فقد  غربته  ا�  علمه  ا� 
كل منافذ الرحمة داخله ليفوز باحلقيبة 
الد�الرات  من  بخلوها  ليفاجاأ  ثم  �من 
املاأ�صا�ي  احلادث  ذلك  �كان  اللعينة... 
يف ال�صابع من ت�صرين الثاين عام 1991 

عراقي  ع��امل  حياة  ق�صة  بذلك  لتنتهي 
النظام  اهملها  ماأ�صا�ية  نهاية  جليل 
ال�صابق �غمط حق الدكتور اجلليل كما 
غمطها يف ال�صابق لت�صاف هذه احلكاية 
ال�صود  اىل ع�صرات بل مئات احلكايات 
التي ابتلعها الن�صيان ��صاعت يف ظالم 
الدكتور  ت��ع��اىل  ال��ل��ه  امل��ن��ايف �ل��ريح��م 
�ميوت  جعفر...  ن��وري  املكافح  العامل 

العامل �المتوت ذكراه.
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ــــــــوري جــعــفــر ــــة ن ــــعــــام ال

د. عزيز العبيدي*

 نوري جعفر: التفكير حق 
مشاع لكل الناس

ما االإبداع ؟ �ما مكوناته ؟ �ما طبيعة العملية االإبداعية 
للعملية  مراحل  هناك  �ه��ل  ؟  االإب���داع  م�صتويات  �م��ا  ؟ 
االإبداعية ؟ �هل ميكن تعليم االإبداع �التفكري االإبداعي ؟ 

�ما اخل�صائ�ض التي متيز املبدعني من غريهم ؟ 
للعملية  تف�صري  ت��ق��دمي  ح��ا�ل��وا  ال��ذي��ن  الباحثني  �م��ن 
االإبداعية كان االأ�صتاذ الدكتور ) نوري جعفر ( رحمه الله 
الذي دّر�ض يف كلية الرتبية جامعة بغداد ل�صنوات عديدة. 
لقد ��صع د. نوري جعفر تف�صريا« عراقيا« لالإبداع تفرد 
التف�صري يف  ، �قد ��صع هذا  املنظرين  به عن غريه من 
( عام 1974 بعد درا�صة  الدماغ  االإب��داع �اآليات   ( كتابه 
حيث   1962 عام  بداأها  عاما«   )  12  ( ا�صتغرقت  طويلة 
يرى اأن) ) ق�صرة مخ االإن�صان تنفرد بوجود مناطق خمية 
الثالثية  املخية  املناطق  ت�صمى  �ح��ده  باالإن�صان  خا�صة 
�تنق�صم هذه املناطق اإىل  ق�صمني : ح�صية �جبهية ، تقع 
االأ�ىل من الق�صم االأعلى االأ��صط يف الق�صرة املخية �على 
االإدراك  االأ�صا�صية  ��ظيفتها   ، �االأي�صر  االأمين  جانبيها 
احل�صي ، �هي االأ�صا�ض اجل�صمي )املادي : الدماغي ( ، 
االأعلى يف  االأمامي  الق�صم  املناطق اجلبهية فتقع يف  اأما 
الق�صرة املخية ��ظيفتها االأ�صا�ض االإدراك الفعلي ، �هي 
اأرقى مناطق  االأ�صا�ض املخي ) املادي : اجل�صمي ( �هي 

املخ �اأحدثها من الناحية التطورية (( )2 (.
احل�صية  املخية  املناطق  اأن  جعفر  ن���وري  د.  ي��رى  كما 
الثالثية هي االأ�صا�ض املخي لالإبداع يف جمال الفن ، يف 
االأ�صا�ض  هي  الثالثية  اجلبهية  املخية  املناطق  اأن  حني 
 ، �النظرية  الطبيعية  العلوم  جم��ال  يف  ل��الإب��داع  املخي 
هيئت  اإذا  يبدعوا  اأن  النا�ض  باإمكان  االأ�صا�ض  هذا  �على 
لهم الظر�ف البيئية املالئمة �ا�صتثمر�ا مناطقهم املخية 
الثالثية اإىل حدها االأق�صى يف املو�صوع العلمي اأ� الفني 

الذي مييلون نحوه منذ �صن مبكرة .
لقد ظل د.ن��وري جعفر يردد منذ عام 1974 حتى �فاته 
يف ليبيا عام 1991 )اأن التفكري �االإبداع حق م�صاع لكل 
النا�ض االأ�صوياء عند توافر الظر�ف املنا�صبة لتحفيزهما 
التفكري  مهارات  تدري�ض  اإىل  يدعو  كان  �قد  �تنميتهما( 
لالأطفال �ال�صباب �الكبار �كان يخالف الراأي القائل اأن 
اأ� تعليمه �اأن��ه حمدد بعوامل  االإب��داع ال ميكن تعلمه   (
من  كل  يتبناه  كان  الذي   ) اأ� اجلينات  الفطرية  الوراثة 
الفيل�صوف اليوناين اأفالطون �عامل الوراثة الربيطاين 
) كالتون ( �عامل النف�ض االأملاين املولد الربيطاين الثقافة 
) ايزنك ( ي�صري يف  اإذ كان   ، ) ايزنك ( �غريهم  �العمل 
ت�صهم  التي  العوامل  م��ن   %8 اأن  اإىل  منا�صبة  م��ن  اأك��رث 
املحددات  اإىل  يرجع  االبتداع  ثم  �من  الذكاء  حتديد  يف 
الوراثية اجلينية �2% للعوامل احل�صارية �االجتماعية 

�الرتبوية )3 (.
�صفة  جعفر  نوري  د.  يراها  كما  االإب��داع  على  القدرة  اإن 
مكت�صبة تن�صاأ بالتدريب �املمار�صة نتيجة تفاعل اإمكانات 
�ال�صيما  املحيطة  البيئية  العوامل  مع  املخية  ال�صخ�ض 
اجلانب  اأن  اأي   ، تخ�ص�صه  مو�صوع  يف  منها  الثقافية 
املبدع يح�صل يف كل عمل ذهني يقوم به ال�صخ�ض نتيجة 
املمار�صة الناجمة عن تفاعل الفرد �االإمكانات االجتماعية 

�الثقافية املتوافرة له ) 4 (.
التدري�ض  اأمن��اط  تغيري  اإىل  يدعو  نوري جعفر  د.  �كان 
التقليدية ال�صائدة يف مدار�صنا يف كتابه ) التقدم العلمي 
�التكنولوجي �م�صامينه االجتماعية �الرتبوية ( �كان 
يح�صر  خمترب  اإىل  ال�صف  حتويل  ���ص��ر�رة  اإىل  يدعو 
مايكت�صفونه  كان  �ان  �البحث  لالكت�صاف  الطالب  فيه 
باأنف�صهم  يتو�صلون  اأنهم  اأي   : غريهم  اإليه  تو�صل  قد 
اجلديدة  اال�صتنباطات  اإىل  �الكتاب  املدر�ض  �مبعا�نة 

الثقايف  – �على �فق م�صتوى تطورهم  لهم  – بالن�صبة 
�ا�صتنادا« اإىل تفكريهم امل�صتقل ، ال اأن يقت�صر االأمر على 
يف  اآيل  ب�صكل  �ترديدها  القدمية  املعلومات  تلقي  جمرد 

اأغلب االأحيان )5 ( .
�يف جمال البحث العلمي كان د.نوري جعفر يرى �صر�رة 
�صري البحث يف املجال العلمي يف البالد العربية يف جبهة 
متكاملة  متالحمة  جوانب  ثالثة  ذات  متما�صكة  عري�صة 
باجلانب  فيها  االأ�ل  اجل��ان��ب  يتمثل  االأث���ر،  �متبادلة 
الطبيعية  �العلوم  الريا�صيات  يف  االأك��ادمي��ي  النظري 
. �يتمثل  علوم احلياة  الكيمياء،   ، الفيزياء   : االأ�صا�صية 
)التكنولوجي(  التطبيقي  باجلانب  فيها  الثاين  اجلانب 
التنمية  الأغرا�ض  التطبيقية  العلوم  فيه  ت�صتخدم  ال��ذي 
حقل  يف  مبا�صرا«  ا�صتخداما«  �االجتماعية  االقت�صادية 
 ( �يف جم��االت اخلدمات  �ال��زراع��ي  ال�صناعي  االإن��ت��اج 
فهو  الثالث  اجلانب  اأم��ا   ) املوا�صالت   ، الطب   ، التعليم 
الب�صري  العن�صر  بتهيئة  املتعلق  ال�صيكولوجي  اجلانب 
�باملجتمع  جمتمعه  بق�صايا  �امللتزم  �امل���درب  الكفء 

االإن�صاين اأي�صا« ) 6 (.
ف�صلجيا«  م��ن��ح��ى  ي��ن��ح��ى  ج��ع��ف��ر  ن�����وري  د.  ك����ان  ل��ق��د 
تف�صريه  يف   )Physiological Tendency(
منظري  اأب���رز  اآراء  ا�صتوعب  اأن  بعد  االإب����داع  عملية 
ب��ر�دم��ان  االأمل�����اين  الف�صلجة  ع���امل  �ه���م  امل��ن��ح��ى  ه���ذا 
Brodmann الذي ق�ّصم فيه املخ على مناطق متعددة 
لكل منها �ظائف ف�صلجية حمددة يقع بع�صها فوق بع�ض 
خميخ   ، م��خ   : امل��األ��وف  الت�صريحي  التق�صيم  بخالف   (
االيطايل  الف�صلجة  �عاملي   ) ال��خ   .. م�صتطيل  �نخاع   ،
اكت�صفا  اللذين   Marosi Magon �مار�زي  ماكون 
Reticular Formation ( الذي  اجلهاز امل�صبك ) 
تن�صيط  عن  امل�صوؤ�ل  الع�صو  �ه��و  ال��دم��اغ  اأ�صفل  يقع 
 Pavlov بافلوف  الر��صي  الف�صلجة  �ع��امل   ، الدماغ 
�صاحب النظرية يف خ�صائ�ض اجلهاز الع�صبي املركزي 
عند االإن�صان �م�صامينها ال�صيكولوجية �العامل االأمريكي 
احلديثة  العلمية  االآراء  ���ص��اح��ب   Kappers ك���ربز 
�تطوره  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  ن�صوء  تف�صري  يف 
لدى مراتبه  اأع��ل��ى  بلوغه  حتى  احليوانية  اململكة   يف 

 االإن�صان)7(.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير عصام عبد العزيز المعموري 

فخري كريم

مدير التحرير: علي حسين

التصميم: نصير سليم

الغالف برؤية: عالء كاظم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى 
لإلعالم والثقافة والفنون

15

التصحيح اللغوي: عبد العباس األمين

ان الدكتور نوري جعفر 
لديه اكثر من بحث اثار 

العلماء الغربيين به، وقد 
اهتمت بنظرياته العلمية 

التي تخص الدماغ الكثير من 
الجامعات العالمية.. المهم ان 
العراقي في وطنه على حافة 

الموت وفي المنافي ارادت 
له المشيئة االلهية ان يكون 

على تخوم الموت ايضا.. 
استجاب العالم العراقي 

الدكتور نوري جعفر لدعوة 
الجامعة فرحا في بحثه هذا 
الذي تعب وشقى من اجله 

سيكون في صالح العلم 
وخدمة االنسانية.. 



غ

�ل���د ال��دك��ت��ور ن����وري ج��ع��ف��ر يف عام 
مبحافظة  ال��ق��رن��ة  م��دي��ن��ة  يف   1914
�بجهده  ف��ق��ري..  ف���الح  الأب  ال��ب�����ص��رة 
على  ح�صل  �ذكائه  �فطنته  �اجتهاده 
معدل عال يف املرحلة االإعدادية يوؤهله 
لدخول كلية الطب بتفوق.. حمل �صهادة 
البكالوريا �اأ�راقه �جاء اىل العا�صمة 
التي  املقابلة  بامتحان  لي�صدم  بغداد 
جتريها كلية الطب بعميدها االإنكليزي 
راآه  ما  بعد  �صاأله  الذي  با�صا  �صندر�صن 
بزيه الريفي هل مب�صتطاعه ان ي�صرف 
كل �صهر )5( دنانري على درا�صته فاأجابه 
اأنا  ال  الفقري:  اجلنوبي  الفالح  بطيبة 
هذه!  دن��ان��ري  ال)5(  �صاهدنا  اأب��ي  �ال 
با�صا  ���ص��ن��در���ص��ن  االن��ك��ل��ي��زي  ف��رف�����ض 
معدله  ان  رغ��م  ال��ط��ب  كلية  يف  قبوله 
اىل  دع���اه  مم��ا  العلمي  ف��رع  اىل   %94
حتويل اأ�راقه اىل دار املعلمني العالية 
�ي��ك��ون �اح����دًا م��ن امل��ت��ف��وق��ني الذين 
امريكا  اىل  درا�صية  بعثة  يف  ار�صلوه 
املاج�صتري  �صهادة  على  هناك  ليح�صل 
من  �ك��ان  �صنوات  ب)5(  �ال��دك��ت��وراه 
االمريكي  الفيل�صوف  هناك  ا�صاتذته 
�املنظر  الرباغماتية  ابو  دي��وي  جون 
الذي  االأمريكية  للدميوقراطية  الكبري 
العراقي �نباهته  اأعجب بذكاء الطالب 
به  ي��خ��دم  زاه����ر  مب�صتقبل  ل��ه  �ت��ن��ب��اأ 
عودة  �عند  جمعاء..  �االإن�صانية  بلده 
عني  ب��غ��داد  اىل  جعفر  ن��وري  الدكتور 
اأ�صتاذا يف كليتها ليكون �احدا من املع 
جيل  بناء  يف  ا�صهمت  التي  الكفاءات 
علمي حتى جميء)االأ�با�ض( عام 1963 
�عد�انا  ظلما  �ظيفته  م��ن  ف�صل  اذ 
يف  ليبدع  العلمي  للبحث  تفرغ  �لكنه 
يف  الفائقة  ببحوثه  �ي��ع��رف  م��ي��دان��ه 
ال�صلطة  ا�صطر  مما  العاملية  اجلامعات 
عام  اجلامعة  يف  الوظيفة  اىل  العادته 
1970.. حتى احال نف�صه على التقاعد 
بعدما القى من عنت ال�صلطات ما القى 
ملتطلبات  اأخ��رى  م��رة  عر�صة  �ليكون 
القا�صية  املعي�صية  الظر�ف  العي�ض يف 
�حتت  املا�صية  العقود  يف  مرت  التي 
�صلطوي  م��اه��و  منها  ع��دي��دة  �صغوط 
�اختار  الهجرة.  على  اجرب  �معي�صي 
ليبيا اذ التقى به احد طالبه الذي اأ�صبح 
اأمينا عاما للتعليم العايل فقال له: لدي 
�فعال  لها  عميدا  �اأري��دك  جديدة  كلية 
هناك.  العليا  للدرا�صات  عميدا  جعله 
كانت ب�صحبته ابنته للقيام على خدمته 

بالقلب.  مري�صة  ز�جته  ماتت  ما  بعد 
يف  �صاحبنا  بقي  االأم���ر  يف  ال��ط��ري��ف 
ليبيا ليبدع �يطور موهبته العلمية مبا 
له من جو �موقع �ظيفي ممتاز  توفر 
�املرتجمة  امل��وؤل��ف��ة  كتبه  �جت����ا�زت 
مطبوعا  كتابا   36 م��ن  اأك���رث  �ق��ت��ذاك 
�ع�صرات البحوث �الدرا�صات �مازال 
العامل.  جامعات  معظم  يف  باقيا  اأثرها 
التي ن�صردها مبا  � اىل هنا �حكايتنا 
��صجن  �تع�صف  �ظلم  حيف  من  فيها 
�مالحقة �مكابدة ��صظف عي�ض حلق 
العراقي اجلليل �املعر�ف  العامل  بهذا 
تكون  تكاد  جعفر(  )ن���وري  بالدكتور 
�حكايات  بق�ص�ض  �صبيهة  �هي  عادية 
�صيا�صية  �صخ�صيات  ع��ن  �صمعناها 
الغريب يف نهاية  عراقية متعددة. لكن 
هذا الرجل العامل الذي ابعد عن �طنه 
بعد  ان��ه  ال�صلطات  �ظلم  �صغط  حتت 
ا�صتقراره يف ليبيا قدم بحثا علميا اىل 
يخت�ض  الربيطانية  اجلامعات  اح��دى 
�جديدا  ف��ري��دا  بحثا  �ك���ان  ب��ال��دم��اغ 
�املكت�صفني  العلماء  على  ب��ه  يتفوق 
�الغربيني مما دعا اجلامعة الربيطانية 
البحث  اأ�صول  اىل دعوته ملناق�صته يف 
الدكتور  العراقي  العامل  ا�صتجاب  هذا. 
فتاأنق  اجل��ام��ع��ة  ل��دع��وة  جعفر  ن���وري 
التي  اجل��ل��دي��ة  حقيبته  ب��ي��ده  �ح��م��ل 
حت����وي اأ�راق��������ه �ب���ح���وث���ه �اأ�ق�����ف 
التاك�صي لتو�صيله اىل املطار. �كان ذلك 
الطريق  �يف  ليبيا..  يف  طرابل�ض  يف 
الدكتور  بحقيبة  التاك�صي  �صائق  طمع 
فكان  بالد�الرات  اأنها مملوءة  �ح�صب 
حترك  الذي  اللعني  ال�صيطاين  هاج�صه 
على  للح�صول  يدفعه  اللحظة  تلك  يف 
احلقيبة حتى لو قتل �صاحبها... �كاأي 
بيده  حمل  ال�صيطان  ب��ه  يلعب  جم��رم 
�صند�ق  من  ا�صتخرجها  حديدية  اإل��ة 
�صيارته ليه�صم بها راأ�ض الدكتور نوري 
ب�صنه  رحمه  د�ن  قتيال  �يرديه  جعفر 
املجرم  اأ����ص��د  فقد  غربته  اأ�  علمه  ا� 
كل منافذ الرحمة داخله ليفوز باحلقيبة 
الد�الرات  ليفاجاأ بخلوها من  ثم  �من 
اللعينة.. �كان ذلك حادث ما�صا�ي ًيف 
 1991 عام  الثاين  ت�صرين  من  ال�صابع 
عراقي  ع��امل  حياة  ق�صة  بذلك  لتنتهي 
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