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 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

 :مقدمة

خرًا هو مسئول أيضا عن تأخر نشر هذهعرفت اآلن سببًا آ
إنه اخلوفالنظرية، باإلضافة إىل طبعى اخلاص، ووقىت املزدحم، 
"العلمية"من العجز عن توصيل ما أعىن من خالل هذه املباشرة 

 .املتشكلة ىف آلمات

رجعت إىل أطروحة قدمية تناولت فيها خماطر وصف مشاعرنا
بديال عن آلماتناباستعمال آلمات مرتمجة من لغة أخرى 

النابعة من عمق ممارساتنا احلياتية اخلاصة، تارخيًا وحاال، مبا
ال أعلى وال أدىن،(يرتتب عليه تشويه وجودنا، أو حمو متيزنا 

، فوجدت أن هذه األطروحة ال متثل إال جانبًا واحدًا)جمرد متيزنا
الرتمجة القاصرة، والسجن ىف اللفظ الساآن(من القضية 

 ).ْستورداُمل

العواطف"وجدت أننا وحنن نتناول اآلن من جديد موضوع 
 علينا أن نراجع حىت التسميات الىت نسميها حنن"والوجدان

سوف يرتتب" هلا اسم"هبا، وقد تصورت أن تقدمي أية عاطفة 
 :عليه أن جترى األمور على الوجه التاىل

لَتْسمية) وهل عندنا سبيل آخر؟(نستعمل لفظا ) 1
أو" احلزن"أو " اخلوف"فة الىت سنتناوهلا، مثال العاط
 .غريها

ال(يقفز إىل وعى املتلقى ما يعرفه عن هذا اللفظ ) 2
 ).تنسى أننا ىف سياق علمى

يقفز ىف نفس الوقت ما يثريه فيه مساع أو نطق أو) 3
 )واعيا مبا جيرى أو غري ذلك(قراءة هذا اللفظ 

ة، مبوقفهختتلط خربته، مبرجعيته املعلوماتي) 4
شعوريا أو ال(األيديولوجى، ومواقفه األخرى فيحدد 

مازلنا(ما ينوى التعامل به مع هذا اللفظ ) شعوريا
بعيدين عن االقرتاب من الظاهرة الىت يشري إليها اللفظ،

 قادر على تضمينها داخله– اللفظ –ناهيك عما إذا آان 
 ).أم ال
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أو إىل(فيلجأ إىل املعاجم ) املتلقى(قد تزيد حريته ) 5
موالنا"أو " سيدنا جوجل"ة، أو مؤخرا يلجأ إىل موسوع
 "!).ياهوه

 .قد تدعم املعاجم واملواقع موقفه املبدئى، أو تعدله) 6

أو املوسوعة أو حىت(قد حتل حتديدات أو تعريفات املعجم ) 7
حمل موقفه الشخصى، بدرجات خمتلفة حسب) املرجع العلمى

 إخل!! مرونته أو صالبته 

من خالل ذلك) األطروحة(ءة النظرية مث يبدأ ىف قرا) 8
الشخصى اَملْعجمى، أو الشخصىاملوقف الشخصى جدا، أو 

 .املرجعى

بعد ذلك يصله أو ال يصله ما أردناه وحنن حناول سرب) 9
 .غور الظاهرة حتت الفحص

 وبعد

لو صّح آل هذا أو بعضه، فاألرجح أننا سوف نتكلم عن
 .أللفاظأشياء خمتلفة، مع أننا نستعمل نفس ا

هل معىن آل ذلك أن األْوىل بنا أن نبتعد آلية عن املوضوع
ونرتك املسألة جلدول ضرب املفردات العاطفية ىف لعبة الكلمات

 لتزجية الوقت أو للتباهى املتقاطعة شبه العلمية،
 باملعلومات اجلاهزة هربا من املسئولية؟

 إىل مىت؟ إىل اين؟

 .ليست عندى إجابة: آالعادة

 ىفالفطرة آثريا وأنا أرد على حماوالت خنق لفظ عانيت
، آماInstinctتعريف معجمى، أو استنادا إىل ترمجته إىل 

 ورمبا هذا ما دعاىنالسعادةعانيت أقل وأنا أتعامل مع لفظ 
رمبا هذا ما(أن أوصى ىف النهاية إىل استبعاد استعماله 

 ،")احلب"يفسر حتفظى أيضا ضد استعمال لفظ 

 وبعد

 أردت أن أعرض هذه اإلشكالة عن عالقة الكالم،فقد
باللغة، بالظاهرة املعنية، حىت يبذل املتلقى جهدا ناقدا
مناسبا طول الوقت، قبل أن يسارع بالقبول أو الرفض،

 .ناهيك عن التصفيق أو الشجب

 فجاءت هذه املقدمة الثانية

 )بيولوجيا(جذور اللغة 

البشرى،   الوجود   بظاهر   الحقة   إضافة   ليست   اللغة..... 
 مراتب أرقى  ىف  البشرى    الوجود هى    بل اجلماعى،    أو الفردى  
الذى األساسى    اهليكل   ميثل الذى    الغائر   الرتآيب هى    إذ ،  تعقده 
 الرتآيب   من   يتجزأ   ال   جزء فهى  وبالتاىل  ،  السلوك   منه   يصدر 
 عن   املسئول احليوى    القائد   باعتباره   خاصة ،  خللم البيولوجى  
  .  املتضفرة   اجلدلية   مسريتنا   وحرآية   نوعية 
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 تشري األوعى،    املراجعة   مع   جنب إىل    جنبا ،  األحدث   الدراسات  
ىف   يتواجد   إمنا ،  آليته ىف  البشرى،    املخ   أن إىل    فأآثر   أآثر 
 وأن ، املطاوعة    بالغ ،  األطوار رى دو ،  دائم   نشاط   حالة 
 وآم ،  بنوع   شديدا   تعلقا   تتعلق   املتداخلة   تنظيماته 
 الوراثية   الذاآرة ىف    اُملَتَمثََّلْة   تلك   سواء ،  املتاحة   املعلومات 
 من   مث ،  احمليطة   البيئة   معطيات   من   الواردة   أم ، ) اجلينات (
  . دائم والىف    جدل ىف    معا   تفاعلهما 

: البيولوجى   الكيان   ذلك هى   - ملنطلقا   هذا   من  -  اللغة
 التشكيل   دائمة فهى  وبالتاىل  ،  معا :  املفتوح / املرن / الراسخ 
 منطوق رمزى    سلوك ىف    ظاهرها   بعض   إال " الكالم " وليس ،  والتشكل 
 للتواصل   وظائفه   بعض يؤدى    وهو   الكالم   أن على   ، مكتوب   أو 
، ذاته اللغوى    الكيان على    ارجتاعا   فيؤثر   يعود ،  قتصادواال 
 الكالم   يصيب   ما   فإن :  لذلك  ، وفاعليته   وجودنا   تنظيم على  أى  
 أو ،  واحلفز   اإلثارة على    قدرته   يفقده ،  تشويش   أو   وهن   من 
على   مؤثرا   ذلك   آل   فريتد ،  إحياءاته   وجيهض   داللته   يطمس 
األساسى احليوى    آياننا   معامل   يهز   أن   ميكن   مبا ،  لغتنا / وجودنا 
 .أو تشويه خمّل، أو آليهما   تدهورية   نكسة إىل    فنتعرض ،  نفسه 

 جدل الظاهرة مع تشكيلها اللغوى

ىف   تصاغ   ميكن أن الىت    الوجودية   الظاهرة   أن   يبدو   
 حياول الذى  اللغوى    الرتآيب   من   وأمشل   أسبق   ظاهرة هى  " لماتآ"
على   يرتتب ،  إعالا   حياول الذى    اللفظ   عن   ناهيك ،  احتواءها 
 اهلوة   عبور   حياول   وهو   حرج   مأزق ىف    نفسه   اإلنسان   جيد   أن   ذلك 
اللغوى،   التشكيل   من   نسبيا   ةاملتحرر   القْبلية   الظاهرة   بني 
اإلشارى   بالتنظيم   عنه   التعبري   ميكن   فيما   احتوائها   وبني 
وعى   بعض إىل    وصل   ما   إذا   املأزق   هذا   أن   وأرجح ،  عليها   الدال 
وأى ،  البشرية   اخلربات   أدق   من   هو ،  بآخر   أو   بشكل   صاحبه 
 بطمس   أو ،  جتاهال   فوقه   بالقفز ،  عبوره   حماولة ىف    هالاستس 
، األدق   للمعرفة   إجهاض   عنه   يرتتب   وأن   البد ،  دفاعا الوعى  
 حتديد   حماوالت   بعض   أن   رجحت   وقد  -  خطر   اختزال إىل    ونكوص 
 إمنا ،  متخصصة   عصرية   بصورة   املعاجم   حتديث   أو ،  علمية   مصطلحات 
  . احملظور   هذا ضْمن    يقع 

 الزاحف   اخلطر   هذا إىل    للتنبيه   حماولة   هى   الدراسة   هذه
اجلديد بتشويه أو اختزال ظواهر بشرية حنن أحوج ما نكون إىل

 .التعرف عليها بطريقة أعمق وأمشل

 حماوالت ىف    حمدد   لبشك   خاص   بوجه   اخلطر   هذا   آثار   تظهر
، األساسية   الكيانية   الظواهر   صياغة   النفسية   العلوم 
 يصلح   اليكاد ،  حمدد اصطالحى    إطار ىف  ،  األمشل   النفسية   والوظائف 
 املعرفية   العملية يؤذى    رمبا   بل ،  بالظاهرة املعنية   لإلحاطة 
 للكيان   تشويه   من   ذلك على    يرتتب   عما   الفض ،  حنتسب   ال   حيث   من 
  . األعمق   وجودنا =  اللغوى 

 أبعاد املشكلة

   يكون   أن   ميكن   مما   بدءا   اإلنسانية   اخلربة   مع   أوال   لنتدرج
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 مارين ،  اإلجرائية   التعريفات إىل    منتهني ، "اللغة   قبل"
 من   األمثلة   بعض إىل    عارجني الشعرى،    اإلبداع   حماوالت   ببعض 
 . املعجمى   التحريك   أو   السكون 

 ما قبل اللغة

 أن  -  بشر   هو   مبا  -  يصعب   فإنه البشرى،    للكائن   بالنسبة 
 قبل   ما"  مرحلة   أا   تعترب   أن    ميكن معرفية   مرحلة   مثة   أن   نفرتض 
 مرحلة   أو " الكالم   قبل   ما " مرحلة   توجد   قد   أنه   ذلك ، "اللغة 
 أن   يستحيل   أنه   يبدو   لكن ، ) مرحليا  ( القائمة   اللغة   قبل   ما 
، بلغتها   آامال   التحاما   ملتحمة   ليست   أصال   بشرية   ظاهرة   توجد 
، أى التشكيل الذى ميثل اهليكل الغائر احليوى    ترآيبها مبعىن  

 .اسى القادر على التجلى ىف سلوك ظاهرة مثل الكالم وغريهاألس

الوعى إىل    األولية   اللغوية   املرحلة   هذه   تصل   ال    عادة 
 اإلنسانية   اخلربات   بعض ىف    لكنها ،  العادية   احلياة ىف    الكامل 
 مثل   وأشهر بأخرى،    أو   بدرجة الوعى    من   تقرتب   أن   ميكن   األعمق 
الىت يعجز صاحبها أو يرفض إحالتها   الصوفية   اخلربة هى    ذلك 

 املرحلة   هذه ىف    اخلربات   هذه   طبيعة   أن   إال   .إىل ألفاظ متبادلة
، العادية   التعبريية   باألدوات   تناوهلا   إمكانية   دون   حتول 
بالكلمات،   للوصف   اخلضوع   مث   املنهجية   الدراسة   عن   ناهيك 
 منها   القفز   استسهلنا   إذا   باخلطر   تنذر   مرحلة فهى  وبالتاىل  
 سابقة   آالمية   تراآيب   من   حيتويها   أن   ميكن   ما   أقرب إىل  
 ".ساآنة " حمكمة   ألفاظ   أو ،  التجهيز 

 أو  ( لباطنيةا   للمعرفة )  اهول  ( الطويل   التاريخ  
 من   جانب   حقيقة إىل    يشري   إمنا اللفظى    غري   وللتواصل ، ) اجلوانية 
 واحرتامه   وتصوره   استنتاجه   من   البد البشرى    وجودنا   جوانب 
 العجز   يكون   أن ينبغى    ال   أنه   ذلك ،  به   اإلحاطة   عن   العجز   رغم 
 وإال الدفاعى،    لإلنكار   مربرا   حمدودة   ألفاظ  ىف   التواجد   عن 
 إال   مربر   بال   األعمق   وجودنا   أصول   من   أصل   عن   نتنازل   فنحن 
 وهذا  -  التناول   دقة   عن   القصور   أو ،  الفهم   سوء   من   اخلوف 
 الوسيلة   عن   والبحث ،  والتأجيل ،  والصرب ،  للحذر   مربران   وذاك 
: األولية   احلقيقة   إلنكار   مربرين   ليسا   أبدا   ولكنهما ،  املناسبة 
 أصل هى    اللغوية   الوجودية   الظاهرة   إن :  وهى ،  واألخطر   األهم 
 ذلك ىف    مبا ،  السلوك   متناول ىف    تظهر   مل   أم   ظهرت ،  األصول 
  . الكالمي   السلوك 

 لزوم الشعر
 الوجودية   الظاهرة   بني الوالىف  احلرآى    اجلدل   مرحلة ىف  

 مستوى وبني ،  جديدة   وترآيبات   عالقات ىف    تتفجر   وهى ،  األعمق 
 استيعاهبا   عن   والعاجز ،  اجلاهز للتعبري عنها اللغوى    التشكيل 
 . الشعر   يلزم ىف نفس الوقت،  متاما 

 ليس   ما ىف    آامنة   تظل   أن   الظاهرة   ترفض   حني ،  شأ الشعرين  
 ، للتواصل   متاحا   لفظا 

لغوى   ترآيب ىف    نفسها   حتشر   أن   ترفض   حني   الوقت   نفس وىف   
 ) االعداد   مسبق (  جاهز 
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 بأآثر مناللغوى   الكيان   ختليق   إعادة   عملية   هو   فالشعر  
 يشري   ما   أقرب إىل    الوصول   حماولة ىف  وى آلية على أآثر من مست

 هلذه النسىب    النجاح   ومع ،  املنبثقة   الوجودية   اخلربة إىل  
 الكيان   ينمو أى  ،  ثراء وإثراء   اللغة   تزيد ،  العملية 
 وهذا ،  البشرى جنبا إىل جنب مع هذا التخليق اللغوى املتجدد 
 ختلق   القصيدة   أن   من   والشعراء   النقاد   ضبع   يعنيه  قد  ما 
 .الشاعر   خيلقها الذى    الوقت   نفس ىف    الشاعر 

يبدو أن هذا هو ما حضرىن شعرا منذ حواىل ربع قْرن، قبل
أن أتناول املسألة بأى تنظري علمى مثلما أفعل اآلن، وهذا

 :بعض ذلك

 الكلمة باىب    تدق
  .أصّدها
  ، القدمي الوعى    ُتغافل
  . أنتفْض
  ، اهلرْب   أحاوُل
  .تلحقُنى

  ، أآوُنها   
  .   فأنسلخ   

*** 
  ،    اجلحافل   املعاِجم     أغافل أمضى 

  . والنحيْب   اَملخاِض   بني
  :أطرحىن

  .والرؤى   الضياع   بني
  . والعَدْم النىبَّ    بني

    . أبتعث   احلياة   أخّلق
  ، جديدا ُلىن أقو

  . القصيدْة   فتوًلُد   
14/9/1983 

 االختزال إىل أقرب لفظ سائد

 آذلك   يكون   أن ينبغى    آان   وإن  ( شاعرا   انسان   آل   ليس ،  لكن  
 سرعان العادى    الشخص   فإن   هلذا ، ) للشعر   واألمشل   األعمق املعىن    هبذا 
، سائد   لفظ   أقرب إىل    األعمق   الوجودية / لغويةال   خربته   خيتزل   ما 
 أن   ميكن   عما   فضال  ،"هو   مما"  فأقل   بأقل ،  فأآثر   أآثر   فيتعامل 
، وظهوره ،  تعامله ىف  العادى    الشخص   اقتصار   عدم   لكن ،  يكونه 
، املعرىف   لتواصلوا   للتعبري   وحيدة   أو أوىل،    آوسيلة " الكالم"على  
 املضاعفة   هذه   آثار   من ،  آثريا   أو ،  قليال   خيفف   وأن   البد 
 ملزيد   نرضخ   حني ،  وتتفاقم ،  تتكثف الىت    املضاعفة   تلك ،  املتواترة 
 وشبهاملصطلحات العلمية   من " املقرر " بتقديس   احلرآة   حتديد   من 

 املتخصص   جماهلا ىف    حمدودة   كتفى بأن تظل ت  ال  العلمية الىت
 الوصاية   طريق   عن   متتد هى    إْذ ،  خاصة   اإلنسانية   للعلوم   بالنسبة 
 تشغل حىت    متتد ،  الناس وعى  إىل   معا  اإلعالمية   واإلغارة ،  التخصصية 
فظى هابط من، وآأا غطاء ل. اليومية   حياتنا   من   رحبة   مساحة 

أعلى، وليست ناجتا طبيعيا هو مثرة اخلربة من اجلذور إىل الساق
 إىل الفروع فالثمر واألوراق،
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اهلابط من أعلى من" البالستيك"وياليت هذا الغطاء 
 !!صنعنا، بل هو عادة مستورد، معّرب أو مرتجم غالبا

 اإلغارة اإلعالمية

وعى   تالحق  وهى  اإلعالمية   اإلغارة   تتمادى أآثر فأآثر
 آخر   جانب   من   وتساهم   بل ،  قاصرة   ألفاظا   عليهم   تفرض ،  ناسال 
وأآتفى ،  املفاهيم ىف    وختلخل ،  اللغة ىف    رخاوة إىل  يؤدى    فيما 
 ألن ، "التقريب" و " التعتيم"ظاهرتى  إىل    باإلشارة   هنا 
، الناس   جماميع   اجتاهات على    التأثري ىف  استشرى    استعماهلما 
 حيث ،  خاص   بوجه   والدعاية   السياسة جماىل  ىف    مشاعرهم   وحرآة 
 ةواملثري ،  باملشاعر   احململة   األلفاظ   استعمال على    املناورون   درج 
احملتوى   معامل   إلخفاء   غطاء   جمرد   اللفظ   جتعل   بطريقة ،  لالحتياج 
 فرط   ذلك   ومن ،  العامة   وانفعاالت   السياسة   أالعيب   بني   الضائع 
،"الدميقراطية " و ، "احلرية: " مثل   أللفاظ   املغرض   االستعمال 
 املمكن   من   أصبح حىت   -" ارةاحلض" و ، "الثقافة" و " االشرتاآية"و 
، الكل   بدل   اجلزء على    أو ،  ونقيضه ،  الشيء على    اللفظ   يدل   أن 
ىف ،  وغرضه   اللفظ   قائل   بتغري   املضمون   يتغري   آما ،  العكس   أو 
  . بذاته   وقت 

 رتربي ىف    النفسية   العلوم ويساهم سوء استعمال أجبدية بعض 
 بعض   إدخال ىف    شاع   مثلما ،  القصد   املشبوه    اخللط   هذا   وتشريع 
 املناورات   جماالت ىف  !!!)  السياسي (النفسى    الطب   مصطلحات 
  . املفاوضاتية 

 دور املعاجم

 الفضفضة   هذه   من   اللغة   إنقاذ ىف    املعاجم   دور   إن
 ومرحلة معىن    فهم على    آثاره   وتتوقف ،  دودحم   دور   هو   والرخاوة 
دور  أن على    ابتداء   التنبيه ينبغى    إذ ،  معجم   آل   وظروف 
 وليس ،  اللغة   تطور ىف  " وحتديد مرحلة   إعالن   إال هو    ما   املعاجم 
 جماملعا   أغلب   أن   نالحظ   ولعلنا  ، حرآيتها على    وصاية   فرض 
 اللفظ   تعرض   حني   املرونة   من   قدر   بأآرب   بوظيفتها   تقوم   األقدم 
 حسب ،  اجتاه   من   أآثر ىف     املرونة   من   قدر   بأآثر "  حرآته ىف  "
 الالحق   اجلر   حرف   حسب    أو ،  تشكيله   حسب   أو ،  السياق   من   وقعهم 
 للفظ تعطى    ال   املعاجم   فهذه ، ) اخل ..  عليه   السابق   أو  ( به 
 املتنوعة   استعماالته ىف    مباشرة   تورده   وإمنا ،  حمددا   تعريفا 
 ميتد   قد   بل ،  الواحدة   اجلملة ى عل   يقتصر   ال الذى    السياق   حسب 
 هذه   مثل   تقوم   وهكذا  -)  املوضوع حىت    أو  ( الكاملة   الفقرة إىل  
"الداللة   وتوجهات ،  االستعمال   جماالت"  عرض ىف    بدورها   املعاجم 
ىعل   يغلب الذى    األمر ،  ساآن   تعريف ىف    اللفظ   حبس   من   أآثر 
 املعاجم  هذه  جيعل   أن   آاد والذى  ،   فاألحدث   األحدث   املعاجم 
 وهذا  ، العاجز   الصمود حىت    اللفظ   حلرآة   تثبيت   األحدث مبثابة 
 . اخلطر   هو 

 لسجن االصطالحىا
 فإننا )  مثال العلمى  (االصطالحى    السجن إىل    انتقلنا   فإذا  

  املبدئى    التحديد  -إىل    ويدعو   بل  -  يؤيد   قويا   مربرا   جند   قد 
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 فيما   وخاصة، العلمى،    االستعمال ىف    يرد   لفظ أى    ملضمون
 أنه   إال ،  بذاهتا   ظاهرة   لفحص   حمدد إجرائى    منهج   باختاذ   يتعلق 
 والنشاطات املعرفية املرتبطة خاصة   اإلنسانية   العلوم   ىف جمال 

 فائدته   مع  -  التحديد   هذا   أن إىل    ننتبه   أن   البد هبا، 
إن .  معا   والتسكني   االختزال   خماطر   حيمل   إمنا  -  املبدئية 

، واهلمود   التقليص   خماطر   وبني ،  التعريف   ضرورة   بني   التوفيق
 االستعمال   هذا   ميكن أن جند له حال جزئيا باإللتزام بتحديد 
 حبيث ،  بذاته   إجراء على    وقصره  ىف آل سياق على حدة،  اخلاص 
 املختصة   اجلزئية   الدراسة   بشروط   ومشروطا   موقوتا   إجراء   يكون 
، احلال   واقع ىف    حيدث الذى    ، لكن املعنية   الظاهرة   من   معني   جبانب 
 اخلاص   االستعمال   يؤثر   حيث ،  متاما   ذلك   غري   هو ،  األحيان   أغلب ىف  
 أدق   هو علمى    تعبري   هو   ما   أن   زعم   حتت   العام   االستعمال على  
 ، شائع   استعمال   هو   مما   وأصدق 

 يأتى مث ،  العام   باملفهوم العلمى    املفهوم   خيتلط   وهكذا  
 فيرتاجع دور اإلعالم غري املسئول، واالستعمال االستسهاىل، 

 داخل   لتتوارى الظاهرة التلقائية   عنه   رغما   العام   املفهوم 
، يمهاتعم   مفيد   وغري   جازمة   غري )  علمية   شبه  (=  علمية   مفرتضات 
، فما بالك إن آان آل هذا من مصدر وخطر   ضار   حتما   هو   بل 

 أساسا؟) مرتجم(مستورد 

 من أين نبدأ؟

 آما ،  النفسية   للعلوم   يصدق ذلك بوجه خاص بالنسبة
 عديدة   أخطاء ىف    وقعت   فقد ،  حديثا   العربية   اللغة   تتناوهلا 
 ظاهرات   بعض   تتناول وهى    الضيق   شديد   نطاق ىف    تتحرك   جعلتها 
ترمجة"  من      بداياهتا   مع حتديد ،  الشمول   مكثفة   األبعاد   مرتامية 

 هذه   إن   مث أخرى،    بلغة أخرى،    بيئة ىف    حبثه   سبق   ملا  "لفظية
 تبدأ   وإمنا ،  أساسا   املعنية   الظاهرة   فحص إىل    ترجع   ال   الرتمجة 
 البداية   هذه   بعد وحىت  ،  قاصر )  عادة ترمجى (معجمى    اجتهاد   من 
اللغوى التضميىن    التاريخ إىل    العلوم   هذه   ترجع   ال   املشبوهة 
على   نتحرك   أننا :  النهاية ىف    النتيجة   فتكون ،  املستخدم   للفظ 
 تارخينا   عن   اجلذور منقطعى  ،  تسعنا   ال   ساحةم ىف  ،  نعرفها   ال   أرض 
  . أخرى   ناحية   من   األصيل اللغوى    وجودنا   نبض   وعن ،  ناحية   من 

 :حبس مشاعرنا ىف مصطلحات مستوردة

ختصصى، إىل    يكون   ما   أقرب هى    األخرية   املضاعفة   هذه   أن   مبا
 هذا ىف    أزعمه   ما   يدعم   قد   ما   خاص   هبوج   فيها   أقدم   فسوف 
 املصطلحات   سجن ىف    اإلنسانية   مشاعرنا   حبس   خماطر   من   البحث 
  . املستوردة 

 املنطقة وهى  ،  األثر   شديدة   احلساسية   بالغة   منطقة   من   بدءا
 سيكون  -" انوجد " أو   انفعال   أو   عاطفة يسمى    مبا   اخلاصة 
 باملقارنة ، اللغوى   أصله ىف    الوجدان   لفظ   ملناقشة انطالقى  
 من أعىن    ملا   آمثال   وذلك ، علمى    مصطلح إىل    اخرتاله   مبحاولة 
 حماوالت   من   يليها   ما على    اللغوية   الكيانية   الظاهرة   قيةأسب 
 اللفظ   هذا   أقدم   أن   سأحاول   آما ،  خاطئة   اختزالية   علمية 
   خطورة   إلثبات ،  املتفجر   وتوليده ،  املتشعبة   حرآته ىف    ابتداء 
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، غريه   هو   عما   فضال ،  دونه   ماهو إىل    اختزاله )  استحالة   أو ( 
 اإلحياء على    العربية   اللغة   قدرة   بيان ىف    أجنح   بذلك ولعلى  
 أريد   ما   إذا   هلا   االستجابة   الواجب   التوجهات    من   بالوافر 
 هبا   أحاطت   آما   البشرية   الظاهرة   حقيقة   من   األدق   االقرتاب 
 . القادرة   لغتنا 

وسوف نواصل غدًا تطبيق ما ورد ىف هذه املقدمة على لفظْى
  ).اجلزء الرابع من مقدمة الكتاب" (احلزن"و" الوجدان"

 قدرة يعىن   Neural Plasticity  عصبيةال   املطاوعة   مفهوم -
 النمو   بل ،  والتشكل   التغري على    خاصة املرآزى  العصىب    اجلهاز 
 والتنسيق   للتبادل   واستجابة   البيئة   ملؤثرات   تبعا ،  والتطور 
  . بعض   مع   بعضها   املستويات   مع 

 املخ   يصل   ما   آل تعىن    هنا  Information  املعلومات -
، احمليطة   البيئة   من   أو   الوراثة   من   جاءت   مؤثرات   من البشرى  
 رمزية   رفةمع   من   شائع   هو   ما على    املعلومة معىن    يقتصر   وال 
 .حمددة 

 لفظ   بنحت   قمت   والتقريب   التعتيم ظاهرتى  إىل    باإلضافة -
 ونطق   عربية   حبروف   التينيه   ألفاظا   استعمل :  لنت " (التلتني"
، الغرض   هلذا   املستخدم   التعريب   لفظ   عن   ذلك   فضلت   وقد عرىب،  
 منها   ننتقص   بل   نضيف   ال   العملية   هذه ىف    إفراطنا   مع   ألننا 
  . ومنسخها 

  . البالغة   وأساس ،  العرب   لسان :  مثال -

 القائلة   املعاجم :  أخطر   درجة وإىل   ( مثال    الوسيط-
  العلوم   وخاصة ،  فةاملختل   العلوم   فروع   ترمجة ىف    بتخصصها 
  )  اإلنسانية 

  

) باإلجنليزية  ( تعريف   ثالثني   ونقد   مراجعة   حماولة ىل     سبق-
 الوفاء   عن   مجيعا   رهاقصو   مبينا   عاطفة   أو ،  انفعال   هو   ملا 
"وجدان " لفظ   استعمال إىل    جلأت   وحني ،  املعنية   الظاهرة   بتحديد 
 األلفاظ   أغلب   من   نبضا   وأدق ،  احتواء   أآثر   لفظ   أنه ىل    تبني 
 هو   آما   نقله   اقرتحت أنىن  حىت  أخرى،    لغات ىف    والريبة   املقابلة 
 حيدد   أن   ميكن   ما   استلهام ىف    جنحنا   ما مىت  األخرى    اللغات  إىل 
ىف   موقعه   من   انطالقا ،  إليها   يشري   أو ،  حيتويها الىت    الظاهرة 
 مثال   باإلجنليزية   يكتب   سوف )  اقرتحت   آما  ( وحينذاك ،  حنن   لغتنا 
 اخلامسة   السنة  -  والتطور   اإلنسان (.  ترمجة   دون  Wijdan : هكذا 
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