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ملخص:
"المصطلحات مفاتيح العلوم" عبارة نكررها باستمرار كلما صادفنا مصطلحا جديدا من املصطلحات العلمية ،فهي
الكفيلة بنشر العلوم ،وحفظها ،ذلك أن العلم ينتشر يف العامل بفضل مصطلحاته ،وعليه وجب االهتمام باملصطلحات من جانب
توحيدها ،وترمجتها حىت يسهل تداوهلا بني الباحثني الذين لطاملا اشتكوا من صعوبة العلوم بسبب صعوبة مصطلحاهتا خصوصا ما
كان أجنبيا منها ،ومن بني هذه املصطلحات اليت وقع إشكال كبري حوهلا جند مصطلح cognitive :هذا املصطلح الذي قوبل
مبصطلحات عربية كثرية خمتلفة األسس تفنن العرب يف وضعها ،وعليه سنحاول يف هذه الورقة البحثية دراسة املصطلحات ،أو
املقابالت العربية اليت وضعت إزاء مصطلح "  ،"cognitiveوبيان سبب اختيارها من لدن واضعيها ذلك أن أغلب الدراسات
تركز على املعاجم يف دراسة املصطلحات.
الكلمات المفتاحية :املصطلحات -اللسانيات -العرفانية -البحث -املقابالت.
Abstract:
Terminology is the key to science, a phrase that we constantly repeat whenever we
come across a new term , which is responsible for disseminating and preserving science,
because science is spreading in the world thanks to its terminology, and it is necessary to pay
attention to the terminology by its standardization in order to facilitate its circulation among
researchers , and among these terms that a great problem occurred , cognitive, which was met
with many terms, and therefore we will try in this research paper studying the Arab
terminology , and explain why it was chosen.
Keywords: terminology- linguistics- cognitive – research- interviews.

مقدمة:

ال تزال قضايا ،ومشكالت -وضع وترمجة -املصطلحات اللسانية مطروحة ،وبقوة على ساحة الدراسات
اللسانية احلديثة ،فكون اجملتمعات العربية تتلقى هذا النوع من الدراسات عن غريها فهي" ،تعاني ما تعانيه العلوم
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المقترضة من مشكالت تتصل بوضع ثمرات الدرس األجنبي في متناول الباحثين العرب من حيث اللغة،

واألسلوب ،والطرق المنهجية "1األمر الذي ساهم يف خلق مشكل كبري وسط الباحثني اللذين يهتمون
بالدراسات اللسانية بكل فروعها ،وختصصاهتا املختلفة ،والذين جيدون أنفسهم أمام ترسانة اصطالحية خمتلفة
األسس ،واملنطلقات ،ففي الوقت الذي يكون فيه الباحثون الغرب منشغلني باالكتشافات العلمية اجلديدة يف
مجيع حقول املعرفة املختلفة جند الباحثني العرب يف انشغال كبري بوضع املقابالت الشيء الذي يضيع جهدهم،
وحيدهم عن االبتكار ،والتجاوز " ،فبالرغم من المكانة التي حظيت بها العربية في التعبير األدبي ،والتواصل
العلمي ،والفني إال أنها فقدت حيويتها ،ونشاطها مع مرور الزمن ،و لم تعد وسيلة للخلق ،واإلبداع

العلمي ،والفني وذاق مجال استعمالها ،وأدركها الركود الذي دام قرون من الزمن في الوقت الذي قطعت

فيه الشعوب األخرى أشواطا من التقدم ،والرقي العلمي ،والحضاري في مختلف العلوم والفنون ، "2فلن
يتجاوز العرب مشكلة تأخرهم عن ركب احلضارة ما مل يتجاوزوا مشكلة وضع املصطلحات ،واملقابالت هذا األمر
يتأت مامل تكثف اجلهود الفردية ،وتسخر املراكز –اجملامع -اجلماعية.
الذي لن َ
وبالعودة إىل مصطلح  cognitiveمادام حديثنا يدور يف فلكه جنده نشأ ،وترعرع يف كنف ما يسمى
باللسانيات العرفانية ،و اللسانيات العرفانية علم جديد نسبيا جيمع بني الدراسة اللسانية ،والدراسة العقلية حيث
ميكن القول بأنا :العلم الذي يهتم باجلانب العقلي املتصل باللغة ،ومنه تعرف بكونا ":تيارا لسانيا حديث

النشأة حيث يقوم على دراسة العالقة بين اللغة البشرية ،والذهن بما فيها االجتماعي ،والمادي ،والبيئي أي

العالقة بين اللغة ،والذهن ،والتجربة االجتماعية ،والمادية ،والبيئية"3؛ فاللسانيات العرفانية من هذا املنطلق
حبث جيمع بني اللغة ،والذهن ،ومنه فهي" :مدرسة جديدة نسبيا من اللسانيات ،وواحدة من أكثر الطرق
ابتكارا لدراسة اللغة ،والفكر ،والتي ظهرت في مجال متعدد التخصصات يعرف باسم العلوم العرفانية."4

اللسانيات العرفانية

اللسانيات

العلوم
العقلية

الشكل  :1اللسانيات العرفانية علم ب يني يجمع بين اللسانيات والعلوم العقلية

مصطلح  cognitiveفي البحث اللساني العربي بين الترجمة ،والتداول:
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يعد مصطلح " "cognitiveمن بني املصطلحات اليت فرقت بني العرب أكثر مما مجعتهم حتت راية
واحدة ،فقد تفنن العرب يف وضع مقابالت له كل حسب وجه نظره ،وحسب فلسفته واختياراته ،وتربيراته
جسدت بالفعل مقولة اتفق العرب على أن ال يتفقوا حيث جند جمموعة من املقابالت العربية من مثل ":اإلدراك،
العرفان ،العرفنة ،املعرفية ،املعرفة  ،"...وهي مصطلحات ارتبطت بشكل ،أو بآخر بوجود املصطلح الغرب5يقول
يف هذا الصدد أحد الباحثني ممن ترمجوا املصطلح ":اتبعنا التقاليد التونسية في ترجمةcognition

بالمعرفة ،والعرفان ،والعرفانية حيث يترجمها سائر العالم العربي تقريبا باإلدراك ،ولكن ،وقد عرفت عنا هذه

الترجمة ،وقبلت ،فإننا ال نرى ما يمنع مواصلة ترجمتها بهذه الطريقة خاصة إذا لم تكن ثمة حجة ترجح

كفة إحديهما ،ثم إن استعمال جاكندوف بكثرة عبارة  perceptionالتي تترجم اإلدراك مرتبطة ،أو
غير مرتبطة بالحسي هو ما جعلنا ال نفكر في ترجمة  cognitionب :اإلدراك لذلك ،وكي ال نقع في
الخلط بين  ،perceptionو cognitionفضلنا اإلبقاء على العرفانية ، cognitionواإلدراك

 6"perception؛ ويظهر من خالل قوله أنه تبىن مصطلح العرفان على حساب اإلدراك الذي يراه شائعا
بكثرة عند ثلة من الباحثني يف البلدان العربية؛ لكنه جيمع يف موضع آخر بني املصطلحني يقول" :أولهما مشكل

العرفان (أو اإلدراك)" ،ويعود سبب مجعه حسب قوله إىل راي جاكندوف 7الذي مجع بني املصطلحني يف كثري
من املرات ،ومادام مرتمجا ،فعليه نقل الرتمجة بأمانة ،فمثل هذه العفوية –يف وضع املصطلحات -ساهم يف تعميق
اهلوة بني الباحثني ،والدارسني ،فهي عفوية ال تقرتن مببادئ منهجية دقيقة ،وال اكرتاث باألبعاد ،والنظرية للمشكل
املصطلحي ،وقادت هذه العفوية إىل الكثري من النتائج السلبية يف مقدمتها االضطراب ،والفوضى يف وضع
املصطلح  ،وعدم تناسقها ،وغريها كثري.8
وما يالحظ على هذه الرتمجة عموما ما دمنا استفتحنا هبا هو ارتباط الباحث يف وضعه للمصطلح
بالتقاليد العربية ،وعدم إفصاحه عن أسباب اخليار ،واكتفاؤه بإرجاع األمر للتقاليد التونسية  ،وهذا يعين أن مسألة
وضع املصطلحات ليست بالشيء اهلني خصوصا ،وأن املصطلحات يف تكاثر مستمر ،ومتواصل.
مصطلح العرفنة مصطلح آخر ظهر على الساحة كمقابل عرب ل cognitiveنادى به األزهر الزناد
يف كل مؤلفاته كمؤلفه :نظريات لسانية عرفنية مثال ،وقد برر سبب خياره هذا يف مقالة له نشرها على صفحة من

صفحات الشبكة العنكبوتية محلت عنوان" :في مصطلح العرفنة ومشتقاتها" جاء فيه" :فقد أثيرت بعض
التساؤالت في "العرفنة" ،مفهوما ،ومصطلحا جاريا في بعض ما كتبنا ونشرنا ،وفي ما يلي بعض العناصر

من الجواب ننشرها للتوضيح" ،فاملؤلف مل يكتف بوضع املصطلح ،والتزام الصمت بل حاول أن يبني سبب
خياره هذا يقول" :قد تختلف المقابالت العربية للمصطلح األجنبي الواحد باختالف األقطار ،أو
المجموعات من الباحثين ،أو الباحثين فرادى ،وما إلى ذلك ،وهو أمر طبيعي إذ من الواجب أن تكون

حركة البحث ،والتأليف إطارا القتراح ما يراه الفرد صالحا في ضوء معرفته بالعربية خذ مثال ما اقترحناه في
تعويض المصطلحات التالية (العلوم العرفانية ،علم المعرفة ،العلوم المعرفية ،علوم اإلدراك ،العلوم
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اإلدراكية ،إلخ) -وقد راجت في تواريخ ومؤلفات متنوعة في أزمنة واحدة أو متعاقبة -بمصطلح (ع رف ن ة)

مقابل ) ، (cognitionوذلك  -دون شك -ليس من قبيل "خالف تعرف" ،9فاملؤلف حاول تربير
خياراته ،وأنا ليست مبنية على مقولة "خالف تعرف" كما جاء يف حديثه حيث يراها مؤسسة على حجج

علمية؛ ألن ":الكلمة االصطالحية أو العبارة االصطالحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها ،أو
وحدد في وضوح ،أو هو تعبير خاص ضيق في داللته المتخصصة ،واضح إلى أقصى
باألحرى استخدامهاُ ،

درجة ممكنة ،وله ما يقابله في اللغات األخرى ،يرد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع
محدد  ،فيتحدد بذلك وضوحه الضروري ،"10فمن شروط قبول املصطلح اتسامه بالوضوح.
وقد قدم األزهر الزناد جمموعة من احلجج اليت أسس عليها خياراته ،واليت كانت مبثابة أدلة أكد من

خالهلا مبدأه يف االختيار سنحاول نقلها بأمانة ،وهي 11كاآليت:
 – 0يرى الباحث أن كلمة (عرفان) مشرتكة يف االستعمال القدمي ،ويف االستعمال احلديث ،إذ تدل على معىن
الشكر ،وهلا جريان واسع يف جمال التعبد ،والتصوف ،،ويف جمال البحوث الفلسفية املاورائية (الغنوصية)،
وكلمة (معرفة) مقابلة ملفهوم ) (knowledge, connaissanceكما أن (إدراك) تقابل
مفهوم ) ، (perceptionومجيعها  -كما هو معلوم -ذو مرجعيات نظرية كالسيكية ،ويف هذا يوافقنا كل من
نعرف من املشتغلني بالفلسفة ،على األقل يف حدود ما دار فيه النقاش بيننا يف هذا املوضوع ،ومنه فالباحث
تف ادى مصطلح العرفان ألنه ،وحسب رأيه مرتبط ببحوث فلسفية ،وغنوصية ،كما يرى الباحث أن العرفنة هي
نشاط الذهن يف عموم مظاهره ،يشمل التذكر ،،والتعقل ،وحل املسائل والتخيل ،واحللم ،والتخطيط،
واإلحساس ،والشعور ،والتعلم ،والتربير ،والتكلم ،والرسم ،والرقص ،ومجيع ما تتصورون من األنشطة الذهنية
احلسية العصبية مما له صلة بالذكاء الطبيعي ،وهلذا ترون ضرورة أن يصاغ مصطلح جامع يعمها مجيعا ،رأينا له أن
يكون (عرفن) ،ومشتقاته وفيه تنضوي األنشطة املذكورة ،وما مل يذكر منها ،فعندما نأخذ اجلدول االشتقاقي يف
اإلجنليزية الدائر حول) - (cognitionمثال -جتده منسجما :الفعل هو ) (to cognizeواسم الفاعل
هو) (cognizerوالنسبة هي (cognitive (system, ability, faculty,
) ،etcأو )(metacognitiveوما إىل ذلك مما يتعلق باجلذع ) (cognوعليه فاملصطلح جيب أن خيضع
لالتفاق حىت يتم القضاء على املشكل احملتملة احلدوث من مثل عدم قبوله؛ أو عدم موافقته للغة ،وغريها من
املشاكل اليت من شأنا تأزمي مشاكل املصطلحات؛ ألن املصطلح "رمز لغوي وضع بكيفية اعتباطية أو اتفاقية
بين فئة من المختصين في حقل معين من حقول العلم والمعرفة لضرورة البحث". 12

وهناك حجج أخرى يضيق هذا اجملال عن ذكرها يقول الباحث ":فيكون الحل  -في ما نرى  -أن

نحافظ على الحروف األصول من الثالثي(:ع ر ف) ،وننشئ جدوال اشتقاقيا مقبوال في العربية قياسا،

وسماعا منطلقه( :عرفن ،)to cognizeوالمضارع منه(:يعرفن  ،)cognizesوالمصدر(:عرفنة
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 ،)cognitionفهو :معرفن  ،cognizerوذو ملكة عرفنية  ،faculty)،(cognitiveويلحق
بذلك الميتاعرفنة  ، (metacognition):إلخ ،وهذا  -في ظننا -أحسن من أن نقول فكر يفكر،
فهو مفكر ،وما إلى ذلك ،وننتقل إلى عرفان ،أو معرفة ،أو إدراك ،بما فيها من االشتراك الذي أشرنا إليه،

في عبارة تتعلق بالعلوم ،أو باللسانيات المهتمة بما يجري عليه المصطلح الواحد منها ،فالمصطلح
المعرب هو ذلك اللفظ الذي تقترضه اللغة العربية من اللغات األخرى وتخضعه لنظامها الخاص بإجراء
بعض التغيرات بالزيادة ،أو بالنقصان أو بإبدال بعض حروفه."13

فقد " سار معربو هذا الزمن ،ومترجموه في نقل اللغات الفرنجية على طرق مختلفة ،فابتدع هذا
أسلوباً جرى عليه ،خالفه فيه غيره ،واستن آخر سنة لم يشايعه عليها أحد  ،وصار كل معرب يضع لنفسه

منهاجا لتصور األلفاظ والمعاني أو لتعريبها ،وانطلقت لألقالم ،ولأللسنة األعنة  ،ووضعت أوضاع وصيغت
ألفاظ بطرق مختلفة ال تؤدي المقصود منها ،وشط المعربون عن الصواب شططا بعيدا ،وأكثر هؤالء
المعربين ممن درسوا بلغات فرنجية ،وابتعدوا عن العربية ،فتجدهم يستعملون األلفاظ المبتذلة والسخيفة،

والكلمات العامية الركيكة ،ويتصرفون ب المعاني ويتناولونها بالزيادة أو النقص و التشويه أو يستعملون
المجازات التي ال تتم بها المعاني المقصودة تماما لعدم وقوفهم على األلفاظ العربية المقابلة  ،أو لعدم

وجود طريقة تتبع ،أو معجم واف يستدعي للمعونة حتى صار أكثر المعربات ال يتفق في وحدة

االصطالح ،أو المدلوالت." 14

– 9وبالعودة إىل مصطلح العرفانيات يقول الزناد" :يبدو أن العرفانيات عندما وصلتنا فهمت بتصورات
أرسطية ،ونفسية قديمة ،هي عندنا نحن كما هي عند الغرب ،دون شك ،ولم ننتبه على األقل ممن سبقونا
في الكتابة في هذا المجال إلى أن العرفنيات خرجت عنها ،وفي ذلك كانت استعاضتهم

بمصطلح ) (cognitionعن

الثالوث

المعروف:

"perception

knowledge

" ,connaissanceجمتمعة ذلك أن" بعض المصطلحات ذات عالئق شديدة بمصطلحات أخرى
لداللتها على معان متقاربة ،أو متعاكسة ،فعلينا أن نالحظ جميع هذه المصطلحات لنحصل على تناسب

بينها من جهة ولكي ال تتخصص كلمة مقابل أحد المصطلحات في حين أنها قد تكون أليق وألزم للداللة

على غيرها من جهة أخرى."15

وقد بني الباحث سبب عدوله عن استعمال مصطلح العرفان كمقابل عرب  cognitiveبقوله" :وم ن

النوادر التي جعلتني أعدل عن (عرفان) وما إليها أن بعض الباحثين في بعض البل دان العربي ة ك ان يراس لني،
ويهاتفني ساعيا إلى إنجاز بحث في موضوع يقترحه ،وأجد فيه عناية بعلم من أعالم الصوفية ،أو بفرق ة م ن

دت ف ي اإلنترن ت أن ك رئ يس فري ق
فرقه ا ،فأجيب ه أنن ي لس ت مهتم ا بالتص وف ،فيق ول ل ي ،ول م وج ُ
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بحث بالجامعة التونسية اسمه (اللسانيات العرفانية ،واللغة العربية)؟ فأفسر له األمر ،فهذا واحد من كثير"،
فمشكلة تعدد املسميات لشيء واحد باتت أهم مشكل أرق الباحثني.

وعليههه فالش ههادات-املتعلقههة بالبههاحثني " -تش ترك ف ي رميه ا للمص طلح الجدي د بس هام اإلش كال،

واإلغراب ،واالنغالق ووجه اإلشكالية في ذلك ،أن المصطلح األجنبي قد ينقل بمصطلح عربي مبهم الحد
والمفه وم ،وأن المفه وم الغرب ي الواح د ق د ينق ل بعش رات المص طلحات العربي ة المترادف ة أمام ه ،أو أن

المصطلح الواحد قد يرد مقابال لمفهومين غربيين أو أكثر في الوقت ذاته".16

مل يههرق خيههار األزهههر الزنههاد بعههب البههاحثني اللههذين حههاولوا الههرد علههى حججههه مههن بيههنهم الباحههث عمههر بههن

دمحان الذي رد عليه يف مقال له بعنوان" :المعرفة اإلدراك العرفنة بحث في المصطلح" حيث يقول يف مقطع
منههه عنونههه به ه ه :مصههطلح عرفنههة ،واإلشههكاالت اللغويهة " :نح اول فيم ا تبق ى م ن ه ذا الع رت أن ن دعم اعتراض نا
األولي على استخدام مص طلح "عرفن ة "كمص طلح ب ديل ع ن مص طلح "معرف ة" بش كل خ اص ،بمناقش ة م ا
يتصل بالجانب اللغوي االشتقاقي للمصطلح البديل ،والتحقيق في مدى مالءم ة الص يغة الص رفية المقترح ة
من الناحية اللغوية التصريفية واالشتقاقية .أول مالحظة تستوقفنا ،ونحن نقرأ الصيغة المقترح ة ،أي"عرفن ة"،

بوص فها مص طلحا جامع ا للنش ا ال ذهني البش ري ،ه ي رده ا إل ى الفع ل ع رفن ،المش تق ب دوره م ن الفع ل
عرف وزيادة حرف النون في آخره ،أي من الثالثي المجرد ف عل الت ي تص ير فع ال مزي دا ليص بح فع ال رباعي ا

ملحقا بالثالثي أيفعل ن ،وه ذه الص يغة األخي رة ل م ت رد ف ي ك الم الع رب "،17وقهد اسهتند الباحهث يف حكمهه مبها
جههاء يف لسههان العههرب البههن منظههور يقههول ":ج اء ف ي لس ان الع رب الب ن منظ ور قول ه" أال ت رى أن ه ل يس ف ي

األفعال ف علن ،وإنما هو في األسماء ،نح و علج ن ،وخل بن ؟18؛ فالباحهث يهرى أن الصهيغة الهيت أوردهها األزههر
الزنههاد دخيل ههة علههى ك ههالم العههرب " ،فت اريخ المص طلحات ه و ت اريخ العل وم ،فك ل عل م جدي د يحت ا إل ى
مصطلحات جديدة ،وكل تصور جديد يدعو صاحبه إلى خلق مصطلحات جديدة؛ لذلك كان من الضروري

أن تك ون له ذه العل وم مص طلحات  ،"19فكههان إلزامهها وضههع مقابههل للمصههطلح لكههن هههذا ال يعههين توظيههف مهها ال
يتماشى ،وطبيعة العربية ،ونظامها ،فغياب منهجية واضحة املعهامل يسهري عليهها مجههور البهاحثني يف جمهال اللسهانيات
 ،20والعلهوم اللغويهة ههو مها خلهق ههذا النهوع مهن املشهكالت ،فهال جمهال إىل انكهار ضهرورة وجهود مصهطلحات للعلههوم

لكن هذا ال يعين وضهع املصهطلحات دون خطهة ،أو منهجيهة لهذلك يقهول املسهدي " :ل يس م ن مس لك يتوص ل
به اإلنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه االصطالحية ،حيث لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال،

ليست مدلوالته إال محاور العلم ذاته".

كما أنه من شروط وضع املصطلحات "أن المصطلحات المتفق عليها يجب أن تكون واضحة دقيقة

م وجزة تتس م بالس هولة ف ي النط ق وأن يتش كل المص طلح الواح د منه ا ج زءا م ن نظ ام مجموع ة م ن

المصطلحات نرمز إلى مجموعة معينة مترابطة من المفاهيم." 21
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مصطلح املعرفة وضعه بعب الباحثني إزاء مصطلح cognitive:من أمثال عبد اجمليد جحفة الذي
ترجم مؤلفات اليكوف "االستعارات التي نحيا بها" ،و"حرب الخليج االستعارات التي تقتل" ،وقد أشار إىل
املقابل يف مقدمة املرتجم يقول" :يدخل هذا الكتاب بوجه عام في إطار ما يدعى بتيار الداللة

المعرفية ، cognitive semantics22فاملعرفية الواردة يف قوله من املعرفة كما تواتر يف الكتاب املرتجم
مصطلحات كثرية من قبيل :علم النفس التجرييب املعريف ،الداللة املعرفية وغريها،

وعليه ،فعلى املرتجم أن يكون "مخلصا في ترجمته ،ومسخرا جميع قواته فيها  ،وباذال قصارى

جهوده فيها لنقل أفكار صاحب النص ،وشعوره ،ومدلوله 23؛ فإذا تأملنا هذا املصطلح -أي املعرفة -جنده
يقابل مصطلح  knowledgeالذي عادة ما يرتجم باملعرفة ،وهو خيار ميكن استبعاده ذلك أنه ال جيوز
استخدام مقابل واحد ملصطلحني خمتلفني؛ ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل غموض يف فهمه يقول أحد
الباحثني يف هذا الصدد ":وكل ما سبق سواء من ناحية فلسفة العلم أو من االستخدام المعجمي أو من
االستخدام في علم اللغة النفسي –يقطع باختالف المصطلحين  cognitionوknowledge

اختالفا تاما فإذا كان من المتفق عليه ترجمة  knowledgeبكلمة معرفة العربية فبماذا
نترجم؟"Cognition

24

كما قد حتدث عن املقابل العرب اإلدراك يقول" :لقد ترجمها بعض صناع

المعاجم بكلمة إدراك وكان يمكن الموافقة على ذلك لوال أن اإلدراك ترجمة ل perception :

باإلجنليزية

25

؛ وهذا رد على من ترجم ب cognitiveاإلدراك ،ويدعو هذا الباحث إىل اعتماد مصطلح

العرفان كمقابل مناسب على حد قوله يقول" :من كل ما سبق فإننا نقترح أن تترجم كلمة"Cognition

بكلمة عرفان العربية ، 26وقد اتبع الكثري من الباحثني هذه الرتمجة من بينهم حممد الصاحل البوعمراين يف مؤلفه
دراسات يف علم الداللة العرفاين":إذ يقول " كيف نفكر؟ كيف نتمثل العالم من حولنا؟ كيف نكتسب
المعلومات ،ونخزنها ونوظفها أسئلة نشأت في حضن علم النفس العرفاني cognitive

 psycology27شأنه يف ذلك شأن عطية سليمان أمحد الذي يبدي رأيه يف املصطلح من خالل حتليل
مصطلح العرفان قائال :العرفان يف األصل ،وهو يدل على العلم بالشيء ،أو اإلقرار باملعروف ،وعدم نكران

اجلميل ،مث استعمله أهل التصوف ملا يكون هلم من معرفة غري آتية عن طريق العقل ،وال مثبتة باالستدالل،
والربهان.
ومنه كان من آثار هذا االصطالح إثراء العربية بالتفريق بني صنفني من العلوم املختزنة يف الذهن ؛أوهلما
نظرية املعرفة املرتبطة بصناعة العلوم ،وهي نظرية ذات أصول عقالنية قدمية ،وذات أبعاد فلسفية ،ومنهجية بدأت
مع أفالطون ،وتطورت مع كانط ،وأفرزت النظريات االبستيمولوجية احلديثة ،واملعاصرة ،والثاين النظرية العرفانية،
وهي اجتاه فكري أقرب إىل أن يكون مشروع حبث يف العلوم الطبيعية ألنه ناتج عن تطور البيولوجيا ،والسيما علم
وظائف األعضاء وتقدم الباحثني يف سرب أغوار الد ماغ ،وما نتج عنه من آمال يف الوظائف العليا كاإلدراك
والذاكرة ،واللغة ،والذكاء االصطناعي ،وغريها فاملعرفة إذن هي املعرفة املعقلنة الناجتة عن احلضارة ،والتفكري
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الواعي ،والعرفان هو العرفان الطبيعي املرتسخ يف خصائص الدماغ ،واملتجاوز للوعي ،واإلدراك ،والصاحل موضوعا
للدراسة العلمي ة؛ هلذا ،فكل معرفة قائمة على العرفان ،وال يقوم العرفان على املعرفة أي أن العرفان أعم ،وأمشل
منها" ،فالباحث بني أنه ال جمال للخلط بني توظيف مصطلح العرفان كمقابل عرب ملصطلح"،"cognitive
كما أشار األزهر الزناد ،حيث يرى أن العرفان هو املوضوع األصح للدراسة العلمية بعيدا عن االعتبارات القدمية؛
ألنه من شروط املصطلح أين يكون مصقوال أمت الصقل ،فإذا تأملنا مصطلح العرفان جنده يتوفر على هذا الشرط
حىت يكون –أي املصطلح -خفيفا مناسبا للهجة العربية28 ،فمن شروط صياغة املصطلحات أن تتأسس
مفاهيمها انطالقا من املعرفة اخلاصة هبا.
اإلدراك
اإلدراك
املعرفية

املعرفية
املعرفية
املعرفية

اإلدراك

املعرفة

املعرفة
املعرفة
العرفنة

cognitive
العرفنة

العرفان

العرفنة
العرفان

العرفانالعرفان

الشكل  :2مقابالت عربية لمصطلح cognitive

فاإلشكال املتعلق باملصطلحات اليوم بات متعلقا بالدقة ،فغياب الدقة يف وضع املصطلحات من بني
املشكالت اليت زادت من حدة الوضع كما أن اجملامع اللغوية باتت اليوم عاجزة عن استيعاب الكم اهلائل من
املصطلحات املنقولة يف مجيع اجملاالت ،والعلوم والفنون فالغاية اليت ميكن" تحقيقها في ظل المجامع اللغوية

القائمة ،التي يتوزع مجهودها المصطلحي بين مختلف العلوم والفنون ،والتي ينقص معظمها الكفاءات
اللغوية المختلفة التخصص ،سواء على مستوى أجهزة التحضير ،أو اإلعداد والمتابعة ،أو على مستوى
البت وإصدار القرار ،كما يعيب أمثال هذه المجامع إيقاعها البطيء ،وحركتها المتئدة ،وعجزها عن متابعة

فضال عن دراستها ووضع
سيل المصطلحات والمفاهيم التي تنهمر علينا في كل يوم دون رصد أو متابعةً ،

المقابالت العربية لها .وقد كان بطء المجامع الشديد السبب األساسي في فتح الباب على مصراعيه أمام
االجتهادات الشخصية ،وإفساح المجال أمام األفراد ليصولوا في الميدان ويجولوا ،ثم تدخلت بواعث

السبق ،وحب الريادة ،فأفسدت أي محاولة للتنسيق ."29

ومما سبق الحظنا إبداعات العرب املختلفة ،واملتنوعة يف جمال ترمجة املصطلحات األجنبية ،ووضع

املقابالت العربية هلا ،وما ميكن قوله عموما "هو أن غياب خطة عربية موحدة لوضع المصطلحات وتوليدها
في ظل التطور الهائل المتزايد الذي تعرفه العلوم ،والتكنولوجيا الغربية قد أنتج وضعا لغويا عربيا يتسم
بتباين كبير في التعبير عن المفاهيم العلمية الوافدة ،وتشتيت صارخ للجهود الرامية إلى مصطلحية عربية
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موحدة" ،30وعليه إن توحيد المصطلحات العلمية في العالم العربي خطوة قيمة نحو توحيد الجبهة األدبية،
واالجتماعية ،والسعي للتفاهم  ،واالتفاق.31

خاتم ة
حاولنا يف هذا البحث املوجز تقصي ظاهرة نقل مصطلحات اللسانيات العرفانية األجنبية إىل اللغة العربية
هذه املصطلحات اليت تعاين من الفوضى ،واالضطراب تناولنا فيه مصطلح  cognittiveذلك أن أغلب
مصطلحات هذا العلم تنسب إليه حيث وجدنا أنه يقابل بعدد كبري من املصطلحات املختلفة يف اشتقاقاهتا،
وأسسها ناقشنا سبب اختيارات الباحثني كل على حدا حيث وصلنا ،وبقناعة إىل ضرورة مواكبة التطور العلمي
برتمجة العلوم ،واملعارف ،ولكن هذا ال يعين ترك احلرية يف وضعها بل جيب أن تكون هناك جهود تعاونية بني
واضعي املصطلحات حىت تعم الفائدة بني الباحثني ،والدارسني هلذه العلوم املرتمجة.
وقد ركزنا على كتب الباحثني املختلفة ،ألن كل الدراسات اليت تعىن باملصطلحات تركز على القواميس،
وهتمل الكتب املؤلفة -وإن درست فهي ختص بالدراسة باحثا واحدا -رغم أمهيتها ذلك أن الباحثني ،والدارسني
إَّنا يأخذون العلوم ،ومفاهيمها ،ومصطلحاهتا من الكتب اليت تؤلف يف ذلك اجملال.
كما أن جدة هذا النوع من العلوم بالنسبة للبلدان العربية جيعل الواضعني -للمصطلحات -أمام مهمة
أخرى متعلقة بدراسة املصطلحات يف لغتتها األم ،وبيان أسسها ،ومنطلقاهتا ،وأهم االختالفات بني املدارس
ومن مث إجياد املقابل العرب.
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