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امللخص:

من السنن العلمية السائدة يف العلوم عامة سنّة االنتقال عرب الثقافات نتيجة الرتمجة، 
قات الرتمجة التعامل مع املنظومة االصطالحية لتلك العلوم املنقولة،  ومن أهم معوِّ
من  الوافد  مع  العريب  الباحث  تعامل  وكيفية  العربية  ثقافتنا  يف  النظر  أمعنّا  ما  وإذا 
تتعدد  إذ  "فوىض مصطلحية خالقة"؛  أطلق عليه  أن  ما يمكن  لنجد  املصطلحات 
املصطلحات املوضوعة بإزاء مفهوم واحد بتعدد الباحثني؛ األمر الذي خيلق فوىض 
ال بد من تنظيمها واالحتكام يف عملية التنظيم هاته يكون باللجوء إىل معايري علم 
املصطلح ومراعاهتا يف عملية إجياد املقابل األدق للمصطلح الوافد، ومن سبل احلد 

من تلك الفوىض تفعيل املؤسسات العلمية املعنية هبذا الشأن.

وأهم   ، العربية  مقابالته  راصًدا     cognation مصطلح  عىل  البحث  وقف  قد 
ضوء  يف  إياها  حماكًم  مقابالت؛  من  اختاروه  ملا  أصحاهُبا  ساقها  التي  املسّوغات 
األدق  املقابل  هو  املعرفة  مصطلح  يكون  أن  إىل  قادت  التي  املصطلح،  علم  معايري 

هلذا املصطلح.
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Abstract  
     As so often happens , one of the scientific axioms is the act 
of transculturalism through translation. Yet there are certain 
hindrances : the idiomatic expressions , it is noted that the foreigner 
deals with these idiomatic expressions without knowledge " creative 
idiomatic chaos . The idiom itself takes several shades of meaning in 
concordance with the number of the translators . That is why there 
is a real chaos , it is to be reorganized in finding the proper and 
suitable equivalent .
     The researcher ponders over and over the term " cognation" and 
finds, through intensive readings, its equivalent as " knowledge " 
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 إضاءة مصطلحّية:    

يف  جيد  املتتبع  قديمة)1(؛  هبا  والعناية  إليها  ومدخاًل  العلوم  مفاتيح  املصطلحات 
الرتاث العريب ذلك بوضوح يف جهد اخلوارزمي)ت387هـ( املتمّثل بكتابه مفاتيح 

العلوم)2(، وتنّم عناية القدماء باملصطلحات عن مسألتني مهمتني؛ مها: 

إذ  العريب بأمهية املصطلحات، وأثرها يف تقديم فهم دقيق للعلوم؛  الوعي  األوىل: 
ُتعد أساًسا للولوج إىل مفاهيم تلك العلوم.

الثانية : لو تفّكرنا يف الدافع العلمي الذي دفع لتأليف هذا الكتاب – مفاتيح العلوم 
العلوم الذي أفرز وفرة مفاهيمية كانت هبا حاجة إىل  القول: إن توّسع  – ألمكننا 

تنظيم مصطلحي؛ يسهل عملية تداوهلا، واإلفادة منها.

بل  املتعددة،  باجتاهاته  العلمي  البحث  عىل  حادثة  ليست  املصطلح  فقضية  إذن     
العلوم  بفهم  مرتبطة  ألهنا  ملّحة؛  اجرتاحها  وتقنني  ضبطها  وعملية  قديمة،  هي 
والنظريات القارة والناشئة عىل حد سواء؛ فـ))ليس من مسلك يتوّسل به اإلنسان 
إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية؛ حتى لكأنه تقوم من كل علم مقام جهاز 
نضج  عالمات  أهم  ومن  ذاته(()3(،  العلم  حماور  إاّل  مدلوالته  ليست  الدوال  من 
العلوم واستقرارها، واكتمل جهازها املفاهيمي هو ))إفرازها لثبتها االصطالحي((

.)4(

العلوم يف أوربا ظهرت  الثورة الصناعية، وتقّدم     يف العرص احلديث ومع ظهور 
مفاهيم كثرية، وآالت حديثة تدعو احلاجة إىل تنظيمها مصطلحيًّا، فكانت اللغة هي 
املالذ الوحيد الذي التجأ إليه أهلها؛ إذ ))كّلم ماجت البيئة املعينة بالنشاط العلمي، 
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طاقتها،  استغالل   يف  وأخذت  النشاط،  هلذا  واستجابت  اللغة،  هنضت  والثقايف 
بطِْلبتهم  وتنمية ثروهتا، وتعميق جوانبها، ومن ثم تستطيع أن متد هؤالء وأولئك 
مطلع  مّثل  وقد  وفنوهنم(()5(،  علومهم  عن  للتعبري  الالزمة  اللغوية  الوسائل  من 
ترمجة  خالهلا  ومورست  والفنون  ))العلوم  يف  انتقال  مرحلة  عرش  التاسع  القرن 
املصطلحات العلمية وتعريبها(()6(، وال سّيم يف ميدان البحث العريب، وقد قاد تلك 
املرحلة جمموعة من الباحثني العرب الذين قِدموا من البلدان الغربية التي شهدت 
تطورا علميًّا عىل شّتى الُصُعد، فحملوا لنا جزًءا من ثقافات تلك البلدان وعلومها، 
بوضع  تتمّثل  كربى  مسؤولية  أمام  العرب  الباحثني  جعلت  جديدة  ومفاهيم 
العربية  اللغة  أو مصطلح وافد مع احلفاظ عىل خصيصة  مقابل عريب لكل مفهوم 
الثقافة  استقبال  مسار  يف  إيقاعها  العلمية  احلركة  ))يعطي  الذي  األمر  وسالمتها، 
أنفسهم يف  العرب  املثقفون  وتأصيلها، وقد وجد  تطويعها،  والعمل عىل  الوافدة، 
مواجهة صعوبات كبرية عند تعاملهم مع املتصورات الغربية(()7(، وبناء عىل ذلك 
الوافد(()8( يف  قد وّلت مسألة املصطلح )) وجهتها كلّية أو كادت شطر املصطلح 

جّل العلوم.  

العلمية  احلركة  يف  تأّثرت  اإلنسانية؛  العلوم  يف  مهم  قطبا  اللسانّيات  كانت  ومّلا     
العامل  يف  اللسانية  النظريات  مواكبة  ألن  العلمي؛  التطور  ملسايرة  طلًبا  الغربية؛ 
))باتت رضورية لنهضة اللسان العريب؛ إذ ال بد من متابعة ما جيري من نظريات يف 
مة؛ حتى تستطيع أن تستنهض قواها؛ فتنهض معها العلوم األخرى  الدراسات املتقدِّ
بد هلا  إذ ال  الوافدة؛  بإزاء مواجهة موضوعاهتا  اللغة  املتصلة هبا(()9(، وهنا تكون 
املأمول  وكان  العلوم،  من  غريها  ال  هي،  ختّصها  ملفاهيم  مصطلحات  اجرتاح  من 
عربية  مقابالت  ووضع  الوافدة،  املفاهيم  مع  التعامل  عملية  يف  اجلهود  تتوحد  أن 
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ملصطلحاهتا األجنبية؛ من أجل استثمرها من دون حدوث فوىض مصطلحية مومهة 
فهم  بإزاء  متثِّل عقبة  املصطلحي)10( التي  االزدواج  املفاهيم؛ فربزت ظاهرة  بتعدد 

املصطلحات .

     وال بد من اإلشارة إىل أّن عقبة االزدواج املصطلحي ال ختص لغة من دون أخرى، 
وال جمااًل دون آخر بل هي ))إشكالية عامة الوجود؛ أي إهنا متعلقة بكل اللغات((
)11(، ومّثلت هذه املشكلة دافًعا لظهور علم جديد يف سبعينيات القرن املايض معنيٍّ 

بضبط العمل املصطلحي؛ ُأطِلق عليه علم املصطلحات TERMINLOGY وُيعّرف 
ببساطة بأّنه : ))ذلك العلم الذي يبحث يف املفاهيم واأللفاظ التي تعربِّ عنها(()12(، 

ويرتكز البحث املصطلحي عىل ثالثة جوانب؛ هي)13(: 

يف  تتمّثل  التي  واجلزء«  والكل،  والنوع،  اجلنس،   « املتداخلة  املفاهيم  بني  العالقة 
صورة أنظمة املفاهيم التي تكّون األساس يف وضع املصطلحات املصنّفة التي تعرّب 

عنها يف علم من العلوم .

ووسائل  بينها،  القائمة  والعالقة  اللغوية،  املصطلحات  يف  املصطلحية  تبحث   
وضعها، وأنظمة متثيلها يف بنية علم من العلوم .

 تبحث املصطلحية يف الطرائق العامة املؤدية إىل خلق اللغة العلمية والتقنية .

د      فالبحث املصطلحي يسعى إىل وضع املعايري التي هبا ُتضبط املصطلحات وُتوحَّ
املقام األول إىل كشف  املصطلح يسعى ))يف  عىل نحو منهجي، والباحث يف علم 
العوملة  عليه  تسيطر  جمتمع  ففي   ... املتخصصة  للمعرفة  احلاملة  املصطلحات 
الوحدات  حيدد  أن  املصطلح  عامل  عىل  جيب  للتواصل  جديدة  حاجات  ختلق  التي 
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وكذلك  ذلك،  إىل  احلاجة  دعت  إن  يصححها  وأن  استخدامها،  وطرق  املصطلحية، 
يقوم بضبط املصطلحات املستخدمة يف جمال ما لتسهيل نقل املعارف واملعلومات بني 
خمتلف العلمء(()14(؛ إذن حمور الدراسات املصطلحية هو السعي إىل أن يكون املصطلح 
ا ضيًقا  ذا مفهوم حمدد، بلفظ مستقر املعنى، وحمدد االستعمل؛ لكي يكون تعبريا خاصًّ
يف داللته املتخصصة، يتفق عليه علمء علم من العلوم، أو فن من الفنون، ويشيع بينهم 
بداللته املحددة؛ فاملصطلح )) سمة عىل املعنى من جهة، وصناعة لسانية منتظمة ومتقنة 
وحمكمة غاية اإلحكام من جهة أخرى(()15(، وتأسيسا عىل ذلك يمكن أن نضع اليد 
عىل مجلة من املعايري جيب توافرها، ويمكننا يف ضوئها حماكمة املصطلحات املقرتحة، 

وأهم تلك املعايري ما يأيت ذكره :

))أن يكون املصطلح مقبواًل من حيث املبدأ بني كّل املشتغلني يف احلقل املعريّف الذي 
خ املصطلح بعد توليده إشاعة استعمله لدى املتخّصصني. ينتمي إليه(()16(، فأهّم ما ُيرسِّ

اللغوّي،  أو مشاهبة بني مدلوله  أو مشاركة،  البّد يف كّل مصطلح من وجود مناسبة، 
بل  الكلمة،  يطابق  ال  فاملصطلح  املطابقة؛  ُتشرتط  وال  االصطالحّي)17(،  ومدلوله 

يتضّمنها)18( . 

اللغة  التي هلا معاٍن متشاهبة يف  األلفاظ  املعنى، ومبتعًدا عن  املصطلح حمّدد  أن يكون 
العاّمة، واالبتعاد عن االشرتاك، والرتادف املصطلحّيني)19( .

من أساسّيات وضع املصطلح الرجوع إىل ُكتب الرتاث، واستنباط ما فيها من مفردات  
تصلح أن تكون مصطلحات علمّية)20( .

COGNITION 1-1-2  إشكالية املصطلح ومتثالته العربية :
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   مل يكن مصطلح COGNITION  أوفر حًظا من مصطلحات ُأخر)21( جتاذبتها جمموعة 
احللول  ولكن  مشّخصة  فاإلشكالية  الباحثني؛  من  عدد  أطلقها  العربية  املقابالت  من 
غائبة أو تكاد؛ فغالًبا ما تغيب املنهجية املصطلحية املعّممة عىل الباحثني يف الوطن العريب 
عند التعامل مع الوافد من املفاهيم اللسانية؛ فـ))معظم التعارض احلديث يقوم إىل حّد 
الطرح(()22(، فضاًل عن عنرص األنانية،  ما عىل االختالف يف املصطلحات وأسلوب 
للمفاهيم  املقابل  اختيار  يف  والفرادة  التميز  عن  والبحث  الريادة،  إىل  السبق  ودافع 
واملصطلحات الوافدة)23(، و أن ضعف املؤسسات التي تصّدت لصوغ املصطلحات 
وفق معايري ثابتة أسهم باتساع الفجوة، وكثرة التباين؛ إذ ))كان بطء املجامع الشديد 

سبًبا يف فتح الباب عىل مرصاعيه أمام االجتهادات الشخصية(()24(.

 Linguistics فتداخلت املصطلحات تداخاًل ال يفيد العلم)25(، وهذا ما حصل مع 
اللسانيات،  مصطلح  عليه  غلب  فقد   Linguistics مصطلح  أّما   ،cognition

cognition له جمموعة من املقابالت العربية سأحاول رصدها يف  لكن مصطلح 
اجلدول اآليت بيانه :

بل ت ملقا ا
العريب

اسم املرتجماملوضع

الدماغ والفكر ثورة  علوم االستعراف االستعراف1
 8:

حممد الدنيا

العلوم  جملة  )مقالة(  والعقل  الدماغ 
العلمي،  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

جملد18 مايو-يونيه 2002 
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وأصوهلا اإلدراك2 طبيعتها  اللغوية  املعرفة 
واستخدامها :471

حممد فتيح

حتسني رزاق عزيزاللسانيات اإلدراكية :7

الدرس  يف  وأثرها  اإلدراكية  النظرية 
البالغي االستعارة

 أنموذجا نموذجا)بحث( :814

اهلادي  بن  صالح 
رمضان

)مقالة(  تأطري  اإلدراكية  اللسانيات 
http://textbasrah.blog-
spot.com/2010/04/blog-

post_8185.html

عادل الثامري

دراسة  القديم  العريب  النحو  نظرية 
القديم  العريب  اللغوي  للرتاث  حتليلية 
من منظور علم النفس اإلدراكي:205

كمل شاهني

قبالن التحّيز اللغوي وقضايا أخرى:357  بن  محزة 
املزيني

عبد الرمحن جربالتفكري واللغة :222
حممد حممد يونسمدخل إىل اللسانّيات :45

باملنظمة إدراك معريف 3 اخلاصة  املصطلحات  مرشوع 
العربية للرتمجة :103

هبه  و  ناهي،  هيثم 
وحياة  الرّشي، 

حسنني
إبستمولوجية إدراك ذهني4 أبعاد  اإلدراكيات 

وجهات تطبيقية : 60
حمي الدين حمسب
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   بعد هذا العرض يمكن مالحظة أن مصطلح cognition أثار جداًل واسعا بني 
الباحثني العرب؛ فهو ))من املصطلحات الغامضة مثل مصطلحات أخرى يف معظم 
الباحثني  لدن  من  املقرتحة  العربية  املصطلحات  تعددت  لذلك  املجاالت(()26(؛ 
الذي  املعريف  األساس  يف  التباين  املصطلحي  التعدد  هذا  أسباب  ومن  العرب، 
الباحثني،  من  علمية  ومعاجلات  مصطلحية  نتاجات  من  ينبعث  فيم  أثره  ينعكس 

فضال عن آفة األنا.

: cognition 1-6-3 املقاربة العربية ملصطلح

     قّدم عدد من الباحثني العرب جمموعة من املسوغات التي جعلت من خياراهتم 
املنتقاة أكثر مناسبة وموافقة ملصطلح cognition من غريها، وقد استغرقت بعض 
الدراسات مساحة كبرية من البحث والتنقيب يف معاين املصطلحات املقرتحة؛ حتى 
بدت عملية النظر يف املصطلح حمل البحث ومقابالته ظاهرة بارزة ال بد من الوقوف 
عليها، واستقصاء أهم ما قيل فيها؛ لذلك سأقف عىل أهم املحاوالت التي كانت 

زوادهتا البحثية مصطلح cognition ومقابالته .

أواًل: حماولة الدكتور األزهر الزناد:

    لعل أكثر مقابل أثار جداًل واسًعا ملصطلح cognition ما اقرتحه الدكتور األزهر 
دقيًقا  مقاباًل  بوصفه  اقرتح مصطلح »عرفنة«  إذ  املعرفية عموًما؛  نتاجاته  الزناد يف 
للمصطلح الوافد عىل الرغم من غرابة صوغه، وهلذا اخليار جمموعة من املسوغات 
التي طرحها بني أيدي الباحثني، التي أخذته بالفحص والتمحيص واملناقشة، وقد 
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الدكتور  وبني  بينه  دار  نقاش  يف  املصطلح  هلذا  الزناد  األزهر  الدكتور  تسويغ  جاء 
العربية  اللسانّيات  منتدى  احلباشة عىل موقع  والدكتور صابر  بودرع،  الرمحن  عبد 

اإللكرتوين)27( .

      بدأ الدكتور األزهر الزناد حديثه عن املصطلح مقّلال من أمهية التباين املصطلحي 
إذا ما أخذ الباحثون بعض مظاهر احلذر يف كتاباهتم؛ ومنها تثبيت املقابل االنجليزي 
مع املصطلح العريب، ثم طرح حججه باستبعاد بعض املصطلحات العربية وقبول 

العرفنة، ومما جاء يف مقالته اآليت ذكره)28( :

عىل  تدل  إذ  اجلاري؛  االستعمل  ويف  القديمة،  العربية  يف  مشرتكة  »عرفان«  كلمة   
البحوث  جمال  ويف  والتصّوف،  التعبد  جمال  يف  واسع  جريان  وهلا  الشكر،  معنى 
 knowledge ،« ملفهوم  مقابلة  معرفة  وكلمة  )الغنوصية(،  املاورائية  الفلسفية 
كم  ومجيعها   ،perception مفهوم  تقابل  »إدراك«  أن  كم   ،»connaissance

تعلم هلا مرجعيات نظرية كالسيكية.

جتده   )cognition( حول  الّدائر  اإلنجليزّية  يف  االشتقاقّي  اجلدول  نأخذ  عندما   
منسجم: الفعل هو )to cognize(، واسم الفاعل هو )cognizer(، والنّسبة هي 
 )metacognitive(و  ،)cognitive )system، ability، faculty، etc(
اخلطاب  يف  ذلك  مراعاة  تكون  ال  فلم  )cogn(؛  باجلذع  يتعّلق  ممّا  ذلك  إىل  وما 

العلمّي العريّب؟ وليس يف ذلك تبعّية وال تقليد، وإّنم هي رضورة أكاديمّية علمّية.

قديمة؛  ونفسّية  أرسطّية،  بتصّورات  فهَمت  وصلتنا  عندما  العرفنّيات  أّن  يبدو   
ممّن سبقوين  األقّل  ننتبه )عىل  ومل  دون شّك،  الغرب  عند  كم هي  نحن  عندنا  هي 
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كانت  ذلك  ويف  عنها،  خرجت  العرفنّيات  أّن  إىل  املجال(  هذا  يف  الكتابة  يف 
 knowledge، connaissance،( عن )cognition( استعاضتهم بمصطلح

.)perception

بقوله: ))وجدت نفيس  الزناد مرة أخرى ملصطلح عرفن  الدكتور األزهر  تعرض 
مقحم فيها بمناسبة مصطلح )عرفن( ومشتّقاته وقد اقرتحته اجتنابا لّلبس املوجود 
ا  ردًّ هذا  قوله  وجاء  والعرفان«(()29(،  اإلدراك،  املعرفة،  »علم  مقابالته  سائر  يف 
بمقالني  نفسه  املوقع  يف  معه  تداخل  الذي  بودرع  الرمحن  عبد  الدكتور  رأي  عىل 
قصريين، ومما جاء فيهم قوله: )) يظل املصطلح إشكااًل كبرًيا؛ ألنه يف األصل أداة 
لتعريف ما حتته؛ فإذا حتّول هو نفسه إىل غاية حتتاج إىل تعريف فهنا يبدأ اإلشكال؛ 
واالشتقاقية  الرصفية  واملعارف  متوافقة  صياغة  املصطلح  ُيصاغ  أن  ُيفرتض  ألّنه 
إىل  خرجنا  املعارف...  تلك  عن  املصطلح  صياغة  حادت  فإذا  اللغة؛  يف  املعلومة 
عبد  الدكتور  رّد  أخرى  مداخلة  ويف  املصطلح(()30(،  التباس  وهب  أخرى؛  دائرة 
الرمحن بودرع عىل املسوغ الثاين الذي ساقه الدكتور األزهر الزناد يف مقالته السابقة؛ 
إذ قال فيها : ))اإلشكال الوارد عندنا يف الكتابات اللسانية العربية أهنا تبع للتفكري 
 progr.  : شومسكي  قال  فإذا  ملصطلحاته؛  تبع  ومصطلحاهتا  الغريب،  اللساين 
Minimaliste أضفنا يف نقل املصطلح ما أضاف من زوائد، وإذا حذف حذفنا، 

ثم أتينا باملسوغات عىل صحة ما نفعل؛ لكي نضمن املطابقة التامة يف التبعّية، وكأننا 
ف  رضب من الصحافة اللسانية التي تنتظر صدور اجلديد يف ديار الغرب؛ لكي نعرِّ

مه للقارئ، وندافع عنه، وعن طريقة تقديمنا له للقارئ العريب(()31(. به، ونقدِّ

    أّما الدكتور صابر احلباشة فقد اكتفى بعرض ما كان موجوًدا من مقابالت عربية 
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يف أروقة البحث اللساين العريب للمصطلح الوافد، وقد حرصها بأربعة مصطلحات 
هي: »اإلدراك، واملعرفة، والعرفان، والعرفنة«، ورّجح أن يكون مصطلح »املعرفة« 
األكثر انتشاًرا، وقد عرض رأي األستاذ صالح الدين رشيف الذي )) أّيد املقابل 
عن  تعبرًيا  أفضل  فإنه  الصويف؛  بالعرفان  التباسه  من  الرغم  عىل  »عرفان«  العريب 
cognition، وحجته يف اختياره: إن االلتباس املحذور منه؛ هو االلتباس الواقع 

بني جمالني متجاورين، أو متالحقني؛ أما االلتباس بني جمالني متباعدين فال خُيشى 
منه(()32(.

    وقد عمد بعض طلبة الدكتور األزهر الزناد إىل تعضيد استعمل مصطلح »العرفنة« 
عرب حماكمة مصطلحات »عرفان، ومعرفة، وعرفنة« ، من تلك املحاوالت حماولة 
معيارين؛  املصطلح  ملعاجلة  لنفسه  اختط  الذي  أبغش  الودود  عبد  حممد  األستاذ 

مها)33(: 

  الداللة عىل »املعرفة«.

 الداللة عىل احلدث؛ حدث معاجلة املعرفة.

     وقد زعم أن اعتمد مصطلح »املعرفة« يعني إغفال جانب مهّم يتمثل باملعيار الثاين 
الذي وضعه؛ أي عملية املعاجلة للمعرفة، وجاء ذلك بعد أن استأنس برأي الدكتور 

عبد القادر الفايس الفهري شفوّيا الذي رّجح مصطلح عرفنة)34( 

  أما مصطلح »عرفان« فقد قال عنه : )) هو لفظ أصيل يف العربية متعدد املعاين؛ له 
منحى فلسفي صويف، وفيه معنى االعرتاف باجلميل، وهو مصدر من مصادر الفعل 
»عرف«، وتصح فيه العرفان، ويوافق املقياس )1(، وفيه داللة خفيفة عىل املقياس 
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)2(؛ فهو أحسن من الرتمجة االوىل التي أغفلت املقياس )2( كلّية(()35(   

ا بـ))داللتها عىل املعاجلة معروفة من الناحية  رّجح  الباحث مصطلح »العرفنة« حمتجًّ
الرصفية – االشتقاقية ؛ ففي العربية : التمريض معاجلة املريض، والعرفنة من هذه 
عىل  تدل  ف«  ر  »ع  املعجمي  بجذرها  فهي  وتوافقهم؛  باملقياسني  تنقاس  الناحية 
املعرفة )1(، وهي بصيغتها الرصفية تدل عىل املعاجلة)2(، ُتزاد عىل ذلك ميزة أخرى 
ختتص هبا؛ أال وهي طواعيتها االشتقاقية »عرفن، يعرفن، عرفنة؛ فهو معرفن«((
)36(، ويف جممل هذا الكالم وسابقه جمموعة من النقاط التي يمكن مناقشتها سآيت 

عليها يف موضعها من البحث .

ثانًيا : حماولة الدكتور جالل شمس الدين:

      وقف الدكتور جالل شمس الدين عند مصطلح cognition  يف نتاجه القيِّم 
حا مصطلح »عرفان« عىل غريه  »علم اللغة النفيس مناهجه ونظرياته وقضاياه«،؛ مرجِّ
 cognitive psychology بقوله : )) إن كثريا من الباحثني قد ترمجوا مصطلح
يكون  سوف  النسب  أن  الرتمجة  هذه  عىل  يرتتب  وسوف  املعريف،  النفس  بعلم 
لكلمة knowledge ؛ ألهنا هي التي تقابل كلمة معرفة العربية رغم  أن النسب 
ينبغي أن يكون لكلمة cognition؛ وهو األصل يف التسمية ح لذلك ترمجناه إىل 
علم النفس العرفاين؛ حتى ال ننسب إىل كلمة معرفة، وهندف من ذلك أن نجعل 
»العرفان« معنًى اصطالحيًّا خاّصا هو: املعرفة العقلية ال املعرفة عمومها؛ ذلك أن 
املعرفة knowledge طبًقا لفلسفة العلوم قد تكون حسّية فقط، وقد تكون عقلية 
فقط، وقد تكون حسية وعقلية مًعا(()37(، وقد رّد مصطلح »اإلدراك« بقوله : ))لقد 
ترمجها بعض صنّاع املعاجم بكلمة »إدراك«، وكان يمكن املوافقة عىل ذلك لوال أن 
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اإلدراك ترمجة لكلمة perception باإلنجليزية(()38( .

ثالًثا: حماولة األستاذ صالح الدين الرشيف والدكتور عبد اجلبار بن غربية:

    اكتفى الدكتور عبد اجلبار بن غربية يف كتابه »مدخل إىل النحو العرفاين« بم أورده 
األستاذ صالح الدين الرشيف عندما أوكل إليه التقديم للكتاب، وقد وقع اختيار 
مؤلف الكتاب واملقّدم له عىل مصطلح »العرفان« بوصفه مقاباًل للمصطلح الوافد، 
وقد سّوغ ذلك األستاذ صالح الدين ذلك بقوله: )) العرفان يف األصل اسم احلدث 
نكران  وعدم  باملعروف،  واإلقرار  باليشء  العلم  عىل  يدل  يعرف«؛  »عرف،  من: 
اجلميل، استعمله اهل التصّوف ملا يكون هلم من معرفة غري آتية عن طريق العقل، 
وال مثبتة باستدالل وبرهان؛ فكان من آثار هذا االصطالح إثراء العربية بالتفريق 

بني صنفني من املعلومات املختزنة يف الذهن(()39( .

   فّرق األستاذ صالح الدين بني اجتاهني دّل عليهم مصطلح »عرفان«؛ األول متعّلق 
باملعرفة العقلية التي تدل عىل العلم؛ أي أن العقل مشارك أساس يف رسم ماهيته، 
بربِّه؛  العبد  تربط  التي  العالقة  إىل  مستند  باملتصوفة  خاص  اجتاه  عىل  دال  والثاين 

فيفيض عليه من فيوضات العلم اللدين، ال من طريق االستنتاج العقيل.

نشاطني  بني  للتميز  الفرق  هذا  توظيف  الرشيف  الدين  صالح  األستاذ  استطاع    
فكريني تتضّمنهم داللة »عرفان«؛ مها: نظرية املعرفة املرتبطة بصناعة العلوم، واجتاه 
فكري علمي ناتج عن تطور البيولوجيا، وال سّيم علم وظائف األعصاب، وتقّدم 
الباحثني يف سرب أغوار الدماغ، وما نتج عنه من آمال يف فهم الوظائف العليا نحو 

اإلدراك، والذاكرة واللغة وغريها . 
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ل مصطلح »عرفان« ليجسد مفهوم cognition؛ إذ إن ))     تأسيًسا عىل ذلك ُفضِّ
الواعي،  والتفكري  احلضارة،  عن  الناجتة  املعقلنة  املعرفة  بني  اجلوهري  التمييز  هذا 
واإلدراك،  للوعي  واملجاوز  الدماغ،  خصائص  يف  املرتسخ  الطبيعي  والعرفان 
والصالح موضوًعا للدراسة العلمية؛ هو التمييز املقصود باختيار مصطلح »العرفان« 
 cognition\ connaissance( يف مقابل »املعرفة«؛ لنقل املقابالت األجنبية بني
قائمة عىل عرفان، وال  املعرفة  أن  العلم  يستقر يف  التمييز  knowledge(، وهبذا 

يقوم العرفان عىل معرفة، ومعناه أن العرفان أشمل(()40( 

رابًعا : حماولة الدكتور عبد الرزاق بنور:

   اعتمد الدكتور عبد الرزاق بنور يف كتابه »علم الداللة والعرفانية« مصطلح »عرفان« 
املقبول يف األوساط البحثية؛ من غري أن يقيص مصطلح »املعرفة«، فكالمها يعربان عن 
مفهوم واحد، وكالمها مقبوالن، عىل حني أّنه استبعد مصطلح »إدراك«؛ الرتباطه 
بلفظ مستقر، وله مفهومه اخلاص به، وعىل ما يبدو أنه مل يمعن النظر يف معاين هذه 
األلفاظ؛ بل إنه سار مع ما كان شائعا يف تونس؛ إذ يقول : )) اتبعنا التقاليد التونسية 
يف ترمجة cognition بـ »املعرفة« و »العرفان« أو »العرفانية«؛ حيث يرتمجها سائر 
العامل العريب تقريبا بـ »اإلدراك«، ولكن وقد ُعِرفت عنّا هذه الرتمجة، وُقبِلت؛ فإننا 
ال نرى ما يمنع مواصلة ترمجتها هبذه الطريقة خاصة إذا مل تكن ثّمة حجة ترّجح كّفة 
أحدهيم، ثم أن استعمل ... عبارة perception التي ُترتجم بـ«اإلدراك« مرتبطة 
أو غري مرتبطة بـ«احلس« هو ما جعلنا ال نفّكر يف ترمجة cognition بـ«اإلدراك«؛ 
لذلك وكي ال نقع يف اخللط بني)cognition  perception(؛ فّضلنا اإلبقاء عىل 

 )41())perception واإلدراك لـ cognition العرفانية لـ
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خامًسا : حماولة الدكتور إدريس مقبول:

   مل يكن الدكتور إدريس مقبول بصدد احلديث عن اللسانّيات املعرفية، أو فحص 
مصطلحاهتا وأفكارها، ولكن جاء عىل ذكرها عرضا يف كتابه املوسوم بـ »األسس 
ما  انتباهه عىل  لفت  النحوي عند سيبويه«، وقد  للنظر  والتداولية  اإلبستمولوجية 
با عىل ذلك يف هامش خصصه  يبدو املصطلح؛ إذ جعل املقابل العريب له »املعرفة« معقِّ
ها إخوتنا التونيسيون بالعرفانية، وهذه الرتمجة ال نرتضيها؛  لذلك بقوله: )) ويسمِّ
الغريب يف  أن  إاّل  الصوفية واإلرشاق(()42(،  أكثر عىل  العرفان حييل  أن  العتقادنا 
بالكتاب املذكور  امللحق  الدكتور إدريس قد ذكر يف ثبت املصطلحات  األمر نجد 
نفسه ترمجة cognition بالعرفان!! فهو قد خالف ما ساقه من حجة، وثّبت ما مل 

يرتضه من مقابل للمصطلح الوافد !

سادًسا: حماولة الدكتور عمر بن دمحان:

    تناول الدكتور عمر بن دمحان مصطلح cognition بالفحص الدقيق يف موضعني 
»نظرية  كتابه  يف  باقتضاب  املصطلح  هذا  عند  وقف  فقد  اللسانية؛  نتاجاته  من 
األجنبي،  املصطلح  ذكر  عىل  جاء  حيث  األديب«؛  واخلطاب  التصورية  االستعارة 
ما وّضح  إىل حٍد  ثم خصص هامشا طوياًل  له،  مقاباًل  »املعرفة«  ووضع مصطلح 
فيه رؤيته، وأهم ما جاء فيه : )) اخرتنا هذا املصطلح كمقابل للفظ cognition؛ 
البرشية بداًل من مصطلح  الظاهرة  املهتّمة بدراسة هذه  نظًرا لشيوعه يف األبحاث 
للفظ   مقاباًل  جعلناه  لذلك  حيس«؛  »إدراك  بحسّيته  يتخصص  قد  الذي  »إدراك« 
أخرى  جهة  من   ...  conception الذهني  اإلدراك  يقابل  وهو   perception

ارتأينا أن نجعل لفظة معارف )باجلمع متييزا هلا عن معرفة باإلفراد( كمقابل للفظ 
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اإلنجليزي knowledge ... باعتبارها متثِّل ثمرة املعرفة؛ أي ما يمكن أن حيصل 
املعارف  هذه  استخدام  إعادة  ثم   ... متنوعة  وخربات  معلومات  من  العرف  عليه 

املخزنة بشكل من األشكال(()43( .

  مل يأِت الدكتور عمر عىل ذكر مصطلح »عرفان« يف نقاشه هلذه املصطلحات، وقد 
استند يف تفضيله مصطلح »معرفة« عىل مصطلح »إدراك« إىل معيار مهم من معايري 
علم املصطلح هو : شيوع االستعمل، مفرًقا يف الوقت ذاته بني مصطلحي معرفة 
cognition، معارف knowledge ؛ فهذا األخري دالٌّ عىل النتيجة التي حيصل 

عليها الفرد نتيجة العمليات الذهنية يف مفهوم املصطلح األول.

   يف نتاج آخر متّثل ببحث ُنرِش يف جملة اخلطاب العدد)14( عام 2013م قّدم الدكتور 
عمر بن دمحان رؤيته يف موضوع املصطلح عىل نحو مسهب؛ إذ كّرس بحثه املوسوم 
بـ » املعرفة/ اإلدراك/ العرفنة بحث يف املصطلح« لدراسة املصطلحات املذكورة 
يف العنوان، وفحصها، وقد ابتدأ بحثه بتحديد اإلشكال املصطلحي الذي حدده يف 

نقطتني؛ مها)44( : 

إشكال مرتبط  باالختالف املالَحظ يف اختيار املقابالت للمصطلح الواحد؛ ما 

البحوث  مع  تعامله  يف  العريب  الباحث  لدى  التشويش  من  نوع  حدوث  إىل  أّدى 
املرتمجة واإلفادة منها.

ارتباًطا باإلشكال األول برزت مشكلة أخرى متّثلت يف الدعوة إىل تبنّي مصطلحات 
بديلة عن مصطلحات ُأخر متداولة عىل نطاق واسع.  
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الدراسات  التي أفرزهتا  النظر يف املصطلحات  وهلذين اإلشكالني ال بد من إمعان 
أن  هلا  ينبغي  كان  ضوابط  وفق  الدقيق  للفحص  وإخضاعها  احلديثة،  العربية 
العربية  املقابالت  وضع  لعملية  الضابطة  ومعايريه  املصطلح  علم  هدي  يف  تسري 
هذا  ومن  حادث،  ملفهوم  جديد  مصطلح  اجرتاح  عند  أو  الوافدة،  للمصطلحات 
 ،cognition املنطلق حاكَم الدكتور عمر بن دمحان املصطلحات املقابلة ملصطلح

وال سّيم املصطلح »عرفنة« يف ضوء ثالثة معايري؛ هي)45(:

)) النظر يف داللة املفهوم بالبحث يف أصوله التارخيية، وسريورته يف ضمن جماالت 
علمية اعتنت أكثر بالبحث يف ظاهرة املعرفة لدى البرش .

؛   knowledge و   cognition مصطلحي  بني  املفهومي  الفرق  يف  البحث   
الرتباطهم بمفاهيم قريبة أو متشاكلة؛ إذ يفرض هذا التقارب بينهم إجياد الفرق أو 

املائز الذي يميز بينهم، واملجال  الدقيق الستخدامهم .

 االمر الثالث الذي ينبغي مالحظته هو فحص لغوي للصيغة اجلديدة املقرتحة؛ إذ 
ال بد من الرتكيز عىل مدى مالءمة هذه الصيغة للتعبري عن داللة املصطلح الوافد 
بناًء عىل تأسيسها اللغوي االشتقاقي يف اللغة العربية املنقول إليها، ودالالت الصيغة 

الرصفية يف احلياة املعارصة(( .

     عرض الدكتور عمر ما سّوغ به الدكتور األزهر الزناد به مصطلح »عرفنة«، وناقش 
cognition، و  الثالثة   بتتبع مقابالت املصطلحات  به مستعينًا يف نقاشه  ما جاء 
 : فقال  العربيني؛  والنفيس  الفلسفي  اجلهد  يف   perception و   ،knowledge

)) ولكي نستوضح املسألة بشكل أبني نحاول أن نتتبع ما أورده مجهرة من املعاجم 
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املجاالن]املجالني[*  )بوصفهم  النفس  وعلم  الفلسفة،  يف  عليه  وقفنا  مما  احلديثة 
األكثر اهتمما بقضايا املعرفة البرشية(؛ لنقف عىل كيفية تعاملها مع هذه املصطلحات 

التي تبدو متداخلة مفهمة واصطالًحا(()46( .

تداخل  وجود   (( أمهها  النتائج  من  جمموعة  عمر  الدكتور  أمام  اجلدول  وضع     
knowledge؛  و   ،cognition بني  وبخاصة  واصطالحي  مفاهيمي  واشرتاك 

فكالمها ُترجم عند الكثري بلفظة »املعرفة«(()47( . 

املصطلح  مقابالت  من  »إدراك«  مصطلح  إبعاد  اجلدول  أفرزها  التي  النتائج  ومن 
 ،)48()) perception  الوافد؛ ألن )) ثّمة شبه اتفاق عىل جعله مقاباًل ملصطلح
أنه  والسيم  و«عرفنة«،  »معرفة«  بني  النقاش  دائرة  عمر  الدكتور  حرص  قد  وهبذا 
يتعّلق  وفيم  »عرفان«،  مصطلح  استبعاد  يف  الزناد  األزهر  الدكتور  حجة   ارتىض 
بـ«معرفة« هناك إشكالية ))هل تقابل به مصطلح cognition، أم املصطلح اآلخر 
knowledge ؟ أم كليهم كم هو حاصل عند الكثري مع ما يطرحه هذا االشرتاك من 

إشكاالت ؟ أم نقرتح مصطلًحا بدياًل ألحدمها وليكن »عرفنة« كمقابل للمصطلح  
cognition، ونبقي عىل مصطلح »معرفة« كمقابل للمصطلح اآلخر؟(()49( .

من النتائج األُخر التي بّينها اجلدول ))االهتمم الواضح للمعاجم الفلسفية بتحديد 
لتحديد  تام  شبه  وغياب   ،knowledge للمصطلح  كمقابل  »معرفة«  مفهوم 
النفس  بعلم  املختصة  املعاجم  يف  ذلك  بخالف  يربز  الذي   ... اآلخر  املصطلح 
مفهومني؛  للمعرفة  أن  إىل  يذهب  عمر  الدكتور  جعل  االمر  هذا  وفروعه(()50(؛ 
أحدمها : فلسفيًّا، واآلخر نفسيًّا، وقد ناقش املصطلحني وتوّصل إىل نتيجة استطاع 
الذي  املعرفة  نظرية  يف  الفلسفي  بالبحث  أحدمها  ارتبط   (( إذ  بينهم؛  يميز  أن  هبا 
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يبحث يف طبيعة وتأسيس املعرفة]طبيعة املعرفة وتأسيسها[ »ماذا يمكننا أن نعرف 
الثاين بوصفها عملية ذهنية، أو نشاًطا  ؟ وماذا نفعل لنعرف؟ ... وارتبط اجلانب 
ذهنيًّا جامًعا ُاخترِي له لفظ cognition ارتبط أكثر بالبحوث النفسية؛ وصواًل إىل 
البحوث املعارصة التي مل تكتشف جمااًل جديًدا للبحث فيه؛ فيستدعي ذلك اقرتاح 
مصطلح جديد له، وإّنم هو احلال نفسه، ولكن بوسائل أكثر تطوًرا، وأهداف أكثر 
ختصيًصا وتنوًعا(()51(، استبطن هذا النص رّدا عىل ما قّدمه الدكتور األزهر الزناد 
الذي بادر إىل اجرتاح مصطلح جديد ملفهوم قديم، وما اجلديد إال أدوات البحث، 
العلوم، وتأسيسا عىل ذلك يكون  نتيجة تطّور  مت يف جماهلا  ُقدِّ التي  واالكتشافات 
بل  املدروسة،  الظاهرة  تسمية  تغيري  يقتيض   ال  تطورها  أو  املنظورات  ))اختالف 
املفروض أن نحدد مرتكزات وخلفيات املنظورات اجلديدة]مرتكزات املنظورات 
نحدد  وأن  نفسها،  الظاهرة  تناول  بخصوص  واقرتاحاهتا  وخلفّياهتا[،  اجلديدة 

الظاهرة بدقة، ومدى الوعي بتعقيداهتا(()52(.

   أّما الصيغة الرصفية التي صيغ عىل وفقها املقابل العريب فقد أفرد هلا حموًرا رئيًسا 
يف  ترد  مل  أهنا  ورفضها؛  الصيغة  هذه  مناقشة  يف  الرشوع  نقطة  وكانت  البحث،  يف 
كالم العرب يف األفعال، بل هي صيغة خاصة باألسمء؛ ورد يف لسان العرب البن 
األسمء  يف  هي  وإّنم  »فعلَن«،  األفعال  يف  ليس  أّنه  ترى  ))أال  )ت711ه(  منظور 
نحوك علجَن، وخلبَن(()53(، فمصطلح »عرفنة« مصدر مأخوذ من الفعل »عرفن« 
الثالثي املزيد نون بعد المه، وقد ذكره صاحب املمتع الكبري يف الترصيف بأّنه ))مل 

جيئ إاّل صفة نحو : رعشن وضيفن(()54( .

   من جانب آخر وّظف الدكتور عمر بحًثا ناقش صيغة »فعلن« يف العربية للباحث 
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الدكتور عبد احلميد األقطش الذي نرش بحًثا يف العدد التاسع والسبعون من جملة 
يف  »فعلنة«  وزن  عىل  اللغوي  »التوليد  عنوان  حتت  عمن  يف  العربية  اللغة  جممع 
الباحث أن يرصد حلياة هذا  أنه ))يشق عىل  االستعمل العريب املعارص« رّصح فيه 
صيغة  التكّلم عن  من  شيًئا  أن  بيد  نثر،  أو  يف شعر  حيًّا  استعماًل  العربية  يف  الوزن 
مقاربة هي »فعلن« ُتلمح يف طوايا تكّلم علمء الرصف واللغة عن مفهوم اإلحلاق 
خرقاء،  أي  خلبن؛  )امرأة  حمفوظة  شبه  مفردات  يف  النون  الحقة  بزيادة  الرصيف 
االستعمل  األقطش  الدكتور  يغفل  مل  أي مضياف(()55(، وكذللك  ورجل ضيفن؛ 
العريف لصيغة »عرفنة« نحو : عقلنة وعلمنة وغريها، بل )) هي مألوفة يف السياقات 
االجتمعية التي يعمد إليها الالوعي العريب اجلمعي عند إرادة اإلفصاح عن معنى 
مل يكن سجية، أو طبًعا يف صاحبه، ثم حتّول إليه، والبسه، واتصف به فصار إمارة 

عليه، وصفة ثابتة يف سلوكه(()56(   

السمة  إن  إذ  األقطش،  الدكتور  من  الرصفية  للصيغة  الداليل  التوظيف  نالحظ     
الداللية التي تتصف هبا هذه الصيغة هي سمة االكتساب؛ أي أن »فعلنة« تقتيض 
عندما  »عرفنة«  مفهوم  عىل  ينطبق  ال  ما  وهذا  فيه،  يكن  مل  بم  موصوف  اتصاف 
الوظيفة األساسية  الذهنية والعقلية يف الذهن البرشي؛ ألن ))  نصف هبا اآلليات 
واملتأصلة يف الذهن البرشي هي أن يعرف، ويتعّرف بدًءا، وأن يكتسب املعرفة، وأن 
... ومن هنا نالحظ  يطّبقها، وأن ينرشها، وأن يعرف كيف يعرف  أو  يستخدمها 
ا  عدم التوافق بني الصفة املالزمة والبدئية للنشاط الذهني البرشي الذي ُوِسم تقليديًّ

بكونه »يعرف« أو »يتعّرف«، وبني وسمه بأنه »يعرفن«(()57(  

بمصطلح  تتعّلق  تفاوت  نقطة  بينهم  أّن  عمر  الدكتور  نتاجي  عىل  املالحظ    
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knowledge  الذي جعل مقابله يف النتاج األول »معارف«، إاّل أننا نعدم ذكره 

يف النتاج األول، مع اإلملاح إىل أن العالقة   knowledgeو cognition عالقة 
جمال  ضمن  مظهًرا  إاّل  ليست  إذن   knowledge ))فاملعرفة  بعموم  خصوص 
أوسع بكثري، وأعقد؛ هو املجال املعريف cognition الذي يتضّمن مظاهر أخرى 

عديدة(()58( .

   وعىل العموم يمكن القول إّن جمموعة املربرات التي ساقها الدكتور عمر يف دفع 
مصطلح »عرفنة« مقبولة وواقعّية؛ فضال عن مسائل ُأَخر سيأيت ذكرها . 

سابًعا : حماولة الدكتور حمي الدين حمسب:  

الدكتور حمي  املتعددة  cognition بمالبساته  الذين استوقفهم مصطلح        من 
كتابه  من  مطّواًل  مبحًثا  خصص  إذ  العلوم؛  دار  كلية  يف  األستاذ  حمسب  الدين 
هلذا  العربية  املقابالت  ملناقشة  تطبيقية«  وجهات  إبستمولوجية  أبعاد  »اإلدراكيات 
يف  اإلبستمولوجي  بـ«التحول  ذلك  فيه  ناقش  الذي  املبحث  وسم  وقد  املصطلح، 
مفهوم اإلدراك الذهني وواقع تلقيه املصطلحي يف املقابالت العربية« وقد استغرق 
التعقيد الذي  ما يقرب من سبعني صفحة من كتابه؛ األمر الذي يدلل عىل حجم 

القاه هذا املصطلح يف ميدان البحث العريب . 

   ابتدأ الدكتور حمي الدين بحثه بتعريف علم املصطلح حتت عنوان »املصطلحيات« 
بالعالقة  حييط  الذي  التعقيد  حجم  ا  ومستشفًّ األجنبّية،  املصادر  بعض  إىل  مستنًدا 
ضوء  يف  العالقة  تلك  لوحظت  إذا  سّيم  وال  ومصطلحاهتا،  املفاهيم  بني  الرابطة 
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من  وافدة  العلمية  املفاهيم  تلك  تكون  ))حني  ومنها:  املهمة،  األمور  من  جمموعة 
مصادر معرفية أجنبية؛ فتدخل من ثم يف تعقيدات الرتمجة، وحني نجد أن النظرية 
لتنظر إىل املصطلحات عىل أهنا بطبيعتها وحدات معلوماتية يف  تتطور  املصطلحّية 
م املعاين املفهومية داخل إطار هذه البنية(()59(. بنية املعرفة املتخصصة؛ أي أهنا تقدِّ

بالتعّقد  االكتناز  كثيف  ))أمر  معنّي  مفهوم  بإزاء  ما  مصطلح  وضع  فعملية      
والرتكيب(()60(، فينبغي التعامل مع وضع املصطلحات ملفاهيم معينة بدقة ووفقا 
ملعايري حمددة؛ لذلك يمكن أن نجد جمموعة من املعايري التي تضمنها بحث الدكتور 
حمي الدين التي عىل أساسها تعامل مع املقابالت العربية املتعددة، وأهم تلك املعايري:

 حتديد املجال الذي يشتغل به املفهوم، وعالقته باملصطلحات واملفاهيم األخر التي 
تنتمي إىل هذا املجال؛ فاملفاهيم داخل املجال الواحد مرتابطة، ومن ثم مصطلحاهتا 
التي  اجلليد  جبال  قمم  بـ))  ُشبِّهت  األخرية  السنوات  يف  فاملصطلحات  كذلك؛ 
ما  مصطلح  وضع  أمر  صار  إذن  املعرفة(()61(،  يف  املفهومية  املجاالت  حتتها  متتد 
ليمثِّل مفهوًما ما يتطّلب أن يذهب الواضع ))إىل ما وراء التجاوبات عىل مستوى 

املصطلحات املنفردة، وأن يكون قادًرا عىل تأسيس مراجع للبنى الكلية(()62(.

 وّظف الدكتور حمي الدين اجتاه الدالالت اإلطارية لفيلمور يف اجلانب املصطلحي؛ 
ليضع معياًرا اصطالحيًّا إطارًيا يركز عىل جانبني؛ مها)63( :  

التنظيم املفهومي للمصطلحات .

الطبيعة املتعددة األبعاد للوحدات املصطلحية؛ فهي وحدات يف املعرفة، ووحدات 
يف اللغة، ووحدات يف التواصل؛ لذا فإن وصفها جيب أن يغطي املكون اإلدراكي 
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 / اإلدراكي  االجتمعي  واملكون  »املصطلح«،  اللغوي  واملكون  »املفهومي«، 
التواصيل / التداويل  »املوقف«.

إىل  الزناد؛ ونظر  الدكتور األزهر  نقاشه مع ما طرحه  الدين  الدكتور حمي  ابتدأ      
مسوغاته من ثالث زوايا؛ هي : 

األوىل: زاوية االشتقاق الرصيف لبنية »عرفنة«، واعتمد يف رّده عىل ذلك ما أورده 
الدكتور عمر بن دمحان يف بحثه السالف الذكر)64(.

  cognition بمصطلح  استعاضتهم  ذلك  كلِّ  ويف  مقولته))  عىل  أشكل   : الثانية 
مفهوم  عن  ختّلوا  أهّنم  بذلك  يقصد  كان  فإذا  perception(()65(؛   ... عن 
perception، ومل يعودوا يستخدمون يف داللته إاّل مصطلح cognition فذلك 

غري صحيح(()66(.

الثالثة : أشكل عىل أن الدكتور األزهر الزناد ))يستخدم صيغة »العرفنة« ترمجة السم 
العلم، وترمجة ملوضوع العلم مًعا(()67(، وقد ورد ذلك يف كتابه »النص واخلطاب 
مباحث لسانية عرفنية«؛ إذ حتّدث عن العرفنة البرشية، وهي متّثل موضوع العلم، 
ثم جعل مدار عمله يف هذا الكتاب )) النص مادة، والعرفنة إطاًرا(()68(، ويف ذلك 
يقول الدكتور حمي الدين : )) ليس لنا إاّل أن نفهم »العرفنة« بأهنا العلم، أو املنهج، أو 
 cognition النظرية، وعىل حد علمنا ليس ثّمة يف الدراسات الغربية من استخدم
cognition هو  الـ  النظرية، إن  أو  املنهج،  أو  العلمية،  الدراسة  أو  العلم،  بمعنى 
النعتي   بالرتكيب  فيسّمى  املوضوع؛  هذا  يدرس  الذي  العلم  أّما  العلم،  موضوع 

.)69())cognition science\s
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 اختذ الدكتور حمي الدين يف إجياد املمقابل العريب ملصطلح cognition من مقولة 
توماس  ومنهم  الفالسفة،  من  عدد  هبا  قال  إذ  مآاًل؛  الزمن  عرب  املفهومي  التحّول 
كون، وفايرابيند الذي طرح مبدأ عدم التكافؤ الذي مؤّداه ))عندما تنشأ نظريات 
جديدة فإن املفاهيم التفسريية املركزية للنظرية القديمة غالًبا ما تغرّي معناها، ومن 
الكلمت  لو استخدم  العلمي وبعده حتى  النظام  قائم قبل حتول  فإن أي حكم  ثم 
التغرّي  بأن  الدين  حمي  الدكتور  أقّر  وقد  نفسها(()70(،  القضية  عن  يعربِّ  ال  نفسها 
املفهومي مرتبط بتغرّي إبستمولوجيا)71(النظام العلمي الذي يدور يف فلكه املفهوم، 
مفهوم  كل  أن  إىل  اإلبستمولوجيني  الباحثني  أحد  يذهب  السياق  هذا  ويف   ((
الغاية  و  االستداليل،  والدور  اإلحالة،   : مكونات  ثالث  من  حمتواه  يتكّون  علمي 
اإلبستمولوجية التي يسعى إليها استعمل املفهوم(()72(، جعل الدكتور حمي الدين 
من هذه الفكرة أساًسا يف التعامل مع مفهوم cognition ونقله إىل الثقافة العربية 
بمقابل »اإلدراك الذهني« إذ يقول : )) إن مسألة احلمولة اإلبستمولوجّية ملفهوم 
cognition  نفسه، ومن ثم للصيغة العربية الدالة عليه هي التي سّوغت لنا ترمجته 

بـ »اإلدراك الذهني«(()73(، مرّبًرا ذلك بقوله : )) إن األمر ليس جمّرد مسألة لفظية 
أو اصطالحية، وإّنم هو أمر يرضب يف أعمق التحّول اإلبستمولوجي الذي أحدثته 

اإلدراكيات منذ انطالقها(()74(.

مفهومي  بني  واالشرتاك  التداخل  مناقشة  إىل  الدين  حمي  الدكتور  ينتقل     
يف   ((  : قائاًل  عنده  داللتهم  يف  يشرتكان  اللذين   perception و   ،cognition

مع  ُترمِجتا  بالفرنسية  صيغتيهم  أن  نالحظ  املفهومني  هلذين  العريب  التلقي  باكورة 
 perception والثانية  cognitionبـ«املعرفة«،  األوىل    : هكذا  القرن  أواخر 
بـ«إدراك«(()75(، ويف كثري من املؤلفات يوضع مصطلح »اإلدراك احليس« بوصفه 
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يزيل  النعت  ))أن  قاعدة  عىل  وبناء  ذلك  عىل  وتأسيًسا  الثاين،  للمصطلح  مقاباًل 
االشرتاك يف املنعوت(()76(افرتض فقدان قسيم اإلدراك احليس؛ أي فقدان مصطلح 
يشري إىل مفهوم اإلدراك الذهني؛ ليجعل املصطلح األول مقاباًل للمصطلح الثاين؛ 
يف  معه  يشرتك  احليس  لإلدراك  قسيم  ثّمة  يكون  أن  املفرتض  من  كان   ((  : فيقول 
املنعوت »اإلدراك«،  وخيتلف معه يف النعت، ولكن ذلك مل حيدث، ولقد كان منطقيًّا 
أاّل حيدث؛ ألن إبستمولوجيا املفهومني يف كالسيكيات املصادر املعرفية »الفلسفة 
وعلم النفس بخاصة« كانت ترسخ هذا الفصل بم ينتمي للعقل، واملعرفة املجّردة 

من جهة، وما ينتمي للحس واملحسوسات من جهة أخرى(()77(. 

 الذي يبدو أن الدكتور حمي الدين أراد الوصول إىل نقطة التقاء املفهومني يف نقطة 
  cognition حمددة، وبسبب التحول اإلبستمولوجي تقابال داللًيا، فإذا كان مفهوم
دااًل عىل   perception مفهوم  وكان  واحليس،  الذهني  اإلدراك  دااًل عىل جانبي 
االول  املصطلح  مفهوم  جعل  قد  اإلبستمولوجي  التحّول  فإن  احليس؛  اإلدراك 
داللته،  عىل  حمافظا  بقي  الثاين  مفهوم  أن  حني  عىل  الذهني،  اجلانب  عىل  مقترًصا 
الداللة  cognition أصابه ضيق يف  إّن مصطلح   : فتقبال مفهوميًّا،  وبتعبري آخر 
بمرور الزمن؛ إذ أصبح يدل عىل اجلانب الذهني فقط بعدما كان يدل عىل اجلانبني 
أن  إاّل  يكن هلم  فلم  فقد حافظ عىل داللته،   perception بينا  الذهني واحليس؛ 
النحو  عىل  العربية  مقرتحاته  جاءت  هلذا  النعت؛  يف  ويتباينا  املنعوت،  يف  يشرتكا 

اآليت)78(: 

cognitive sciences                                       اإلدراكّيات

cognition                                               اإلدراك الذهني
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                                            perception اإلدراك احليس

      وبعد ذلك أحاط هذه املقابالت بمجموعة من املسوغات التي مل خترج بمجملها 
عّم قيل سابًقا)79(.  

     العرض السابق ألهم اآلراء التي قيلت يف ترمجة املصطلح الوافد، وما سبقه من 
 cognition التي مّرت بمصطلح  العربية  الدراسات  فيه عّينة من  جدول ُعِرض 
املقابالت  قيلت، وتفضيل أحد  التي  النظر يف مجلة من األمور  الباحث من  يمّكن 

العربية عىل غريه، ومما يمكن قوله اآليت :

حيمل  وافد  ملصطلح  مناسب  عريب  مصطلح  وضع  يف  العرب  الباحثني  اشتغال   
مفهوما حمدثا؛ يعكس وعًيا كبرًيا بأمهية املصطلح، وآلية ضبطه، والعمل عىل حتقيق 

أعىل نسبة توافق بني املقابل العريب، واملصطلح الوافد ومفهومه.

فيها  واحد  وافد  ملصطلح   املقابلة  العربية  املصطلحات  وفرة  أن  من  الرغم  عىل   
يمكن  واإليضاح،  اإلفصاح  بدل  والتعمية  التشويش  إىل  تؤدي  إذ  سلبي؛  جانب 
إذ  اللغوي؛  بالثراء  يتمّثل  العربية عىل نحو عام  اللغة  به  تنمز  إجيايب  تلّمس جانب 
ا يمّكن الباحث بمدته احتواء املفاهيم اجلديدة،  متتلك اللغة العربية معجًم ذهنًيا ثرًّ
وحرصها بمصطلحات صاحلة ألداء املهمة، ويكون استقرارها موكواًل إىل شيوع 

االستعمل، مع مالحظة املعايري املصطلحية األُخر.

الباحثني؛  بعض  عند  واحد  مصطلح  استقرار  عدم  الذكر  اآلنف  اجلدول  كشف   
التباين  يكون  وقد  اللسانية،  نتاجاهتم  بتعدد  واحد  ملفهوم  مصطلحاهتم  فتتعدد 
حاصاًل يف نتاج لساينٍّ واحد، عىل الرغم من أن بعضهم نّظر للمصطلح الذي اختاره 
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إاّل أنه يعود ليخالفه، ومنهم من يستعمل مصطلحني يف بعض املواضع، ومصطلحا 
واحًدا يف مواضع أخر بإزاء املفهوم الواحد، ومن هؤالء : الدكتور صابر احلباشة، 
والدكتور سعيد حسن بحريي، والدكتور جالل شمس الدين وغريهم؛ فالناظر يف 
ا بأهنا تشري إىل  جهودهم القّيمة ليجد صعوبة يف التعامل مع هذه املصطلحات، ظانًّ

مفاهيم متعددة.

 عىل الرغم من اعرتاف جّل الباحثني أن مل يكونوا كّلهم بعلم املصطلح، ومعايريه 
الضابطة يف التعامل مع املفاهيم اجلديدة، واملنقولة من الثقافات األُخر، إاّل أننا نجد 
أغلب املعايري املصطلحية التي تتناسب واللغة العربية قد ُأقصَيت أو تنوسيت، عمًدا 
أو من غري عمد، وحّل حمّلها معايري مستوردة من لغات ُأخر؛ هلا خصائصها وميزاهتا 
املوضوعة  املصطلحات  تعدد  الذي جعل من  األمر  لغتنا؛  تتناسب مع  قد ال  التي 
ملفهوم واحد ظاهرة بارزة يف اللغة، ومعاناة الباحثني منها بادية؛ إذ أصبح االجتهاد 
الشخيص املسلط عليه سيف األنا البحثية، مع غياب روح التعاون املثمر هو الغالب 
يف عملية وضع املصطلحات، فكانت النتيجة أن رصنا أمام ما يمكن أن ُأطلق عليه 

»فوىض مصطلحية خاّلقة«. 

 يف هذه النقطة سأحاول حماكمة املقابالت العربية للمصطلح حمل البحث وفحصها 
يف ضوء معايري علم املصطلح، مع مناقشة بعض ما أورده الباحثون العرب .

  إذا ما عرضنا املقابالت العربية عىل معايري املصطلح يمكن إقصاء عدد من املقابالت 
التي تتناىف مع الرشط األول واألهم؛ رشط شيوع االستعمل واملقبولية من الباحثني 
واإلدراك  املعريف،  واإلدراك  االستعراف،  استبعد«  هذا  وعىل  جّلهم،  أو  كّلهم 
الذهني«؛ لعدم شيوعها بني الباحثني العرب، عىل أن »اإلدراك الذهني« ستكون يل 
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وقفة معه مرة أخرى، أّما االستعراف فضال عن كونه قليل االستعمل هناك إشكال 
يف صيغته االشتقاقية »استفعال« املصدر من الفعل الثالثي املزيد »استفعل«، وتدل 
تتناسب  الدالالت ال  الطلب، والتحول، والصريورة)80(، وهذه  الصيغة عىل  هذه 
وموضوع العلم الذي يدرس كيفية ))اشتغال الذهن(()81(، والوقوف عىل اآلليات 

الذهنية وعملياهتا يف التعامل مع املفاهيم عىل نحو عام . 

   أّما مصطلح »عرفان« فعىل الرغم من شيوع استعمله النسبي، إاّل أن نسبة معارضيه 
ليست قليلة أيًضا، فضال عن اشرتاكه بدالالت ُأخر، وهذا ما جيعله خمالًفا ملعياريني 
من معايري املصطلح؛ أوهلم: املقبولية من حيث املبدأ بني املشتغلني يف احلقل املعريف، 
االشرتاك  ذات  األلفاظ  عن  ومبتعًدا  املعنى،   حمدد  املصطلح  يكون  أن   : وثانيهم 
الداليل؛ فهذان املعياران غري متحققني يف مصطلح »عرفان«؛ وألجل ذلك ُاعرض 

عنه صفًحا يف جمال البحث .

   من املقابالت العربية التي أثارت جداًل وواسًعا ومازالت مصطلح »عرفنة« املبتَدع 
من الدكتور األزهر الزناد، ويف البدء ال بد من القول : إن واحدة من عالمات حياة 
الناشئ  واحتواء  التطور،  عىل  وقابليتها  التكّيف،  عىل  قدرهتا  وحيويتها  اللغات 
العربية؛  للغتنا  نّدعيه  ما  وهذا  املناسب،  املصطلح  هتيئة  عرب  املفاهيم  من  احلديث 
تتناسب  وحمددات  معايري  وفق  جرت  ما  إذا  صحّية  حالة  اللفظي  التوليد  فعملية 
وخصائص اللغة، ومن هنا يكون االعرتاض مبنيًّا عىل الصيغة التي جاء عليها هذا 
املصطلح، ومل يكن عىل املبدأ، فضاًل عن الداللة الرصفية التي تؤدهيا هذه الصيغة، 
وإن ُاحُتجَّ بم هو شائع يف عرصنا احلارض من ألفاظ نحو : عقلنة، وعلمنة وغريها، 
فداللتها أيضا تدعونا إىل عدم توظيف »عرفنة« يف هذا املجال؛ حيث إهنا تبعدنا عن 
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بعد االنعدام، وهذا غري متحقق  الصيغة تدل عىل االتصاف  إذ إن هذه  املطلوب؛ 
يف موضوع العلم الذي نحن بصدده، فضال عن هذا لو ُعِرض هذا املصطلح عىل 
معايري املصطلح لوجدناه خمالًفا للرشط األول، وهذا يدعونا إىل رصف النظر عنه . 

   أّما الطواعية املزعومة التي يتمتع هبا هذا املصطلح؛ فهي غري مقصورة عليه وحده؛ 
فنحن اليوم نقول : َمْقَوَل، وُيَمْقِول، وَمْقَوَلة األشياء من الفعل : »يقول«، وكذلك 
نستطيع القول : ُيَمْعِرف األشياء، وَمْعَرَفتها من الفعل »عرف« ومصدره »معرفِة«. 

وضع  إذ  للنقاش؛  قابل  فهو  األبغش  الودود  عبد  حممد  األستاذ  به  احتج  ما  أّما 
احلدث  عىل  والداللة  املعرفة،  عىل  ))الداللة   : مها  للمصطلح؛  معيارين  األستاذ 
»حدث معاجلة املعرفة«(()82(، ثم يذهب ليبحث عن مصطلح يتوافر فيه املعريان، 
و يستبعد مصطلح »معرفة«، وهل هناك مصطلح يدل عىل معنى املعرفة أفضل من 
املعرفة نفسها ؟!!، ثم يذهب بالقول إىل أن مصطلح »معرفة« مفتقر إىل املعيار الثاين 

من دون أن يوّضح لنا كيف ذلك؟

  املعرفة يف الفهم العريب هلا درجات، ومعاٍن دقيقة ومن معانيها : )) الفعل العقيل 
الذي يتم به حصول صورة اليشء يف الذهن ]ومن معانيها[ الفعل العقيل الذي يتم  
به النفوذ إىل جوهر املوضوع لتفّهم حقيقته ... وهذه املعاين وحدها كافية للداللة 
عىل أن للمعرفة درجات متفاوتة؛ أدناها املعرفة احلسية املشخصة، وأعالها املعرفة 
التي  واملعاجلات  العمليات  من  جمموعة  تتضمن  فاملعرفة  املجردة(()83(؛،  العقلية 
توصلها إىل جوهر األشياء، وفهم كنهها، وغري مقترصة عىل اإلدراك فقط؛ و غري 

مفتقرة إىل جانب معاجلة املفاهيم املدركة. 
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ثم ناقش األستاذ حممد أبغش الصيغة الرصفية ملصطلح »عرفنة« مّدعيا أهنا دالة عىل 
املعاجلة فيقول :)) داللتها عىل املعاجلة معروفة من الناحية الرصفية االشتقاقية: ففي 
باملقياسني  تنقاس  الناحية  هذه  من  والعرفنة  املريض،  معاجلة  »التمريض«  العربية 
عىل  دالة  الصيغة  هذه  أن  كيف  أيضا  ح  يوضِّ مل  املحل  هذ  ويف  وتوافقهم(()84(، 
ح ما الرابط بني املثال الذي ذكره وبنية »عرفنة«، إذ أمهل توضيح  املعاجلة، ثم مل يوضِّ
الفايس  القادر  عبد  الدكتور  رأي  نقل  وقد  بذاك،  هذا  يربط  ما  أجد  مل  وإين  ذلك، 
الفهري الذي مل يرّجح مصطلح »معرفة«)85(، عىل حني أن اجلدول السابق أوضح 
أن الدكتور عبد القادر الفهري قد ترجم املصطلح الوافد باملعرفة)86(، والذي يبدو 
املدة  إّن  إذ  الزمن،  بمرور  املصطلح  هذا  ترمجة  يف  رأيه  عن  عدل  قد  الدكتور  أن 
عام  لدي  متوافرة  له  طبعة  آخر  يف  العربية«  واللغة  »اللسانيات  كتابه  بني  الفاصلة 

2000م، وبني سؤال األستاذ حممد عبد الودود عام 2014م)87(مدة طويلة. 

أقالم  أثار  بأنه  له  اإلقرار  مع  »عرفنة«،  استبعاد مصطلح  ينبغي  كّله  ذلك    ألجل 
الباحثني، ودعاهم إلعمل الفكر؛ فكان نقطة إثارة نتج عنها جمموعة من األفكار ما 

كانت لرتى النور لواله .

من  عددا  وساقوا  العرب،  الباحثني  من  واحد  غري  رّجحه  مصطلح  »إدراك«     
 ،cognition ملصطلح  عربًيا  مقاباًل  تثبيته  سبيل  يف  كبرًيا  جهًدا  وبذلوا  احلجج، 
ملصطلح  مقاباًل  استقراره  بحجة  املقابل  هلذا  الرافضة  الردود  من  عددا  واجه  وقد 
perception الذي له مفهومه وحدوده املعروفة، وقد حاول جاهًدا الدكتور حمي 

غ به ترمجة مصطلح cognition بـ«اإلدراك الذهني«  الدين حمسب أن يقّدم ما يسوِّ
ليكون مقاباًل لـ  perception »إلدراك احليس«، مستنًدا إىل مجلة معايري استمّدها 
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من أقوال الباحثني الغربيني، ويمكن مناقشة هذه املسائل من جوانب متعددة؛ أمهها 
  :

التفريق بني حالتني؛ مها : اجرتاح مصطلح جديد ملفهوم جديد،  أواًل : ال بد من 
ووضع مقابل عريب ملفهوم ومصطلح وافدين من ثقافة أخرى؛ ففي احلالة األوىل 
بغية تشخيصه عىل  املفهوم، وحتوالته اإلبستمولوجية؛  نبحث يف جذور  أن  ينبغي 
له، ويف  به ومصطلحاهتا، ثم حتديد مصطلح  احلاّفة  باملفاهيم  نحو دقيق، وعالقته 
املستقبلة  البيئة  املعربِّ عنه، وعىل  املفهوم مستقًرا وله مصطلحه  الثانية يكون  احلالة 
يف  تبحث  ثم   تفصيالته،  عىل  وتقف  منه،  املراد  تفقه  أن  ومصطلحه  للمفهوم 
الباحثون  إليها، وقد حدد  املنقول  للغة  للقواعد االشتقاقية  يناسبهم وفًقا  ما  لغتها 
عند  هدهيا  يف  السري  ينبغي  التي  واملعايري  املحددات  من  جمموعة  املصطلحيون 
التعامل مع املصطلح الوافد ومفهومه، إاّل أن هذا األمر غري متحقق عمليًّا يف ميدان 
البحث العريب، وهي من املسائل االبتالئية التي ترض بمسرية البحث العلمي، فال 
عذر اليوم للعرب يف التقاعس عن معاجلة التشتت املصطلحي للمفاهيم الوافدة، 
وال سيم نحن نعيش مرحلة من النضج الفكري الذي ال يليق به هذا التشتت، وقد 
أصبح عقد االجتمعات، وأخذ املشورة متاًحا بفضل التقدم التكنلوجي ومن دون 

أي كلفة مادية معتد هبا، لكن األمر به حاجة إىل نكران ذات كبري. 

ثانًيا : حتدث الدكتور حمي الدين عن موضوع التحول اإلبستمولوجي؛ حماواًل أن 
الزمن  بمرور  املفاهيم  أن  إىل  يذهب  فهو  املصطلحات،  مستوى  عىل  أثره  يتلّمس 
يتهيأ هلا من الظروف ما جيعلها يف تبّدل وتطّور، وهذا صحيح وجيد، إاّل أن هذا 
التحّول يف أغلب األحيان يكون مقترًصا عىل املفهوم ال املصطلح؛ فاملصطلحات 
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ثابتة البنية يف الغالب، وما هو قابل للتطّور املفاهيم، وهذا األمر منطبق عىل مصطلح 
cognition الذي انفتح عىل دالالت مل تكن داخلة يف حدود مفهومه، وال سّيم 

cognition معناها؛  ))خالل اخلمسني عاما األخرية، أو نحو ذلك غرّيت كلمة 
واإلثاري،  العاطفي  واجلانب  العقالين،  اجلانب   : جانبني  بني  ميزت  األصل  ففي 
بدء  املعلومات  تشغيل  يف  الذهن  فاعليات  كل  إىل  لتشري  الكلمة  ُتستخدم   واآلن 
من حتليل الدوافع املبارشة، إىل تنظيم التجربة الذاتية ... والذاكرة، واالنتباه، وحل 
أصبح  التي  الداللية  السعة  من  الرغم  فعىل  والتخّيل(()88(،  واللغة،  املشكالت، 

عليها هذا املفهوم بقي حمافًظا عىل مصطلحه من التبدل . 

»اإلدراك«،  هو  حمدد  ملفهوم  قار  مصطلح  فهو   perception مصطلح  أّما       
جاء  النعت  هذا  أن  يبدو  والذي  كثرية،  مواطن  يف  احليس«  بـ«اإلدراك  ُنِعت  ولقد 
نتيجة العالقة اللزومية بني اإلدراك واحلواس، إذ ال  يمكن  تصّور إدراك من دون 
استحضار احلواس معه؛ حتى لو كان احلديث عن إدراك ذهني، فاملفاهيم املركومة 
يف الذهن، واملتفاعلة مع بعضها يف عمليات اإلدراك الذهني هي باألصل مستجلبة 
من طريق احلواس، فاإلدراك يمثل العتبة االوىل للمعرفة)89(كم تقرر سابًقا؛ فلهذا 
املنعوت يف أحايني كثرية، عىل حني أن مفهوم اإلدراك وحده  النعت مع  ُيصحب 
إدراك حيس، وآخر ذهني، وعىل   : له تفصيالته وحدوده، وأقسامه، ومن أقسامه 
ترجم  من  وهناك  املعرفة(()90(،  حدود  يف  ذهنية  عملية   (( اإلدراك  يكون  هذا 
conception  بـ »اإلدراك الذهني« جاعاًل منه مقاباًل لإلدراك احليس ويعني به : 

))معرفة الكيل من حيث إنه متميز عن اجلزئيات التي يصدق عليها، ويقابل اإلدراك 
احليس(()91(، وعىل هذا األساس يكون perception جزًءا من cognition ال 

مقاباًل له.
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ثالًثا: عمد الدكتور حمي الدين حمسب إىل ترمجة epistemic باإلبستمولوجي)92(، 
ثم ذهب ليشكل عىل الدكتور عمر بن دمحان الذي أّيد مصطلح »معرفة« يف كيفية 
إياه باملعرفة، وكان اإلشكال  ترمجة عبارة إنجليزية يرد فيها هذا املصطلح، مرتمًجا 
 ،cognition ل الصيغة »املعرفة« مقاباًل لـ عىل النحو اآليت: )) إّن ابن دمحان يفضِّ

وال أدري ما إذا كــــان ابن دمحــان يقبل مثاًل ترمجة اجلـــملة اإلنجليزيــة 

التالية يف دائرة معارف ستانفورد : 

 We aim at studying whether epistemic externalism entails
.cognitive externalism and vice versa

املعرفية  اخلارجانية  تستلزم  املعرفية  اخلارجانية  كانت  إذا  ما  دراسة  إىل  هندف  بـ« 
والعكس« ! أو يقبل ترمجة اجلملة :

. Cognition is the act of recognizing or of having knowledge

بـ » املعرفة هي فعل التعرف عىل املعرفة أو فعل احلصول عليها (()93(

وقد توّجهت هبا اإلشكال إىل الدكتور عمر بن دمحان الذي مل يكن مّطلًعا يف حينها 
عىل هذا اإلشكال املوّجه إليه؛ فأجابني مرتمًجا العبارتني  بـ))هندف اىل دراسة ما اذا 

كانت اخلارجانية اإلبستمولوجية تستلزم اخلارجانية املعرفية والعكس.

- املعرفة هي فعل التعرف، أو هي فعل حتصيل املعارف(()94(

فاملالحظ أن الدكتور حمي الدين قد أجاز لنفسه ترمجة epistemic باإلبستمولوجي، 
وفرض ترمجته عىل الدكتور عمر بن دمحان باملعرفة عىل حني أن ترمجة الدكتور عمر 

كانت مطابقة ملا ارتىض لنفسه أن يرتمجه .
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وقد  بـ«املعارف«،   knowledge ترمجة  الثانية  اجلملة  ترمجة  عىل  املالحظ  أما   
 ،Cognition و   ،knowledge مفهومي  بني  الفرق  عن  سؤاًل  إليه  وجهت 
فأجاب : ))إّن املعرفة هي مجلة اآلليات التي يستعني هبا الكائن البرشي، أو اآللة 
وبالتايل  وتوظيفا...  ومعاجلة  ختزينا  وهبا  فيها  والترصف  املعارف،  اكتساب  بغية 
تصبح املعارف نتيجة هذه املمرسة الطبيعية، أو االصطناعية لكائن يمتلك وسائل 
وأعضاء »كالدماغ واجلهاز العصبي عند البرشي« تتيح له ذلك؛ فاملعارف والتعرف 
هي من نتائج املعرفة(()95(، وهذا التحديد ملصطلح knowledge قريب مما وورد 
يف املعجم الفلسفي الذي حدد هذا املصطلح بقوله : ))ثمرة التقابل واالتصال بني 

ذات مدركة وموضوع مدرك(()96(.

رابًعا: ثّمة مالحظة عىل املقابالت التي ارتضاها الدكتور حمي الدين حمسب تتعلق 
تباينًا واضًحا يف عدد  إذ نجد  اإلنجليزية؛  املصطلحات  تقابل  التي  الكلمت  بعدد 
الكلمت بني األصل واملقابل عىل الرغم من إمكانية توافقهم، فقد وضع مصطلح 
 ،cognitive sciences »إدراكّيات« مقاباًل به مصطلح مكّون من كلمتني مها: 
إّن  إذ  االصطالحي؛  ملبناه  وفًقا  اإلدراكّية«؛  »العلوم  يقول:  أن  به  األوىل  وكان 
ذلك،  يفعل  مل  أنه  إاّل   ،sciences ملصطلح  متاًما  موافق  »العلوم«  مصطلح 
الذهني، و  cognition اإلدراك  باٍد يف املصطلحني اآلخرين  وكذلك االختالف 
perception اإلدراك احليس؛ فهو وضع مصطلًحا عربيًّا مكّوًنا من كلمتني بإزاء 

ن من كلمة واحدة، وكان باستطاعته التوفيق بينها.  مصطلح أجنبي مكوَّ

   مل يتبَق من املصطلحات املقابلة لـ cognition إاّل مصطلح »املعرفة«، وال بد من 
النظر يف املفهوم الذي يندرج حتت هذا املصطلح قبل أن يكون مقاباًل للمصطلح 
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اللسانّيات بمركزّيتها،  إننا نعلم أن  إذ  اللسانّيات؟  يلتقي مع  الوافد، وبأي جانب 
النفيس،  منها:  املجاورة؛  العلوم  من  بمجموعة  اندجمت  قد  مباحثها  وأمهية 
نة اجتاًها مشرتًكا بني العلمني؛ فربزت لدينا  واالجتمعي، واحلاسويب وغريها؛ مكوِّ
كّلها  وهذ  احلاسوبية،  واللسانيات  االجتمعية،  واللسانيات  النفسية،  اللسانّيات 
تشرتك مع اللسانّيات يف جانب معنّي من البحث، والذي يبدو أن اللسانّيات دخلت 
ميدان املعرفة منذ منتصف القرن املايض؛ حيث اجتهت بوصلة البحث اللساين نحو 
العقل وقدراته الذهنية، والتقت مع نظرية املعرفة التي ختتص)) بالبحث يف إمكانية 
قيام معرفة ما عن الوجود بمختلف أشكاله، ومظاهره، وإذا كانت املعرفة ممكنة فم 
أدواهتا ؟ وما حدودها ؟ وما قيمتها؟(()97(، ومّلا كانت اللغة متّثل رافًدا رئيًسا من 
روافد املعرفة، وأداة من أدواهتا)98(، بل)) هنًجا معرفيًّا عاًما(()99(؛ فكان ال بد من أن 
تقع حتت عدسة البحث والفحص والكشف عن أرسارها، ومكنوناهتا داخل العقل، 
إاّل أنه لوقت قريب كان العقل صندوًقا أسوًدا مغلًقا، وما أن ُفتِحت نوافذه حتى 
اللساين  السلوك  وراء  تقف  التي  العقلية  العمليات  عن  باحثة  اللسانّيات  اقتحمته 
العقل  أن  ))يرى  رئيًسا  اجتاًها  املعرفة  نظرية  يف  العقيل  التوجه  وكان  املحسوس، 
للمعرفة  الوحيدة  وسيلتنا  هو  قبلية؛  ومبادئ  أولية،  استعدادات  من  فيه  ب  ُركِّ بم 
الذهنية  العمليات  مركز  هو  العقل  بأن  تؤمن  املعرفية  واللسانيات  اليقينية(()100(، 
للسلوك ، بم يف ذلك السلوك اللغوي؛ هلذا اندجمت مع املعرفة لتؤسس اجتاًها حديًثا 
من األنسب أن نطلق عليه »اللسانيات املعرفية« من دون أي تغيري باملصطلح، أسوة 
بباقي العلوم التي اندجمت هبا اللسانّيات مع احلفاظ عىل مصطلحها األساس، فلمذا 
نقبل اللسانّيات النفسية، واللسانيات االجتمعية، ونرفض اللسانّيات املعرفية، فال 
موجب لتغيري هذا املصطلح، بل من املناسب جدا اإلبقاء عليه، ففيه إحياء للرتاث 
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العريب الفلسفي، وما قيل فيه من آراء ُتثري البحث يف هذا االجتاه، بخالف ما لو 
اقرتحنا تسمية جديدة تبعدنا عن نكهة الرتاث ورائحته، هبذا نكون قد حققنا معياًرا 

من معايري املصطلح . 

حًظا،  األوفر  نجده  األُخر  املصطلح  معايري  عىل  املصطلح  هذا  عرضنا  ما  وإذا    
يمكن  األول  الرشط  إىل  فبالنسبة  العربية،  املقابالت  من  غريه  من  انطباًقا  واألكثر 
القول : إن مصطلح املعرفة أكثر املصطلحات شيوًعا، وأوسعها انتشاًرا إذا ما قيس 
نتذكر أن هذا املصطلح  أن  ينبغي  املجال، وال  العرب يف هذا  الباحثون  اقرتحه  بم 
نفيس قبل أن يكون لساين، والشائع يف نتاجات علم النفس أن cognition يقابل 
معرفة)101(، و الرتمجة األوىل التي وقعت بني يدي هلذا املصطلح املنقول عن الفرنسية 

هي »معرفة«)102(

   فلسفًيا املعرفة تعني ))إدراك األشياء وتصورها(()103(، وهذه الداللة تتناسب و 
توّجه اللسانّيات املعرفية الساعية إىل معرفة النواميس العقلية املتحكمة بإنتاج اللغة، 
وهبذا يكون الرشط اآلخر من رشوط املصطلح متحقًقا، و مصطلح املعرفة عبارة 
إذا  سيم  وال  وانتشاًرا،  مقبولية  األكثر  فهي  والتعقيد؛  الغرابة  من  وخالية  بسيطة، 
العريب حتت  املغرب  اللساين يف  التوجه  معنّية هبذا  باحلسبان وجود مؤسسة  أخذنا 
العام لرتمجة  التوجه  أن ينصهر مع  للباحث  بد  املعرفية«، فال  العلوم  عنوان »خمترب 
هذا املصطلح؛ لتحقيق أكرب قدر من التوافق، ومتاشًيا مع املنهجية العلمية، وعىل هذا 

األساس خيتار الباحث مصطلح »معرفة« بوصفه مقابال دقيًقا للمصطلح الوافد .
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نتائج البحث:

وكيفّية  الوافدة،  للمفاهيم  العريب  االستعمل  أفق  واسترشاف  البحث  رحلة  بعد 
تكييفها مصطلحيًّا يف منظومة العلوم العربّية عامة ، ومنظومة علوم اللسان العربية 

خاّصة توّصل البحث إىل اآليت ذكره:

حقل  يف  واملصطلحات  املفاهيم  من  الوافد  مع  التعامل  يف  الفردية  سمة  غلبت 
اللسانّيات العربّية.

يف  واضًحا  الباحثون  إليه  يستند  الذي  املعريف  واألساس  الثقايف  التباين  أثر  كان 
اختياراهتم املصطلحات للمفاهيم الوافدة.

عىل  ما  ملفهوم  ما  مصطلح  اجرتاح  عند  املصطلح  علم  رشوط  الغالب  يف  تراَع  مل 
الرغم من اعرتاف اجلميع بعلم املصطلح واملعايري التي ينبغي أن تراعى يف ذلك.

بعد رحلة استكشافّية مع عدد من الباحثني العرب بغية رصد تعاملهم مع مصطلح 
COGNTION  اتضح أن املصطلح األنسب لذلك هو املعرفة ال غريه.

يف  العليا  الدراسات  يف  ثابت  درايس  مقرر  إدخال  برضورة  الدراسة  هذه  تويص 
العراق والدول العربّية عاّمة، تنوهيا بأمهّية املوضوع وخطورته لدى الباحثني اجلدد.
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اهلوامش
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2 (( ُينظر: مفاتيح العلوم :4 

3 (( العوملة والعوملة املضادة :30، وُينظر : يف املصطلح ولغة العلم :60

4 (( املصطلح األلسني العريب وضبط املنهجية )بحث( :6، وُينظر : نظرات يف املصطلح واملنهج 
15:

5 (( اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم : 223
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9 (( املصطلح اللساين وتأسيس املفهوم : 34

10 (( ُينظر : فصول يف علم اللغة التطبيقي : 65، واملصطلح اللساين وتأسيس املفهوم : 31

11 (( إشكالية املصطلح يف املؤلفات العربية )رسالة ماجستري(: 2

12 (( علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية : 9

13 (( مقدمة يف علم املصطلح : 19-18

14(( علم املصطلح مبادئ وتقنيات : 15

15(( املصطلح يف اللسان العريب : 6

16(( ترشيح النّص : 10 ، وُينظر : املصطلح العلمي يف اللغة العربية : 151
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لسانّيات  ضوء  يف  دراسة  السجادّية  الصحيفة  يف  االتساق   : يف  االتساق  مصطلح  ُينظر   ))21
النتص:16-14 
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25(( أسس علم اللغة اعربية : 48

26(( علم اللغة النفيس مناهجه ونظرياته وقضاياه: 88/1 

http://www.lissaniat.net/viewtopic. الرابط  عىل  العربية  اللسانّيات  منتدى   ))27
2593=php?t

28(( املصدر نفسه، رد الدكتور األزهر الزناد بتاريخ 2011/3/28م

29((  منتدى اللسانّيات العربية السالف الذكر، رد الدكتور األزهر الزناد بتاريخ 2011/9/18م

بتاريخ  بودرع  الرمحن  عبد  الدكتور  مداخلة  الذكر،  السالف  العربية  اللسانّيات  منتدى   ))30
2011/9/16م
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33(( نظرية األفضية الذهنية مبادئها وتطبيقاهتا : 18
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39(( مدخل إىل النحو العرفاين : 7
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41(( علم الداللة والعرفانية : 24

42(( األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه :272

43(( نظرية االستعارة التصورية واخلطاب األديب، اهلامش )3( : 21-20

44(( ُينظر : املعرفة / اإلدراك / العرفنة بحث يف املصطلح )بحث( : 7 
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46(( املعرفة / اإلدراك / العرفنة بحث يف املصطلح )بحث(: 10
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52(( املصدر نفسه : 17-16
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56(( املصدر نفسه والصفحة نفسها  
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81(( نظريات لسانية عرفنية : 15
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