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ؾ  :المادة ٌّات،الفٌزٌاء الكالسٌكٌةفً  المادةتعرَّ كل شًء ٌشؽل نَّها إعلى  ، أو فً ما ٌسمى بعلم الكوِن
الكون ب ٌتهسمأصطلح على توتشكل المادة إنطالقاً من هذا التعرٌؾ ما  ،(وحجم كتلة)حٌزا فً الفراغ وله وزن 

الفٌزٌاء والكٌمٌاء ك ةٌالطبٌع العلوم مختلؾطور الجاري فً تالبإرتباطاً  الملموس، وقد تقادم هذا التعرٌؾ
ّصل الٌه  خاصةبعلى مدى عقود من السنٌن ومن العلوم ولباٌولوجٌا وؼٌرها وا بعد اإلنجاز العظٌم الذي توَّ

 الذي، (Albert Einstein 18.04.1955 – 14.03.1879) آٌنشتاٌن آلبرت العالم األلمانً الشهٌر
ٌَّة، التً إشتهرت بإسم ،فً علم الفٌزٌاء تضمنته نظرٌته الشهٌرة ٌتعلق بكٌفٌة  الذيذلك اإلنجاز  النظرٌة النسب

  E=mc2: تحوٌل المادة إلى طاقة، وبالتالً فقدان الواصل بٌن األثنٌن، وهذا ما عكسه فً معادلته الشهٌرة
 (2سرعة الضوء   xالكتلة = ) الطاقة

 

ٌَّة أخرى مثلب فقد أكد العلماء بأن هذه المسألة مرتبطة ،قدر تعلق األمر بوزن المادةو  عناصر أساس
ٌَّة،  ماالذي تتواجد فٌه المكان والزمان م بأنَّ وزن مادة معٌنة على األرض ٌختلؾ عن وفمن المعلالمادة المعن

 المتعارؾ علٌها إلى العناصر الكالسٌكٌة الثالث ٌنالعنصر ٌنبذلك تمت إضافة هذوزنها على القمر، و
ن  العناصر حت هذه، حتى أصبالطول والعرض واإلرتفاعالمرتبطة بموضوعة الحجم، وهً و بمجملها تكوِّ

ٌَّةاألبعاد   .األبعاد واألسس التً ٌشملها هذا التعرٌؾ مضامٌن هذه ، وٌتطور العلم وتتطور معهلكل مادة األساس
ورؼم التطور الذي جرى وٌجري فً العلوم الطبٌعٌة وما رافق ذلك من إؼناء مستمر لتعرٌؾ المادة من وجهة 

 .الفلسفةعلم  العلوم األخرى وبخاصةطموحات  التجاوب معهذا التعرٌؾ بعٌداً عن ٌة، فقد بقً ئالنظر الفٌزٌا
 

ٌَّة،  كونها، ةفلسفٌالنظر المن وجهة  ،وبالتالً العالم المادي برمته ،المادةؾ رَّ ع  ت  حٌث  حقٌقة موضوع
 ،نسانوإنَّ اإل ،فً الكون الشًء األساسًوهً مستقلة عن هذا الوعً، وموجودة خارج وعً اإلنسان، 

ؾ الفٌلسوؾ األلمانً كارل ما هو إال جزء ممٌز فً هذا العالم المادّي،  ،وبالتالً المجتمع البشري وقد عرَّ
   Karl Heinrich Marx (05. 05. 1818 in Trier; † 14. 03. 1883 in London) س مارك
ٌَّة المادة   .الوعً ومستقل عنه، ٌسمى مادةكل شًء موجود خارج حدود : *بالشكل التالًمن وجهة النظر الفلسف

* (1) 
 

 :الدماغ
 

 

 

 

لجسم األساسية مكونات ال حدأهو  
، ذو تركيبة معقدة جداً، موقعه في الرأس، إلنسانا

من الجهاز العصبي األساسي جزء الويعتبر 
المركزي، كما يعتبر مركزا للتفكير واألحاسيس 
واإلنفعاالت، والجزء األكبر منه يتكون من نسيج 

  .ألعصاب لمادة متطورة جداً من ا
في القرون األخيرة  اإلنسان تطور عمل دماغ

 ،إرتباطاً بالتطورات العمالقة ، وذلكبشكل متسارع
ميادين كافة في بشكل مستمر تجري جرت و التي

 من جميع الجهات مغلفاإلنسان  دماغو. العلوم
 .الجمجمة داخل دقيقمحمي بشكل و ،بغشاء لزج

(2) 
 

ٌة للجسم كافة ما تحصل علٌه تبوٌب وتنسٌقٌفة إستٌعاب وظبو الدماغ ٌقوم من معلومات  األعظاء الحسِّ
اإلنفعاالت والرؼبات التً متأتٌة من خالل عملٌة اإلنعكاس للواقع المادي الذي ٌحٌط بنا، ومن خالل  مختلفة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)


المركز  الدماغ ٌعتبرو .وماتمعللهذه الٌات ربط وتنسٌق عالٌة جداً لكما ٌقوم بعم ،ترافق عملٌة اإلنعكاس هذه
دقٌقة ومتطورة جداً من تمر عبر شبكة  ات وإدارتها، وكذا لتوزٌعها على شكل أوامرمالمعلو ظاألساسً لحف

لى إ هذه األوامر أو اإلشارات تحوٌلتقوم أجهزة الجسم المختلفة بو، األعصاب المنتشرة فً كافة أنحاء الجسم
لكل قسم من أقسام الدماغ وظائؾ معٌنة ٌقوم بإنجازها، وقد تمكن و .إجراءات متنوعة وكل حسب إختصاصه

ل عن والقسم المسؤ العلماء من تحدٌد الكثٌر من هذه األماكن وكذا تحدٌد الواجبات المناطة بها، ومن ضمنها
 .اللؽة، تعلٌمها وتطوٌرها والتفنن فً توظٌفها

 

ٌَّة من خصائص العقل البشري :الوعي/ الفكر ًّ ى شكل لإلأعلهو ، وخاص  .نعكاس، لمعرفة الواقع الموضوع
حٌث إن هذا العالم المادي هو المصدر  ،بتحدٌد العالقة بٌن اإلنسان والعالم المادي الذي ٌحٌط به الوعً قومٌ

ٌَّر باإلرتباط  ،األساسً لظهور وتطور األفكار مع مع النشاط العملً الفّعال للمجتمع، أي فاألفكار تظهر وتتؽ
 ٌَّ  (3). ر التطبٌق اإلجتماعً للناسظهور وتؽ

 

ٌَّة ٌتمتع بها الجنس البشري دون  ،الوعًو ٌَّة فِكر كونه العقل الظاهر أو الشعور الظاهر، هو خاص
حٌث تلتقط حواّسنا ما ٌتواجد وما ٌدور فً محٌطنا من  ،وهو إنعكاس للواقع الموضوعً الذي نعٌشه، واهس

فً ا هلصة صخممواقع الالوتعكسها إلى  من إنفعاالت ورؼباتوما ٌرافق ذلك كله أشٌاء وأحداث وأنشطة 
فالوعً بهذا  .وإٌصالها إلى الدماغ هذه نقل عملٌة اإلنعكاسهذا األخٌر ٌتولى ، لركزيالم الجهاز العصبً

ٌَّة  ٌَّة والعقالن بمعنى وأي أنه  ،عملٌةذه الهبوٌحٌط كل ما ٌرتبط والوصؾ ٌشمل كافة أشكال اإلنعكاسات الِحسِّ
 .فرد فً المجتمعآخر ٌشمل مجمل النشاط النفسً لكل 

 

، واجب للدماغ البشري وهو كوظٌفة بل ،طوٌلة المدىمعقدة وٌتطور الوعً نتٌجة لعملٌة بٌولوجٌة 
الذي ٌطرأ على المادة، وتشكل  والوعً ما هو إال نتٌجة للتطور ،باط مع العمل اإلجتماعً لإلنسانٌتبلور باإلرت
ٌَّة لتطورالمادة القاعدة ا ة بذاتهب، فهو ال ٌوجد إال باإلرتباط ؼٌر المنفصل هألساس  (4).المادة، إال أنَّه ال ٌعتبر مادَّ

  
شًء ثانوي، ووجوده مرتبط مركزٌاً بوجود المادة، وال ٌمكن أن ٌتواجد بمعزٍل عنها، وٌعتبر  الوعًو

  (5)."طورة جداً وهً الدماغلمادة متوما الوعً إال نتاج . "نتاج لمادة متطورة جداً وهً الدماغ وعًال
 

ال ٌعتبر الوعً نتاج مادي، إال أنه نشاط جداً معقد، تكمن خصوصٌته بإمكانٌته على عكس الواقع 
ٌَّة ٌَّة إلى أشٌاء فِكِر ٌَّة، أي تحوٌل األشٌاء الماد فالوعً هو إنعكاس فِكريَّ للعالم . الموضوعً بأشكال عقالِن

 ئاً أن ٌكون شٌ ه أبداً فالوعً ال ٌمكن"ال ٌمكن للوعً أن ٌمتلك مضمون قائم بذاته،  المادي، وإنطالقاً من هذا
    (6)."الوجود المدركآخر ؼٌر 

 

الذي ٌحٌط بنا،  لمادية للوعً تظهر على الدوام كإنعكاس للعالم اد  دِّ ح  من المعروؾ أنَّ المضامٌن الم  
وهذه األشكال  ،ة أٌضاً د  دَّ ح  بأشكال م  أفراد هذا المجتمع،  كل فرد منفً  المجتمع الذي نتواجد فٌه، وبالتالًفً 

ور، اإلدراك، الم ال ما هً إال إنعكاس ، وهذه المضامٌن حظة، المفاهٌم، األْحكام وؼٌرهاهً اإلْحساس، الش ع 
 .بٌن الفرد ومحٌطهالوثٌقة للعالقة وتعبٌر واعً وعقالنً 

 

، لم تكن متوفرة منذ البدأ، بل هً وكذا مضامٌنها ،الخبرة والتفكٌر عند البشر وكذلك فإن قوانٌن
نتاج جانبً فقط ومع هذا فإن الوعً هو لٌس . إنعكاس للواقع الموضوعً أٌضاً ك تطورت مع مرور الزمن

 .فً حٌاة الناسوهامة بل إنه ٌقوم بإداء واجبات ضرورٌة  ،للعملٌات الفسٌولوجٌة التً تقوم بها الجملة العصبٌة
ٌتمكن البشر بمساعدته من الولوج  ،فإنه ٌعتبر أداة عامة للمعرفة ،ى قدرات الوعً بعكس األفكاروباإلعتماد عل

ٌّاته ْتِم ٌَّة وح   . إلى جوهر العالم المادي وإدراك خصائصه الموضوع
 

هُّن المبكر لنتائج  األمور التً خطط لها،  ك  كِّن اإلنسان من التخطٌط بشكل هادؾ، ومن الت  ٌ م  والوعً 
  ٌ نه من ترتٌب عالقاتهكما  كِّ ٌنسجم مع المتبادلة مع محٌطه الطبٌعً واإلجتماعً وتؽٌٌرها بشكل و المختلفة م 

، أي أنَّ اإلنسان وباإلعتماد على ثمرات الوعً الذي ٌمتلكه ٌكون فً وضع ٌؤهله إلستخدام هذا الوعً تطلعاته
التً ٌطمح الٌها مع محٌطه اإلجتماعً أفضل النتائج وتوضٌفه، وترتٌب أولٌاته حسب حاجته للوصول إلى 

 .والماديّ 
 



ٌَّة  ة ِنْسِب ٌَّ وهو عبارة عن عملٌة نشطة إلستٌعاب عقلً دائم من قبل اإلنسان لمحٌطه، وٌتمتع بإستقالل
ٌَّة القوانٌن الذاتٌه التً ٌتمتع بها فكلما  .تنعكس من خالل تأثٌره المتعدد الوجوه على العالم المادي، ومن نسب

 .عً الفرد، تمكن من إدراك ذاته وتقوٌمها، وإدراك محٌطه والتأثٌر بهإزداد و
 

وفً الوقت الذي ٌتواجد فٌه نشاط نفسً بأشكال مختلفة عند الحٌوانات التً ٌكون جهازها العصبً 
، لإلنسان ، نرى أنَّ الوعً كونه أعلى درجة من التطور فً النشاط النفسًبعض الشًء المركزي متطورا

طابع جة األولى من خالل نشاط العمل اإلجتماعً وباإلرتباط مع اللؽة، وهو من البداٌة ذو ٌظهر بالدر
وٌبقى وعً اإلنسان بمثابة شرط لتطوره الثقافً،  .ؼٌر قابلة لإلنفصالاللؽة بوله صلة  ،إجتماعٌةومواصفات 

كار والتصورات والوعً مشبوك إنَّ إنتاج األف" .القائم هذا التطور المتواجد كونه كجزء من النظام اإلجتماعً
ٌَّة، وإنَّ تشكل تصورات  ٌَّة، بلؽة الحٌاة الفعل مباشرة منذ بادىء بدء بنشاط الناس المادي وبمعاشرتهم الماد

ٌَّة ٌَّة هً هنا نتٌجة مباشرة أٌضاً ألفعالهم الماد  (7)."الناس، وتفكٌرهم، ومعاشرتهم الروح
 

السفة المثالٌٌن والمادٌٌن حول تحدٌد طبٌعة الوعً، وهل هو بٌن الف حاد ومتعدد الوجوهوقد دار خالؾ 
ْفس  *  أو* الروح*من إبداع أشٌاء ؼٌر مادٌة مثل  خارج حدود الطبٌعة، أم إنه  التً ؼٌرها من األمورأو  *الن 

ن مومنذ فجر التأرٌخ  الفالسفة المثالٌون وتجسد هذا الخالؾ بتمسكنتاج للمادة المتطورة جداً وهً الدماغ، 
من و ،.م.ق 384 – 322 (Aristoteles) وأرسطوطالٌس. م.ق 424 – 344 (Platon) أمثال إفالطون

ما هو إال ظاهرة مستقلة بشكل  ،وبالتالً التفكٌر الذي ٌمتلكه اإلنسان، ولقرون عدٌدة بفكرة كون الوعًهم تبع
إلى عالم روحانً مستقل، أو إلى تام وؼٌر مرتبطة بالمادة، وهم ٌرجعونها تارة إلى أشٌاء مالئكٌة، وأخرى 

 .لذاتها قلةت، أو حتى إلى كونها موضوعة مستارة أو مرتبطة بقوى خارقة تارة أخرى أفكار مطلقة
 

 شًءبنظره وإنَّ هذه الروح الفٌلسوؾ الٌونانً إفالطون النشاط النفسً كونه نتاج للروح،  ٌعتبر فمثالً 
وٌربط ذلك بفكرة  .ٌن مؤقت تم حجزه فً جسم اإلنسان، وهً عبارة عن سجؼٌر مادي وؼٌر قابل للموت

 .الحقٌقة المطلقة
  

أنَّ "فً الكتاب الثانً  ،.م. ق 384-322( Aristoteles) أرسطوطالٌس الٌونانً الفٌلسوؾزعم ٌو
ٌَّة هً   هذا الفٌلسوؾ ، وفً الوقت الذي ٌمنح فٌه(8)."للنشاط النفسًجهاز شكل الجسم، وهً الروح األزل

ة، المستقلة بشكل تام عن ٌعتبر التفكٌر فإنه القابلٌة على اإلدراك والوعً، الجسم  ف ِكرَّ نتاج العقل أو الروح الم 
  .الجسد

 

 "والجسد فً الفلسفة واألدٌان الروح والنفس"وقد تناول الدكتور عدنان الظاهر فً مقالته المعنونة 
 من اإلؼرٌق   فالسفة تدّرج لقد": اج التالًبشكل مفصل وخلص إلى اإلستنتوالعقل  الروح والنفسموضوع 

 فعرفوا الجسم بفضل مداركهم إرتقت ثم ... أمامهم ألنه موجود العٌانٌة وبالمشاهدة بحواسهم عرفوه الذي الجسم
أو  قّوة على ودلّتهم النفس قوى عّرفتهم ثم الحٌوان، أو اإلنسان فً سواء الحركة واإلحساسات بدلٌل النفس
جةً  ووعٌه ومداركه اإلنسان معارؾ تسلسلت يأ. العقل سلطان  إلى والملموس الم شاهد الجسم المادي من متدرِّ
 عقل وال جسم، بدون نفس ال : أي للنفس، والفضل ـ إلى العقل الخمس البشر وحواس الحركة بفضل النفس
العرٌضة  الجبهة وهً رفنامعا مصدر هً أنَّ حواسنا الحدٌث ة المادٌة والفلسفة العلم الحدٌث   ٌق رر. نفس بدون
 ".أفعال دوردو أفعاالً  بنا المحٌط   الخارجً العالم بواسطتها نتلقى التً

 

ّي ومؤسس ، وهو فٌلسوؾ ماد.م.ق 460 – 341 (Demokrit) الفٌلسوؾ الٌونانً دٌموقرت رب  ت  عْ ٌ  و
ٌَّةللذرات ا عبارة عن حركات عند اإلنسان اإلدراك والتفكٌر ،(المضمون)مذهب الجوهر  وإنَّ  ،للروح لماد

  (9) .موطن التفكٌر ما هو إال الدماغ
 

روا الرأي الرٌن المادٌٌّ إال أنَّ المفكِّ  ٌَّة  ذي مفادهن طوَّ ٌّات طبٌع ٌَّة ما هً إال عمل أنَّ العملٌات النفس
ٌَّة ألفكارابدأت و .جسم اإلنسانتجري فً  فً  فً أوربا باإلنحسار مع بداٌات التطور العلمً، السابقة المثال

المفكر والطب، حتى أدرك ( علم وظائؾ األعضاء)سٌولوجٌا ٌوخاصة فً مجاالت الف القرن الثامن عشر
ٌَّة مثل اإلحساس  ( 1484Denis Diderotـ  1413)الفرنسً دٌنس دٌدروت  بأن جمٌع النشاطات النفس

ٌَّةضالعمل المشترك مع األع، هً من نتاج الدماغ وذلك من خالل اإلدراك والتفكٌر والذاكرة وؼٌرهاو  اء الحس
وأشار إلى الصلة الوثٌقة بٌن الوعً واللؽة، وإلى سٌطرت الدماغ على عملٌة طرح األصوات . فً الجسم



ٌَّة المتوفرة فً المادة  ،المختلفة وكٌفٌة التحكم بها وطالب بإجراء تجارب علمٌة للقٌام بفحص اإلمكانٌات الحسِّ
 (10).ص بالتفكٌر، أي الدماغوبشكل خاص على العضو الخا

  
، فً علوم الفٌسٌولوجٌا ٌدور الجدل بٌن مختلؾ العلماء المختصٌن بهذا الشأندار ووفً هذا اإلطار 

اللؽة، هل هً عالقة بٌن مكونٌن و الفكر فٌما ٌخص العالقة بٌن وخاصةوالمجتمع واللؽة وؼٌرها،  والنفس
؟ وهل تستوعب  اللؽة فً ؼٌاب الفكر الحدٌث عن ٌمكنمنفصلٌن عن بعضهما أم هً عالقة متصلة؟ وهل 

 .ٌرها من األمور التً تتعلق باللسانٌاتؼو الفكر؟ اللؽة كل ما ٌفرزه
 

ٌفصل بٌن الفكر واللؽة، وٌعطً األسبقٌة للفكر،  .(م.ق 344 – 424) فالطونإالفٌلسوؾ الٌونانً ف
وٌرتقً الفكر عند إفالطون فً ، هاه ومنفصل عناللؽة، وإنه مستقل بذات لىسابق فً تواجده ع هوالفكر عند

م مكانته الى الدرجات العلٌا، وهو متواجد قبل اللؽة وبدون كلمات للتعبٌر عنه، بٌنما تنتمً اللؽة عنده الى العال  
عن األفكار التً  ٌفة التعبٌرظالمادي الحّسً الملموس، وٌضعها بذلك فً المراتب الدنٌا، وهً بالنتٌجة تقوم بو

 .اجدت من قبلتو
 

  11.02.1650 – 31.03.1596)كارت سدٌ الفرنسً الفٌلسوؾ إفالطون فً هذا الرأي وٌشارك
René Descartes) لِح  على تسمٌته ." أنا أفكر، إذن أنا موجود" ، صاحب الرأي القائل ومؤسس ما إصط 

منفصل عن بعضهما البعض وال و مستقل واللؽة ٌتواجدان بشكل وٌرى بأن الفكربٌن الفالسفة بالفكر العقالنً، 
طابعه روحً بٌنما اللؽة طابعها مادّي،  من مواد مختلفة، فالفكركونان ٌت اوهمتوجد عالقة تأثٌر متبادلة بٌنهم، 

ٌَّة على معلمه إفالطون .وٌؤكد أٌضاً على أسبقٌة الفكر على اللؽة ومن  وقد تقدم هذا الفٌلسوؾ بطروحاته الفكر
التً توصل الٌها ، وكان من المدافعٌن الصلبٌن عن فكرة المٌكانٌكٌة فً الفلسفة، ثالٌٌنتبعه من الفالسفة الم

 .Ludwig Andreas Feuerbach 28. Juli 1804 in Landshut; † 13)الفٌلسوؾ األلمانً لودفٌػ فوٌرباخ 

September 1872 in Rechenberg/Nürnberg) ،فً قلب  لحاسمةهذه الفكرة التً كانت بمثابة الخطوة ا
ٌَّةالوصول إلى  بإتجاهموازٌن األمور  رل كاالكبٌر التً وضع أسسها الفٌلسوؾ األلمانً تلك ، الفلسفة الماد

  .ماركس
 

ًء كونه اإلعتراؾ بالشَّ ": وقد طرح دٌسكارت فً مجال المعارؾ النظرٌة أفكار مهمة منها مثال
." وبعد اإلنعكاس المنطقً لصحة هذا التحلٌل ،ٌكون فقط بعد التحلٌل الشخصً له وعلى خطوات صحٌح

 .بصماتها على الثورة الفرنسٌة هذهالفلسفٌة  وتركت أفكاره
  

 21.09.1860 (Arthur Schopenhauer)وؾ األلمانً آرثور شوبنهاوروٌذهب الفٌلس
أحد ، (Danzig)فً دانسٌج  22.02.1788توفً بتأرٌخ الم، (Frankfurt am Main)ماٌن / فرانكفورت

الى نفس المنحى، وٌقؾ الى جانب أسبقٌة الفكر على  ت ومثله األول إفالطون،تالمذة الفٌلسوؾ األلمانً كانْ 
األفكار : *إنه ٌدعم النظرة القائلة بإنفصال وإستقاللٌة اإلثنٌن عن بعضهما البعض، وإلٌه ٌعود القولاللؽة، كما 

وهو بهذا ٌشٌر أٌضا الى كون الفكر أشمل وأوسع من اللؽة، وإن اللؽة  * .تموت لحظة تجسٌدها فً كلمات
 .للفرد والمجتمع عاجزة عن التعبٌر عن كل النتاج الفكري

 

هً الوعً الفعلً  هً الشكل الملموس للوعً، بل أللمانً كارل ماركس فٌرى بأن اللؽةأما الفٌلسوؾ ا
ً، الموجود ن، العلاللؽة هً الوعً الفعلًإنَّ . "، وال ٌمكن التعرؾ على كنوز الوعً دون إمتالك اللؽةلإلنسان

مثل الوعً، ال تنبثق إال من  ً إال بالنسبِة لً كذلك، واللؽةلألجل الناس اآلخرٌن أٌضاً، والذي ال ٌوجد بالتا
 (11)."ضٌة بالتعاشر مع الناس اآلخرٌنالحاجة، من الضرورة الملحة القا

 

 Ferdinand de Saussure) سوسٌر يدفردٌناند ٌرى العالم اللؽوي السوٌسري و
حداهما إبأن العالقة بٌن اللؽة والفكر عالقة وثٌقة وال ٌمكن الحدٌث عن  ( 26.11.1957-22.02.1913

 لٌس فكرنا إال كتلة عدٌمة الشكل وؼٌر ممٌزة، ولقد وقع إجماع الفالسفة وعلماء اللسان" بمعزل عن اآلخر،
ننا نكون عاجزٌن، بؽٌر اإلستعانة باللسان، عن التمٌٌز بٌن فكرتٌن ومعنٌٌن بكٌفٌة واضحة وثابته، ولو إعلى 

شًء محدد، فلٌس هناك  بابً لٌس فٌه بالضرورةإعتبرنا الفكر فً ذاته لتبٌن لنا إنه عبارة عن سدٌم وعماء ض
  (12)."، وال وجود ألي شًء متمٌز قبل ظهور اللسانمعاِن وأفكار قد سبق وضعها
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أصؽر الوحدات التً ٌتكون منها ، أي عن وهنا ٌجري الحدٌث عن بناء الفونٌمات :الصوت ـ اللغة
بٌن معانً المفردات، أي من خاللها ٌجري التفرٌق التً المفردات اللؽوٌة،  التً ٌتم بمساعدتها بناءالصوت و

ًّ  وتنقسم الفونٌمات، معانً الكلمات المتداولة فً هذه أو تلك من اللؽات إلى نوعٌن، األول قِْطِع
(segmental )واِئت واِمت والصَّ ٌَّة وٌشمل هذا النوع على الصَّ لكل لؽة من ، أي على منظومة حروؾ األبجِد

ٌّهابأي  ،بكاملهااللؽات  ًّ  فهو الحروؾ الصحٌحة وحروؾ الِعلَّة، أما النوع الثانً ،شق  ف ْوِقْطِع

(suprasegmental) ،ب رات واأل نؽام والف واِصل وتتكون الفونٌمات بدورها من . وما شابه ذلك وٌشمل النَّ

ً  وأل   لِ كام  كِل ت  ع المواقِع ِبش  زَّ و  ت  ر   فوناٍت ت  ٌَّر ِبشكٍل ح  ؽ  ت  .أو ت 
(13) 

 

البلعوم الفم و النطق الممتدة بٌن ةالمنبعث من الرئتٌن عبر أجهز عملٌة التنفس وبالتالً لخروج الهواءول
ٌَّة  ْلق،  واللَّثه، جوؾ األنؾ واللسان والجوؾ الداخلً للفم،ووالحنجرة واللهاة واألوتار الصوت ْقؾ الح  أي س 

، دوراً كبٌرا فً صٌاؼة المفردات اللؽوٌةٌَّة ، وكذلك القصبات والشعب الهوائوصوالً إلى األسنان والشفتٌن
من أماكن تنبعث األصوات من المعروؾ أنَّ و .وتلعب الحنجرة واألوتار الصوتٌة دورا ممٌزا فً هذا المجال

ًَّ  محددة لها وهً تسمى تبعاً لذلك بأسماء هذه األماكن، مثال نقول هذا صوت بٌن ألنه ٌنطلق من  أ ْسنان
ْوت، وهذا (Zahnlaute)األسنان ًّ  ص  ْوتأو  ،(Gaumenlaut, Palatallaut) حنِك لقً  ص   Guttural)ح 

Kehllaut)، ْوت  أو وي  أو ،(nasal)أنفً ص  ْوت ف م  ِريَّ ، أو صْوت (oral)ص  نج    Laryngal auch)ح 

glottal) ِشفاهً  ، أو صْوت(labial) ًأو صْوت بلعوم ،(pharyngal) أو صْوت لثوي ،(Gaumen, 

alveol)،  ...الخ. 
 

وما الصوت إال ، سوسٌر هو عبارة عن كتلة ضبابٌة تعبر عن نفسها من خالل الصوت يد فالفكر عند
للؽة، وهذا ٌعنً بأن العالقة بٌن اإلثنٌن عتبر المكون األساسً والصوت ٌ أداة للفكر وال ٌوجد من أجل ذاته،

وال أسبقٌة ألحدهما على ألي منهم بدون اآلخر،  وال وجود، وٌكمله متداخلة، ٌحتوي كال منهما اآلخرو وثٌقة
فكر )، وإن التزامن الناتج من هذه العالقة ً للفكرفعلفهما ٌتكونان فً آٍن واحد، وما اللؽة إال الحضور ال ،اآلخر

وجهٌن لعملة ورقٌة واحدة، ال ٌمكن "وٌشبه هذه العالقة كونها . هو عبارة عن صورة ولٌس مادة( ـ صوت
وال ٌجوز عزل الفكر عن الصوت أو . ً الوجه الباطن دون إحداث قطع فً الوجه الظاهر لهاإحداث قطع ف

".عزل الصوت عن الفكر
(14) 

 

ْت التطورات العلمٌة هذه العالقة، بل هذا الجدل الفلسفً القائم منذ قرون من الزمن لصالح  ِسم  لقد ح 
طلبتها المواضٌع التً تنسجم مع التطورات  اإلتجاه المادّي، وأخذت مختلؾ جامعات العالم تقوم بتدرٌس

ٌَّة وفً مختلؾ مراحل الجارٌة، إال أنه وبشكل مؤسؾ جداً نالحظ بأنَّ  الفئات والطبقات المحافظة والرجع
والعراقٌل  عقباتال فً وضعكل إمكانٌاتها  فتبوجه اإلنجازات العلمٌة ووضَّ  ،وتقؾ الٌوم أٌضاً  ،قفتوالتأرٌخ 
ٌَّة رات العلم والتطو بوجه ، ولنا فً هذا اإلطار شواهد كثٌرة على ذلك، فما موقؾ التً أفرزتها الحٌاةالعلم

الكنٌسة من التطورات العمالقة التً أتى علٌها العلماء فً أوربا فً القرون الماضٌة، من أمثال  كوبرنٌكوس 
وؼٌرها، وكٌؾ وعلوم الحٌاة فً مجاالت الفلك والفٌزٌاء والتكنٌك ودارون ونٌوتن وكٌبلر وؼالٌلو ؼالٌالي 

بما  ،بل حتى تقدٌمهم للمحاكم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ،تمت محاربتهم والتشهٌر بهم وحرق منجزاتهم
وإتخذت وتتخذ الكثٌر من القوى  .المخزٌة إال شواهد قلٌلة على مثل هذه المواقؾ ،فٌها التصفٌات الجسدٌة

لعربٌة واإلسالمٌة مثل هكذا مواقؾ مناوئة لإلنجازات العلمٌة كما تتخذ المهٌمنة على مقالٌد األمور فً الدول ا
واإلبقاء على حجب الحقائق عن الناس، عملٌة التدابٌر الالزمة للحٌلولة دون تطبٌقها، ضّنا منها بأنها من خالل 

هم لمعتقدات وإشاعت األفكار الظالمٌة، ستتمكن من سدل الستار على عقول المواطنٌن وبالتالً إخضاعالجهل 
 .الساسة المتسلطٌن من أجل تمكٌنهم من اإلحتفاض بعروشهم المهزوزة

 

ضرورة  ومؤٌدٌه ومناصرٌه على إمتداد السنٌن، كٌؾ أنه من واجب العلموتأرٌخ العلوم من  منالَّ تع
ٌَّة وتفنٌد آرائهم و م والكشؾ نظرٌاتهشعوذاتهم ومحاصرة ومحاربة قوى الظالم، والتخلؾ، والعسؾ، والالإنسان

ٌَّة بحق العلم و وإجرائاتهم عن أعمالهم  .ناس أجمعٌنالالعلماء والتخرٌب
 

كما علمنا التأرٌخ أٌضا بأنَّ للعلم والقائمٌن علٌه كما للعلماء مكانة خاصة ودور فعال وقوة تأثٌر وتؽٌٌر ممٌزة 
د وقؾ المتنورون على إمتداد وق. على الفرد والمجتمع بإختالؾ المجتمعات والفترات الزمنٌة التً مّرت بها



لمجتمع وهم تنوٌر االحقٌقٌون لقادة الهم والمبدعون فالعلماء  ،فترات التأرٌخ الى جانب العلم والقائمٌن علٌه
 .لعملٌة التطور الفعلً المحرك
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