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نوم جومسكي ()Noam Chomsky
بين الفمسفة والسياسة

أ.د .حازم سميمان الناصر

جامعة بغداد _ كمية التربية ابن الهيثم
ممخص البحث

يعد نوم جومسكي من اعالم الفكر في العصر الحديث وهو من الفالسفة وعمماء النفس البارزين فيي ناايية

القرن العشرين وبداية القيرن الحيادو والعشيرين  ،تيارر بالفمسيفة العقالنيية التيي سيادت القيرن السيابا عشير واعتبير فيي
هييذا الفتيرة واحييداي ميين بييين الي

عييالم صيينعوا حيييارة القييرن العشيرين مهتمامييو بالمسييانيات وعمييم اليينفس وفمسييفة الم يية

العقل والسياسة وهو صاحب نظرية النحو التوليدو  ،وليو عيدة مؤلفيات مامية منايا ن البنيو النحويية  ،معرفية الم ية ،

وعمارة الم ة  ،حقيو اننسياني والسياسية الجارجيية انمريكيية  ،انرهياب اليدولي  ،ردع الديمقراطيية  ،مياذا يرييد العيم
سام  ،تيثرر بالفمسيفة العقميية ون سييما بالفيمسيو

الفرنسيي ديكيارت ويتيي ذليا فيي المحاييرة انوليو التيي تبيين لنيا

محاولتييو لتقييويم انسيياامات السييابقة فييي د ارسيية عالقيية العقييل بطبيعيية الم يية لييذلا نجييد فمسييفتو التحميمييية تتي ي عبيير
ِ
تنقالتو التدريجية في عالم الفكر ال ربي الحديث والمعاصر اما الجانب السياسي عندا فانتصر عمو الجانب الفمسفي
والنفسييي واشييتار فيييو واصييب معروفياي فييي انوسيياط العالمييية كسياسييي محنييا ميين الطي ارز انول حيييث امتييازت كتاباتييو
السياسية بالبساطة والساولة والسالسية فييالي عين طابعايا الصيحفي الممييز باليذكاء لقدرتيو عميو الماجية وسياجر مين

الوقت نفسو تجاا الحكونات انمريكية المتعاقبة والتي عاصرها منذ الحرب العالمية الرانية وحتو انن – وعمو اليرمم

من انو مفكر وفيمسو

امريكي إن انو ييرفض كيل سياسيياتاا الجارجيية  ،ويمقيت كيل ميا تقيوم بيو مين تزيي

لمحقيا

عبيير التيياريم  ،مييا هييذا فييان جومسييكي ياييودو ون ينكيير ياوديتييو وهييو مرييل ياييود كييل العييالم – صييايوني ن يتب ي أر ميين
صايونيتو وهذا ما يتي فعالي في مدحو العمني لما يسميو بي ( جوهرة الفكرة الصايونية).

حياته ومؤلفاته :
اوال:
ُ

ول ييد افي يرام ن ييوم جومس ييكي

()1

(Chomsky

 )Noamف ييي  7ديس ييمبر  1998ف ييي مدين يية

فيالدليفي ييا التابع يية لوني يية بنس ييمفانيا انمريكي يية  ،وه ييو م يين اص ييل يا ييودو  ،ت ييثرر بالد ارس ييات الفمس ييفية
ونسيييما فييي مدرسيية التقميييد الفمسييفي ماتمياي بجانييب المسييانيات وفمسييفة التحمييل  ،لييذلا يعييد جومسييكي
عمييم ميين اعييالم الفكيير فييي العصيير الحييديث  ،وهييو ميين الفالسييفة البييارزين فييي نااييية القييرن العش يرين

وبداية القرن الحادو والعشرين متيثر اير بالفمسيفة العقالنيية التيي سيادت القيرن السيابا عشير واعتبير فيي

هييذا الفت يرة واحييداي ميين بييين ال ي

عييالم صيينعوا حيييارة القييرن العش يرين مهتمامييو بالمسييانيات  ،وعمييم

النفس  ،وفمسفة الم ة وفمسفة العقل والسياسة والعقل( ،)9ليذلا نجيد ان جومسيكي ركيز اهتماميو عميو
هذا الجوانب الحيوية فابدع فياا واصب صاحب نظرية النحو التوليدو التي تعد من أهيم مسياهماتو

فييي مجييال الم ويييات النظرييية فييي القييرن العش يرين  ،وعميييو نييال شييارة واسييعة فييي انوسيياط العممييية
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والسياسييية لمكانتييو الممي يزة  ،ففييي اسييتطالع لفارسيية الفنييون واننسييانيات مييا بييين  1981و، 1999

ذكر اسم جومسكي كمرجا اكرر من او شجص آجر حي  ،وكرامن شجص عمو انطال .

كييذلا اسييام فييي اشييعال ش ي اررة الرييورة اندراكييية فييي عمييم اليينفس ميين جييالل مراجعتييو لكتيياب

(الس ييموا الم ييوو)

()3

لمع ييالم الش يياير ب

س ييكينير(  )Skinneroوال ييذو تح ييد المقارب يية الس ييموكية

لد ارس يية العق ييل والم يية والت ييي كان ييت س ييا دة ف ييي الجمس ييينات وه ييذا ب ييدروا مي يا أر يير عم ييو فمس ييفة الم يية
والعقل( ،)4ويعود اليو كذلا فيل تاسيس ما يعر اليوم بي ( تراتب جومسكي) وهي تصني

الشكمية حسب قدرتاا التوليدية ن ومن مؤلفاتو المامة.

لم ات

اوالً في المغويات  :له اكثر من خمسة وعشرون مؤلفاً أهمها :

 الم يية والعقييل( ،)5وهييو عبييارة عيين رييالث محاييرات القاهييا فييي جامعيية كاليفورنيييا  ،كييانون الريياني ، 1967وهذا الكتاب من نرجمة الدكتور سممان داود الواسطي.

 البنييو النحوييية  ،وهييذا الكتيياب يييؤرخ لنييا ظاييور النظرييية التوليدييية التحويمييية عييام  1957بييل يعييدالدستور انول لاذا النظريية التيي أحيدرت ريورة فيي الد ارسية الم ويية فيي امريكيا دواليو حيد أقيل فيي
اوربا  ،وهذا الكتاب من ترجمة الدكتور يؤيل يوس

 -وجوا النظرية النحوية 1965ن

عزيز.

 معرفة الم ة ن طبيعتاا  ،منشثها واستجداماا . 1986 -عمارة الم ة 9111

 في الطبيعة والم ة 9111 -آفا جديدة في دراسة الم ة والعقل .9119

ثاني ااً  :فااي السياسااة ولااه مااا ي ااارئ المابااة كتااائ ا مبهااا متاارجم الاال المغااة العربيااة

وأهمها:

 حقو اننسان والسياسة الجارجية انمريكية 1991 انرهاب الدولي  ،انسطورة والواقا 1991 ردع الديمقراطية 1999 -صناعة انذعان

 تواريم انشقا 1997 -يبط الرعاع 1997

 -سنة  511ال زو مستمر 1997
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 ماذا يريد العم سام 1998 -اعاقة الديمقراطية 1998

 قو وآفا  ،تثمالت في الطبيعة اننسانية والنظام انجتماعي 1998 النزعة اننسانية العسكرية الجديدة 9111 -الصدمة 9119

 القوة انرهاب  ،جذورها في الرقافة انمريكية 9113 -الدولة المارقة في الشؤون الدولية 9113

 الحادو عشر من ايمول  ،انرهاب وانرهاب المياد 9113 -الحرب انمريكية عمو الع ار ما آجرون 9113

 قيم مشوهة  ،حرب امريكا يد انرهاب 91113 -الايمنة ام البقاء 9115

 ارهاب القراصنة دوارهاب انباطرة 9115 اوهام الشر انوسط 9116 طموحات امبريالية 9116 -مدجالت 9117

 -الدولة الفاشمة 9117

 النظام العالمي القديم والجديد 9117 -اشياء لن تسما باا ابداي 9111

 -امريكا ما نقولو نحن نمشي 9111

 مزة في ازمة  ،تامالت في الحرب انس ار يمية الفمسطين9111ول ييو اآ

مجتم

المق ييانت والمق ييابالت التمفزيوني يية والمحايي يرات ف ييي اكب يير الجامع ييات العالمي يية وف ييي

بمدان العالم ال ربي والعربي.

ثانياً  " :فمسفته "

كمييا هييو معييرو

لمماتمييين بشييثن الفمسييفة  ،ان الفمسييفة اساسيياا ومرتكزهييا العقييل والمنطي ،

وهييو مييا ارتكييز عميييو جومسييكي متييثر اير بالد ارسييات الفمسييفية  ،معتمييداي بالدرجيية انسيياس عمييو فمسييفة

التحميييل  ،متييثر اير بالفيمسييو
الذو يتثل

الفرنسييي د رينيييو ديكييارتد

()6

وهييذا مييا يتيي فييي كتابييو الم يية والعقييل(.)7

من فصول رالرة  ،هي نسم موسَّيعة لرالرية محاييرات القاهيا فيي جامعية كاليفورنييا فيي

كييانون الريياني ميين عييام  1967وكمييا بيننييا سييابقاي  ،يتي ي لنييا اريير ديكييارت فييي المحاي يرة انولييو ،
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ِ
محاولتو لتقيويم انسياامات السيابقة فيي د ارسية عالقية العقيل بطبعيية الم ية د ارسية مبنيية
التي تبين لنا
عمو البحث والتثمل.

من هذا المنطم نجد ان جومسكي  ،بدأ محايرتو انولو في هذا الكتاب بالسؤال الفمسفي

عنييدما ذكيير فييي بداييية حديرييو وقييال ن(انييي اركييز امهتمييام عمييو السيؤال امتييي ن مالييذو يمكيين لد ارسيية

الم يية أن تس ييام ب ييو ف ييي فامن ييا لمطبيع يية البشي يرية)( ،)8فنج ييد فمس ييفتو التحميمي يية تنيي ي عب يير تنقالت ييو
التدريجية في عالم الفكر ال ربي الحديث والمعاصر  ،فاعتبر الفكير ال ربيي الحيديث اقيل وعيياي لذاتيو
واقل ف وية من عصرنا وبالتالي فثن طبيعة الم ية والجوانيب التيي تعكيس فيايا الم ية العممييات العقميية

البشيرية أو فييي صيييامتاا لمجيير الفكيير وشجصيييتو تشييكل المييادة انساسييية لتييثمالت العمميياء والايواة

والموهوبين ووجاات النظر المجتمفة بكل تشعباتاا من وجاات نظر مجتمفة وجمفيات فكرية واسعة ،

ربمييا اتيييحت بشييكل اكريير فييي الق يرنين التاسييا عشيير والعش يرين كييان ميين ابييرز نتا جاييا مييا يجييص
المحيياونت المرتبكيية – لعمييم الم يية والفمسييفة وعمييم اليينفس التييي أدت لالنفصييال بعييياا عيين الييبعض
انجر من جاة وظاور مشاكل الم ة والعقل الكالسيكية مين جاية اجير ( ،)9ان تجصصيو انساسيي
هيو عميم الم ويييات ذليا العمييم اليذو أبيدع فيييو وأصيب ميين اكبير المنظيرين بييو فيي العييالم ويقتيبس منييو
أصحاب العمم والمعرفة في بمدان العيالم  ،ون سييما فيميا يجيص النظريية التوليديية التحويميية فيي عميم

اليينفس عييام  ، 1957الت ييي ارتبطييت بظا ييور كتيياب جومس ييكي (البنييو النحوي يية
)Structures

()11

Syntasticstro

والذو تكمن أهمية بثنو يعد الدستور انول لمنظرية التي جاء باا جومسكي(.)11

تما النظرية التي اسست الركا ز الحقيقة لمدراسات الم ويية فيي امريكيا وامتيدت بجيذورها اليو

اوربا لتقدم لنا مفاهيم ل وية جديدة مناا أن نظام القواعدن (كما يسميو جومسكي في بعض انحيان)
هو قدرة الميرء عميو انسيتعمال ميير المحيدود لوسيا ل محيدودة وامهتميام بالصيفات العامية المشيتركة

في الم ات بدني من التثكيد عمو الفرو بين الم ات كما تفعل المدرسة البنيوية ،التي تؤمن بالنظرية
الم وية العامة  ،فيالي عن اهتماماا بالقدرة العقمية التي تكمن وراء الكالم  ،والتي يسمياا جومسكي
 ،د بالقدرة ( ،)19()Competenceوالتي يميزها عن المظار الجارجي لمكالم او ما يمكن ان يستفيد
من ييو اننس ييان عمميي ياي م يين ه ييذا الق ييدرة الم وي يية الت ييي س ييماها باننج يياز  ،ومنا ييا يري ييد ان يق ييول لن ييا ان

القدرةندهي مجموعة قواعد (عقميية) يسيتطيا الميرء بايا أن ينيتج عيدداي ميير محيدود مين الجميلد ليذلا
فان ييو يح يياول ان يبن ييي نموذج ييو الم ييوو عم ييو ه ييذا انس يياس

()13

 ،ال ييرض ال ييذو يا ييد

م يين و ار ييو

جومسييكي هنييا  ،هييو ان يجعييل ميين نظييام القواعييد فييي نظريتييو مجموعيية ق يوانين وايييحة تولييد جم يالي
قواعدييية واعطاهييا صييفة الويييوح نعتقييادا أن تطبي ي هييذا القواعييد يجييب أن يكييون آلي ياي حالاييا حييال
العمميات الريايية التي يمكن لمجااز القيام باا ون تحتاج لتفسيرات اننسيان  ،وهيو ييدرا تمامياي ان
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هذا القواعد تستنتج باليرورة من حصيمة ل وية محدودة تعكس حصييمة ل ويية اجير نحيدود لايا ،

او اناييا ن تصي عمييو الحصيييمة المحييدودة التييي اسييتنتجت مناييا وانمييا تصي عمييو الحصيييمة الم وييية
باجمعاا في الم ة المعينية  ،وبالتيالي تكيون هيذا النظريية شياناا شيثن النظريية المسيتجدمة فيي العميوم

انجر اآن(.)14

ونذهب الو ما ذهب اليو مترجم كتاب البنو النحوية( ،)15من ان جومسكي لم يقدم لنا سو

عدد قميل من قواعد استمدها من اننكميزيية يمكين ان تسياهم بيل سياهمت فيي بنياء نظيام شيامل لايذا

والم ة والم ات انجر .

وهنييا نبييد ان نقييول حقيقيية مفادهييا  ،ان هييذا المدرسيية التييي تبناهييا جومسييكي تطييورت بشييكل

س يريا وحمييت محييل المدرسيية البنيوييية فييي د ارسيية الم يية  ،وبم ييت قم يت نيييوجاا وتطورهييا حييين نشيير

جومسكي كتابو (جوانب من نظرية النحو()16عام  1965والتي اصبحت اهم نظرية ل ويية فيي الربيا

انجير من القرن العشرين والذو يتيي فيايا كيي

اعتميدت النظريية الم ويية التيي طورهيا جومسيكي

عمييو نظريييات ل وييية طييورت فييي العييالم ال ربييي ونسيييما فييي امريكييا واشييارها البنيوييية التييي اسييتجدمت

اسموب التحميل الو المكونات المباشرة وعمو النحو التقميدو وبعض النظريات المنطقية(.)14

ان الذو أتو بو جومسكي كان لو ار اير بال اي في الدراسات الم وية المعاصرة نسيما في آ ار و

ذات الطييابا الفمسييفي والسيييكولوجي في يالي عيين اسييتعمالو التعييابير الفنييية المتجصصيية جييداي والتييي ن
يفاماا إن اصحاب التجصص اليدقي  ،فنجيدا يثجيذ بتقسييم العيالم السويسيرو (فردنيانيد دو سوسيير
(، )Ferdinand de Saussuare

)1916-

()18

الم ية اليو ل ية وكيالم  ،حييث نجيد أن نظريية

سوسييير تكميين فييي التمييييز بييين مفاييومين او مظايرين لم يية دعييا احييدهما ( )Langueوهييو مييا يمكيين
ترجمتييوب بتعبييير (الم يية) أو المسييان بالم يية العربييية ودعيياء انجيير ( )Paroleوهييو مييا يمكيين ان نسييميو
الكالم أو الحديث( ،)19فكان الكالم عندا ل ة يستعمماا النياس فيي المجتميا الواحيد  ،وهيو بيالطبا ميا
يجتم

من شجص آجر.

عمييو الييرمم ميين وجييود روابييط ل وييية وسييموكية عاميية ت يربط بينامييا قواعييد لتجعييل منامييا ل يية

واحدة مفاومو لمجميا وهذا حال الم ة عندا حييث اعتبرهيا ظياهرة اجتماعيية موحيدة لمجتميا معيين ،

والتييي يمكيين عيين طري ي د ارسيية النميياذج الكالمي يية الصييادرة عيين اف يراد ذلييا المجتمييا الوصييول ال ييو

القواعد والعوامل المشتركة التي تجعل مناا ل ة مشتركة بين جميا افراد المجتما المذكور(.)91

لقد أجذ جومسكي هيذين المفايومين وطورهميا ووجااميا وجاية جاصية أريارت تسياؤنت كرييرة

ودفعييت بالبحييث الم ييوو إلييو آفييا جديييدة  ،وذلييا عنييدما قييام بتقسيييماا إلييو ل يية وكييالم واطم ي عمييو

الظيياهرة انولييو تعبييير ( )Compentenceوعمييو الرانييية تعبي ير ( ،)18()performanceوهنييا قصييد
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جومسكي بالم ة  ،هي القدرة التي تتكون لد كل فيرد مين افيراد مجتميا معيين والتيي تمكنيو بيالتعبير

عما يريد بجمل جديدة ربما لم يسمعاا من قبل ويسمو هذا القدرة بالمعرفة الم ويةد ويعتقد جومسكي
ان أهييم معوقييات هييذا القييدرة تكميين فييي معرفيية الفييرد بالقواعييد الص يرفية النحوييية التييي ت يربط المفييردات

بعيياا بيبعض فييي الجممية فييالي عين معرفية مجموعيية اجير ميين القواعيد اطمي عمياييا اسيم القواعييد

التحويمية(.)99

أميا التعبييير الريياني او (الكييالم) فيقصيد بييو تمييا انصيوات الم ويية التييي ينطقاييا الفييرد بالفعييل

والتي قد ن تكون صورة صحيحة لم ة نن فياا الكرير من التردد والتكيرار والتوقي
التي تحكم الكالم الفعمي(.)93

الم وية ةالجمل المبعررة ا بحسب حكم الظرو

ومجالفية القواعيد

م ييا ك ييل م ييا تق ييدم نج ييد ان جومس ييكي يف يير ب ييين الم يية والك ييالم وه ييذا م ييا نوي ييحوب بالج ييدول
امتي()94ن
الكالم

المغة

 -عمل

 -حدود هذا العمل.

 -سموا

 -معايير هذا السموا.

 -نشاط

 -قواعد هذا النشاط.

 -حركة

 -نظام هذا الحركة.

 -يحس بالسما نطقاي وبالبصر كتابة

 تفاييم بثلتامييل فييي الكييالم فالييذو نقولييو أو نكتبييو كييالموالذو نحس بو هو الم ة.

 -هو المنطو هو المكتوب

 -الموص ييوفة ف ييي كت ييب القواع ييد وفق ييو الم يية والمعج ييم

 -قد يحدث ان يكون عمالي فردياي.

 -ن تكون إن اجتماعية

ونحوها.

وييير جومسييكي أن ليييس ميين وظيفيية عييالم الم يية النظيير الييو ظيياهرة الم يية او الكييالم الييذو
يقولييو انفيراد وأنمييا عميييو ان يسييتنبط القواعييد التييي تكي سيون اسيياس الم يية والتييي ليييس ميين اليييرورو ان
يتقيييد الفييرد باييا دا م ياي فييي كالمييو وأنمييا اذا اريييد لتمييا القواعييد ان تكييون ذات قيميية فعمييية فيج يب أن
ت طي ييي الم ي يية بثكمماي ييا في ي يالي عي يين توليي ييد أو جم ي ي حميي ييا الجمي ييل الصي ييحيحة في ييي ل ي يية معيني يية دون

استرناء(.)95
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فيي يالي ع يين ذل ييا يعتق ييد جومس ييكي ان ظ يياهر الم يية يمك يين ان يك ييون ج ييداعاي اذا نظرن ييا ال ييو

المعنو الذو يؤديو  ،فمن الممكن أن تتشابو عندا جممتان تشابااي تماماي من حيث المظار اوالتركيب

الجارجي بينما تجتمفان جذرياي في المعنو كما في الجممتين انتيتين مرالين
 صراخ المجرم لم يؤرر في الناس. -عقاب المجرم لم يؤرر في الناس.

فالجممتان من حيث الشكل الجارجي متشاباتان تماماي  ،ونحن تعرباميا فعيالي بينفس الطريقية تمامياي ن
ففييي الجمميية انولييو د صيراخ المجييرمد ميييا وميييا اليي ِيو  ،والميييا مبتييدأ كمييا هييو الحييال فييي
دعقاب المجرمد في الجممة الرانية وجبر كيل مناميا الجممية الفعميية ليم ييؤرر فيي النياس ففيي الجممتيين
عالقيية المفييردات ببعييياا بييبعض متشيياباة وكييذلا عالقيية الجييز ين الر يسييين او المبتييدأ والجبيير مييا

ذلييا فالمعنيييان يجتمفييان اجتالف ياي جييذرياي .فيياذا نظرنييا الييو معنييو الجمميية انولييو فامييا ان المجييرم هييو
الييذو صييرخ او هييو الفاعييل الحقيقييي لفعييل الص يراخ أمييا الجمميية الرانييية فييان المجييرم هييو المفعييول بييو
لفعل العقاب نن العقاب نزل بو(.)96

كييذلا وجييد جومسييكي ان هنالييا كري ي اير ميين الجمييل التييي تحمييل معنييينن -مجتمفتييين ن يميييز الشييكل

الجارجي بيناما فالجممة انتية مرالي ن
كان عقاب زيد صارماي

مييير وايييحة جييارج السيييا  ،فمسيينا نييدرو ان كييان زيييد هييو الييذو عاقييب انسيياناي أجيير ام ان

انساناي آجر هو الذو عاقب زيداي(.)97

لقييد دعييت هييذا الجمييل وامرالاييا جومسييكي نن يقييول بييثن لكييل معنييو ظيياهرة أو جرجييي وهييو

الذو يقال فعالي مبنو باطنياي عميقاي وهو الذو تكون العالقات المعنوية وايحة فيو وهذا ما نجدا في
الجممتييين السييابقتين حيييث يجتم ي

الجممة انولو تتال
 -المجرم صرخ

المبنييو البيياطني العمي ي لكييل منامييا عيين اآجيير وعميييو نجييد ان

من المبنين العميقين انتيين()98ن

 -الصراخ لم يؤرر في الناس.

بينما المبنيان العميقان لمجممة الرانية يمكن ان يكونان
 -بعيام عاقب المجرم.

 -العقاب لم يؤرر في الناس.

وهكيذا تسياعد انبنيية العميقية عميو توييي عالقيات المعياني بيين مكونيات الجممية  ،اميا اليذو يينظم
العالقيية بييين المبنييو العمي ي والمبنييو الجييارجي الظيياهر فاييو تمييا القواعييد التييي تطب ي عمييو انولييو

300

العدد 502

مجلة األستاذ

المجلد األول  5002م  0121هـ

فتحولاا الو الرانية وقد اطم عمو هذا القواعد اسيم القواعيد التحويميية( ،)99والتيي اصيبحت مجموعية

القواعييد الص يرفية النحوييية الصييوتية المعنوييية التييي اطمييا باييا جومسييكي تسييمو القواعييد التحويمييية ،
بعييدها نصييل الييو نظرييية الجمي او انبتكييار والتييي تمرمييت  ،بعييودة جومسييكي الييو الم ييويين التقميييدين

الذو اهممام اسالفو المباشيرون وادجاليو لعنصير المعنيو فيي اسيتنباط القواعيد الم ويية منياقض تمامياي

لما فعمو أنصار المدرسة الوصفية التشكيمية التي سبقتو والتي استبعدت المعنو استبعاداي كامالي عمو

اساس أنو ليس من اجتصاص اهل الم ة  ،وقولو بنظرية الجم او انبتكيار التيي كانيت بمرابية ريورة

كامميية عمييو انصييار تمييا المدرسيية الييذين كييانوا ينييادون بييثن الم يية طفيالي كييان أم ارشييداي يبييدأ بييتعمم تمييا

الم ة وذهنو صفحة بيياء ينقش عمياا النماذج الم وية التيي يتعممايا  ،وعنيد الحاجية يمجيث اليو ذليا
المجزون ويجتار النماذج التي تناسبو( ،)31ولعل هذا ميا قاليت بيو المدرسية التجريبيية اننجميزيية وفيي

مقدمتام الفيمسو
ولم يكت

جون لوا(.)31

جومسكي بدحض تما المزاعم واربيات نظريتيو القا مية ان الطفيل يكتسيب ل ية انم

عين وعييي وادراا حتيو فييي سين مبكيرة جيداي وانييو حالميا يسييتوعب القواعيد المجتمفيية التيي تعتمييد عمياييا

الم يية تتكييون عن ييد القييدرة عم ييو الجم ي  ،او عم ييو تركيييب الجمييل المجتمف يية التييي يري ييدها فييي الوق ييت
والظرو

المناسبين دون ان يكون سما او حفظ تما الجمل(.)39

نعم لقيد ذهيب جومسيكي أبعيد مين ذليا عنيدما قيال ان الطفيل ن يوليد وذهنيو صيفحة بييياء

بييل يولييد ولديييو قييدرة فطريية عمييو تعمييم او ل يية ميين ل ييات العييالم  ،واعتبيير تمييا القييدرة الفطرييية لمطفييل
الوليد مؤلفة من معرفة مسبقة لمقواعد العامة التي تقيوم عميو اساسياا جمييا ل يات العيالم  ،وأن ذليا

الطفيل فييالي عين اكتسيابو الم يية عين طريي السيماع والمحاكياة والحفييظ فانيو يحياول ان يصينعاا فييي

قوالييب عاميية لجميييا الم ييات التييي ولييد باييا  ،فاييو ن يكييون عنص ي ار سييمبياي بييل ايجابي ياي جييداس يسييتعمل
محاكات عقمية ارناء اكتسابو الم ة(.)33

وهكذا يكون جومسكي قد عميل عميو احيياء القواعيد العامية او الواحيدة لجمييا الم يات  ،تميا

النظرية التي ناد باا انمري القدماء من قبل كما ناد بايا سوسيير ان إنيو ليم يتيرا هيذا المسيثلة

مجرد نظرية ها مة كما انو لم يمجث الو المنط كما فعل القدماء ( )34بل حاول ان يتوصيل إليو تميا
القواعد الم وية العامة التي تحكم الم ات جميعاي واهتيد بالفعيل بعيياا واعتير جمييا عممياء الم ية
لو بذلا كما قام بعض انصارا باتمام ما بدأا في هذا المجال(.)35

ثالثا :سياسته :

عمييو الييرمم ميين أن كتاباتي ِيو الم وييية التييي تتسييم بييالعم والصييعوبة والتحميييل الفمسييفي لمسييتويات الم يية
وعممييو العقم ييي  ،ف ييثن كتابات ييو السياس ييية امت ييازت بالبسيياطة والس يياولة والسالس يية فيي يالي ع يين طابعا ييا
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الصييحفي المميييز بالييذكاء لقدرتييو عمييو ربطاييا بامحييداث  ،ون م اربيية فييي ذلييا إذا مييا عرفنييا أنييو كتييب
اول مقانتييو السياسييية عييام  1939عنييدما كييان فييي العاش يرة ميين عم يرا بعييد أن سييقطت برشييمونة فييي

الحرب امهمية انسبانية  ،وكتب محد اير مين انتشيار الفاشيية فيي اوربيا  ،ومنيذ ذليا الوقيت يكتيب فيي

شييؤون السياسيية متابع ياي تط يورات السياسيية انمريكييية الجارجييية( ، )36واصييب فيمييا بعييد معروف ياي عمييو
نظا واسا في العالم أجما عمو أنو ناشط سياسي يمتاز بثنتقادا الدا م لمسياسة الجارجية انمريكية
والحكومي ييات انجي يير  ،ومالب ي ياي مي ييا يص ي ي

نفسي ييو بان ي يو اشي ييتراكي تحي ييررو متعييياط

مي ييا التيي ييامنية

الالسمطوية  ،وهو عيو في نقابة عمال العالم الصناعيين وكري اير ما يعد من أهم المنظريين لمنجاح

اليسارو في السياسة انمريكية.

فيالي عن ذلا فاو مفكر حر وناقد شديد الماجة وسياجر فيي الوقيت نفسيو تجياا الحكوميات

انمريكية المتعاقبة والتي عاصرها منذ الحرب العالمية الرانية  ،حيث بيدأت امريكيا تفيرض سييطرتاا
ياء بثف انسييتان والع ي ار
عمييو العييالم بشييتو الوسييا ل وترتكتييب فيييا شييتو ميين احييتالل فيتنييام وانتاي ي
فيي يالي ع يين مواقفا ييا انج يير م يين سياس ييتاا تج يياا ايي يران والتفس ييير انجتم يياعي والعولم يية  ،ومس ييتقبل
الديمقراطي يية  ،والح ييزب الواح ييد ف ييي امريك ييا والطبيع يية اننس ييانية  ،ومواقفا ييا تج يياا حميفا ييا الس ييتراتيجي
اس ار يل  ،وبنظرة سياسيية فاحصية يؤييد جومسيكي العولمية ولكنيو يفير بيين العولمية المطروحية انن
والتي ير أنايا وسييمة انمنيياء لنايب الفقيراء والعولمية التيي تصينا حقيو النياس اليذين هيم مين لحيم

ودم عمو رأس اولوياتاا(.)37

عم ييو ال ييرمم م يين أن جومس ييكي  ،مفك يير وفيمس ييو

الجارجية  ،بل هو يمقت ما تقوم بو من تزي
الحقييا

لمحقا

امريك ييي إن إن ييو يي يرفض ك ييل سياس ييياتاا

عبر التاريم  ،ون سييما عنيدما تصيطدم هيذا

مييا مصييالحاا ومصييال حميفتاييا اس ي ار يل والمتييان ن تمزمييان بيياو قييانون يجييال

مصييالحاما

حتييو لييو كييان هييذا القييانون انسيياني ومييدعوم عالمي ياي لييذلا هييو دا ييم الحييديث عيين انرهيياب انمريكييي
وانس ار يمي

()38

.

وكما هو معرو

فان جومسكي كيان مين اشيد معارييي فيرض الحصيار عميو العي ار آبيان

فت يرة التسييعينيات  ،في يالي عيين موقفييو ال يرافض لمحييرب عمييو الع ي ار  ،لييذلا ن نسييت رب عنييدما نجييدا
ي ييدين بش ييدة الاج ييوم انمريك ييي عم ييو مدين يية الفموج يية  ،ويح يياول ان يفيي ي انس يياليب والجي ي ار م الت ييي

اقترفتاا امريكا في مدينة الفموجة العراقية(.)39

ونجييد جومسييكي ميرة يؤيييد سياسيية امريكييا تجيياا اييران ون سيييما فيمييا يجييص الطاقيية النووييية ،

فاو يواف تثييد كسينجر لحصول اي ارن عمو الطاقة النووية عنيدما كانيت جاييعة نمريكيا فيي عايد
الشاا  ،والرفض الحالي لمفكرة والذو بررا كسينجر ذاتو بان انيرانييون كيانوا دولية حميفية ( ،)41لعميو
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موقي ي يب ييين لن ييا تن يياقض آراء جومس ييكي ف ييي ه ييذا المج ييال وه ييذا م ييا نج ييداب ف ييي موقف ييو م يين القي ييية
الفمسطينية فاو مناصر دا ماي لاذا القيية لكننا نجد تناقياي آجر في هذا المواق سنبينو نحقاي..
عندما نتحدث عن الجانب السياسي عند جومسكي ن نستطيا ان نتجاوز تما الرسالة التيي

كتباييا جمييال الييدين حمييدان فييي قسييم الفمسييفة جامعيية انسييكندرية لنيييل شيياادة الماجسييتير عيين ن يوم

جومسييكي وموقفييو النقييدو ميين الفكيير الصييايوني  ،د ارسيية فييي فمسييفة السياسيية()37عييام 9111
والتي جاءت في اممب فصيولاا عين موقي

()41

،

جومسيكي مين انيديولوجيية الصيايونية وعالقية اسي ار يل

بامريكييا في يالي عيين انرهيياب انمريكييي فييي منطقيية الشيير انوسييط

()49

ومامييا حيياول جومسييكي ميين

الحييديث عيين اس ي ار يل إم انييو يحيياول ان يفصييل ب يين مييا يسييميو ( جييوهر الفك يرة الصييايونية) وبييين

الممارسييات الفعمييية اليومييية ونم اربيية فييي ذلييا إذا عرفنييا ان جومسييكي هيياجر الييو اس ي ار يل واميييو

سييعيداي بثحييد الكيبييوتزات عش يرة اشييار  ،رييم هجرهييا عا ييداي إلييو الونيييات المتحييددة انمريكييية وانقمييب

عمو المشروع الصايوني والسياسات انس ار يمية وممارساتاا انرهابية  ،فان الياود يبادلونو نقداي بنقد

 ،بل وصفوا بانو ياودو كارا لنفسيو  ،ووصيفو بعييام بانيو كيارا لالسي ار يمين مناصي اير لمفمسيطينين ،
لكننا منثجذ بكل هذا مثجذ الجيد  ،اذا عرفنيا ان جومسيكي يايودو ون ينكير ياوديت ِيو وهيو مريل يايود

كل العالم – صايوني ن يتب أر من صايونيتو وهذا ما يتيي فعيالي فيي مدح ِيو العمنيي لميا نسيميو كميا
ذكرنييا سييابقاي بيي( جييوهر الفكيرة الصييايونية)  ،رييم يحيياول أن يجفي

ميين لاجيية اقوالييو عنييدما يعميين بثنييو

يؤمن بثن اصحاب انرض الحقيقييين هيم كيل مين الفمسيطيين ومجموعية اليايود اليذين كيانوا يعيشيون

عمييو انرض نفسيياا  ،قبييل طوفييان الاجيرات الياودييية الييو فمسييطين فييالي عيين حممييو الييدا م بمجتمييا

اشييتراكي رنييا ي الاوييية عمييو ارض فمسييطين وكمييا تقيراب انمييم المتحييدة ومجمييس انميين يعنييي كمييا تقيراب
الونيييات المتحييدة انمريكييية والتييي هييي جادميية وعميم ية وتابعيية مس ي ار يل وهييذا حقيقيية يجسييدها المييال
ير يمي والنفييوذ الياييودو فييي الق يرار انمريكييي  ،وبالتييالي تتي ي لنييا المالم ي انساسييية لسياسيية
انسي ا
جومسكي وموقفو من اس ار يل وهو موق

نيدركو ان المتجصصين واليالعين في السياسة وهو ميا

ادرك ييو كاتبني ييا جم ييال اليييدين حم ييدان الي ييذو ل ييم ينسيييا وراء افك ييار وآراء جومس ييكي السياس ييية ويبيييين
تناقياتو المتعددة في هذا المجال ولعل آجرهيا رفييو لقيرار الجمعيية العامية لالميم المتحيدة  ،واليذو
كان يساوو بين الصاوينية والعنصرية ولعل هذا ما ساعد عمو قيام الجمعية العامة بال اء قرارها.
عمو الرمم من كل ما تقدم يقر جومسكي بثن امريكا هيي العيا

الحقيقيي مو تسيوية عميو

الييرمم ميين حييديراا عيين التسييوية نكريير ميين رالرييين عامياي بييين انسي ار ميين والفمسييطينين وهييذا مييا تفعمييو
يد ديمقراطيات الربيا العربي رمم اداعا اا بثناا الراعية والداعمة لاذا الربيا لكي تفرض سيطرتاا
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عمو هذا البمدان بحجة تحقيي انسيتقرار وكيل ميا يايدد مصيالحاا يعتبير حالية ميير مسيتقرة ونيكيون

انستقرار الو بحتاللاا لاذا البمد أو ذاا.

وهي ييذا مي ييا دفي ييا جومسي ييكي لمقي ييول بي ييثن امريكي ييا وحمفاؤهي ييا سي يييفعمون او شي يييء لمني ييا تطبي ي ي

الديمقراطييية الحقيقييية فييي العييالم العربييي ذلييا وسييبب أن اممبييية سييكان هييذا المنطقيية تعتبيير الونيييات
المتحدة هي المادد الحقيقي لمصال الشعوب فيالي عن النسبة المعارية لاا مرتفعة لم اية(.)43

اجيي اير نبييد أن نقييول الحقيقيية التييي مفادهييا ان نييوم جومسييكي انتصيير عميييو الجانييب السياسييي
ِ
فثبعدا عن شار ِ
ابداعاتو في النحو التحويمي التولييدو ون سييما فيي الربيا انجيير
تو في فمسفة الم ة و
س
ميين القييرن العشيرين  ،فثصييبحت محايي ارتو فييي الجامعييات العالمييية تصييب فييي الجانييب السياسييي ون

سييما فيميا يتعمي بالسياسية انمريكيية الجارجيية ودعمايا لررهياب اليدولي  ،وسياسيية حميفتايا انبديية
اسي ي ار يل  ،تم ييا المحايي يرات الت ييي يحي ييرها آن

الطمب يية والت ييي ن يس ييتوعبام المك ييان فيس ييتمتعون

لمحاي يراتو عبيير شاشييات كبي يرة فييي سيياحة الجامعيية  ،س يواء كانييت هييذا المحاي يرات فييي الجامعييات

ال ربية او العربية  ،فيالي عن ذلا نجيد أن مؤلفاتيو السياسيية أييعا

ميا أنتجيو فيي فمسيفة الم ية ،

والتي من جاللايا عرفيو العيالم والتيي بيث فيايا مواقفيو السياسيية تجياا القييايا المصييرية فيي العيالم ،

وكييان فيا ييا مناصي ي اير لرم ييم والش ييعوب م يين جب ييروت الط يياموت انمبري ييالي انمريك ييي الص ييايوني م يين

فمسطين وفيتنام وامريكا الالتينية  ،ولبنان والسودان  ،وليبيا واف انستان والع ار وايران وآجرها الربيا
العربي  ،وعمو الرمم من كل مواقفو المناقية لسياسة بمدا (امريكا) وابناء جمدتو (اس ار يل) إن أنيو
ِ
ياوديتو  ،عندما يفصل بين ما يسيميو (جيوهر الفكيرة الصيايونية) وبيين الممارسيات الفعميية
ن ينسو
ِ
ياوديتو  ،وهو مرل ياود كل العالم – صايوني ن يتب أر مين صياوينيتو – وهيو
اليومية وهو ن ينكر
يصييرح دا م ياي ان اصييحاب انرض الحقيقيييين هييم الفمسييطينين ومجموعيية الياييود الييذين كييانوا يعيشييون

عمييو انرض نفسيياا قبييل طوفييان الاج يرات الياودييية الييو فمسييطين في يالي عيين حممييو الييدا م بمجتمييا

اشييتراكي رنييا ي الاوييية عمييو ارض فمسييطين تقيراب انمييم المتحييدة ومجمييس انميين طبعياي بزعاميية امريكيا
اليييس هييذا تناقي ياي وايييحاي عيين رفيييو لسياسيية امريكييا هييذا ميين جايية ورفيييو لق يرار الجمعييية العام ية
لرمم المتحدة  ،والذو يساوو بيين الصيايونية والعنصيرية مين جاية اجير  ،وحتيو موقفيو مين اييران

فيييو تنيياقض واي ي فم يرة يؤيييد سياسيية امريكييا تجيياا اي يران فيمييا يجييص الطاقيية النووييية عنييدما كانييت

جايعة نمريكا في عاد الشاا يرفض ذلا نن انيرانيون لم يصبحوا حمفاء نمريكا مرةي اجر .
((هوامش ومصادر البحث))

 )1اجتمي المترجمييون فييي تسي ِ
يميتو فنجي بيدا عنييد بعيييام تحييت اسييم ( نييوم) وعنييد آجيير (نعييوم ) وعنييد أج يرين (نيياعم)
والحقيقة اسمو افرام نوم تشومسكي  ،وحتو تشكومسكي نجدها عن آجرين د جومسكيد المام هيذا التسيميات نتبعيدنا
ِ
كتابتو بالم ة اننجميزية.
عن الحقيقة التي نبحث عناا .ونحن اعتمدنا عمو اسمو حسب
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 )9جرما  ،د .ناي ن ايواء عمو الدراسات الم وية ،عالم المعرفة  ،ط ، 9الكويت  ،1979 ،ص.113
B. F. Skinnero : verobal Bahavioro (NYAPP:ETON, Century –Crofs) . 1957. )3
 )4انظر  ،جرما  ،د .ناي

 ،المصدر الساب  ،ص13.

 )5المصدر نفسو.
 )6فيمسو

فرنسيي كبيير ( ، )1651-1595ويعيد مين رواد الفمسيفة الحديرية وكيان رياييياي مشياو اير إبتكير الاندسيية

التحميمية لممزيد انظر بدوو  ،عبد الرحمن ن الموسوعة الفمسفية  ،المجمد انول ص498.-488

 )7جومس ييكي  ،نع ييوم ن الم يية والعق ييل  ،ترجم يية بي ييداء عم ييي الممك يياوو  ،مراجع يية  ،د .س ييممان داود الواس ييطي  ،دار
الشؤون الرقافية  ،ب داد 1996. ،
 )8المصدر نفسو  ،ص7
 )9المصدر نفسو  ،ص7.

 )11لو ترجمة اجر د بعنوان السموا الم وود  ،أنظر جرما  ،د .ناي
 )11انظر جومسكي  ،نوم ن البنو النحوية  ،ترجمة يؤيل يوس

 ،المصدر الساب  ،ص113.

عزيز ،مراجعة مجيد الماشطة  ،ط ، 1الموصل ،

 ،1987ص5
 )19المصدر نفسو  ،ص5.
 )13المصدر نفسو  ،انظر مقدمة المترحم.
 )14المصدر نفسو.
 )15المصدر نفسو.
 )16جومسكي  ،نعوم  ،جوانب من نظرية النحو  ،ترجمة  ،د .مرتيو الجواد منشورات جامعة البصرة 1985. ،
 )17جومسكي  ،نوم ن البنو النحوية  ،ص6.
 )18فرديناند دو سوسير (

 )1916-عالم سوسيرو.

 )19انظر  ،جرما  ،د .ناي

 ،المصدر الساب  ،ص118

 )91جرما  ،د .ناي

ن المصدر نفسو  ،ص118.

 )91المصدر نفسو  ،ص115.
 )99المصدر نفسو  ،ص115.
 )93المصدر نفسو  ،ص.116
 )94حسان  ،تمام ن الم ة العربية مبناها ومعناها  ،الاي ة المصرية العامة لمكتاب  ،القاهرة  ، 1973 ،ص.39
 )95جرما  ،د .ناي

 ،المصدر الساب  ،ص.116

 )96المصدر نفسو  ،ص117.
 )97المصدر نفسو.

 )98المصدر نفسو  ،ص118.
 )99المصدر نفسو ،
 )31المصدر نفسو  ،ص119.
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 )31انظر  ،ميد  ،هنتر ن الفمسفة انواعاا ومشكالتاا  ،ترجمة فؤاد زكريا  ،دار الناية  ،مصر لمطباعة والنشير ،
ط ،9القاهرة  ، 1975 ،ص958.-391
 )39جرما  ،د .ناي

ن المصدر الساب  ،ص119.

 )33المصدر نفسو.
 )34انظر ،آل ياسين  ،جعفر ن فالسفة يونانيون مين اطياليس اليو سيقراط  ،مكتبية الفكير العربيي  ،ط(، 3ص-99
.)14

 )35جرما  ،د .ناي

المصدر الساب  ،ص191.-119

 )36درويش  ،ابراهيم ن نعوم تشومسكي ن القوة وانرهاب  ،جذور العن

في انمبريالية انمريكية ويرورة استمرار

المقاومة  ،مقال  ،مجمة الوعي العربي  ،عدد  ، 89ايمول 9111 ،
 )37نعوم  ،جومسكي ن اشياء لن تسما باا ابداي  ،ترجمة أسعد الحسين  ،دار نينو  ،ط.9111 ، 1
 )38المصدر نفسو  ،ص 79وفيما بعد.

 )39المصدر نفسو  ،ص 166وفيما بعد.
 )41المصدر نفسو
 )41حمدان  ،جمال الدين ن ناعوم تشومسكي وموقفو النقدو من الفكر الصايوني  ،رسالة ماجستير  ،قسم الفمسيفة
 ،كمية انداب  ،جامعة انسكندرية  ، 9111 ،انظر الفصل الراني.

 )49المصدر نفسو  ،انظر الفصل الرالث والرابا.

 )43ارناء حديرو في انحتفال بالذكر  95لمجموعة مراقبة انعالم الوطني – اننصا
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Research Summary
The bedrooms Jomski of media thought in the modern era, one of the philosophers and
psychologists prominent at the end of the twentieth century and the beginning of the
century atheist century, impressed by the philosophy of rationality that prevailed the
seventeenth century and was considered in this period and one of between A world
psychology and philosophy , باللس انياتmade civilization of the twentieth century interest
language of reason and politics, the owner of the theory as generative, and has several
books mission including: structures grammatical knowledge of language, and
architecture of language, human humanitarian and U.S. foreign policy, international
terrorism, deter democracy, what he wants Uncle Sam, influenced by the philosophy of
mental particularly philosopher French Descartes and clear in the lecture first showing
us trying to evaluate the posts earlier in the study of the relationship of mind naturally
language so we find philosophy analytical evident through his travels progressive in the
world of Western thought of modern and contemporary either political side has and won
on the philosophical side, psychological and famous in and became known in the circles
global politician seasoned of first class where characterized political writings are simple
and easy and smooth as well as character journalist distinctive intelligence for its ability
to tone and cynical from the same time toward Gonat successive U.S. which Asrha
since World War II until now - and although he thinker and philosopher U.S. but he
Foreign Affairs, and abhors everything you do distorts the facts in  سياس ياهااrejects all
history, with this van Jomski Jew nor deny Judaism who, like Jews all over the world - a
Zionist not disown of Zionath and this is evident already in the public praise of what he
calls (Jewel of the Zionist idea
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