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 أساليب دراسة الوظائف النفسية العليا

دائمًا ما ترتبط اأ�شاليب التجربة النف�شية املعا�رصة ب�شكل وثيق 
كانت  ما  ودائمًا  النف�شية،  للنظرية  العامة  الأ�شا�شية  بامل�شائل 
بها  ل  تحُ التي  للطريقة  النعكا�س  اأ�شا�شي،  ب�شكل  ت�شّكل، 
امل�شكالت النف�شية املهمة على وجه التحديد. ولهذا ال�شبب، 
تطور  بجوهر  يتعلق  فيما  الرئي�شية  النظر  وجهات  نقد  فاإن 
فح�س  اإعادة  حتمًا  عنه  ينتج  اأن  يجب  النف�شية،  العمليات 

املبادئ الأ�شا�شية لأ�شاليب البحث.

اأعاله؛  اإليهما  اأ�رصنا  اللتان  النف�س  علم  مدر�شتا  قادت  وقد 
مدر�شة الروحانية النقية من جهة، ومدر�شة املذهب الطبيعي 
النقي من جهة اأخرى، اإىل خلق اأ�شلوبينْ م�شتقّلينْ كليًا للبحث 
النف�شي. وقد اكت�شب كالهما يف الوقت املنا�شب قدراً معينًا 
من احل�شم النهائي واأ�شبحا هدفًا ملراجعة نهائية حاملا تعر�س 

اأ�شا�شهما الفل�شفي للنقد.

للبحث  حمدداً  هدفًا  �شاهدت  قد  الأوىل  كانت  اإذا  وهكذا، 
العليا  الأمناط  هذه  باأن  مقرتحة  الوعي،  حالت  يف  النف�شي 
كانت متّثل ملكية خا�شة للروح الإن�شانية، غري املنفتحة على 

األداة والرمز يف منو الطفل 
لدى فيجوتسكي∗

ليف �س. فيجوت�سكي

التحليل الإ�شايف، عندئذ ميكن اأن تكون درا�شة الظواهر النقية 
�شمن الو�شف ومراقبة الذات هي الأ�شاليب الوحيدة املنا�شبة 
للدرا�شات النف�شية. ومع ذلك، فقد اأثبت اأحد اأوجه التفكري 
اإىل خلق و�شيلة  التي ت�شعى  الروحانية  اأنها مميتة للمحاولت 
العليا  النف�شية  الوظائف  جتّنبت  النف�شية:  العمليات  لدرا�شة 
على الدوام املحاولت الروحانية لبناء اأ�شلها وبنيتها. واأثبتت 
ذات مرة ب�شكل حا�شم اأنها تتجاوز فهم الو�شف الروحاين 
املبا�رصة.  غري  وبنيتها  الجتماعي-التاريخي  اأ�شلها  ب�سبب 
اأوجدت تربة غري منا�شبة ب�شكل خا�س لعلم  هذه الأ�شاليب 
نف�س الطفل، ورمبا يحُقال اإنها عانت من هزمية يف ذلك املجال 

قبل اأن تتعر�س فر�شياتها الفل�شفية للنقد واملراجعة.

ثباتًا  اأكرث  اأنها  النف�شية  لالأنظمة  الثانية  املجموعة  اأثبتت  وقد 
من  وانطالقًا  الطفل.  نف�س  علم  جمال  يف  ملحوظ  ب�شكل 
ما  عادة  الطفل  ل�شلوك  العليا  الأمناط  اإن  تقول  التي  الفر�شية 
خالل  من  �شابقًا  املعروفة  لالأمناط  متوا�شاًل  ا�شتمراراً  تكون 
درا�شة احليوانات )تختلف عنها من ناحية تعقيداتها الكبرية 
لكنها تظل نف�شها ب�شكل اأ�شا�شي من حيث البنية(، فاإن هذا 
اخلارجي  التحفيز  اإزاء  املتجاوبة  احلركة  اآلية  اأن  وجد  النظام 
وعلم  احليوان  نف�س  علم  يف  جيداً  واملعروفة  البيئة،  من 
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النف�س، كانت مالئمة متامًا كاآلية اأ�شا�شية ل�شلوك الطفل. هذه 
العلماء  هوؤلء  افرت�س  كما  م�شونة،  كانت   1)S→R( العالقة 
لأفعال  وتعقيداً  ب�شاطة  الأكرث  ال�شعيدين  على  النف�شانيون، 
احلفاظ  بالتايل  �شمنت  فقد  عامليًا  نظامًا  ولكونها  ال�شلوك، 
جديراً  ميدانًا  ت�شّكل  التي  النف�شية  الدرا�شات  وحدة  على 

بالعتبار.

�شمة  للبنية  املعمم  املفهوم  هذا  اكت�شب  وا�شح،  وب�شكل 
واقعية يف اأ�شاليب البحث التي اعتربها هوؤلء املوؤلفون مالئمة 

لأهدافهم.

وهذه الأ�شاليب تحُقاَرن تاريخيًا يف التحّول الب�شيط لالأ�شاليب 
نف�س  علم  اإىل  النف�س  وعلم  احليوان  نف�س  علم  يف  املطّبقة 
املا�شي  العقد  خالل  عمومًا  مقبولة  اأ�شبحت  فقد  الطفل. 
تقدمًا  �شهد  الذي  العقد  وهو  النف�شية،  املختربات  معظم  يف 
درا�شة  اإىل  اأ�شاًل  وبتوجيهها  النف�شية.  التجارب  يف  عظيمًا 
الكائن  بها  يحُكيِّف  التي  املعقدة  اأو  البدائية  ال�شتجابات  تلك 
بنية  ب�شيغة  الأ�شاليب دومًا  بيئته، كانت هذه  نف�شه يف  احلي 
الب�شيطة.  النعكا�شات  حول  جتارب  يف  م�شبقًا  معروفة 
ردود  بجد  النف�س  عامل  در�س  كحافز،  املو�شوع  وبتقدمي 
كاٍف  بتف�شيل  تو�شيفها  مت  اإذا  منتهية  مهمته  واعترب  الأفعال 

ومبو�شوعية العلوم الطبيعية.

ومع ذلك، ميتلك هذا الأ�شلوب جوانب مثرية لل�شك: اأوًل، 
على الرغم من مو�سوعيته، مل يكن يجعل الأمور مو�سوعية: 
الآليات  تغطية  بعدم  املتعلقة  الأ�شا�شية  النف�س  عامل  فم�شكلة 
فعل  ردود  مب�شاعدة  عليها  ال�شوء  وت�شليط  امل�شترتة  النف�شية 
مالئمًا  الأ�شلوب  كان  ولو  حل.  دون  من  بقيت  معقدة، 
لدرا�شة الأفعال النعكا�شية الب�شيطة ملا كان الأمر كذلك يف 
حال حماولت فهم بنية العمليات النف�شية املعقدة. فالأ�شاليب 
يحُ�شّلط  مل  م�شترتة،  بقيت  العمليات  بها  نحُّفذت  التي  الداخلية 
عليها ال�شوء، وعامل النف�س اأجربرِ طوعًا اأو كرهًا على التحّول 
اإذا رغب يف معرفة �شيء اأكرث  اإىل اإجابات املو�شوع اللفظية 

تديداً عن هذه العمليات.

واخللل الثاين ال�شائد يف اأ�شاليب »رد الفعل املحفز« يف علم 
نف�س الطفل التجريبي كان من دون �شك موقفه امل�ساد لعامل 
اجلينات )العامل الوراثي(. ولعل عر�س مهام خمتلفة من حيث 
التعقيد، ومراحل مغايرة يف تاريخ الطفل بنظام جتريبي واحد 
على  تطبيقها  مت  الطفل(  )على  اختبارات  واإعادة  ومماثل، 

النمو  باإهمال  �شلفًا  عليه  م  كرِ ححُ الأ�شلوب  هذا  احليوانات، 
املرتبط بظهور ت�شّكالت وتفاعالت جديدة نوعيًا للوظائف 
ومبتابعة  اخل�شو�س.  وجه  على  جديدة  عالقات  يف  النف�شية 
فونت يف ا�شتقرار الأ�شاليب وتكرار جتربة واحدة هي نف�شها 
يف ظروف رمبا تكون ثابتة، فاإن هذا الأ�شلوب لدرا�شة �شلوك 
متبادلة  عالقات  درا�شة  اإمكانية  عن  نف�شه  يعزل  »تفاعلي« 

حمددة للنمو.

يحُبنى  اأ�شلوب  اأي  فاإن  مهمة،  النقطة  هذه  جند  ونحن  اأخرياً، 
على هذه اخلطوط يثبت عدم مالءمته للم�سكالت التي تواجه 
درا�سة الوظائف النف�سية العليا، يف حي اأنه لدى ك�شف الآلية 
التفاعلية، فاإنه ي�شف الفئة الفرعية القائمة يف جميع العمليات 
فاإن  وبالتايل  الب�شيطة،  النف�شية  العمليات  ذلك  يف  مبا  فقط، 
املعرفة امل�شتقلة عن التجربة اأو العامل املادي )a priori( جتعل 
الدرا�شة فاقدة للمعنى واجلدوى، بل اإنها تهمل بالفعل ما هو 
الب�شيطة  العليا، وما ميّيزها عن الأنظمة  النف�شية  مميز لالأنظمة 
)اخللق(،  الأ�شل  خ�شو�شية  اإن  عليه.  هي  ما  يجعلها  وما 
بالتايل،  تبقى،  العليا،  النف�شية  العمليات  هذه  وعمل  والبنية 

غري قابلة لفهم هذا الأ�شلوب النف�شي الب�شيط.

فقد  اأ�شا�شي.  ب�شكل  خمتلفة  طريقًا  اّتبعنا  درا�شاتنا  جميع  يف 
اإىل  ا�شتمرت  الأخرية  باأن  الطفل،  لنمو  درا�شاتنا  يف  اأثبتنا 
جانب خطوط تقود اإىل تغري راديكايل لبنية �شلوك الطفل، واأنه 
يف كل مرحلة جديدة يتغري الطفل لي�س على �شعيد رد فعله 
فح�شب، بل اإنه ينقل اأي�شًا رد فعلنا اإىل حّد كبري جداً بطرق 
وا�شتبدال  لل�شلوك  جديدة  “و�شائل”  على  اعتماداً  جديدة 
من  جعل  ًل  مطوَّ تلياًل  ولعل  باأخرى.  �شيكولوجية  وظيفة 
املمكن لنا اأن نثبت اأن ذلك النمو يتبع، قبل كل �شيء، توّجهًا 
يقود اإىل امليزة غري املبا�رشة لتلك العمليات ال�شيكولوجية التي 
للتكّيف.  اأمناط مبا�رصة  املراحل الأوىل من خالل  تققت يف 
ينعك�شان يف  الطفل  �شلوك  املتزايدان لأمناط  فالتعقيد والنمو 
ويف  املهمة،  لإجناز  امل�شتخَدمة  الو�شائل  يف  احلا�شل  التغرّي 
�شمل اأنظمة نف�شية »غري ممتعة« �شابقًا يف العملية، ويف اإعادة 
البناء املتطابقة للعمليات النف�شية. وميكن اأن نرى ب�رصعة، كما 
اأ�رصنا اأعاله، اأن اآلية اأ�شا�شية لإعادة البناء هذه تتج�شد يف خلق 
وتوظيف عدد من احلوافز امل�شطنعة التي تلعب دوراً م�شاعداً 
وتتيح للمرء اأن ي�شيطر على �شلوكه اخلا�س، يف البداية دون 

العمليات الداخلية املعقدة ولحقًا مبزيد منها.

مماثلة  النف�شي  النمو  بنية  تكون  عندما  اأنه،  يحُفهم  اأن  وميكن 
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ملا اأ�رصنا اإليه، ل ميكن التعبري عن العملية بعد ذلك عن طريق 
نظام )S→R( الب�شيط، ويتوقف اأ�شلوب درا�شة ال�شتجابات 
املدرو�شة  العملية  لتعقيد  مالئمًا  كونه  عن  التفاعلية 
ا�شتجابة  ي�شّجل  الذي  الأ�شلوب  فهذا  وخ�شو�شيتها. 
ت�شبح  عندما  جدوى  بال  اأنه  يثبت  الدرا�شة  قيد  ال�شخ�س 
مب�شاعدة  والأ�شاليب  الو�شائل  درا�شة  هي  الرئي�شية  امل�شكلة 
من هو قادر على تنظيم �شلوكه يف تلك الأمناط الواقعية التي 

تكون اأكرث مالءمة للمهمة املحددة.

وبتوجيه جل انتباهنا فقط اإىل درا�شة هذه الو�شائل )اخلارجية 
عاتقنا  على  ناأخذ  اأن  علينا  يجب  لل�شلوك،  الداخلية(  اأو 

مراجعة جذرية لأ�شلوب التجربة النف�شية.

نحن نعترب الأ�شلوب الوظيفي ل�شّقينْ التحفيز )“غالبًا ما يحُ�شار 
اإليه بالأ�شلوب الوظيفي للتحفيز املزدوج” - املحررون( هو 
الداخلية  البنية  درا�شة  اإىل  وبال�شعي  ملهمتنا.  مالءمة  الأكرث 
الأ�شلوب  على  اأنف�شنا  نق�رص  ل  العليا،  النف�شية  للعمليات 
العادي لعر�س حمفزات ال�شخ�س الب�شيطة )ل فرق اإن كانت 
حمفزات ب�شيطة اأو اأوعية معّقدة( التي نتوقع ا�شتجابة مبا�رصة 
لها. ونحن نعر�س يف الوقت نف�شه �شل�شلة ثانية للحوافز ل بّد 
تخدم  بحيث  الوظيفي،  ال�شعيد  على  خا�شًا  دوراً  تلعب  اأن 

ينّظم  اأن  الدرا�شة عن طريقها  قيد  ال�شخ�س  ي�شتطيع  كو�شيلة 
مهمة  اإجناز  م�سكلة  ندر�س  الطريقة،  وبهذه  اخلا�س.  �شلوكه 
يف  اأنها  كلها  النف�شية  البنية  تثبت  وهكذا  م�ساعدة،  بو�سائل 
متناول اأيدينا طوال فرتة منوها ويف تنوع كل مراحلها. ولعل 
الأمثلة على جتاربنا، امل�شار اإليها اأعاله، تبّي اأن هذه الطريقة 
تعّقب  تتيح  لل�شطح  ال�شلوك  من  م�شاعدة  و�شائل  لإح�شار 
النف�شية  للعمليات  املعقدة  الأ�شكال  ملعظم  الكامل  الأ�شل 

العليا.

بو�شائل  وتزويده  الطفل،  لدى  احلفظ  منو  ندر�س  كنا  و�شواء 
غري  الإتقان  مدى  ومراقبة  املهمة،  هذه  اأجل  من  م�شاعدة 
املبا�رص للمهمة وميزتها، اأو ن�شتخدم هذا الأ�شلوب يف درا�شة 
كيفية تنّظيم الطفل لهتمامه الفّعال مب�شاعدة و�شائل خارجية 
بحيث جنعله  الطفل،  لدى  احل�شاب  تطور  نتعّقب  اأو  معينة، 
�شواء  اأ�شاليب  وتطبيق  اخلارجية  الأ�شياء  بع�س  برباعة  يعالج 
كل  يف   – جانبه  من  »مبتكرة«  اأم  للطفل  مقرتحة  اأكانت 
احلالت نتابع طريقًا رئي�شيًا واحداً، ول ندر�س الأثر النهائي 
للعملية فح�سب، بل اأي�ساً بنيتها النف�سية اخلا�سة. ويف جميع 
من  بكثري  النمو  لعمليات  النف�شية  البنية  تظهر  احلالت  هذه 
 )S→R( لتجربة  الكال�شيكي  الأ�شلوب  يف  والتنوع  الرثاء 

الب�شيطة.

من م�شاق تاأ�شي�شي يف الدراما التكونية.
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نحن نعتقد اأن نقطتينْ ت�شتحقان الذكر. ولو كان اأ�شلوب “رد 
فعل احلوافز” اأ�شلوبًا نف�شيًا مو�سوعياً يق�رص درا�شاته على تلك 
�شابقًا، عندئذ  املرء  �شلوك  التي كانت خارجية يف  العمليات 
رمبا يكون اأ�شلوبنا بكل ما للحقيقة من معنى موؤهاًل لإ�شفاء 
املو�شوعية: اهتمامه الرئي�شي يركز حاًل على اأ�شاليب نف�شية 
درا�شة  وباعتبار  املبا�رصة.  املراقبة  عن  م�شترتة  وبنى  داخلية 
هاتينْ النقطتينْ وعاًء لها، عن طريق جلب العمليات امل�شاعدة 
اإىل ال�شطح مب�شاعدة �شيطرة ال�شخ�س قيد الدرا�شة على هذه 
امل�شاعدة(  العمليات  )هذه  جتلبها  فاإنها  تلك،  اأو  امل�شكلة 
جتعلها  اأخرى،  وبكلمات  مو�شوعية.  درا�شة  بلوغ  �شمن 
العمليات  على  املو�شوعية  اإ�شفاء  نعترب  نحن  مو�شوعية. 
النف�شية الداخلية ب�شكل ل يحُقاَرن اأكرث �شوابًا ومالءمة )حيث 
تكون اأهداف البحث النف�شي هي املعنية( من اأ�شلوب درا�شة 
بحثًا  فقط  ي�شمن  �شبق  ما  ا�شتجابات مو�شوعية جاهزة لأن 
علميًا للك�شف احلقيقي عن اأمناط حمددة ل�شلوك اأعلى كنقي�س 

لأمناط اأقل اأهمية.

تلك  بحّدة عن  طّبقناه  الذي  الأ�شلوب  يختلف  ناحية،  فمن 
الأ�شاليب ال�شائدة يف علم نف�س الطفل املعا�رص. وبينما كانت 
التجربة معزولة يف العادة عن اأ�شلوب الدرا�شة اجلينية املقارنة، 
وتركز فقط على الأمناط امل�شتقرة ن�شبيًا لل�شلوك، وبينما كان 
الأ�شلوب اجليني املقارن منف�شاًل يف العادة عن التجربة، فاإننا 
نّتبع اجتاهًا عك�شيًا يدمج كال خّطينْ البحث يف اأ�سلوب جيني 
نكون  ب�شّقينْه،  التحفيز  اأ�شلوب  وبتوظيف  متكامل.  جتريبي 
قادرين على اأن نعر�س على ال�شخ�س مهام موّجهة اإىل مراحل 
خمتلفة للنمو، ون�شتثري ب�شكل متقّل�س تلك العمليات اخلا�شة 
مراحل  التجربة،  يف  نتعّقب،  اأن  لنا  تتيح  التي  املهام  باإتقان 

متتالية للنمو النف�شي.

وبنقل �شعوبة متطلباتنا، وعر�س اأ�شاليب يحُ�شيَطر عن طريقها 
الأ�شياء  من  جمموعة  لت�شمل  جتربتنا  وباإطالة  املهمة،  على 
بكل  النمو  عملية  تعّقب  على  قادرين  اأنف�شنا  جند  املتتالية، 
تليل  بلوغ  وبالتايل  خمربية،  ظروف  يف  الأ�سا�سية  مقوماتها 

العوامل امل�شاركة فيها.

قيد  ال�شخ�س  واإعطاء  العملية،  عن  وا�شتثنائه  النطق  وب�شم 
وبتجريد  قبل،  من  ي�شتخدمها  مل  وو�شائل  اإ�شارات  الدرا�شة 
ح�شلنا  الإ�شارات،  هذه  من  الدرا�شة  قيد  املتطور  ال�شخ�س 
للنمو،  املنف�شلة  املراحل  عن  يكفي  مبا  �شاملة  فكرة  على 
القواني  وكذلك  وت�شل�شلها،  النموذجية،  وخ�شائ�شها 

الهيكلية الرئي�شية لالأنظمة النف�شية العليا.

علم  يطرح  التجريبية،  اجلينية  الأ�شاليب  من  �شل�شلة  وبتطبيق 
نف�س الطفولة لأول مرة عدداً من الق�شايا احلقيقية التي تت�شل 

باأ�شل البنى النف�شية العليا وبنية اأ�شلها ذاتها.

ن�شتمر  لكي  اإلزامية  حاجة  ثمة  لي�س  التجريبية  اأبحاثنا  ففي 
الدرا�شة بو�شائل  قيد  ال�شخ�س  يف كل مرة عن طريق عر�س 
خارجية جاهزة وم�شاعدة ما يوجب عليه حل م�شكلة حمددة. 
فاخلطة الأ�شا�شية لختباراتنا لن تعاين على الأقل اإذا انتظرنا، 
عو�شًا عن اإعطاء الطفل و�شائل خارجية جاهزة، اإىل اأن تطّبق 
ب�شكل عفوي نوعًا من الأ�شلوب امل�شاعد، يدمج يف عملها 

نوعًا من النظام امل�شاعد للرموز.

املذكور  الأ�شلوب  اأعقاب  نحُّفذ جزء كبري من جتاربنا يف  وقد 
اأعاله. وعند الطلب من ال�شخ�س قيد الدرا�شة اأن يقوم بحفظ 
�شيء ما )حافز( عن ظهر قلب، نقرتح اأن ير�شم �شيئًا جلعل ما 
يحُحَفظ عن ظهر قلب اأكرث �شهولة للحفاظ عليه يف العقل )رمز 
م�شاعد(. وبناء على ذلك، خلقنا ظروفًا لإعادة بناء العمليات 
النف�شية للحفظ عن ظهر قلب وتطبيق و�شائل م�شاعدة حمددة.

ودون تزويد الطفل برموز معّدة �شلفًا، كنا قادرين على اّتباع 
جميع  اّت�شاح  وكيفية  املطّبقة،  لالأ�شاليب  العفوي  الك�شف 

الآليات الأ�شا�شية لأن�شطة الطفل الرمزية املعقدة.

هي  الو�شائل  ا�شتخدام  اأ�شلوب  على  الأمثلة  اأف�شل  ورمبا 
ل�شلوك  الكاملة  البنية  بناء  النطق واإعادة  با�شتخدام  اختباراتنا 

الطفل مب�شاعدته.

اأفعال  ردود  كنظام  اإما  يحُراَقب  ما  عادة  النطق  كان  فاإذا 
)ال�شلوكيون( واإما كو�شيلة تقود اإىل ا�شتيعاب العامل الداخلي 
نظام  النطق  نعترب  فاإننا  )الذاتيون(،  الدرا�شة  قيد  لل�شخ�س 
بناء  اإعادة  يف  الطفل  ي�شاعد  ذلك  اأن  مبعنى  م�شاعدة،  رموز 
�شلوكه اخلا�س. ولعل املالحظات املتعلقة باأ�شل هذه الو�شائل 
)تعّقب(  ر�شد  نف�شه  الوقت  يف  لنا  يتيح  الفّعال  وتطبيقها 
العليا  النف�شية  العمليات  لهذه  الفعلية  الجتماعية  اجلذور 
يف  املبا�رصة  غري  العمليات  تلعبه  الذي  للدور  تليل  وتوفري 

مراحل عدة لنمو الطفل.

اإن كل �شيء قلناه بخ�شو�س ال�شمة اخلا�شة بالأ�شلوب الذي 
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طّبقناه يقود اإىل ا�شتنتاج واحد: هذا الأ�شلوب يجعل بالإمكان 
ترير اأنف�شنا من املاأزق الذي وجد فيه علم النف�س ذاته ب�شبب 
ت�شادم مفهومينْ الروحانية والآلية. فبينما جعل الأول علماء 
معتربين  العفوي،  لل�شلوك  ب�شيط  اإىل و�شف  ينزعون  النف�س 
اإياه �شكاًل خا�شًا يتعذر رف�شه لـ »العمليات احليوية«، وبينما 
حيث  من  مّثل  الذي  التفاعلي  ال�شلوك  درا�شة  اإىل  الثاين  قاد 
اجلوهر اآلية جتريبية، قائمة م�شبقًا يف املراحل الدنيا )الأدنى( 
�شكل  درا�شة  اإىل  تقودنا  للق�شية  مقاربتنا  فاإن  اجليني،  لل�شلم 
خا�س لل�شلوك الإن�شاين خمتلفي مع كال املفهومينْ من ناحية 

العمليات العفوية والتفاعلية.

النف�شية  الوظائف  تلك  يف  اخلا�س  ال�شكل  هذا  نرى  نحن 
نتاج  لكونها  )كنقي�س  تاريخيًا  ن�شاأت  التي  املبا�رصة  )العليا( 
اإىل  الب�شيطة  الأمناط  من  ال�شلوك  نقلت  والتي  احلرة(  الروح 
ل�شلوك  الب�شيطة  الأمناط  من  بالتايل  وخلقت  العليا  الأمناط 

. احليوان �شلوكًا معقداً لالإن�شان املتح�رصّ

 6 استنتاجات

مشكلة األنظمة الوظيفية
لتطور  الرئي�شية  لالأوجه  املرهقة  الدرا�شة  نهاية  اإىل  و�شلنا 
التفكري العملي لدى الطفل وتطور ن�شاطه الرمزي. علينا الآن 
للتو�شل  بحثنا  قادنا  التي  ال�شتنتاجات  ونعّمم  معًا  نّتحد  اأن 
التفكري  منو  مل�شكلة  تليلنا  نظريًا  نلّخ�س  اأن  ويجب  اإليها. 
العملي، ون�شري اإىل مثل هذه ال�شتنتاجات النظرية والأ�شلوبية 
التي رمبا تكون قد ا�شتحُنترِجت من �شل�شلة مماثلة لهذه التحقيقات 

�س كل منها مل�شكلة اأو م�شكلة اأخرى حمددة. يحُكرَّ

ولو حاولنا اأن نتبنى بنظرة واحدة كل �شيء قيل حتى الفرتة 
الطفل،  لدى  العملي  التفكري  بتطور  اهتمامًا  ت�شهد  مل  التي 
فيما  يتلّخ�س  التطور  لهذا  الأ�شا�شي  امل�شمون  اأن  قد نالحظ 
للتفكري  ب�شيطة  بدًل من وظيفة واحدة، واأكرث، وظيفة  يلي: 
اأن  اإتقانه النطق، يبدو  ظ لدى الطفل قبيل  العملي، كما لوحرِ
يف  وتعقيداً  النمو،  عمليات  يف  لل�شلوك  اآخر  �شكاًل  هناك 

املحتوى، ووظائف خمتلفة متعددة وهادئة.

داخلي  بناء  اإعادة  هناك  تدث  ل  درا�شاتنا،  تبّي  وكما 
النف�شي لدى  النمو  املنف�شلة يف عملية  للوظائف  وا�شتكمال 
الداخلية  الروابط والعالقات  اأي�شًا  تتغري  بل  الطفل فح�شب، 
تظهر  التغريات،  لهذه  وكنتيجة  راديكالية.  الأكرث  بالطريقة 

تركيبات  ويف  معقد  تعاون  يف  تّتحد  جديدة  نف�سية  اأنظمة 
معقدة لوظائف عدة ب�شيطة ومنف�شلة. وبعدم وجود تعريف 
اأف�شل، فاإننا نطلق على هذه الأنظمة النف�شية، وهذه الوحدات 
لنظام اأعلى، التي تّل حمل وظائف ب�شيطة متجان�شة ومعزولة، 

نطلق عليها الوظائف النف�سية العليا.

باأن  العرتاف  على  املرء  يجرب  الآن  حتى  قيل  �شيء  كل  اإن 
الفكرية  عملياتها  حمل  تل  التي  احلقيقية  النف�شية  الوظيفة 
ب�شكل  تحُعّرف  اأن  ميكن  ل  الطفل،  منو  عملية  يف  العملية 
يختلف عن كونها نظامًا نف�شيًا. ويت�شمن هذا املفهوم الرتكيبة 
با�شتمرار،  عليه  ن�رّص  الذي  والفعلي  الرمزي  للن�شاط  املعقدة 
التفكري  متّيز  التي  الفردية  للوظائف  املتبادلة  والعالقة اجلديدة 
اإليها هذا  يحُ�شتح�رصَ  التي  العملي لالإن�شان، والوحدة اجلديدة 

الكل املتنوع يف عملية النمو.

وبناء على ذلك، ن�شل اإىل ا�شتنتاج يتعار�س متامًا مع ما تو�شل 
معروف  هو  وكما  التفكري.  حول  تقيقه  يف  ثورندايك  اإليه 
جيداً، فاإن نقطة انطالق ثورندايك هي الفرتا�س باأن الوظائف 
النف�شية العليا لي�شت اأكرث من منو اإ�شايف، بطريقة النمو الكمي، 
التي تقوم  التي متتلك الطبيعة نف�شها كتلك  لل�شالت املرتابطة 
تطور  علم  يعر�س  راأيه،  الب�شيطة. ويف  العمليات  اأ�شا�س  على 
للطبيعة  رئي�شية  هوية  احلي  الكائن  تطور  وتاريخ  ال�شاللت 

النف�شية للروابط التي تدعم العمليات الدنيا والعليا.

ت�شطرنا  فهي  الفر�شية.  هذه  تقيقاتنا  جميع  وتناق�س 
لالعرتاف باأن الروابط ذات الطبيعة املختلفة متّيز الت�شكيالت 
الوظائف  اأو  النف�شية  الأنظمة  ن�شّميها  التي  اخلا�شة  اجلديدة 
كما  ثورندايك،  مفهوم  توجيه  مت  اأن  ومنذ  العليا.  النف�شية 
اعرتف بنف�شه �شخ�شيًا، �شد الثنائية التقليدية يف تعاليم اأمناط 
ال�شلوك الدنيا والعليا، ومنذ اأن اعتحُربت م�شكلة التغلب على 
الأ�شلوبية  امل�شكالت  بي  من  واحدة  التقليدية  الثنائية  هذه 
والنظرية لعلم النف�س العلمي احلديث، علينا اأن نفكر مب�شاألة 
مثل اأي نوع من الإجابة عن هذه امل�شكلة )الثنائية اأو وحدة 
درا�شاتنا  �شوء  يف  توفريها  ميكن  والدنيا(  العليا  الوظائف 

التجريبية.

لكن اأول ما يجب اأن نو�شحه هو نقطة واحدة للحيلولة دون 
ثورندايك  نظرية  على  فالعرتا�شات  فهم.  �شوء  اأي  ظهور 
لي�شت  خطوط  طول  على  رئي�شي  ب�شكل  توجيهها  ميكن 
اإىل  اأدق  وب�شكل  احلالة،  هذه  يف  الرئي�شي  اهتمامنا  م�شدر 
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الآيل  واملفهوم  املرتابطة  النظر  لوجهة  العام  العجز  ك�شف 
برمته، حيث يحُحَتفظ به ويقوم على اأ�شا�س وجهة النظر هذه. 
اهتماماتنا  لأن  هنا،  امل�شاألة  تلك  اإىل  التطرق  نعتزم  ل  نحن 
اإذا كنا نعرتف اأو ل  تكمن يف جمال خمتلف. ويهمنا قلياًل ما 
النف�شية،  للوظائف  البنيوية  اأو  الرتابطية  بال�شخ�شية  نعرتف 
اأقل حيوية: هل ميكن م�شاواة  الرئي�شية ل تبقى  لأن امل�شكلة 
جوهرها  يف  الدنيا  الوظائف  مع  العليا  النف�شية  الوظائف 
وقوانينها الأ�شا�شية؟ هل هي اأكرث من جمرد تعبري معقد و�شعب 
اأم هل هي، يف  الدنيا،  الأمناط  ت�شود يف  التي  ذاتها  للقواني 
�شميم جوهرها، د�شتور واأ�شلوب ن�شاط؟ فنتيجة اأثر القواني 
اجلديدة غري معروفة لأمناط ال�شلوك الب�شيطة. نحن مع الراأي 
نظر  لوجهة  التغري  بذلك  يرتبط  امل�شكلة  هذه  اإن حل  القائل 
ويعّرفه  لوين  عليه  ي�رص  الذي  املعا�رص  النف�س  اأ�شا�شية يف علم 
باعتباره النتقال من النمطية الظاهرية اإىل وجهة النظر اجلينية 
امل�رصوطة. وعالوة على ذلك، نحن نعتقد اأن التحليل النف�شي 
الذي يتدخل يف ما وراء التعبري اخلارجي للظواهر ويك�شف 
البنية الداخلية للعمليات النف�شية، وبخا�شة تليل منو الأمناط 
العليا، اإمنا ي�شطرنا اإىل العرتاف بوحدة ولي�س هوية الوظائف 

النف�سية العليا والدنيا.

بالبقاء  والعليا  الدنيا  الوظائف  ثنائية  م�شكلة  ت�شتمر  وحيث 
د  خالل النتقال من وجهة النظر الرتابطية اإىل البنيوية، فاإنها تحُوؤكَّ
بحقيقة ا�شتمرار حجة دون توّقف بي علماء النف�س البنيويي 
بخ�شو�س موقفينْ خمتلفينْ حول طبيعة العمليات العليا. وي�رّص 
البع�س على العرتاف بنوعي خمتلفي من العمليات النف�شية، 
وي�شلون اإىل انق�شام عميق حول �شكلينْ رئي�شيي من الن�شاط، 
والنقطة احلا�شمة اأنه يتولّد يف الفرد املحدد. فهم يدافعون عن 
الفر�شية التي تقول اإننا يف علم النف�س جمربون على ال�شتمرار 
من فهم ثنائي لكلتا العمليتينْ من حيث املبداأ. وكما ي�شيغونها، 
اأي�شًا  بل  باحلوافز،  يلتقي  نظام  جمرد  لي�س  احلي  املخلوق  فاإن 

.)Ch. Bühler( نظام يحقق اأهدافًا

الذين  اأولئك  جانب  من  معار�شة  نظر  وجهة  مت  قحُدِّ وقد 
عفوي(  )ن�شاط  العليا  للعمليات  حاداً  انق�شامًا  يناه�شون 
الثنائية  اأن  اإثبات  يحاولون  فهم  متجاوب(.  )ن�شاط  والدنيا 
الوا�شحة، املعار�شة امليتافيزيقية بي نوعينْ الن�شاط التي عادة 

ما يتم التاأكيد عليها، غري موجودة يف الواقع.

جوانب  من  للكثري  املتجاوبة  ال�شمة  ك�شف  يحاولون  وهم 
العمليات  )يف  الفّعالة  وال�شمة  لل�شلوك،  العفوية  الأمناط 

نف�شه،  للنظام  الداخلية  البنية  على  تعتمد  املتجاوبة( جلوانب 
حيث يبّينون اأنه يف ما يحُدعى العمليات العفوية يعتمد �شلوك 
الكائن احلي على �شمة احلافز، وعلى العك�س من ذلك، يعتمد 
ال�شلوك يف العمليات املتجاوبة اأي�شا على البنية الداخلية وحالة 
النظام نف�شه. بع�شهم، على �شبيل املثال لوين، يرون حل هذه 
امل�شكلة يف مفهوم »احلاجات«، اأي يف حقيقة اأن اأ�شياء العامل 
اخلارجي رمبا يكون لها عالقة حمددة. وقد يكون لديهم �شمة 
طلب )Aufforderungscharakter( اإيجابي اأو �شلبي. وبناء 
على ذلك، نحن نرى اأن دح�س النظرية الرتابطية وتبّني وجهة 
النظر البنيوية ل يحل امل�شكلة دون الدعوة اإىل تقيق خا�س، 
النظر  وجهة  اأن  �شحيح  الأرجح.  على  منها  يتمّل�س  بل 
للثنائية  امليتافيزيقية  ال�شمة  على  التغلب  على  ت�شاعد  اجلديدة 
النف�شية التقليدية وتعرتف بالوحدة الأ�شا�شية للوظائف العليا 
والدنيا، كما ترتبط بال�شمات الداخلية واخلارجية الفّعالة يف 
جند  ل  جديدتان  م�شكلتان  حتمًا  تن�شاأ  لكن   ، العمليتينْ كال 

لهما اإجابة رئي�شية يف احلل الذي عادة ما يحُقّدم.

على  والداخلية،  اخلارجية  العنا�رص  اأن  هي  الأوىل  وامل�شكلة 
رمبا  العمليات،  نوعينْ  كال  يف  احلا�رصة  ال�رصورة  من  الرغم 
تختلف يف اجلزء اخلا�س بها يف كل حالة حمددة، وبناء على 
فهل  لل�شلوك.  الكلية  العملية  نوعية  بطريقة  تقرر  رمبا  ذلك 
يجب علينا اأن نف�شل العمليات العليا اأم ل، مقارنة بالعمليات 
الدنيا – لي�س ميتافيزيقيًا، واإمنا جتريبيًا؟ وامل�شكلة الثانية تتجّلى 
يف حقيقة اأن النق�شام بي الأمناط العفوية واملتجاوبة لل�شلوك 
رمبا ل تتزامن مع النق�شام بي الأفعال التي ت�شرت�شد باحلاجات 

الداخلية، والأفعال التي ت�شرت�شد باحلوافز اخلارجية.

استخدام األدوات يف السلوك احليواين واإلنساين
وبنيويًا  ووظيفيًا  جينيًا  العليا  العمليات  اأن  التحقيقات  تظهر 
يف  تتجمع  اأنها  حتى  ملحوظ،  ب�شكل  جداً  خا�شة  تكون 
يتزامن مع  العليا والدنيا ل  الوظائف  فئة خا�شة، لكن ف�شل 
انق�شام نوعينْ الن�شاط املذكورينْن اأعاله. ن�شتطيع اأن نتحدث 
عن منط عال من ال�شلوك عندما ي�شيطر ال�شخ�س على عملياته 
ال�شخ�س  ي�شتطيع  عندما  الأول  املقام  اخلا�شة )يف  ال�شلوكية 
عملية  ي�شتهدف  الذي  فالفرد  اأفعاله(.  ردود  على  ال�شيطرة 
يدخل يف عالقة جديدة  وبالتايل  باإرادته،  اخلا�شة  ا�شتجاباته 
ا�شتخدام وظيفي  اإىل  البيئة، وي�شل  على وجه اخل�شو�س مع 
على  تعتمد  بطرق  حوافز  كاإ�شارات  البيئة  لعنا�رص  جديد 
و�شائل خارجية، فاإنه يوّجه �شلوكه اخلا�س وينّظمه وي�شيطر 
اأن  احلوافز  اإ�شارات  على  يفر�س  بحيث  نف�شه خارجيًا  على 
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ولعل  زها.  وتفِّ املرغوبة  ال�شتجابات  وت�شتثري  عليه  توؤثر 
التنظيم الداخلي للن�شاط امل�شتهَدف ينتج تنظيمًا خارجيًا.

الإن�شان  لفكر  والتطور  الن�شوء  تاريخ  فاإن  املعنى،  هذا  ويف 
العملي ل يرتبط ب�شكل وثيق ب�شيطرته على الطبيعة فح�شب، 
وتاريخ  العمل  تاريخ  ولعل  نف�شه.  على  بال�شيطرة  اأي�شًا  بل 
النطق نادراً ما ميكن فهمهما بدون اأحدهما الآخر. فالإن�شان 
مل يبتكر الأدوات فح�شب، بطرق قهر بها الطبيعة، بل ابتكر 
اأي�شًا حوافز �شجعت ونّظمت �شلوكه بطرق اأخ�شع بها قواه 
اخلا�شة لإرادته. هذا ي�شبح وا�شحًا يف املراحل املبكرة لنمو 

الإن�شان.

حلفر  اخلا�شة  �شي  العرِ نعت  »�شحُ و�شليب�س  بورنيو  يقول  وعليه، 
العلوي.  بجزئها  لحقة  محُ �شغرية  ع�شا  لديها  منها  وكل  الرتبة، 
وعندما تحُ�شَتخدم ع�شا احلفر كمجرفة لزراعة الأرز، تنتج الع�شا 
ال�شغرية �شوتًا. وهذا ال�شوت �شيء ي�شبه دعوة اأو اأمراً للعمل، 
فالهدف منه اإنتاج منوذج اإيقاعي لتنظيم العمل. و�شوت الع�شا 
�شوت  حمل  يحل  املجرفة،  الع�شا  اأعلى  يف  املثّبت  ال�شغرية، 

الإن�شان اأو، باأي حال من الأحوال، يوؤدي وظيفة مماثلة.

الرمزي  تعبريه  وجد  الذي  والأداة  لالإ�شارة  الت�شابك  هذا 
الواقعي يف ع�شا جمرفة بدائية يبّي كيف تبداأ الإ�شارة )وفيما 
بعد، �شكلها الأعلى، الكلمة( مبكراً بامل�شاركة يف ا�شتخدام 
بل الإن�شان، وكيف تبداأ مبكراً باإجناز وظيفة  الأدوات من قرِ
ل تحُقاَرن باأي �شيء اآخر يف البنية العامة لهذه العمليات التي 
الع�شا  هذه  الإن�شاين.  العمل  لنمو  املبكرة  البداية  يف  تربز 
بل القرود  تختلف ب�شكل اأ�شا�شي عن تلك امل�شتخَدمة من قرِ
جينيًا  بالأخرى  �شك،  دون  من  ترتبط،  اإحداهما  اأن  مع 
الختالف  هذا  يتج�شد  مباذا  اأنف�شنا  �شاألنا  واإذا  )وراثيًا(. 
النف�شي الأ�شا�شي بي اأداة الإن�شان وتلك اخلا�شة باحليوان، 
ي�شوغه  اآخر،  ب�شوؤال  ال�شوؤال  هذا  عن  الإجابة  اإىل  ن�شطر 
ال�شمبانزي،  لأن�شطة  مبناق�شته  يت�شل  فيما  كولر،3  اأوًل 
ه باإ�شارة لل�رصوط اخلارجية التي  اأن�شطة تحُعّد للم�شتقبل وتحُوجَّ
البعيد.  اأو  القريب  امل�شتقبل  يف  نف�شها  عن  تعرب  اأن  يجب 
ال�شمبانزي  لدى  القدرات  من  حد  اأي  اإىل  كولر:  وي�شاأل 
يجب اأن نعزو حقيقة اأنها )اأي اأن�شطة ال�شمبانزي( ل تثبت 
حتى العن�رص الأدنى للنمو الثقايف، ومع ذلك فاإن هذا الدليل 
يف  عادة  جدت  وحُ التي  العنا�رص  من  الكثري  عن  يعرب  ب�شاأنها 
التمّدن )حتى واإن كانت الأكرث بدائية(؟ »فالإن�شان الأكرث 
بدائية«، يوا�شل كولر ا�شتمراراً لتطوير فكرته، »ي�شنع ع�شا 

ل  وعندما  فوراً،  باحلفر  البدء  ينوي  ل  عندما  حتى  للحفر 
تت�شح الظروف املو�شوعية ل�شتخدام الأدوات باأي �شكل 
م�شبقًا  الأداة  ي�شنع  اأنه  وحقيقة  امللمو�شة.  الأ�شكال  من 
ترتبط، من دون اأدنى �شك، ببداية الثقافة. فن�شاط الإن�شان، 
كما ظهر يف عملية منو ال�شلوك التاريخي-الثقايف هو ن�شاط 
حر، اأي ل يعتمد على حاجات مبا�رصة وو�شع يتم اإدراكه 
من  النقي�س  وعلى  للم�شتقبل.  موّجهًا  ن�شاطًا  كونه  فوراً، 
عبيد  القرود  فاإن  اآخر،  مكان  يف  كولر  اأ�شار  كما  ذلك، 
البالغي. وكل  الب�رص  اأكرب بكثري من  اإىل حد  ملجال روؤيتهم 
ذلك له اأ�شا�س، وهذا الأ�شا�س ب�شكل وا�شح هو، يف الوقت 
الن�شاط  نوعينْ  بي  للف�شل  م�شداقية  الأكرث  املعيار  نف�شه، 
عو�شًا  التقدم،  على  تثنا  درا�شاتنا  لكن  اأعاله.  املذكورينْن 
يكون  تاريخي  اأ�شا�س  الف�شل،  لهذا  ميتافيزيقي  اأ�شا�س  عن 
يف  كولر  اإليها  اأ�شار  التي  احلقائق  مع  متامًا  من�شجمًا  اأي�شًا 
�شلوك ال�شمبانزي. وبناء على ذلك، ثمة نوعان من الن�شاط 
اأن ميّيز بينهما عامل النف�س من حيث املبداأ: اأحدهما  يجب 
ن�شاط  بالإن�شان،  خا�س  والآخر  احليوان،  ب�شلوك  يتعلق 
تطور  عملية  خالل  ين�شاأ  ون�شاط  بيولوجي،  لتطور  كنتاج 

الإن�شان التاريخي.

اإن احلالة املوؤقتة للحياة، والتطور الثقايف، والعمل –يف مكان 
الإن�شان عن احليوانات  لل�شاطئ، حيث ميّيز كل �شيء  جماور 
بحقيقة  وثيق  ب�شكل  يرتبط  ذلك  كل  النف�شي–  املجال  يف 
تطوره  مدى  على  للطبيعة  اإخ�شاعه  موازاة  يف  الإن�شان،  اأن 
اأ�شطوري  )طفل  اخلا�س  طفله  على  اأي�شًا  �شيطر  التاريخي، 
غريب الأطوار(، و�شلوكه اخلا�س. فالع�شا التي ذكرها بوخر 
)Bucher( هي ع�شا من اأجل ال�شتخدام يف امل�شتقبل. هذه 
بالفعل اأداة عمل. وكما �شاغها فريدري�س اإجنلز بكفاءة عالية، 
»العمل خلق الإن�شان نف�شه«، اأي اأنه خلق الوظائف النف�شية 
العليا التي متّيز الإن�شان كاإن�شان. فالإن�شان البدائي، با�شتخدام 
ع�شاه، بطرق الإ�شارة اخلارجية ي�شيطر على عمليات �شلوكه 
خارجية  اأ�شياء  يجرب  الذي  للهدف  ن�شاطه  ع  ويحُخ�شرِ اخلا�س 

على خدمته: اأداة، تربة، اأرز.

كوفكا،  اإ�شارة  اإىل  اأخرى  مرة  نتطرق  رمبا  املعنى،  هذا  ويف 
التي متت الإ�شارة اإليها باخت�شار يف وقت مبكر. فهو ي�شاأل: 
هل هناك اأي مغزى لت�شمية اأفعال �شمبانزي يف جتارب كولر 
باأنها اأفعال اختيارية؟ من وجهة علم النف�س القدمي، فاإن هذا 
الن�شاط، غري الغريزي، وغري التلقائي، واأكرث من ذلك، الذكي، 
يجب اأن يحُ�شّنف من دون �شك باعتباره فعاًل اختياريًا. لكن 
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– مع  بال�شلب  ال�شوؤال  النف�س احلديث يجيب عن هذا  علم 
اإيراد ال�شبب. ويف ذلك املعنى، يكون كوفكا حمقًا متامًا.

اأن يكون  اإرادته، ميكن  لقوة  الإن�شان فقط، اخلا�شع  اإن فعل 
موؤهاًل كفعل اختياري.

يبتكر  الهادف،  الن�شاط  ل�شيكولوجية  الرائع  تليله  ويف 
نتاج  باعتبارها  والختيارية  احلرة  للنية  وا�شحًا  تعريفًا  لوين 
ل�شيكولوجية  خا�شة  و�شمة  لل�شلوك،  تاريخي-ثقايف  تطور 

الإن�شان. فهو يقول:

ما  يف  عادية  غري  حرية  عن  الإن�شان  ك�شف  حقيقة  اإن 
فقدانًا  الأكرث  النية  حتى  نوع،  اأي  من  التكّون  يخ�س 
�شفة  احلرية  وهذه   ... ذاته  بحد  مده�س  �شيء  للمعنى 
يحُقاَرن لطفل  ب�شكل ل  اأقل متيزاً  الثقايف. وهي  لالإن�شان 
ورمبا لإن�شان بدائي اأي�شًا. وهناك �شبب يدعو اإىل العتقاد 
اأن هذا، اأكرث من فكره عايل التطور، هو ما مييز الإن�شان 
ين�شجم مع  النق�شام  التي جتاوره. وهذا  احليوانات  عن 

.)Beherrschung( م�شكلة �شيطرة الذات

اأعاله،  نبّي  اأن  حاولنا  كما  هذه،  الفعل”  “حرية  تطور  اإن 
الإ�شارات.  ا�شتخدام  على  املبا�رص  الوظيفي  العتماد  هي 
ولعل عالقة الفعل-العامل اخلا�شة التي كنا ندر�شها با�شتمرار 
الإن�شان،  لدى  العملي  التفكري  تطور  تتل مكانًا مركزيًا يف 
هذا على الرغم من حقيقة اأنه يف جمال الوظائف العليا يكرر 
تطور الكائن احلي علم تطور ال�شاللت بدرجة اأقل يف جمال 
هذه  النظر  وجهة  من  يتبع  �شخ�س  واأي  الب�شيطة.  الوظائف 
تطور الفعل احلر لدى الطفل �شوف يتفق مع بيان كي بولر باأن 
تاريخ تطور اإرادة الطفل مل يحُكَتب بعد. ولكي ن�شع الأ�شا�س 
الكلمة  بي  �شيء عالقة  قبل كل  نبني  اأن  التاريخ يجب  لهذا 
والفعل تكمن يف بدايات ت�شّكل اإرادة الطفل. و�شوف ي�شري 
طول  على  احلازمة  الأوىل  اخلطوة  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  هذا 
ذكرناه  الذي  الإن�شاين  الن�شاط  نوعينْ  م�شكلة  حلل  الطريق 

اأعاله.

الكلمة والفعل
كان  البدء  »يف  تكت�شب  حمددين،  نف�س  علماء  اإىل  بالن�شبة 
الكلمة« الواردة يف الكتاب املقد�س �شحرها كّله. ومع ذلك، 
ل ترتك التحقيقات احلديثة اأي �شك اإزاء حقيقة اأن الكلمة ل 

ت�شكل بداية تطور عقل الطفل.

وكما يالحظ بوهلر ب�شكل �شحيح يف ال�شياق ذاته: »قيل اأن 
النطق هو اأ�شل ظهور الإن�شان، رمبا هذا �شحيح، لكن قبيل 
النطق هناك تفكري اأداتي )ن�شبة اإىل الأداة(. فالتفكري العملي 
وراثيًا اأقدم من اللفظي، والفعل ي�شبق الكلمة، وحتى الفعل 
هذه  تتكرر  بينما  ذلك،  ومع  الذكية.  الكلمة  ي�شبق  الذكي 
تقدير  يف  للمبالغة  نزوع  هناك  بذاتها،  ال�شحيحة  الفكرة، 
هو  �شيوعًا  الأكرث  النهج  ولعل  الكلمة.  ح�شاب  على  الفعل 
اإدراك العالقة بي الكلمة والفعل )ا�شتقاللية الفعل عن الكلمة 
و�شدارة الفعل( التي متّيز ال�شن املبّكرة وتبقى كذلك خالل 
اأكرث  للنمو وعلى مدى احلياة. وبوهلر  التالية  جميع املراحل 
الراأي  عن  التعبري  يف  يبالغ  لكنه  الآخرين،  معظم  من  حذراً 
العام، حيث ي�شوغ هذه الفكرة على النحو التايل: »يف حياة 
الإن�شان فيما بعد اأي�شًا، يرتبط تفكريه التقني والأداتي بالنطق 
الأخرى«.  التفكري  اأ�شكال  من  بكثري  اأقل  بقدر  والأفكار 
العالقات الأوىل بي  اأن  تحُبنى على فر�شية زائفة  القناعة  هذه 

من م�شاق تاأ�شي�شي يف الدراما التكونية.
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ويف  النمو.  عملية  طوال  تغيري  بال  تبقى  املعزولة  الوظائف 
غ�شون ذلك، يظهر التحقيق العك�س. ففي كل خطوة يجعلنا 
نعرتف باأن التاريخ الكامل لنمو الوظائف النف�شية العليا لي�س 
املتداخلة،  الوظيفية  والروابط  العالقات  يف  تغري  من  اأكرث 
هذا،  وينطبق  جديدة.  نف�شية  وظيفية  اأنظمة  ومنو  وظهور 
يهمنا؛  الذي  املو�شوع  باملائة على  مائة  اأخرى،  اأ�شياء  �شمن 

اأي العالقة الوظيفية املتداخلة بي الكلمة والفعل.

نحن نقول مع غوت�شمان: »حتى لو اأننا، بعد غوته، ندح�س 
تو�شيحًا  اأكرث  وب�شكل  ذاتها،  بحد  »للكلمة«  العليا  القيمة 
الكتاب  املاأثور يف  القول  معه  ترجمنا  واإذا  »ن�شرب غورها«، 
مع  ممكنًا  لكان  الفعل«،  كان  البدء  »يف  نحو  على  املقد�س 
ذلك قراءة هذه الآية )فهمها من وجهة نظر النمو التاريخي( 

هكذا: »يف البدء كان الفعل«.

غري اأن غوت�شمان يرتكب خطاأً خمتلفًا: العرتا�س على اأر�شية 
م�رصوعة على مذهب ليبمان حول اخللل الع�شبي الذي يعالج 
الأداء  فقدان  يف  وا�شطرابهما  والنطق  الفعل  بي  العالقة 
وفقدان القدرة على النطق كعالقة العام باخلا�س، حيث يتبنى 
غوت�شمان موقفًا يعر�س للكلمة والفعل باعتبارهما م�شتقّلينْ 
القدرة على  فقدان  ليبمان  ويرى  البع�س.  بع�شهما  متامًا عن 
والنطق،  الأداء،  على  القدرة  لفقدان  خا�شة  كحالة  النطق 
ب�شكل  للفعل  خا�شة  حالة  فقط  هو  للحركة،  خا�س  كنوع 
املفهوم  على  متامًا  من�شف  ب�شكل  غوت�شمان  ويعرت�س  عام. 
الذي يدمج الكلمة، كوظيفة خا�شة، مع املفهوم العام للفعل. 
ي�شتطيع  تعميمًا،  اأكرث  كمفهوم  فقط،  الفعل  اأن  اإىل  وي�شري 
الأفعال  ويتبنى  جهة،  من  )النطق(  التعبريية  احلركة  يتبنى  اأن 
تن�شيقًا، وتكون  تتطلب  باعتبارها مفاهيم من�ّشقة، وموازية، 
النطق  ولإدراك  اأخرى.  جهة  من  خ�شو�شية  واأكرث  مرتابطة 
خاطئة  نظر  وجهة  على  الّتكاء  يعني  للفعل  خا�شة  كحالة 

فل�شفيًا ونف�شيًا/تعريف مفهوم الفعل.

عمليات  والفعل  النطق  مبوجبه  يكون  الذي  املفهوم،  هذا 
موازية وم�شتقلة منطقيًا يقود حتمًا اإىل وجهة نظر غري جينية، 
وبالتايل  املوازاة،  حلالة  ميتافيزيقي  تاأكيد  واإىل  النمو،  رف�س 
للطبيعة،  اأزيل  كقانون  والفعل،  والنطق  الجتماع،  غياب 
واأخرياً يقود اإىل موقف يتجاهل قدرة نظام العالقات والروابط 
الوظيفية على التغيري. ويتبنى غوت�شمان، كما يعرتف بنف�شه، 
ما  بي  ليمّيز  فقط  لكن  لدقيقة،  التاريخي  النمو  نظر  وجهة 
القول  يف  �شيئًا  يغرّي  ل  وهو  لحقًا.  اأعقبه  وما  اأوًل  حدث 

املاأثور يف الكتاب املقد�س حول بداية الأ�شياء با�شتثناء اللهجة 
يخ�س  ما  اأعقبه لحقًا،  وما  اأوًل  جاء  مبا  مهتم  هو  املنطقية. 
اأن  يجب  وما  لل�شلوك  بدائية  الأكرث  الب�شيطة  الدنيا  الأمناط 
يحُ�شّنف �شمن الوظائف العليا الأكرث منواً وتعقيداً. فهو يقول 
»دائمًا ما ي�شري النطق اإىل مرحلة اأعلى لنمو الإن�شان من التعبري 
الأ�شمى للفعل - الفعل يقابله )die Tat( بالأملانية. لكن يف 
املوؤلفي،  غالبية  غرار  على  غوت�شمان،  يتبنى  نف�شه  الوقت 
بالفعل  النطق  عالقة  اإىل  ينظر  حيث  ر�شمي،  ملنطق  موقفًا 
ك�شيء ولي�س كعملية. ويراها ثابتة، غري ديناميكية يف احلركة. 
تاريخية  اأنها  من  الرغم  على  متغرية،  وغري  اأزلية  ويعتربها 
النمو �شكاًل خمتلفًا ب�شكل  وتاأخذ يف كل مرحلة من مراحل 
ملمو�س. فجميع تقيقاتنا يف هذا املجال تقودنا لالعتقاد اأنه 
ل ميكن اأن يكون ثمة �شيغة منفردة تتبنى الأ�شكال املتعددة 
مراحل  والفعل يف جميع  النطق  بي  العالقات  لهذه  الكبرية 

النمو ويف اأ�شكال التفكك.

اإن ال�شخ�شية الديالكتيكية احلقيقية لنمو الأنظمة الوظيفية ل 
اأن تنعك�س بدقة يف اأي نظام بنائي، ور�شمي ومنطقي  ميكن 
مفاهيم  يف  ول  ليبمان  مفاهيم  يف  ل   – املفاهيم  لعالقة 
حركة املفاهيم والعمليات،  غوت�شمان، لأن كليهما يتجاهل 
النمو  وديالكتيك  وديناميات  العالقات،  تغري  على  والقدرة 

الذي ي�شّكل الأ�شا�س لها.

يقول غوت�شمان ب�شياغته فكرته »عمليًا لي�س لدى فعل منَجز 
كهذا اأي �شيء م�شرتك مع النطق حتى لو اأخذنا هذه الكلمة 
اإىل  بالن�شبة  املقاربة �شحيحة  اأن هذه  الأو�شع«. ومع  مبعناها 
فاإنها  الفعل،  منو  يف  الأ�شا�شية  املراحل  وت�شف  النمو،  بداية 
املراحل  على  تحُطبَّق  عندما  اأ�شا�شي  ب�شكل  خاطئة  ت�شبح 
ولي�س  واحداً  جانبًا  تعك�س  فهي  نف�شها.  للعملية  الالحقة 
واملخربية  النظرية  ال�شتنتاجات  فاإن  ولذلك،  ككل.  العملية 
التي ميكن ا�شتخال�شها من هذه املقاربة �شحيحة، لأن جماًل 
العالقات  لنمو  الأوىل  املراحل  جمال  وتديداً  جداً،  حمدوداً 
هو ما يهمنا. ولت�شويرها ك�شمة للعملية ككل، يعني اأن نقع 
حتمًا يف تناق�س ل يقبل امل�شاومة مع بيانات واقعية تتعلق بنمو 
الأمناط العليا للفعل وتفككها. دعونا ن�شهب يف هذا التناق�س 

بي النظرية واحلقائق.

الفعل والكلمة من  الأ�شا�شي بي  يرى غوت�شمان الختالف 
كاأثر  فونت،  مثل  يعتربه،  الذي  الختياري  الفعل  اأن  حيث 
»هو موقف �شخ�شي اأحادي اجلانب يعربَّ عنه بو�شوح الفرد 
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الداخلية،  للحالت  وات�شال  اخلارجي«،  العامل  جتاه  الفاعل 
لذلك تغرق هنا �شمة النطق وجميع اأنواع احلركات التعبريية 

يف موقف غري وا�شح وذي اأهمية ثانوية.

الذات  ومركزها  �شخ�شية  الداخلية  الفعل  �شمة  تكون  بينما 
اإىل  »ن�شبة  الغريية  الأهداف  حالة  يف  )حتى  رئي�شي  ب�شكل 
الغري«(، فاإن طبيعة الفعل املعرّب هي العك�س. وحتى عند اّتباع 
اأو  الغريي،  ال�شلوك  فاإنها تظهر كاأنها نوع من  اأناين،  هدف 
لهذه  العادي  املعنى  عن  لف�شله  كونت  مفهوم  ت�شتخدم  اأنها 
وهو  �شياحي  اإنه   :)Turismus( ال�شياحة  من  نوع  الكلمة، 

حتمًا ]ب�شكل بارز[ ذو �شمة اجتماعية.

الفعل  منو  عملية  يحدث خالل  ملا  اأهمية  الأكرث  النقطة  لكن 
الذات  يف  املتمرّكز  النطق  ظهور  جتاوزها:  مت  قد  والكلمة 
الجتماعي  الأ�شلوب  وتّول  احلدث،  يف  املتمركز  والفعل 
لل�شلوك اإىل وظيفة للتكيف الفردي، واإعادة التنظيم الداخلي 
للفعل بو�شائل الكلمة، والطبيعة الجتماعية جلميع الوظائف 

النف�شية العليا، مبا يف ذلك الفعل العملي باأمناطه الأعلى.

اختياري  فعل  هنا  يحُ�شاوى  اأن  بعد ذلك،  املده�س،  ومن غري 
التي  اخلارجية  التغريات  اإىل  يوؤدي  الذي  الختالف  مع  لأثر 
اللحظة  غرار  على  الذاتية  ال�شيطرة  ولعل  ذاته.  الأثر  تدمر 
جمال  نطاق  خارج  تبقى  اختياري  لفعل  اجلوهرية  الداخلية 
تن�شاأ  التي  لل�شخ�شية  اجلديدة  الفعل  فعالقة  جمرِّب.  روؤية 
اجلديد  واملوقف  الفعل،  �شيطرة  اإىل  وتوؤدي  الكلمة  بف�شل 
حر  بفعل  يتجّلى  والذي  اخلارجي  العامل  جتاه  الفاعل  للفرد 
موّجه وي�شرت�شد بالكلمة – كل هذا ل يظهر يف بداية عملية 

النمو، ول يحُوؤخذ، بالتايل، بالعتبار اإطالقًا.

كيف  مراقبة  على  واقعي  اأ�شا�س  على  قادرين  كنا  الآن  حتى 
ي�شقط  النمو، وكيف  اجتماعيًا يف عملية  الطفل  فعل  ي�شبح 
على  القدرة  فقدان  ب�شبب  النطق  فقدان  لدى  العملي،  فعله 

النطق �شابقًا، اإىل م�شتوى �شكله النف�شي احليواين الب�شيط.

من ل يبدي اهتمامًا لهذه احلقائق يقدم حتمًا الطبيعة النف�شية 
يكمن  تغرياتها  م�شدر  لأن  كاذب،  �شوء  يف  والفعل  للنطق 
احلقيقة  هذه  يتجاهل  �شخ�س  واأي  الوظيفي.  تقاطعها  يف 
الأ�شا�شية ويحاول، بامتالك نقاوة ت�شنيف املفهوم كهدف له، 
اأن ميّثل النطق والفعل كمتوازيي ل يلتقيان اأبداً، يحدد طوعًا 
املحتوى  املفهومي، لأن جمال  املدى احلقيقي لكال  اأو كرهًا 

هذا متجّذر اأوًل وقبل كل �شيء يف روابط كليهما.

وات�شال  التعبريية،  الوظائف  على  النطق  غوت�شمان  يق�رص 
النطق  ولعل جانب  التوا�شلي.  والن�شاط  الداخلية،  احلالت 
الإ�شالحي  الداخلي  الن�شاط  وكل  برمته،  النف�شي-الفردي 
للعامل يتم جتاهلهما بب�شاطة. واإذا كانت هذه العالقة املتوازية 
الكاملة  العملية  طوال  م�شونة  والفعل  النطق  بي  وامل�شتقلة 
يف  �شيء  اأي  لتغيري  قوة  بال  النطق  يكون  �شوف  للنمو، 
وين�شاأ  اآيل،  ب�شكل  يحُ�شتبَعد  للكلمة  املوؤثر  فاجلانب  ال�شلوك. 
العليا،  باأ�شكاله  فعل  الختياري،  بالفعل  ا�شتخفاف  بالتايل 

وعلى نحو اأدق، فعل مرتبط بالكلمة.

بي  الروابط  هذه  تقيقات  يف  ظهر  كما  امل�شاألة،  وجوهر 
القدرة  فقدان  الطفل، ويف حالت  عمر  والفعل يف  الكلمة 
على النطق، يكمن يف حقيقة اأن النطق يرفع الفعل اإىل مرحلته 
النمو  وكال  عنه.  ال�شابق  يف  م�شتقاًل  كان  فعاًل  يرفع  العليا، 

وتفكك )تلل( الأمناط العليا للن�شاط يعززان هذه احلقيقة.

على  القدرة  لفقدان  ليبمان  مفهوم  من  النقي�س  وعلى 
“ا�شطراب  اأن  غوت�شمان  يوؤكد  خا�شة،  كحالة  النطق 
على  القدرة  فقدان  مبوازاة  يو�شع  اأن  يجب  الع�شبي  النظام 
النطق”. ولي�س من ال�شعب اأن نرى يف هذا ا�شتمراراً مبا�رصاً 
لأفكاره الأ�شا�شية فيما يتعلق با�شتقالل الفعل والنطق. لكن 
بيانات اإكلينيكية لها �شلة بالنطق تناق�س وجهة النظر هذه. 
وتفكك  بالكلمة،  املرتبط  للفعل  العليا  الأمناط  فا�شطراب 
مبوجب  وعمله  الفعل  وقف  اإىل  اإ�شافة  العليا،  الأمناط  هذه 
اأكرث  تنظيم  اإىل  عودة  احلقيقة،  يف  م�شتقلة،  بدائية  قواني 
املهم  ونزوله  النطق  على  القدرة  فقدان  للفعل خالل  بدائية 
ب�شكل اأ�شا�شي اإىل م�شتوى جيني اأكرث انخفا�شًا، وهو �شيء 
– كل هذا يظهر  كنا قادرين على مراقبته يف جميع جتاربنا 
كما  والنطق،  للفعل  )املر�شي(  الباثولوجي  التفكك  اأن 
متوازيي  خطينْ  طول  على  ي�شتمر  ل  اجلينية،  بنيتهما  يف 

وم�شتقلي ل يلتقيان اأبداً.

اأننا اهتممنا مبا يكفي بهذه امل�شكلة يف املعاجلة ال�شابقة  يبدو 
لهذه  ّر�س  كحُ الكامل  مقالنا  اأن  الأمر  وحقيقة  ملو�شوعنا. 
�شيغة  يف  حمتوياتها  تركيز  م�شاألة  فقط  اإنها  والآن  امل�شكلة. 
موجزة تعرب باأكرب قدر من الدقة عن جوهر كل �شيء وجدناه 
يف  العليا  النف�شية  للوظائف  والتجريبية  املخربية  تقيقاتنا  يف 

تطورها وتفككها، وبخا�شة يف تقيقات التفكري العملي.
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الفقرات  يكفي يف  مبا  وا�شح  هو  كما  نهتم،  اأن  ن�شتطيع  ل 
اإىل  )ن�شبة  الغوتوية  اأو  الإجنيلية  ال�شيغة  من  باأيٍّ  ال�شابقة، 

غوته(، بغ�س النظر عن الكلمة التي نركز عليها.

لكن يجب اأن ن�شري اإىل اأن جميع هذه ال�شيغ، مبا فيها �شيغة 
تتحدث  منها  فكل  ا�شتمراراً.  بال�رصورة  تتطلب  غوت�شمان، 
فالبداية هي  ماذا جرى لحقًا؟  لكن  البداية.  عما جرى يف 

جمرد بداية، اأي نقطة بداية حلركة.

اأن تت�شمن بال�رصورة  اأيِّ حال، يجب  وعملية النمو، على 
اإنكاراً لنقطة البداية هذه والنتقال اإىل الأمناط العليا للفعل، 
برمتها.  العملية  نهاية  يف  بل  البداية،  يف  تكمن  ل  بحيث 

هذا  عن  الإجابة  حماولة  لعل  العملية؟  هذه  تدث  كيف 
حاولنا  وفيه  املقال.  هذا  لكتابة  حفزتنا  التي  هي  ال�شوؤال 
اأن نبّي كيف ترفع الكلمة، التي ت�شبح فكرية وتتطور على 
ع  وتحُخ�شرِ متفوق،  م�شتوى  اإىل  الفعل  هذا  الفعل،  اأ�شا�س 
الطفل اإىل قوته، ومتهره بختم الإرادة. لكن اإذا اأردنا اأن نعرب 
عن هذا كله ب�شيغة ق�شرية، يف جملة واحدة، عندئذ ميكن 
اأن ن�شعها على النحو التايل: اإذا كان الفعل يوجد يف بداية 
النمو، ب�شكل م�شتقل عن الكلمة، ف�شوف توجد يف نهايته 
الإن�شان  التي جتعل فعل  الكلمة  الفعل،  التي ت�شبح  الكلمة 

حراً.

ترجمة: عي�سى ب�سارة

الهوامش:

* هذه املادة )Tools and Symbols in Child Development( م�شتلة من:
 The Collected Works of Lev Semyonovich Vygotsky، Volume 1 : Problem of General Psychology including the volume Thinking:
.and Speech، Edited by: Robert W. Rieber and Aaron S. Carton، Plenum Press New York، 1987

وقد ترجمت خ�شي�شًا لـ »ر�ؤى تربوية«.
S→R( stimulus and response :)S-R(: 1( املثري وال�شتجابة.

2 كولر: )فولفغانغ كولر( اأحد رواد علم نف�س اجل�شتالت )Gestalt psycholog( الذي يركز على درا�شة ال�شلوك والإدراك بو�شفهما وحدة متكاملة )املرتجم(.

من م�شاق تاأ�شي�شي يف الدراما التكونية.


	Ro'a-Art 01
	Ro'a-Art 02
	Ro'a-Art 03
	Ro'a-Art 04
	Ro'a-Art 06
	Ro'a-Art 07
	Ro'a-Art 08
	Ro'a-Art 09
	Ro'a-Art 10
	Ro'a-Art 11
	Ro'a-Art 12
	Ro'a-Art 13
	Ro'a-Art 14
	Ro'a-Art 15
	Ro'a-Art 16
	Ro'a-Art 17
	Ro'a-Art 18
	Ro'a-Art 19
	Ro'a-Art 20
	Ro'a-Art 21
	Ro'a-Art 22
	Ro'a-Art 23
	Ro'a-Art 24
	Ro'a-Art 25
	Ro'a-Art 26
	Ro'a-Art 27
	Ro'a-Art 28

