
 
 

 

 

  
  

SummerSummerSummerSummer  

  

2009200920092009    

                                   
                                 

< <
 

                                 
< <

 
                                 

< <
 

                                 
< <

 
                                 

< <
 

                                 
< <

 
                                 

< <
 

                                 
< <

 

V
o
l
u
m
e
 5
 –
 N

2
3
,S
u
m
m
e
r
 2
0
0
9
 - 
-D
o
w
n
l
o
a
d
  
A
P
N
e
J
-2
3
 :
h
tt
p
:/
/w
w
w
.a
ra
b
p
sy
n
e
t.
co
m
/p
a
ss
_
d
o
w
n
lo
a
d
.a
sp
?
fi
le
=
2
3
 

   
                              

                                                          

                                                                                                                 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                       

                                

                    

                         

    � �� �� �� �� �� �� �� �� �
 

� �� �� �� �� �� �� �� �� � 

                         

                         

                         

                         

             
 

          

             
 

          

                                

                                

                                
                                
                                
                                
                                
     
                                  

  Edited by ArabPsyFound All rights reserved - Copyright (c) 2015 – arabpsynet@gmail.com   

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=23


APN Subscriptions APN Subscriptions APN Subscriptions APN Subscriptions      ó���Ù�j�“Üa@pb��Øa‹�n�’g @ @
 

A r a b p s y n e t  e . J o u r n a lA r a b p s y n e t  e . J o u r n a lA r a b p s y n e t  e . J o u r n a lA r a b p s y n e t  e . J o u r n a l �א����������א����و�����������א�������وמ�א�����������       �

Electronic Arab Psy Review      �������� �����������ط�����������و����������������� �

Quartly Edition   د����������� ������������������������ �
 

� �

 
     

Subscription For Arabpsynet  Services Pack 

Registration for 2009 

Psychiatrists & Psychologists 

 After Send CV  

Via Cv Form 

www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  

  

������ د������������א�������������������������������א������������א �

�������������������  �2002002002009999!���א

   خاص باألطباء و أساتذة علم النفس

  الذاتية السيرة إرسال

� ا��
	ذج ا����  � 

www.arabpsynet.com/cv/cv.htm�� �

 و سيلــــــة اإلشتـــــــراك
        


�ن "   ���� ا���م ا��
	�� ا������" ��� ���� ا���اك � ����ت   �� -��&�آ�رد( ! ����ت ا�
 .»PayPal  «!234 ����ت �	�1 ) أ�.�-�ن اآ,�+ -*()ا آ�رد

 :�.ا�2 ��8اك        

1-    1�	� � 2); أو< � �.�=>» www.paypal.com«ا��


> ا��8اك    -2)� 2�	A )50 ا��ة	ا� <�=� �Eد�F� رو أو��	�  ( G=H ،<)J�K <=�.� �
<- Lا� +)�.� MJان ا�,�� ا��-�و	�H:  turky.jamel@gnet.com  <�
�ل !��F�&�!  ،


�ن ا��O! <P�Q� ا���اك�� .ا8

          .K1 إ�	� ST	� ،�)Jم ا���اك ا�-�و	=F� 1*م د�Vا»  PayPal « ،<- Lا� <�W�.-& >ا ا��.!
2�	Xا�� <)=
H اء.Tإ �Z
=F�. 


> ا���اك، ��	< ا[\ول ا�L=� [4 -> ��آ�          )� �=� ��H" ر ا��اآ�� � ����ت�� ��آ�
����
^ �-� ا�) �G=H �-=O !.��آ� ا��-�وMJ" ( ا���_���` 1�
� : 2)
A و <)
aت ا�b� 4^ ا8ر�O�

ا�-��ب ا��-�وMJ، اd=> ا��-�وJ(>، ا[F;� ا��4M ا��-�وMJ، ��ة &�> وا��ة !�ا�> �c : إ�Pار_�
 .��ر�f ا��اآ-�

Journal Correspondence   א����������������������א������������������"����  

E.mail : APNJournal@arabpsynet.com 

P.mail : 
        Doctor Jamel TURKY  

28 Habib Maazoun Street 

TAPARURA Building Block "B" N°3  

     3000 SFAX - TUNISIA  

  

� APNJournal@arabpsynet.com :��������د�!���و�������

  ::و�$��������������������د�

  " ا��آ$ر #�ل ا��آ!"    

  ij اh (� ا[F)ون  28    


�رة �,ورة ��رج ب �Hد     H3  

   3000   +��4P- +J	� 

    

Arabpsynet  Journal :  N° 23  S um m e r   2009 �ــــــ� �
	�ـــ� ���ــ��  ��
	ــــ�� : �ـــــ� �
	���ــــ�� � 
 2 �009�ـــــــــــــــ�    23  �ـ

    1   



Scientific BoardScientific BoardScientific BoardScientific Board     @ó��ïÝáÝÉÜa@ó�øï��a@ @
 
 
 

A r a b p s y n e t  e . J o u r n a lA r a b p s y n e t  e . J o u r n a lA r a b p s y n e t  e . J o u r n a lA r a b p s y n e t  e . J o u r n a l ����א�������وמ�א�����������א����������      ������������ �

Electronic Arab Psy Review Quartly Edition   �������� ��������������������ط�����������و������������������ �

Towards an Inter-Arab Psy Academic Collaboration   �������������������و���������ون�%�د���������ط����������و������������ �

Edited by Cisen Computer  Company        ��و���!����دא���)���������زن� �
     

   � �

EMERITUS  PRESIDENT     )��������������� א��+��������س�א������ �

Pr. Ahmed OKASHA  (Egypt)   %.د�.���������������������)���������������(�%�������������د�� �

HONOROUR PRESIDENT     �����������������א��+��������س�א���� �

Pr. Yahia RAKHAWI  (Egypt)   %.א������ ��������������و(�����.�د�/��������)���������������(� �

P R E S I D E N T    س���������������������������+������א������ �

Dr. Jamel TURKY  (Tunisia)   د�.�����������������������)�و������س�(�����������ل�א����� �

VICE PRESIDENT     +س�������������+��1א������������������� �

Pr. Mohamed Ahmed NABULSY (Lebanon)   %.د�.������)����������ن�(�������د�%�����د�א�������� �

   � �
SCIENTIFIC BOARD :   ����������������א���������2+������א�:� �

      � �
PsychiatryPsychiatryPsychiatryPsychiatry    ::::   ���:א�ط�����1א��������� �

Pr. Tarak OKASHA   (Egypt)  �)������������������������������(� � ��������������ق�������������������ط��������.�د.%

Dr. Khalil FADHEL (Egypt)  �)������������������������������(� �  ل�������������ل� �����������ل����������4 ��.�د

Dr. Walid SARHAN (Jordan)  �)א�5د������������������������(� � ����ن��������������د�����������������������������و��.�د

Pr. Zine OMARA   (UAE)  �)א��������������������א����(� � ��������������������6ن�����������������������א���ز��.�د.%

Dr. Abdelaziz THABET (Gaza/PALESTINE)  �)6ط����ن�/����7ز���(� � �����9��������د�א��ز����ز��و����/.�د �

Pr.  Adib ESSALI (Syria)  �)و�������������������������(� � �������������1א��������������������������%د���.�د.%���

Pr. A. IBRAHIM (Syria / Lebanon)  )ن�����/��������و���(� �  מ�������ن�!��א:�������د�א����������.�د.�%

Dr. Tarak al-habib (KSA)  �)د����������������א���و(� � ���������������������������1ق�א������������������ط�����.�د

Dr. Numan Gharaibeh (JORDAN / USA) 
  

 �)�)���א�5د�/����%��� � ��������������ن�א�;�א����������������������.�د �

Dr. Rita KHAYAT  (Morocco)  �)�1���������������������;א��(� � ��������ط����������������>�א� �����������������7���9.�د

      � �
Psychology :Psychology :Psychology :Psychology :      מ�א������������س��������:� �

Pr. Kadri HEFNY (Egypt)  �)������������������������������(� � ��������د�(����������������������������$�.�د.%�������

Pr. Abd. IBRAHIM (Egypt)  �)������������������������������(� � מ�������������!��א:����������د�א�������.�د.%

Pr. Naim ATIYEH  (USA/LEBANON)  �)�)�ن������/����%��� � �����������������מ��ط�����������������������.�د.% �

Dr. El Rhali AHARCHAOU (Morocco )  �)���;����������������1א�����(� � �������و�����������א��������������א�;�������.�د.% �

Dr. Adnene  FARAH  (Jordan)  �)א�5د�������������������������(� � �������=���������������ن��������������������د��������.�د

Pr. Samer RUDWAN  (Syria/oman)  �)ن������/������و�����(� � ���������وאن������������������������������������4.�د.%

Dr. Bechir MAAMRIA  (Algeria)  �)���+א����زא������������������(� � ����������������������������������������������.�د

Dr. Boufoula Boukhmis (Algeria)  �)��+א����زא�������������������(� � �س�����������������و �����������������و�و�.د �

Pr. Khaled EL-FAKHRANY (Egypt)  �)�������������������������������(� � ��������������د�א�� �א��������� ��������.�%������� 

Pr. Qassim SalIHY  (Iraq)  �)��������אق����������������א��(� � ��<�������ن����������מ��������$������.�د.% �

Pr. Omar KHALIFA (Sudan)  )אنود�������������������א��(� � ��������ون�א� �������������:����������.�د.�% �

Dr. Hafedh ElKhamiri (Yemen)  �)ن��������������א��������������(� �  (�������������?�א� �������د�א�����������.�د

Pr. Salah  ALSANIE (KSA)  �)א���ود�����������������(� � @������מ�א��������<��ن�!��א:������.د.%

   � � � �
   � �
JOURNAL SECRETARY :   א����������������������:� �

Imen FEKI  &     Salwa Werteni   ���������������������Aو!��������������ن�א����������������������و��Bא�و����������� �
     

Arabpsynet  Journal :  N° 23  S um m e r   2009 �ــــــ� �
	�ـــ� ���ــ��  ��
	ــــ�� : �ـــــ�
	��� �ــــ�� � 
 2 �009�ـــــــــــــــ�    23  �ـ

    2   

�ــ�ــــــ� �
��ـــــ�� �
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conten tConten tConten tConten t           @‘‹�����������é�ÑÜa@ @

 
 

 � �     

 � �     

 � �     

 � �����������������C����@2002002002009999� �� �� �     

 � �     

��א������������������������<�א�������������������������������א���ط����������������������%ز���:���א������������������ ������������������������ �
 

5555 

 

 �����ــــ�O��C������������������������������������������������� - 4א����������������������������������������������������������������������������א ــm� G(ـ  6 �ـــــ

�������Aو������������א������������ل�א�و����������������������������א���������������و��������א��;���� ������� ــ -� ــ ـــnـ( ـ�ويــG ا�.�  8 ـ

������������������������������א����������������������������מ�א���ط���������������������وس�5:�������������������$��  �- Tــر ــ�ء !ـ ــ�p& cـ ــ  27 >ـ

���C����1א�;�������6������  :��������א���و�د�����������ط�������א�����������א������  �- 4�Oــــ� ــm� G(ـ  47 �ـــــ

 �����������+�$�Cא����������ن���;����������و��א�ز�������دو����?�������ز����������������������� �53 ا�WsO �.� .م، �Tراr .س  -� �

��א���������������������������� $�������������א>א��و�����������������وא�א��� �������.�.�.  65 

�����������������وق��;�����������������א����������������מ�����������������Aل�א �������������������������� ــ  -� =Hــ ـــ tـ�mا� MــMـ �65 ـ �

�������وא�2و���������وא������������א��;�����:�"و���������������Bس�א��������������د��و���������������  �-  =Hــ ــ ــH M=(ـــ ــ  69 	ةــ

 ���������������������و������������������������������������وא��������������������@�א�د�������������������Aא��������� ـ1  -� ــ ــ ــ ـ� �Jـ* ــ ــ �.K 70 

  �

 ��D���������������Aو�����E�����������������%/    Papers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & ArticlesPapers & Articles  73737373 

� ����ن���������������وא���������������������������د�Bא�����������������א4Dط�א��������������א���  
.�>.ب -�F�،ار.ع(� �)
h74 ا�

��א����������ل�א�����������א �����د��6وא������������2د��ن���������������ن�א��������Aد�א�������� �84 أ!	 w�J> .ا،اQ=(4>.هـ.ع -�


ـ	د ا��; -������א�ط����������ل����>���و�و�����������������(����������������Cא����������5א��������"$������ x Gـ)n93 ـ�رـ�

 ����Fو�و��������א���ط�������������������������G$�����������������א�����������������������ن����������� �y!�K 105 .م، أ!	H(�دة.ـه -�

�$���������א>�6א�5ط���������و��6!�������د6:�����/������������/�א����������ل�א������א�������  ـ. -� ــ ـ-H Sـ ــ ـ�ا�= ــ  H 114 

���ن�����غ�א��������5غ�א�������5!�����/�א�د�������ن�א�د��:�ط�������و��א�د�������غ �����������  �- 4�Oــ�� Gـm �119 (ـــــ�

�131 ـــ.ش�=(
ــــ> ��ـ -���ل�א��و:������و����1وא�ط�������/�א��و:������������א���+�������وא������+����������9%א�� 

ــ� - )2ز>������������א��(�� ������������������س�א������������������������������מ�א���������������������������������������  ــ ــ �M 138ــــــ�ري �4�ـ

 � � �

�Psy TerminologiesPsy TerminologiesPsy TerminologiesPsy Terminologies 153/  ����ط��������������������������������� 

����)ا��Pار ا�M!.F( "����"�����������������א�������������وמ�א������������������������������������������מ�א����و����������������א����  �

 
154�

 (English Edition) " DDDD �"� eeee . D i c t i on.D i c t i on.D i c t i on.D i c t i on a r y  o f  P s y c ho l og i c a l  S c i e n c e sa r y  o f  P s y c ho l og i c a l  S c i e n c e sa r y  o f  P s y c ho l og i c a l  S c i e n c e sa r y  o f  P s y c ho l og i c a l  S c i e n c e s

 
158�

 (Edition Francais) " EEEE �"� e.Dictionnaire des Sciences Psychologiquese.Dictionnaire des Sciences Psychologiquese.Dictionnaire des Sciences Psychologiquese.Dictionnaire des Sciences Psychologiques

 
162�

 � �

 � �

      �

      �

                             

 

  
 3 



08412416CCCC ontenton tenton tenton tent           a@‘‹�����������é�ÑÜ@ @

  

40841241 6  

  

 � �     

 � �     

 � �     

 � �����������������C����@2002002002009999� �� �� �     

 � �     

�א������������������دא�א���د����������������������9  �166166166166    

 

 �1�������������������Books ReviewBooks ReviewBooks ReviewBooks Review/  ����א���������������������� �167    

 ����Jא��"�����������������ل���������������א���������������������������H � اP�J c! r. ا�O (^ -���س������������������מ�א������������������������ �167�

��א���و����������������������א������������������������א�������������2 ������������������ 170  ��ويـc !ــpء ا���ـــHـ��-���������������������"ج�א����

  Lotfi Gaha& Hassen GHANNEM � ��−� Pr é c i sP r é c i sP r é c i sP r é c i s     d e  G é r on t od e  G é r on t od e  G é r on t od e  G é r on t o ----     P s y c h i a t r i ePs y c h i a t r i ePs y c h i a t r i ePs y c h i a t r i e  �171 

  
 

 Journals ReviewJournals ReviewJournals ReviewJournals Review   175/  ����א��������������������������������������"� 

��������������������������������������א������������������������������ �A9د  19م  –������������������א��� �������������������������א��F175 76ا� 

��������������������������������������א������������������������������������������א��� ������������������������� �A9د  20م  –������א��F77ا�� �180�

 � � 

 �Psy CongressPsy CongressPsy CongressPsy Congress     186186186186/��������������)�����������������א���������� 

���������������د�������ن�������������دو��� ���א���و���������������"ج�א�������������������א�� ن������������������– � 187 .ـــا{)ا

 Aא��������������������������ن�א������������ : �����������������������א�د�א�������������������������א����/�!�Cــــــ. – "מ������������������O� 188 

��א��������א����د� �������@�א����ط��������א������ن�������6א����$�������و�������ل�א��طو����– )� c 189ـــ*=

 ����4;وط�א�����6א��������6א���א�:����������ن����ل������دو�6�������������Dط�א– s]191 .بــــا 

�د��������������1א�������������������دس���ط�������������א�������������א�دو����������א��)�� ������ 193   �>ـا�&-��ر� –�������������

 �:�Aמ�����������מ�א�����������س����������������א��������Aא5ول���� 195 .ة  ـــا��mه–������������6א��)��������������א�$������������

 199 .ــــا{)ا� –��אن������������ن��و:�������������>�א�������������������א5ط���������������א5ول��������������وמ�א�������������א��� 

 ���Dن��������������������������������א���9 و(�����������������������������������ع�א���������������������������������������א �BAPA� – ـــ.اا�=-J 201 

 � � 

�AppreciationsAppreciationsAppreciationsAppreciations/  א�ط�������������������������������������������������  �203203203203 

�����%ط���������������������������������>���������������������ون�و�%���������ذ���������������6מ�א����������������������������س  �204 

 � � 

�Mails Of APN LisstMails Of APN LisstMails Of APN LisstMails Of APN Lisst/  "�����������د�$�+���������א���א�����������  �208208208208 

������������وמ�א������������������������������د���א��������������������"��������������������������א���������������������  �208 

 � � 

 � � 

 � � 

 � �    
                                 

                             

  

  
 4 



@�ز�����������������������א���ط������������������������א��
	����������������������א����������������������� @
 

                                                    

                                                    

                                                    

      �������������������23א��������������دد�                                

                                                    

        

Ú‡_{{{{{{{{{{{{{×Ş’¹]<í{{{{{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]<x{{{{{{{{{{{{e†ÃÖ]<ê{{{{{{{{{{{ê 
        

                

                            ��ط
��������������������������������      :א����������������א�        

                                                    

��و�د�                    ���������������          א	��������������� �����������א�������������������

                                                    

          �����������������������������..!�د�������������������������������������מ/�������������������������������������������������ل�א�!! �               

          ��
                                �����������������������������������������ط

���������������������א��و������������������ل�א�و)��������������א��'������������������א���������������و!�&�����           �               

          ���������                                ��������������א��*�������������������و(�

          ����מ�א���ط������������������������وس�-,�������������������+����������������������	
� �א����������������������������� �               

          ��
                                ������������������������������������������ط

� �א����������0א�!�0/�          �����������א�'������1!&�����/  :������ �א�
�و�د�������������0ط�� �               

          �/������������2�                                ��������������ن�	��������������3

������������6ز����������دو����������5و��א�ز��������ن���'�����������א�          +�����������&!�������������� �               

��������������7���א������������ن�/����������	���                                          

          ��                                ���������������������د�א��'�������������

                                                    

                    +�������          .�.�.��א���������������
�������� �وא�א ��������א2א �و�

                                                    

��	!���������������ل�א����������������������������	��������������وق��'��������������� �א����������������מ           �               

        � � ������(���������������	�������������������������א�� �                               

          ��� א��'��������وא�:و���������وא�!�������������:�3و���������������9س�א��������������د��و������������� �               

                                و������������������������1)�����������������������)�          

          ���������������������وא��������������������;�א�د&!������������������و��)���������������������א���������������������	 � �               

          ���<���������������������������������������������;���                                

                                                    

                                                    

Arabpsynet e.Journal:  N°23 –  Summer 2009 
 

ــــــ� �� ـــ��   : ���ـــــــ�  ��ــــــ�  ���ـــــ� ���ـــــــــ�
 ��	���ـ ــــــــــــ�        - ��23ــ  ��2009ــــــــ

     5    



@�ز�����������������������א���ط������������������������א��
	����������������������א����������������������� @
 

����  ���������������������������א�������������������������������א�!!
��������������������������א��������������������������א��
	���������������������������א���ط����������������������ز� �

� �
� �

)�����������������מ�א��
����������������س،�א��'�������������������−����������������������������������������������ط
.�د  

��chaqib@yahoo.fr  
 

     

�������� 
������������� 
������������� 
������������� 
����� : : : :��� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ���        

	�رات ا����  ���� ا������ ه�  ��ات ���ك �� ��،� ��� ا���ت 	���ا دون ا�

�� أ	�د�� ا����، �� ������ ا ����1 0/ .��-� إ+ أ*(ى،وذ& $% $#��� ا"!� ا   ه

و� هBا A� /0 1�- �0.@ ا:?( ا7<=ر $�> .�89:57 إ+ ا��4رة ا��567��0/ ا��4رة ا

1 1�9C� أو  "D ف، أو=Fا )?:آI هBا ���H �7ه�� ا"!� ا  �5H#=ه� ا��G-�ت .ا

�#��� هK�L5�9أ M. 

�Q R6(د ا�5P=ال آ�#�ت أو أ:�ظ AD*(ى، أو ���H0 Iرف 0/ .��-� إ+  �!"Sن ا

�� أ*(ى،��� � T�5 ا��-� *,�'� +��*�'� و����� �(��ر و�'&�ت ا�%$�#� ا"!�Dو ،

�L� .�A.@ه� VW�>* XY =8 ا��G-� ا9�U7ل إ

 �0MPZ5] ا:� ا"!�،9Pاء آ5#��\ � D=ا�� اA60 ^0 _Wدا I$�:� � �Uب آ)Hوa/ ا

 )>H� وا�4LU اH�#�� وا��:�5ح $�> 5f�� $�9م اB�c d�Hاك،وذ& إ�Dن اP��Hا

وk /0 �0ود�/ �H�9م ا����6�Z ا�L�- �i �:�5j7 $�_ ا��� و-(و$1 اBي .ا(اW=ة

95�= وا���5mق� 90ا�n^ ا �?60 9C� _L50=�0 � .ا5P:�د 1U0 اH�#�ء إ+ ��U09 هBا و

o?/ ا��4رات ��=R 0/ 	�ل إ+ 	�ل،و$(ف ا�5ر�p 8:�ة آ%ى � اH�9م ا ��H��

وا RD�m ����6�Z	�L5�UD t و�(آ����s، ا  أ5H� Rr�K#= ا(90ز وا�0MHت وا*�5ال 

 )�9o� /$ ة���$ �� Iآ �LH0 ف)u ،���8ت $�#�� د�r�o>0 /#n �L#�vUو� ��#�Hا7:�ه�_ ا

�#�Hو��U5 ا��D)H أ.�A� I?D R5آ�= 8=ر�s $�> ا��67(ة .ذا�s و��60(ة ا9o5ر ا

L5!)و� و�  ����K9� �0 �$9� �iر ����>w �x9ى آ=H5� � �!"�#<�r�oت، وان آ��R هyB ا �

� }1 $�= ا(�zن ا�/.'�'��(8> إ+  9560ى D)�796ف ا��:& اBD ح)K �#آ ،. 

 ID،I?���� �D�Gi ا�o^ وا��Sاء  �إن ا��3� ا"�2رة +�,0 وا�r�o>7ت }��H ه
� ?2�<�ت =0دةا;:ال ا"��ه'8 6,7 � I�* +إ yور=D دي|� ���#H� هyB ا I�* وأي،

�)H7�5ج ا�Zوا �#�HT�5 $(8�� $#��� ا9o5ر ا�D9م،و�H5��� وI�>w ا. $#��� ا

 �L�- �i �0أز ��#�HوهBا �P y=LC� �0	�U5 اH7(-�� ا ��D)H	�� ��H~ ا�r�o>7ت ا

6:U� ��� رو�=ا رو�=ا اH�9م ا<��r و�LU0 V*S�D اH�9م ا)H0 ع)- ��� ا  ه

�H�{ 1�5U� �7 �"!1 و� �H�� ��Yآ�دSا �U{�Pوأو �U��H0��.. 

� MDد�� 0/  ��#�Hإ@�ل �$	'� �IG#5 هyB اSز�0 أو� وH� �#�- �09#$(-1 ا���4 ا
?�دAB6 وا�Cب ا��
 E�* �#�$%وا� �رف را�ا"��#�H7ا <�$ �Uا7(اه Rوان آ�� ، <�$ �

^895� �0 X?$ ة=HKSا ^�!. 
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_��P @� |{0/ إ��ل و��� �L��>� �0 ��r�o>7وا ��#�H .وه?Bا �<�� $#��� ا"!� ا

 � ��G#57�4ر�� ا�ا�B$��م �� أ�!�ء ا�C� ا��ا
0ة .��� هyB ا�C7آS�D �o��)0 Iز�0 ا
'I�$������K ا��
0وJ� ا�L� ت���F5�� اf \D 9دLا� )GH96د ا����6م و��� ��	،

� ا��= ا9ا	= �LU0 $=د ����	ق وأ)C7ا � )*c(ب و�ا7 � [�o>0 )Lv�-،��D)H5H� ID#= .ا

 �Yآ�دSا��ل ا �F�*ة وإد=�=� ��D)$ �#�د آ��Z ��>jm دات�L59د -(د�� وا�L� <�$ )0Sا

� R5C� 5<�ر*�D ،�D)H� ا#�H .#<�r�oت 0^ ا:�( ا7=8^ اBي �1U0 9?Cا

 �LPرأ <�$ ،��)H5� �9Lد �6P|0ت وه���ت ا��� وا:� �H� � اBه M'�!+ N��
�� ا����'� ���NJ ا����م ا�?<'�...ا�$�ه�ة ود��0�QM^  ا���NJ ��"�3ب،Pوا�� –

� و9�mع ا7< -أ	6/����o�] ا9ا	= ?/ ا��ل �:<] $/ ا�7ل، أ�/ a/ 0/ ا��6U5 ا

� 5f�� اD�U7( اH�#��؟ yوا$5#�د 

�C0آI أ*(ى r5D �o��)0=ي اH�9م وا��� اBF ��D)Hا اI�6 ا��رف :�� اH�9م 

�UP Iح آ)o� ت�r�o>7ف ا�c ،IW�Fا �L��5وإ� ��D)�، أ�/ a/ 0/ ا��67(ة -آI �9م 20-ا

� ��I ا�r�o>7ت؟ t	 وا�47ه�ة 

N أ�Qأ ��(�،Lv� � =8( ا?�5ب $U=�� إ� 9UP =HDات K /0=ورy أو $�9د �%R-� ا�

� -(��6 ��5اK /0=ور  �#U�D؛�?609C9-9-@ و�آ#� 	=ث ��H ا7(ا�^ ا�����6 ل 

 ���KSا �j6U .-ا������� }��H-ا?�5ب ا�Fم � �15j6 ا:(���6 0^ ا

�$ ��K�� ���)0 ��� ا�F [�o>7 و�1 ذا��?m-�#� أن إ ��	����6ت،�_ ا��r�o>7 أو ا

 1�$ ��o� إن /?Y _�H$�_  �5=ا*�H�P 1�- I $�9م D=ءا 0/"$�_ اH�9م"أن هBا ا

، و$�_ ا"!�، و$�_ ا��9Pب، و$�_ "ا��W��#�6ت"ا9L:7م، و$�_ ا���، و$�_ ا�0MHت 

_�H7ا �$�UK95.��، و .ا

�r�o>79خ ا�m =	ا &BD ودة آ#� أ��ب=H0 1H1 8<� 0(ا��،اBي ���� ا=آ95ر $�� ا

�B�c �-��Gاك <�$Sا X�ا� X�W1 رU0 ��{ �7 1إذ 8(أت ا�،_�H���0�jn ^0-  )D هBا ا

�U6� _j4� ا?�5ب اA- ،9عn97ا � ^�)0 ��A� 9ر>U0-2008- 9اتUP X� �8)�560

 ��DوروSت ا�H0ا�� � ���9o?�I0،	�� ا5P:�د 9UP /0ات *%�1 ا�D y94ر	0(�?�� وSوا

و?/ �9ا1D اSول آ�ن أن 	t ا7(ا�^ � هBا ا��ل .�#|�(ات ا�HU7=ة � ��& ا��=ان

=�و اBي �H(ض �9ار 1H0 0/ هBا ا7�� اBي ��ء H0  �UU#450=ودة �H= $�> أD�K^ ا

�> أ��.� أ�K�� 0/ ا9n97ع DS(ز ا7:?(�/ اU:�6\ اH(ب 0/ ذ& أن ا%و-96ر �

 /$ �Pرا=D �Uرآ�C� وي�*)09�ا�$9� ا، إ�n-� إ+ أ��ث آI ا��� ا��D)H و�I�?C ا

 R�، ��Uو)m @�>ا5ّ(!�ت ا�D)H � 0/ ا�M0ء ر��ء P ،�0MP /D��#�ن ��ر ا�، �#= ا

���  �m(ة �?�C ا��ب :�#<�r�oت ا:(و�=� � /0�، �?��� W�8#� ز��0ردو 9vU7ر ا

��D)H .ا

 ��D)H�I0A أن �4> هBا اZ�D ��7ه5#�م و أن ���>  M��560 1�)G� �0 _?U0	B*A� t ا

 )>H9 �9-(ت ...ا7?��� ا  ه� أه�F I آA	= أD(ز ��ت $�9م هBا ا ���HD &و �0 ذ

Y�H�� و اI#H ا=ؤوبا�> .� ا
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�و(�����������������א��*������������������.�د.��−�1����������������������,�א�ط��������������א��
	������������،�א�� �
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IPM6� ا ��Hm ^n 

_L6� �(ده_ 0/ 

?LU_ �0زا9ا أ	(ارا ،_Lأ-9اه =P 

*LU0 B_ أ$#�F_، و�9ازات P:(ه_ وا97اW= ا  �Aآ�9ن $���L واPS(ة ا  �90�Uن 
?LU_ �0زا9ا أ���Uء �L��$ 

=�H56�5( و�:� �HC إن ا

 :(آ1 1 ا�S=اد؟ ��4^ إذا ¤U$=D=�0 �6�� ا��6ن اBي �

�'+�� �Jز�!Tإ 
�، و= $�م ��> 1899ا�C$( ا

0/ 8<�=ة �� و	9ار 

�I?m Bj5  إن ا��.0 ا"!8U ��3� ا����'���Q�!ا� � .....ا�Vب ا�?��

 ��$9n971 اD��Pأ =K"إن ا5#�ه� D\ ا��9F :) 	�� أن اK"7=ون �H�#9ن(وBFا ا
 ©��� d ���� ا��G-�ت ا����6�Z آ#� �D�U$ 1= اH(ب I?D ا}(اد وا <>8S10 ا��

�� وI?D �9ا�( -?(ى وا�$�#5� و�:6ªر��..... 

������ ا��*0P ا��Yم ا"�0ي : ا�!�0A ا"
 ............." ،�7�Hو/ ���> 0/ ا���ت ا�C(�� إ� أرD^ �8درة $�> ا�94ر ا

Zوه> ا ،���6�Z5=اول ا ....������ وا�����PZ وا��D)H وا<���Uو$�> ا

 Y'Q زي�T ��'آ�� ���PQCا N+��ا�
     

  :�ــــــــــ�ت دا�ــــــــــ	���� .2.1

تؤثر الضغوط العالمية لالندماج واالستيعاب تأثيرا حاسما أيضا على 
اللغات التي يوجد منها في العالم اآلن من خمسة آالف إلى عشرين ألف 

كل منها عن نظرة فريدة من نوعها للعالم ونمطا من أنماط لغة، تعبر 
التفكير والثقافة، لكن العديد من هذه اللغات تتعرض لخطر االنقراض في 
المستقبل المنظور، ويقل عدد األطفال الذين يتكلمون بها، كما تترك 

اللغات العالمية بديال عنها، وهى اللغات التي يتسم ) إحدى(التخاذ ) مكانها(
والعديد من . فضال عن أنهم أقوياء اقتصاديا* كلموها بالشراسة الثقافيةمت

  .....اللغات المهددة قد ماتت بالفعل

ويعنى اختفاء أية لغة إفقارا لمخزون اإلنسانية من المعرفة ..... 
  .... "وأدوات االتصال داخل الثقافات وبينها

لعلم اإلنساني، وهذا التحدي إن اللغة العربية تلقى بتاريخها تحديا كبيرا أمام ا"
يبتهج به العلماء الذين أخلصوا إلى العلم مهجتهم، ولكنه يغيظ سدنة التوظيف 
األممي ويستفز سماسرة الثقافة الكونية، ال سيما منذ بدأت المعرفة اللغوية 

تكتشف  - وفي الجامعات األمريكية تخصيصا - المتقدمة على المستوى العالمي
 ".من مخزون هائل يتصل بآليات الوصف اللغوي   ما في التراث العربي

��ـــا���: �ر ا�ولــا��� ��  $ـــــ$ ا���	ـــ# ا��"ـــ� و! ��ـــ� ا�

  	�%	ـــــــــ� .1

  �ـــــــــــــــ, ا��ؤ*ـــــــــــ( )�'ـــــــــ	�& .1.1

إن منطلقي إلى هذه المداخلة هو من واقع ممارستي اإلكلينيكية على 
، وحين أتذكر كلمة )بالمعنى األشمل لكلمة بيولوجي(جية أرضية بيولو

أشعر أن . الحل في مسألة اللغة هو البيولوجي" مدخل"تشومسكي من أن 
  .إلسهامي المتواضع هذا مكانه المناسب

فالمفروض أنني أنتمي إلى تخصص بيولوجي أساسا، وأني أمارس 
، مع متحاورين "ة ألعاب اللغ"واقعا إكلينيكيا يسمح لي بما يسقى أخيرا 

من " (= ضد اللغة ". يتكلمون لغات خاصة، بل يتناثرون إلى ما هو 
وبضدها تتميز (، فأنا أتعرف على اللغة من ضدها )معالم الجنون

  ).األشياء

فال يحتاج األمر ) وهر الشق الثاني من العنوان". (الوعي" ثم نأتي إلى 
ث أن الوعي هو إلى تفسير خاص يبرر مشاركتي من موقعي هذا، حي

  .تشكيل بيولوجي، وجودي، كلي بالضرورة
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  الوجود البشري نفسه في أرقى مراتب تعقده وفاعليته: هي) 2(

  التركيب الغائر لمصدر السلوك المحدد للشكل الظاهر: هي )3(

إذ  -الوعي الدائم التشكل والتشكيل بما يسمح باحتواء المعنى: هي )4(
  وإطالقه بما تيسر وتناسب من أدوات -يكونه

  إبداع الذات المتجدد إذ يصاغ في وجود قابل للتواصل: هي )5( 

تجلّي المعنى في تركيب قادر على التماسك في وحدات : هي) 6( 
  متصاعدة

حركية المخ البشرى في كليته البالغة التنظيم، البالغة : هي )7( 
  المطاوعة في آن

ممارسة الحيل للتغلب على (بين متحايلين  عالقة نزاعية: "هي )8( 
  )"خصم تواصلي

تبادل غير مستقر لمات يهمهم األمر الذين بوصفهم : "هي )9( 
  "مشاركين في خطاب علمي يختبرون مزاعم صالحية معاييرهم 

  مشروع متجدد وليست خطابا محددا : هي )10( 

ذه األلفاظ بما تحمله ألفاظها، ولما تشير إليه ه". خطاب : "هي )11( 
مما لم تقله، أي أن اللغة هي ما سكتت عنه وما صرحت به في آن واحد، 

  .أي أنها هي بما تظهر وبما تخفي معا

وال بد من إيضاح أن أيا مما سبق ليس تعريفا جامعا مانعا، بقدر ما هو 
تعرف على ماهية اللغة أساسا، وهو الزم لتوضيح هذه الخصائص الجذرية 

  "تشكيل الوعي"الزمة لفهم الجزء الثاني من العنوان وهو لحركية اللغة ال

  .$ــــــــــــــ� ا��"ــــــــــــ	�ه�. 2.2

باعتباره الشق " الوعي"فإذا انتقلنا إلى محاولة التعرف على مفهوم 
إلى نفي ما  -أيضا -الثاني في العنوان فسوف نفاجأ أنه أحوج ما يكون

النهج، ونبدأ بالتذكرة كيف توارت  ليس هو إلثبات بعض معالمه على نفس
 -إما باإلنكار أو باإلهمال أو بالنفي"حقيقة الوعي عن الدارسين والكافة 

فالبعض أنكر الوعي تماما  -كما يقول الطبيب النفسي الفرنسي هنري إي 
كمادة للدراسة والتقييم مثل السلوكيين، والبعض نفخ فيه حتى أصبح هو 

لبعض نزع منه التحديد الذاتي حين جعله شبكة كل شيء، فلم يعد شيئا، وا
مرادفا  -اختزاال -معقدة من التركيبات البينشخصية، والبعض جعل الوعي

  )ضد الالشعور(ومرادفا للشعور مرة أخرى ) ضد النوم(للصحو مرة 

إن حاجتنا شديدة لمواجهة كل ذلك لنتعرف على الوعي كما ينبغي، 
  .ب ومع اللغة ذلك الكيان البيولوجي الذي يتشكل

ولكن بداية، ال بد أن نقر أن الوعي الزم كأرضية أساسية لكل نشاط 
الذي تتم فيه العمليات العقلية األكثر ". الوساد"عقلي أخر، وذلك باعتباره 

، "تحديدا، والتي تمثل الشكل بالنسبة لهذه األرضية األشمل المسماة بالوعي
ي ليس مجرد أرضية منفصلة إال أن هذا الفهم للوعي غير كاف ألن الوع

معه بقدر ما هو حاضر في كل هذه العمليات عن الشكل أو متبادلة 
هو العملية الحيوية التي يتم من . حضورا شامال ومحددا في آن، فالوعي

خاللها تشكيل منظومة عقلية في تركيبها الكلى هي لحظة ما، فإذا استمر 
منظوميا كليا خاصا  هذا التشكيل لفترة من الزمن أصبح يمثل مستوى

حسب التناسب مع (وإعادة تشكيله ككل،  يمكن استحضاره وتنشيطه
حاالت "إلخ، مما يسمى أحيانا .. الموقف، والمطلق، والمثير، والمصاحب

  ).غير ذلك. أو منظومات من مستويات المخ أو  "الذات

 إذن، فاللغة عملية، وفي نفس الوقت هي منظومة وتشكيل متجدد

في تصنيف اللغات المنتشرة في ) تتمثل(ة كاميلو سيلو إن فرضي   
العالم اليوم والتي لها سيادة ما في حقول العالقات الدولية إلى لغات 

، وتصنف اللغة العربية ضمن ...تكتسب باألمومة ولغات تكتسب الحقا
  .األلسنة التي يرتبط الطفل ارتباطا بها أموميا

بها الخطاب كحقيقة حاصلة أم  سواء أجاء -إن عالمية اللغة العربية
لدس الحلم المزعج الذي يقض مضاجع المخططين  -كحقيقة افتراضية

  .االستراتيجيين للثقافة الكونية

إن اللغات البشرية تتولد و تحيا وتموت وقد يبلغ بها االحتضار مشارف 
 الفناء فيقيض اهللا لها من ينفخ في أنفاسها، فتنبعث انبعاثا جديدا فيشتد عودها
وتستقيم هامتها، ولئن كان األصل في اللغات أن تعيش بفطرتها وأن تفنى 
بفعل الزمن فيها، فإن التاريخ لقننا من الدروس ما به نسلم أيضا بأن اللغات 

  .قد تقتل قتال فتباد، أو تبعث بعثا كأنما هو اإلحياء بعد الممات

أن المسألة هذه المقتطفات السابقة، وغيرها كثير، البد أن تنبهنا إلى 
جد ال هزل، وإلى أننا نحتاج إلى العناية بكل تفاصيل الحرب الدائرة لمحو 
هويتنا قصدا أو استهانة أو استعالء أو غرورا، وأننا أصحاب اللغة 

 - والتاريخ نساهم في هزيمتنا، ونحن نتنازل عنها كسال وغفلة وإهماال
" أو) ها أو االكتفاء بهاوليس بالرجوع إلي(انطالقا منها " وأننا إما أن نكون 

إطالقا، وال لوم على اآلخرين ما دمنا قد فرطنا في كينونتنا بكل " ال نكون
  .هذه الغفلة السلبية والكسل االنتحاري

وإذا كانت القضية قد أصبحت فرض عين ال فرض كفاية، فعلى كل 
أن يسهم بما يستطيع إن كان يسعى ليستحق شرف  -من موقعه -واحد

  .ذلك حتى لو لم يقم بهذا الفرض على وجه األرض غيره وجوده، يفعل

  .ومن هذا المنطلق أواصل تقديم هذه الرؤية و أبدأ بالتعريف بالمفاهيم

  �ــــــــــــ0 ا�/%.�ــــــا����ه� .2

من األفضل أن أحدد نفسي بألفاظ العنوان، فأبدأ بتحديد ما تعنيه 
رغم من أن غيري من أهل المفاهيم التي حملتها ألفاظه المحدودة، على ال

هم األقدر على القيام بهذه المهمة  -في علوم اللغة خاصة -االختصاص
إال أنني أشعر أن هذا االستطراد سوف يجنبني كثيرا من ) مهمة التعريف(

الشبهات إذا ما تلقى المتلقي معنى هذه األلفاظ كما اعتاد أن يفعل، وليس 
  .تحديدا - هنا - كما قصدت بها

�*ـــــــــ!�: $ـــــــــا��" - �ـــــــــا��� .1.2�  5ـــــــّ�ف 2 !

أما اللغة فهناك من المالمح والتحديدات ما كاد أن يصبح من البديهيات 
مما ال أرى مبررا للخوض فيه، مثل أن اللغة غير الكالم، ومثل أن اللغة 

ت لغات كثيرة، لها ألسنة كثيرة، ومثل أن اللغة أصل لعلوم عديدة، وليس
أداة لغيرها من العلوم، وهكذا، لكنني أشعر أنه من المفيد التأكيد على أهم 

فاللغة ليست : مناطق النفي قبل أن أستطرد إلى تقرير ما ينبغي إثباته
  .إضافة الحقة لظاهر الوجود الفردي أو الجماعي

  وهى ليست أداة لالستعمال الظاهري

  جود وال عن المخوهى ليست كيانا مستقال عن الوعي، وال عن الو

  وهى ليست الكالم طبعا

لم تعد تمريرا جيد التقنين وخاليا من التشويش لنقل العالمات "فاللغة 
  ".من يد ليد

  إذن ماذا هي اللغة التي سوف أتحدث عنها؟

المفتوح في آن، القادر / المرن/ذلك الكيان البيولوجي الراسخ: هي )1(
 .على تفعيل المعرفة في الوعي

Arabpsynet e.Journal:  N°23 –  Summer  2009  
 

ـــ��    :��ــــــ�  ���ـــــ� ���ـــــــــ�
 ��	���ـــــــ� �����ـــــــ�    2009    ��ـــــــــــــ�    - ��23ــ

     9    



@������������ز�����������������������א���ط������������������������א��
	����������������������א������������ @
 

، فالعملية الفصامية هي أقرب إلى ما وصفه )ضد الفصام" (الواحدية"
تحلل الذات إلى حشد "... ما بعد الحداثة"جيبسون في مقدمته لكتاب ليوتار 

  ..من الشبكات والعالقات المتناقضة والرسائل المتداخلة

 -ردعلى مستوى الف -فإذا كان هذا هو الحال في الفصام، الذي نبهني
، ومن ثم لما هو اللغة، فهل ينطبق الحال على المجتمع "ضد اللغة"لما هو 

  األوسع خلال فعالجا؟

قبل أن نجيب على هذا السؤال دعونا ننتقل خطوة إلى وظيفة التوصيل 
والتواصل في عالقته باللغة، ودرر الكالم وما يقوم به من تغذية مرتجعة 

  ).من إشاراتمما ينطبق أيضا على مكافئات الكالم (

�ـــــــــــــ� وا� �ـــــــــــــ8م وا���ــــــــــــا��. 4  

إن الكالم وهو يؤدى بعض وظائفه للتواصل واالقتصاد، يعود فيؤثر 
ارتجاعـا على الكيان اللغوي ذاته، أي على تنظيم وجودنا وفاعليته، 

إلثارة فإن ما يصيب الكالم من وهن أو تشويش، يفقده قدرته على ا: لذلك
والحفز، أو يطمس داللته ويجهـض إيحاءاته، فيرقد كل ذلك مؤثرا على 

  .لغتنا، بما يمكن أن يهز معالم كياننا الحيوي األساسي نفسه/ وجودنا

هي ظاهرة أسبق " كلمات". لكن الظاهرة الوجودية التي قد تصاغ في 
الذي وأشمل من التركيب اللفظي الذي يحاول احتواءها، ناهيك عن اللفظ 

يحاول إعالنها، يترتب على ذلك أن يجد اإلنسان نفسه في مأزق حرج إذ 
يحاول عبور الهوة بين الظاهرة القبلية المتحررة نسبيا من التشكيل 
اللغوي، وبيات احتوائها فيما يمكن التعبير عنه بالتنظيم اإلشاري الدال 

بشكل عليها، وأرجح أن هذا المأزق إذا ما وصل إلى بعض وعي صاحبه 
أو بآخر، هو من أدق الخبرات البشرية، وأي استسهال في محاولة عبوره، 
بالقفز فوقه تجاهال، أو بطمس الوعي دفاعا، البد وأن يترتب عنه إجهاض 

وقد رجحت أن بعض . للمعرفة األدق، ونكوص إلى اختزال خطر
محاوالت تحديد مصطلحات علمية، أو تحديث المعاجم بصورة عصرية 

              .نما يقع في هذا المحظورمتخصصة، إ

أن  -بما هو بشر -وأحسب أنه بالنسبة للكائن البشري، فإنه يصعب  
، "ما قبل اللغة"نفترض أن ثمة مرحلة معرفية يمكن أن تعتبر أنها مرحلة 

أو مرحلة ما قبل اللغة القائمة " ما قبل الكالم "توجد مرحلة ذلك أنه قد 
ل أن توجد ظاهرة بشرية أصال ليست ملتحمة اآلن، لكن يبدو أنه يستحي

  .التحاما كافيا بلغتها، بمعنى تركيبها الحيوي الغائر

لكن نمو اللغة يبدأ بحفز غامض لكنه متوجه، وطبيعة هذه الخبرات 
دون إمكانية تناولها باألدوات التعبيرية العارية،  في هذه المرحلة تحول

وصف الكالمي، وهذه البداية ناهيك عن الدراسة المنهجية ثم الخضوع لل
تعلن أن الظاهرة الوجودية اللغوية هي األصل، ظهرت أم لم تظهر في 

  .متناول السلوك

والجدل الحركي الوالفي بين الظاهرة الوجودية األعمق، إذ تتفجر في 
عالقات وتركيبات جديدة، وبين التشكيل اللغوي السابق لها مباشرة، 

هو أصل تطور اللغة في حالة إبداعها ثن استيعابها تماما، !والعاجز
، الذي ينشأ "الشعر" المتجدد، وهو ما يسمى في أرقى صوره الجمالية 

حين ترفض الظاهرة أن تظل كامنة في ما ليس لفظا متاحا للتواصل، وفي 
سابق (نفس الوقت حين ترفض أن تحشر نفسها في تركيب لغوي جاهز 

الكيان اللغوي في محاولة الوصول فالشعر هو عملية إعادة تخليق ) اإلعداد
إلى أقرب ما يشير إلى الخبرة الوجودية المنبثقة، ومع النجاح النسبي لهذه 
العملية، تزداد اللغة ثراء، أي ينمو الكيان البشري إذ يتحدد نوعيا، وهذا ما 
يعنيه بعض النقاد والشعراء من أن القصيدة تخلق الشاعر في نفس الوقت 

يخلقها، وهذه العملية بالذات هي اإلشارة األساسية  الذي تتخلق فيه إذ
 .بكينونة الذات/ لعالقة إبداع اللغة بتشكيل الوعي

يقول . والوعي عملية، وفي نفس الوقت هو وساد ومنظومة ومستوى 
أن تكون واعيا هو أن تعيش تفرد خبرتك حالة كونها تتحول "... هنري إي

  . "إلى حضورها المعرفي الشامل

ة بين كل من الوعي واللغة هي عالقة وثيقة حتى لتوحي والعالق
بالتماثل، وبالرغم من ذلك فهما ليسا واحدا، فرغم اتفاقهما في أن كال 

ملتحمة بما ) ء(منظومة ) ج(تخليق وتشكيل ) ب(عملية، ) أ(منهما 
  :تحتويه، فإن ثمة فروقا ضرورية البد من التنبيه عليها مثل

أوفر كثرة وأنشط تشكيال وأحضر إبداعا إن اللغة توليد ذو وحدات 
وأقدر حوارا في حين أن الوعي هو أكثر منظومية، وأعمق رسوخا، 

  وأطول زمنا، وأجهز تنسيقا

فاللغة هي وحدة الوعي وفي نفس الوقت هي تشكيالته المتداخلة 
  القادرة على اإلفصاح المعرفي دون إلزام ببالغي محدد

  .ا منظومة مستقرة نسبياوالوعي هو كلية اللغة حالة كونه

ومن هنا فإن تشكيل الوعي يعتمد بالضرورة على ما تتصف به اللغة 
  من قوة وضعف، وإحكام وترهل، وإبداع وتناثر

وقبل أن نختتم هذا التقديم المبدئي، ال بد من توضيح أن اللغة ليست 
ا، كيانا داخليا منفصال كما يمكن أن يكون قد أثاره كل هذا التجذير لماهيته

  .كذلك الوعي

فعمليات اللغة وتشكيالت الوعي كلها مرتبطة بما تتغذى به من 
  .معلومات، وما تمارسانه من إبداع تواصلي وحوار نزاعي

  �ــــــــــــــــ% ا���ـــــــــــ: .3

تعرفت على جوهر اللغة من معايشة ضدها ال من البحث فيها ابتداء 
معايشتي للفصام وحواري مع  أو القراءة، عنها دراسة، وذلك من منطلق

  :الفصاميين، وإليكم بعض ذلك

، هو مفتاح هل )وهو اسم شائع ومخيف في آن(إن ما يسمى الفصام، 
يستعمله حتى الثقات منا في غير موضعه، . " الفصام"ه المسألة، واسم 

ويفهمه، األغلب بغير ما يعنى، فكثير من غير المختصين، بل ومن 
ظ الفصام فيما يفيد ازدواج الشخصية أو ازدواج المختصين، يستعملون لف

فازدواج . السلوك، أو تناقض التصرفات، وكل هذا سطحي و خاطئ
الشخصية هو انشقاق عابر عادة، وكل شخصية من الشخصيات المزدوجة 

لها حضورها، ولغتها ومنظوماتها المتسقة مع بعضها ) أو المتعددة(
) الشخصيات(ت الشخصية البعض في ذاتها رغم اختالفها عن كليا

  .األخرى، وهكذا

تعلن درجات مختلفة من : أما الفصام فهو يشير إلى عملية أخطر
التناثر كيفما اتفق، وأبلغ وصف له هو ما جاء في شطر بيت شعر 

وهذا ) هذريان هذر هذاءة موشك السقطة ذو لب نثر(ذو لب نثر ".. عربي
أو ". (ضد اللغة"م باعتباره اللب النثر هو باختصار شديد ما يمكن أن يفه

  ")لغة"عكس اللغة وربما الال 

المعنى المحوري، : والذي يحدث في الفصام هو االفتقار إلى كل من
. فالغاية الضامة، ذلك أن الوحدة القادرة على التشكل الضام في األحوال

العادية إنما تفعل ذلك من خالل التمحور حول فكرة مركزية هي الفكرة 
ي التي يفتقدها الفصامي على المستوى المتاح للفحص على الغائية وه

  .ومن ثم يظهر التناثر. األقل

وفي المقابل فإن العملية العالجية الحقيقية إنما تهدف إلى إعادة تكوين 
وذلك بتجميع تناثره في وحدات صغيرة ثم ) وحدة/ وجودا/ لغة(الفصامي 

 مكن أن يطلق عليه أكبر فأكبر حتى يعود الشتات المتناثر إلى ما ي
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يتزايد تآكل األبجدية العامة القادرة على التوصيل والتواصل من  -2
ناحية، وعلى تشكيل وحدات اللغة والوعي بما يحقق الهوية ويسمح بتجديد 

  الذات بالفعل اإلبداعي خاصة

التكامل، القادرة على الضم و الفكرة المحوريةيتنامى االفتقار إلى  -3
فليس ثمة مشروع قومي، أو توجه تعلمي عام، أو خطاب سياسي محاور، 
وال عدو مشترك ماثل في الوعي بالمعنى النشط الحافز للنضال المستمر، 
بحيث ننضم في مواجهته لمواجهته، حتى الخطر اليومي الذي يهدد الفرد 
 فيظهر في شكل هذا العرض أو المرض النفسي يتم تمييعه وتأجيله

مثل فرط وسوء استعمال العقاقير المهدئة (بالوعود والتلويح والمسكنات 
  )في حاالت المرض الفردي

وتبلغ آثار غياب الفكرة المحورية مداها فيما يعرف بالفصام الذي 
" الخوف من التحديد" يزداد االتجاه إلى  -4. يمثل أقصى التناثر الصريح

اإلتقان والوضوح، مما يترتب  الذي يسير جنبا إلى جنب مع اهتزاز قيمتي
عليه نوع من الهالمية والتقريب والذبذبة، فتهتز القواعد الالزمة لتشكيل 

  ).أو ال تظهر أصال(كل من اللغة والوعي 

المؤسسة يتملق اليقين الزائف على الجانبين، فمن ناحية نجد  -5
قد توقفت عن تطوير المنهج، وأصبحت الممارسة بمثابة  البحث علمية

المؤسسة قوس وكهنوت بدال من البحث عن المعرفة، كما أصبح هم ط
هو التأكيد على التفسيرات السابقة التجهيز، مع إقحامها لتصبح  الدينية

  )فالوعي اليومي(وصية على الفعل اليومي 

أو (مزدوجة "المختلفة رسائل ) ال الحوار(تحمل قنوات الخطاب  - 6
عن الديمقراطية مثال يصلنا جنبا إلى جنب ، فالحديث اللفظي " الوثاق) متعددة

  مع الحديث الفعلي الذي تتم من خالله ممارسة القهر اليومي بكل أنواعه

.. نتعرض مؤخرا لكم هائل من المعلومات المتاحة نتيجة ما يسمى -7
، وبدل أن تزداد فرص االختيار "طالقة التواصل"و" شفافية المعلومات"

أصبحنا نمارس ما يمكن أن يسمى ) ما سبق من واقع كل(بذلك يبدو أننا 
القهر االختياري، أو حرية اختيار السيد، الذي نتبعه بدال من أن نختار بين 

  الحرية والعبودية أصال

ففي حين أن اإلنسان المعاصر في الدول المتقدمة قد صنع له صنما 
 إلها جديدا من التكنولوجيا الحديثة مع احتفاظه بحق ممارسة حريته من
خالل تغيير هذه األصنام وتطويرها وتطويعها بشكل يكاد يكون مستمرا، 

آلهة سابقة : نجد أن إنسان الدول المتخلفة يستورد أصنامه وصانعيها
  .التجهيز والبرمجة، بال مفتاح شفرة أو كلمة سر لفتحها أصال

  ــــــــــــ$�اض ا��"ــــــــــ� وأ	ـــــــــــ�اض ا���ـــــــــأ	 .7

مكن أن أوجز ما خبرته مما أصاب ويصيب اللغة فيما أسميته ي
، وهو نابع أساسا من الممارسة اإلكلينيكية، ولكنه ليس "أمراض اللغة"

قاصرا على المرضى، بل إنني اختبرته في الحياة العامة فوجدته أكثر 
  :داللة، وأولى اهتماما، وفيما يلي بعض ذلك 

  .ملء بالكالم، وليست تخليقا مرنا متجدداحيث تصبح قوالب لل: <��د ا����  - 1

حيث تصبح متضخمة ورخوة في آن، فال تعود قادرة : !�ه# ا����   -2
  .على التشكيل والتشكل

حيث تتراقص قبل وصول الغاية، فتفقد توجهها : !@�@ب ا����   -3
  . الغائي رغم سالمة البدايات

بفرط وهذا يمكن أن يتم بنقص التحديد، أو : ��Aض ا����  -4
 .التداخل، أو بكليهما

وهذه العالقة المتبادلة بين اللغة والكالم، والمخفقة لما هو شعر       • 
هي بالغة الداللة في موقفنا هذا، ) بالمعنى الوجودي األعمق لما هو شعر(

أن تتوثق هذه العالقة الضرورية لعملية  -وأحيانا يستحيل -إذ يصعب
ل وعينا بما هو نحن وبما يمكن أن إبداع أنفسنا باستمرار، ونحن نشك

نكون، إن تشكيل الوعي يلزمنا أن نأصل كياننا اللغوي بما تحمله حياتنا، 
وفي نفس الوقت أن نحرك هذا الكيان بما تسمح به مرونة حركتنا ومرتجع 
كالمنا، فإذا نحن تنازلنا عن جوهر جذورنا، أو تصلبنا في قوالب ما 

نحرم أنفسنا من إنتاج أنفسنا بما يمكن أن نستورده من كالم منهم، فإننا 
  ).نحن(نكونه، وهو ما تعد به لغتنا فينا 

  $ ــــــــ� وا��"ــــــــ$ ا���ــــــــD: �دـــــــ�د وا��Cـــــــــا���. 5

تهدف المعاجم، من ناحية، إلى تثبيت كيان محدد لحصيلة لغوية في 
ن اإلفراط في الفضفضة مرحلة تاريخية بذاتها، فتنقذ اللغة مؤقتا م

والرخاوة، لكنها من ناحية أخرى قد تصبح قيدا على حركية اللغة إذ 
يمكن أن  -وأكثر - تفرض عليها الوصاية وتعوق تطورها، ونفس األمر

ينطبق على المصطلح العلمي، وعلى بعض المنهج العلمي، وكل هذه 
واالنسالخ  المنظومات تترواح بين الوصاية الجاثمة، والحركية الممكنة،

  وهكذا.. الواعد

ومن أسف، فإن معظم الملتزمين بالحفاظ على دور اللغة العربية في 
تشكيل وعينا يرجحون جانب الجمود دون الحركة، ويؤكدون على مرجعية 

وكل ما قيل . المعاجم أكثر من الحرص على حركية إبداع اللغة وتجديدها
ت الوعي، باعتبار أن عن اللغة إنما ينعكس بشكل أو بآخر على تشكيال

في آن، فهي راسخة بمعنى أن تشكيلها قد " ممتدة"الوعي هو لغة راسخة 
أخذ شكال له قوامه الخاص، يحضر معا، و يتوارى معا، ويتبادل مع غيره 

بمعنى أن الوعي يحتل مكانا زمنيا " ممتدة" من مستويات الوعي، وهي 
  .يؤكد رسوخه وعموميته وتفرده النوعي في آن

���(� ــــــــــ$، ودور ا���ـــــــ$ ا���	ـــــــ# ا��"ـــــ!�� .6  ��  )ا�

فإذا تحدثنا عن الوعي القومي، فإن ذلك يشمل أكثر فأكثر محتوى 
وإن كان أي من ذلك ال (الوعي جنبا إلى جنب مع تشكيله وطبيعته، 

  )ينفصل عن بعضه البعض بحال

  :وبداية نقول

من تحلل وتدهور : بب ما آل حالنا إليهإن ما لحق اللغة العربية بس"
ناهيك عن ضعف (وتناثر وفقد الغائية وعجز القدرة الضامة المضفرة 

تخثّر "كل هذا هو النتاج الطبيعي لـ ) توظيف ناتجها في التواصل وغيره
كما أن تدهور اللغة ) من قبل ومن بعد -والوعي الوطني(القومي " الوعي

وعي القومي بمزيد من التدهور، فنشأت قد عاد بدوره على ال) اللغات(
  .حلقة مفرغة دوامة

في حياتنا، مما أثر  -ويحدث - وفيما يلي بعض اإلشارات لما حدث
  :على تركيبنا اللغوي ومن ثم على وعينا القومي

يتزايد افتقارنا إلى الحرية ليس فقط بمعنى ضيق فرص ممارسة  -1
تى أصبح مشكلة ذاتية داخلية، االختيار المعلن، وإنما تأصل هذا االفتقار ح

السلطة السياسية واالقتصادية والدينية والتعليمية (امتدادا لقهر السلطة 
  ).واإلعالمية والبحثعلمية، أي السلطة المؤسساتية عامة

" !Iّ�, ا��"$ومن ثم  !��C% ا����"وإزاء ذلك يتم قهر الداخل ب 
�ة ����ر�J ا���*�كنوع من الدفاع L�M��سجنت الذات في  وإذا ،:% ا

هذه القوالب الجامدة أبدا، فال حركة وال إبداع على الرغم من تردد 
 "ليس بشيء "األصوات كالما، وكأننا نعنى شيئا ذا بال، وهو 
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ولكي يتم ذلك ال بد من تخطيط ودراسة جدوى واقتصاد وتعليم 
  ...صحيح، وسياسة رشيدة وحرية حقيقية الخ

  :كن تصور أن ذلك يمكن أن يتم على الوجه التاليويم

على سبيل االقتصاد ومن قبيل دراسة الجدوى، فإن أية بداية بعيدا  -1
غن لغتنا العربية هي إهدار لمخزون هائل من الخبرات والمعلومات و 
الوعي والتاريخ، ذلك أننا من واقع تركيبنا الجيني نحمل هذه اللغة داخل 

المورثات، صحيح أننا ال نحمل مفرداتها وإنما نحمل  خاليانا فيما يسمى
دون البرنامج التفصيلي والمفردات ) أو العتاد بلغة الكمبيوتر(االستعداد 

والمرجع (، لكنني أتصور )وإن كنت أحتاج إلى من يصححني في هذا(
أنه من باب االقتصاد والتأصيل معا فإن األقدر على ) لعلماء المعلوماتية

ألكثر اقتصادا، هو أن نبدأ بهذا المخزون الجيني للعتاد اللغوي اإلبداع، وا
بالعربية، وحتى لو تعارض هذا الفرض مع المعطيات األحدث لكل من 
علم الجينات وعلوم الكمبيوتر، فإن ممارستي الخاصة مع مرضاي تجعلني 

إن االستعداد اللغوي ليس غفال من اللغة الخاصة : أتمسك بفرض يقول
سابقة، وسوف يحتاج األمر إلى االنتظار وإلى األدوات المناسبة لألجيال ال

قبل أن ننكر أو نرفض هذا الفرض الهام كمنطلق للرؤية التي أطرحها في 
  .هذه الورقة

اللغة الكامنة في الجينات " وإطالق" "بسط" هي من  -إذن -البداية -2
صفحة بيضاء،  وليست بالبدء في تعلم لغة جديدة ألننا ال نبدأ الكتابة على

بل نحن نشكل تركيبات خام حاضرة في غور وجودنا البيولوجي على 
من خالل التعلم البصمي عبر األجيال، ) تاريخا(اعتبار أنها منطبعة أصال 

أقرب إلى المرونة فاإلبداع، وبهذا ننطلق من الجاهز ) بعد الوالدة(فبسطها 
وليست (يحة هي لغتنا األم الذي أعدته األجيال السابقة، فتكون البداية الصح

وبلهجاتها ) الفصحى(وهي اللغة العربية، بلهجاتها الواحدية ) فقط لغة األم
  )اللغات الوطنية كلغات تفريعية وموازية في آن: (الطارئة عليها أيضا

ثم يأتي تقعيد قواعد التواصل والتعبير من خالل تحرير الخطاب  -3
ن ألزم المبادئ التي تسمح باستعادة والحوار، على كافة المستويات، وهذا م

اللغة لموقعها المحوري في إطالق الوعي المتجدد التشكيل، وهذا وذاك 
متعلق بحرية الخطاب والتزامه في نفس الوقت، فاللغة، على الرغم من 
كونها كيان ذاتي غائر، ال تنمو وال تتطور إال من خالل الطالقة والتبادل 

  .واإلبداع

مام بمشروعية ومصداقية الخطاب وخاصة في ثم يلزم االهت -4
مجاالت التعليم واإلعالم والنشر، مع تجنب ما يمكن من االنحرافات 

  .السابق اإلشارة إليها في مجاالت أمراض اللغة والوعي

وتمشيا مع كل ذلك نتحرك الستلهام كل مصادر المعرفة      -5
المناهج وخاصة لالنعتاق من احتكار منهج بحث بذاته، بالسماح بتعدد 

المناهج المرتبطة بالخطاب المباشر، مثل إرساء مشروعية المعرفة 
  .الحكائية كمصدر أساسي من مصادر المعرفة

��ـــــــــO ا���ـــــــــــ".9����ــــــــ�� وا���	�ــــــــ� ا���  �ــــــــ� ا�

كل هذا يمكن أن يعتبر عموميات تصلح لكل ما يصلح به الناس 
اللغة "في أي مكان وزمان، إال أن هذه المداخلة خصت بالذكر  ولغاتهم
  ؟ "الوعي القومي"، وكذلك "العربية

بداية ال بد من التفرقة بين ما يسمى القومية العربية ألسباب  .1.9
وبين ما يسمى القومية العربية التي ما ) أو عنترية(سياسية أو عنصرية 

ر من وضعهما أساسا ألي فهم أو عاد يربطها إال عامان موضوعيان ال مف
فهو : الثانيتبادل المصالح االقتصادية، وأما : هو األولتحرك، العامل 

 تبادل الخطاب باللغة العربية،

حيث تعوق قناة لغوية بذاتها، مسار وحركية وتشكيل : !�Iدم ا����  -5 
تصادم القناة اللفظية، مع قناة : مثال(قناة أخرى نشطة في نفس الوقت 

  ).تعبير الحركي مع قناة التواصل غير اللفظي وغير الحركيال

كما  -حيث تحمل رسائل مضادة أو ما يسمى: !P&�Q ا����   -6
حيث يتم الخطاب اللفظي عكس ما يبلغه " مزدوجة الوثاق"العالقة  -ذكرنا

  .ومدكما يعرف في العصاب التجريبي) مثال(الخطاب غير اللفظي 

البدايات لكن مع إفتقار اللغة إلى  حيث تحسن: إ<�Rض ا����   -7
  .حركيتها الغائية، تفقد استمراريتها حتى تحقق الهدف من حضورها

� ا����   -8U�Q! : ضد "وهذا ما أشرنا إليه في البداية عندما ذكرنا ما هو
  ).الفصام" (اللغة 

هذا، و يترتب على أمراض اللغة هذه أن يتشكل الوعي بصورة   
  .:ومن ذلك ما يمكن تسميته أمراض الوعيعاجزة ومعوقة أيضا 

1-   ��	8R�وأعنى بها وعيا رجراجا، خافتا غامضا، يتعامل مع : ا
  اللغة وإشاراتها بقوانين مهزوزة، ومتغيرة بال قاعدة

2-   ���V%ا��وأعنى بها ما يمكن أن يقابل فقد حدود الذات في مجال  :ا
في مجال الفكر، أي أن  اإلرادة، وكذلك ما يقابل فرط التداخل والتضمين

مستويات الوعي التي من المفروض أن تكون متميزة ومحددة تصبح 
مختلطة لدرجة تقابل ما يسقى التلوث، أي اختالط مادة وتركيب مستوى 
معتن من الوعي، بمادة وتركيب مستوى آخر بغير توليف أو تكامل أو 

  . فكرة محورية ضامة لهما معا

وهو انغالق دائرة الوعي بحيث إن ): مغلقةالدائرية ال(ا8�X2ق    -3
المعلومات التي تصل إليه، واللغة التي تحاول أن تحاوره، تدور حوله 

  أكثر من أنها تعيد تشكيله

4-  �*��I�ا ��!�*�Y��وأعنى بها أن الوعي يتشكل بما يحافظ على : ا
ثباته، وهنا تكون حركته نشاطا زائفا محكوما عليه بأن يظل في النهاية 
كما هو بما هو، ألن كل ما يضاف إليه، ليعيد صياغته، يعامل من خالل 

  .المعلومات الحاضرة القادرة على تمييع الموقف حتى تسكينه

ومن خالل ما خبرت من موقعي أستطيع أن أفترض أننا مصابون 
بهذه الوفرة من أمراض اللغة و أمراض الوعي حتى تكاد تأخذ شكال 

جديدة في عالم التوصيل والشفافية ال تقدم عالجا وبائيا، ثم إن الثورة ال
لهذه المسائل بل إنها تزيد األمر صعوبة وتعقيدا، ذلك أننا نصبح كجهاز 
استقبال للمعلومات الجديدة التي تفيض علينا اآلن من كل مصدر، ونحن 

من أمراض اللغة، وأمراض الوعي السالفة الذكر، وبالتالي  - هكذا -نعاني
ثر عن التعامل مع زيادة كفاءة التكنولوجيا الجديدة وأيضا نعجز أكثر فأك

مع زيادة الفرص المتاحة لنا من وفرة المعلومات، أي أن هذا التقدم 
المعاصر الذي كان المفروض أن يزيد في مساحة وتنوع تشكيل الوعي 
وتطور اللغة، كاد يصبح سببا في العجز عن التعامل في المتاح من هذا 

إلى ما يشبه الحشر المشل، وبالتالي العجز عن االنتقاء  وذاك، إذ نتعرض
الغائي لإلبداع المتكامل، فيصبح االنتقاء عشوائيا، وبدال من أن نبحر في 
محيط المعلومات مثلما يفعل الربان الماهر الذي تدرب على قيادة سفينة 

  .المعلومات، نغرق نحن تحت أمواج فيضاناتها

  )�ـــــــــــ8ج �����ـــــــــــوا��(� ـــــــــــ8ج ا���ـــــــــــ" .8

وبمواجهة هذه التحديات، لو صحت هذه الفروض، نجد أنفسنا في موقف 
يحتاج إلى االنتباه فالفزع فالغضب ويا حبذا الفعل، وأستأذن في استعارة كلمة 

ألصف بها الفعل الممكن هنا، مادمت قد استعملت كلمة مرض ألصف " عالج"
 )بالمعنى األشمل(فهو عالج اللغة، أو العالج بإعادة إحياء اللغة . الكارثة
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وأخيرا فإن الخطى السريعة في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا ال 
تتناسب مع هذا التشرذم المحتمل لو أننا اكتفينا باللغات العامية بديال عن 

جاد متقشف مثابر يهتم بإكساب  العربية، ونحن لم نكد نصدق أن منّا نفر
اللغة العربية المواصفات الالزمة لتواكب هذا الذي غمر ويغمر كال من 

. مثل د(الحياة والمعرفة كالفيضان المتالحق من تحديث وبرمجة وتخزين 
  ).نبيل علي وكل المشتغلين ببرمجة العربية الفصحى

على تحديث  إن ما ينبغي علينا أن نبذل فيه قصارى الجهد هو العمل
الجاهز والممكن والعام، لعلّنا نلحق بالركب، بدال من الجدل حول تجهيز 

اللهجات العامية التي قد نجد مبررا مستقبليا لتجهيزها بما (الفروع الوليدة 
  ).يناسب فيما بعد

ولنفترض أنها اإلنجليزية، الدعاء عالميتها، (أما إحالل اللغة األجنبية 
كبديل للعربية، فهذا هو الخطر ) تاريخية الحديثةوعلميتها، ولظروفنا ال

األكبر، واألسباب كثيرة، وسبق أن عددتها في أكثر من موقع، وخاصة في 
سياق الجدل المخجل الدائر حول ما يسمى تعريب الطب، وأيضا في سياق 

في مجال علم النفس و الطب (فكرة التحذير من التعرف على مشاعرنا 
  .فاظ مترجمة وليس من تجارب معاشةانطالقا من أل) النفسي

3.9. Y!ــــــــــــــ�J�Jــــــــــــــ�ؤ2ت أ�  

) الطب النفسي، وعلم النفس(ومن خالل تخصص في هذين المجالين 
كنت قد واجهت أسئلة أرى أن عرضها مما يتناسب المقام الحالي، دون 

  :التزام بإجابات محددة عليها

بين من يتكلمون ) ية وحضاريةثقاف(هل هناك فروق جوهرية   -1
وبيننا ) كممثل للسان األعجمي األنجلوسكسوني(اإلنجليزية بوجه خاص 

  نحن الذين نتكلم اللغة العربية؟

هي فروق لسان أم أنها فروق لغة  - إن وجدت -هل هذه الفروق  -2
  وأهداف وأعراف مغايرة؟) وموقف إيماني(وتاريخ، ودين 

ب قومي إلحياء تاريخ مجد قديم، أم هل المسألة هي مسألة تعص  -3
  أنها مسألة إتاحة فرصة لحوار حضارات وإسهام بشرى متضفر؟

  ماذا عن ضرورة التواصل بين العلماء بلسان واحد؟   -4

  وأين تقع اللغة العربية من منظور علوم المستقبل؟ المستقبلياتماذا عن    - 5

  ماذا عن العالقة بالحضارة اإلسالمية خاصة؟   -6

هل للعربية سمات خاصة يمكن أن تضيف إلى منهج ونظريات   -7
  العلوم اإلنسانية؟

هل يتغير المنهج العلمي بتغير اللغة أم أن المسألة هي مجرد    -8
  تغيير ألفاظ؟

هل يستعيد العقل العربي استقالله وحريته إذا درس وتكلم وبحث   -9
  بالعربية؟ أم أنه سينعزل ويتمادى في غرور خطر؟

هل يستعيد العقل العربي لغته بثرائها وتاريخها وقدراتها     -10
  اإلبداعية إذا استعاد حرية تفكيره وحركية وجوده وحقيقة استقالله؟

وأكتفي بهذا القدر ألقفز إلى محاولة إجابة جزئية، لبعض هذه 
  .التساؤالت، إجابات تشير وال تحسم

 4.9. �  ض�وــــــــــــــــــ�ت و Dـــــــــإ<�

إن اللغة العربية تعلن عن، وتمثل، حضارة راسخة، سجلت بلسان 
عربي، وظلت نفس اللغة قائمة كما هي، بأقل قدر من التشويه، حتى 

 لتعتبر من أرسخ لغات العالم الحالية، يرجع الفضل في هذا أساسا إلى 

  .والحديث هنا يتركز على العامل الثاني 

فاعلية كل مقومات القومية العربية  وإذا كنا قد تنازلنا، أو تنوزلنا عن
 -من جغرافيا وسياسة وتاريخ وحتى اقتصاد، فإنما اللغة العربية مازالت

ومازلنا عاجزين، رغم الكسل من . هي لغتنا -حتى لو لم نرض أو نقصد
  .ناحية وتمادى التلوث والتلويث من ناحية أخرى، أن نتنازل عنها

ظ وهي أننا !في هذه المرح والبد من مالحظة بادئة في هذا الصدد
هي ما  ا�و�]: نعيش هذه األيام نوعا من التناقض الحاد بين ظاهرتين

يبدو من اتجاه توحيد العالم من خالل شفافية المعلومات، واختفاء 
االستقطاب السياسي، وإلى درجة متزايدة اندماج النظم االقتصادية، 

��X�\�هي إحياء القوميات في كل مكان وا.  

التناقض يمثل تحديا مثيرا، يمكن أن ننتفع منه إذا دققنا النظر، وهذا 
ذلك أن المسألة قد تثبت أنها ليست تناقضا بقدر ما هي اختالف للتكامل، 

التي يمكن أن تصبح  "ا������ ا����X��U ا�/%.�� ا��ا'%ة" فطيب أن تختفي 
" تعددللحق الم. "قيدا أبديا، وفي نفس الوقت طيب أكثر أن يفتح الباب

ا������ "القادر على التفاهم والتكامل مع بعضه البعض سعيا إلى تشكيل 
  ".ا���C%دة ا�^�	�

باعتباره ) ولو بلغة ما يسمى بعد الحداثة(ويمكن صياغة هذا الموقف 
��ت"L����ا&( ا�	 $D /%ع��ء ا����8�ت �D8�V2ا a� Q!" وهذا التنشيط ،

فهو إذ : موقعها يقوم بعملين في آنقومية في / وجود/الذي تقوم به كل لغة
فهو في نفس الوقت يحدد التوجه الضام ) بتعميق التفرد الذاتي(يؤكد الهوية 

المعلوماتية، والتكنولوجيا ومناهج : باستعماله أدوات لغات العصر الضامة(
  ) إلخ.. المعرفة

  )الوعي القومي" (لماذا القومية"هذا عن 

2.9 .�Dـــــــ�ذا "ـــــــــO" :��ـــــــــ����  ؟" �ــــــــــــ�ذا ا�

إذا كان الوجود لغة، : لتوضيح هذا األمر نبدأ بسؤال أسبق يقول 
واللغة إبداعا، وال هوية وال بقاء بغير ذلك، فأي لسان أقرب وأصلح لنا 
حتى يمكن استثمار ما هو لغة الزمة، وإبداع ممكن؟ االختيارات أمامنا 

  ثالثة ال أكثر

  ).تحت التحديث حتما= الفصحى(العربية  إما اللغة

  العامية) اللهجات(وإما اللغات 

  ؟)يستحسن أق تكون لغة بلد سابق متقدم(وإما لغة أجنبية 

العامية فهي لغة ال شك في ذلك، وهي لغة قادرة ) اللغات(أما اللغة 
ومبدعة، وفاعلة وال يوجد ما ينقص من أحقيتها في ذلك، لهذا ال ينبغي 

أو تهميشها، وإال كنا نفتعل مسيرة ضد طبيعة التطور، وضد إغفالها 
" المعرفة الحكائية"حركية اللغة، وضد فرص اإلبداع، كما أن ما يسمى 

إنما يستلهم كثيرا من مصادره من لغة الناس في الحياة اآلنية، أو فيما 
يترتب عليه من تراكم عبر التاريخ في شكل أمثال أو عادات، سواء ظهر 

الفعل اليومي، أو في اإلبداع المعرفي أو غيره، كل ما في األمر  ذلك في
العامية ال ينبغي، وال تقدر، أن تحل محل ) اللهجات(أن هذه اللغات 

العربية الفصحى، وإنما هي تستطيع و ينبغي أن تجاورها وتتحاور معها 
  .وتثريها وتكملها

ة، وإنما يأتي من فالمحظور هنا ال يأتي من االهتمام باللغة العامية كلغ
احتمال اإلحالل العشوائي غير الملتزم الذي يترتب عليه اختفاء لغة عامة 
رصينة تم تقعيدها وحافظت على هويتها عبر مئات السنين في الخارج وفي 
خاليانا، لتحل محلها لغات جديدة تحتاج إلى تقعيد وتنمية وتنقية ومشروعية 

وثمة . صراع مع لغات أوضح وأحكمتكفل لها البقاء ناهيك عن التنافس وال
 صعوبة أخرى حيث اللهجات المحلية هي لغة شفاهية أكثر منها كتابية،
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فالمستقبل هو المستقبل في كل مكان، وهو يعنى كل إنسان من أي لون 
وجنس، كما ينطق بكل لغات هذه األرض، ويتأكد ذلك بشكل خاص إذا 

من خالل تلوث البيئة أو غباء القادة (يد باالنقراض كان الحديث عن تهد
  )والعلماء

��� 	O ا����Y/#؟ ��وهل هي لغة متاحف  )�! O*dD	dY�� ا���� ا�
�%اع ���D�:e وعبارة وشعر قديم؟ أم f� #����ر '$ 	�ن 	�C%د &�	 �RXأ

  وا��@ف و إ"�دة ا�� ��#؟

ثل الفخورين إن كثيرا من المدافعين عن اللغة العربية، مثلهم م
�اء *���ن "�] بالحضارة العربية، يبدون لي وكأنهم �h 5، أو��	ء �Q	أ

فإذا صح أن األمر كذلك، وأن الدعوة إلى التعريب أو العودة إلى  ا�8Lل،
������ت  العربية ليست إال ما هو مثل ذلك، iY��X أن �Q���Dو�] 

  .ا����Yردة ا���درة "�] )���A ا����ة اjن �D%ا

ا إذا كان الوعي بمسئولية الوجود هو الذي يدفعنا إلى تغيير التعبير أم
���"من ����� و��R"إلى  "ا���دة إ�] ا���ا فهنا تستحق .. "ا8�X2ق 	O ا�

  .المسألة أن نجتهد فيها ونبذل في سبيلها كل ما تستأهله

  :وألضرب مثال محددا من واقع الممارسة اإلكلينيكية

" يشتي لتخصصي ولغتي أن ثمة مظاهر لقد وجدت من خالل معا
� ��Q	���J $D ��\ق و"$ في الممارسة اإلكلينيكية بما هي، " تحضر
إنما تحضر بلغتها طبعا، ليس فقط بمعنى  ا��"$/ا�/��Qوأن هذه  �Vص،

حكى األعراض، وإنما بمعنى الحضور الفعلي لصورة المرض الكلية بما 
بترجمة هذه الحالة من  -طباءاأل -يسمح به تركيب اللغة، ثم نسارع نحن

لغتها الحاضرة الكلية ذات اإليقاع الخاص والنبض المتميز، نترجمها إلى 
اسم عرض أو اسم (أقرب تعبير علمي يستعمل في وصفها وتشخيصها 

، فأجد أننا بذلك نبعد عن المريض ومعاناته لنقترب من الكتاب )مرض
التعرف بشكلي أفضل غلى  األجنبي ورطانته، ومما الشك فيه أننا يمكننا

الظاهرة المعنية إذا ما صغناها بما هو أقرب إلى اللغة التي حضرت في 
الوعي الخاص بها، وخاصة إذا ما تعلق األمر بالوجدان، أما إذا سارعنا 
بترجمتها إلى غير لغتها فإن ذلك يفصلنا عن الظاهرة وعن السياق وعن 

  ..والمريضالوعي الخاص الحاضر المشترك بين الطبيب 

وما يعنيني من داللة عرض هذه المالحظة هو توضيح أننا في مثل 
وخاصة  -أن نترجم الخبرة المعطاة  -مضطرين -هذه الحاالت قد نرضى

إلى ألفاظ نألفها نحن، ال تخص المريض  -في حالة لغة المريض العقلي
تزل إلى أنه إنما يخ -وهو يفعل ذلك -في كثير أو قليل، وال يفطن أغلبنا 

لفظ مألوف، لم يقصده المريض في " صوت"وجوده ووجود مريضه إلى 
األغلب، هذا إذا كنا نترجم خبرة المريض إلى لفظ من لغته، لغتنا 

، فما بالك لو كانت الترجمة إلى لغة أخرى؟ وما باال لو كانت )العربية(
عقولنا نحن قد تبرمجت لرؤية هذا المريض بلغة أخرى؟ وما بالك لو 

  هي أساسا من أبجدية لغة أخرى؟) المختزلة(أسماء األعراض كانت 

ومثال آخر من واقع ما يدرسه أطفالنا في المدارس األجنبية إن ما  
يدرسونه ثم ما يمثلهم من خالل المتاح في وسائل اإلعالم إنما يبرمجهم 
بأبجدية بعيدة عن خبراتهم الذاتية، فيضطرون أن يتشكلوا تبعا لها، وليس 

ما يعيشونه من واقع تركيبهم اللغوي المتجذر، فيترتب على ذلك نوع تبعا ل
من االختزال والتشويه إذ يتشكل وعيهم مائعا مهتزا، ومغتربا عن أصله 

  .بما ال يسمح بإضافة أو إبداع

إن إسهامنا في المستقبل يتناسب مع قدر اإلضافة اإلبداعية التي يمكن 
حاجة إليها، وال يكودا ذلك إال  في -بما هم ونحن" معهم"أن نساهم بها 

 .المشترك) ونحن -هم(نحو هدفنا ) فغتنا(بطالقة تبدأ من موقعنا 

�ي &�.0 ���QQ حفظها بالقرآن الكريم وعلومه،  � n*ر�! $RD/ �RX0 إU ،�Q�D
ونحن نطرحه خلفنا إما بإهمال  ،ا���ر*n ا��oMون D$ ا���:� ا���.0

ه بلغات غريبة نشأت في ظروف وكسل عدميين، أو بسعي حثيث إذ نتشو
  .حضارية مشكوك في بعض أوجه عطائها

ثم ننتقل إلى النظر في أصل التفرقة، وثمل هناك فروق جوهرية 
كممثل للسان (بين من يتكلمون اإلنجليزية بوجه خاص ) ثقافية وحضارية(

  وبيننا نحن الذين نتكلم اللغة العربية ؟) األعجمي األنجلوسكسوني

، إنه توجد فروق عملية قائمة من "نعم"اجحة عندي هي واإلجابة الر
ناحية توعية الحياة اليومية والعالقات والتوجه واالقتصاد وااللتزام 
بالقوانين، والعقد االجتماعي، والعرف، وشكل التدين، وغير ذلك مما ال 

  .مجال لتفصيله هنا

وال بد أن أعترف أنني استلهمت تحديد بعض معالم هذه الفروق 
���، وإ*��X$ : روض من واقعينكف��وهي  ا��Mص،) إ8J	$(���$ ا�

  .ليست فروقا يقينية بقدر ما هي فروض محتملة

فنحن أكثر اتصاال بالطبيعة وحوارا معها وفرصتنا أكبر للتناغم بها  -1
  ):أو المفروض أن نكون كذلك(

الحظ التشكيل المرن للغتنا، ثم الحظ تحديد العبادات في اإلسالم (
بحركة الطبيعة المباشرة من حولنا،  -بشرا -واقيت تؤكد على عالقتنابم

  )وضرورة اتصالنا المنتظم بها، ربما للحفاظ على طزاجة و حيوية الفطرة

  .أو المفروض أن نكون كذلك. امتدادا في الزمننحن أكثر  - ب

وهو ما : الحظ غلبة الجمل الفعلية والمعنى اإليجابي لإليمان بالغيب(
ليس "اعتباره التأكيد على الحفاظ على فرص تفجير اإلبداع مما فسرته ب

ليس إال  -كما ساء فهمه - ، ونفيت بذلك أن يكون اإليمان بالغيب"كذلك
  )تسليما للخرافة

  :نحن أكثر تحديدا للكيان الفردي المتميز -ج

أنت، : الحظ الضمائر المميزة لتنوع الخطاب حسب نوع المخاطب(
وفعل الكينونة حاضر ومتأصل في الكلمات في  -د). نتنأنت، أنتما، أنتم، أ

  .لغتنا بشكل أوضح وأكثر استقرارا من لغاتهم الواصفة للكينونة

إلظهار الكينونة، " يكون"الحظ تنازل العربية عن استعمال فعل (
فالكينونة مستقرة في الكلمات بما ال يحتاج للتشديد عليها باستعمال فعل 

و  (Mohamed  is at home)د يكون في المنزل خاص لها، فال نقول محم
  .وهكذا " محمد في المنزل.. لكن فقط

والحظ أيضا كذلك كيف يتم االشتقاق عن طريق الوزانات في  -هـ
العربية، بينما يتم عندهم بالسوابق واللواحق، وهو ما يجعل هيئة الكلمة 

التعديل  حاملة لنمط فعلها وداللتها في تركيبها ذاته، وينفي أن يكون
  .االشتقاقي على الجذر مجرد إضافة تلحق به من الخارج

�ا&ــــــ	 .10  �  #ــــــــــــ� إ�] ا����Y/ـــــــــO ا�

وقد آن األوان لننظر في مسألة عراقة اللغة العربية وهل هذا الزعم 
في ذاته يكفي أن يكون مدعاة للتمسك بها، وبالتالي لترديد حكاية أصالتها، 

إلخ أم أن هناك بعدا آخر؟ بعدا يتعلق بالمستقبل ... انطالقا منها؟والنهضة 
  وليس بالماضي بشكل أكثر تحديدا؟

كلنا يعرف، وبعضنا يتابع، ما يثار حول المستقبل، مما يندرج مباشرة 
، وهذا أمر ال يختص به "ا����Y/���ت"أو " "�0 ا����Y/#"تحت عنوان 

 سواء كان متقدما أو متخلفا،  وطن دون آخر، وال ينطق به لسان منفرد
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وهكذا يتم اختزال معطيات الدين واللغة جميعا إلى ما شاع أنه العلم، 
ونحن بذلك ال نختزل العلم فحسب وال نمتهن الدين فحسب، بل إننا نعبث 
في تكوين وعي هذه األمة جميعا حين نختزل عطاء اللغة العربية، واللغة 

  .ة جميعاالديني

مثله مثل  -)وهو لغة في ذاته(وتصحيح هذا الوضع هو أن يكون ديننا 
مصدر إلهام معرفي لتجديد الوعي وتنشيط اإلبداع، وليس  -لغتنا العربية

مجرد تابع تزيد قيمته إذا ثبت أنه أصدر نفس األصوات األجنبية العلمية 
إلى نص إلهي  وغير العلمية لتخبرنا عن قشور علمية ال تحتاج إلثباتها

  .أصال

إن لغتنا العربية لم تقفل باب التجديد والخلق ووالدة ألفاظ جديدة، لكن 
هذه المحاولة التي تعتمد على تفسيرات قديمة بمضامين لأللفاظ أقدم ال 
تفعل إال أنها تساهم في تجميد اللغة والفكر لتصبح لغتنا لغة ميتة عاجزة 

خالق، بل إن الفضل كل الفضل عن استيعاب حركية الوعي اإلنساني ال
للغة ما ال يكون إال من خالل قدرتها على استيعاب الخبرات اإلنسانية 
المتجددة بتراكيب جديدة في سياقات جديدة، بل بألفاظ جديدة، أو بألفاظ 
قديمة قادرة على احتواء مضامين جديدة، وهذا وحده هو الذي يعطى أي 

ورها تعطى الحياة قدرتها على لغة حقها في الحياة فضال عن أنها بد
  .التجديد والتسجيل والتواصل

وفي هذا، ومن أجله، ال ينبغي أن تحول المعاجم والتفسيرات     
الثابتة والقديمة وكذلك التفسيرات السطحية الحديثة دون اقتحام األصل 

  .دائما أبدا و!q��M ا��"$تحديده من واقع حركة المعرفة 

  rــــــــ� و ا��RQـــــــــO ا���ــــــــــ" .12

إن االنطالق من لغتنا العربية، تركيبا له بنيته الخاصة، وليس 
ترجمة عاجزة عن الحركة المستقلة، لهو من العوامل األساسية التي قد 
تتيح لنا الفرصة الختبار منهج أخر أكثر قدرة على سبر غور الحقيقة 

المكثف للوعي األشمل واإللمام بأبعاد المعرفة، ومن ذلك هذا الحضور 
في وعينا الفردي ثم الجماعي، ذهابا وإيابا بما يعمق المعرف، 
اإليمانية، وليس هنا مجال لتفصيل أكثر، وإنما أكتفي بمجرد اإلشارة 
إلى ما سبق أن أشرت إليه من تراجع المنهج التجريبي الكمي المعتمد 

، األمر على الرصد السلوكي عن احتكار ما يسمى موضوعية المعرفة
الذي يتواكب مع ظهور مناهج وطرق قادرة وشاملة يرجع الفضل في 

الحديثة والرياضة الحديثة مثال، وهي التي    ظهورهما إلى الطبيعة
تدعونا إلى أن نضع فكر أرسطو، ومن ثم ابن رشد في موضعه 
المتواضع، كل هذا خليق، أن يفتح لنا آفاق مناهج ومناطق أكثر قدرة 

وتداخال، وكلها مناهج أقرب إلى بنية اللغة العربية وكلية وإحاطة 
القادرة، منها إلى التنظيم الخطى ذي الحروف المنفصلة بعضها عن 

  .بعض في لغات أخرى

وبديهي أن المسألة ليست مسألة تمسك برطانة محلية نعود إليها أو 
حتى ننطلق منها لينصلح الحال، فنبدع الجديد، ونصوغ المنهج البديل، 

رجع استقالل فكرنا، ونغير أهدافنا، كل هذا يستحيل أن يتم لمجرد أننا ونست
نتكلم العربية، أو أننا نتعلم ونبحث باللغة األم، إن العكس تماما هو 
المطلوب، وهو ممكن، بمعنى أننا لو تبينا أننا نتميز عن غيرنا، ليس 

مساحة مجرد تميز، وأن هذا يسمح لنا بالحركة في : بالضرورة تفوقا، فقط
أخرى، من منطلق آخر، وأن هذا وذاك يتيحان لنا فرصة اقتحام مجاهل 
المعرفة بشكل آخر في مسار آخر، وأن كل هذا يعني أن لنا توجها آخر، 
لو حدث كل هذا فهو إنما يؤكد أنه ال يمكن أن يتم إال من خالل بنيتنا 

هج بهذا النطق والبحث والحوار والن: العربية الغائرة، التي بعض صورها
 . اللسان العربي

��ـــــــا���. 11 ��  �ـــــــــ�رة ا8Je	�ــــــــ� وا��^ــــــــ� ا�

ماذا عن ارتباط : ثم ننظر اآلن في أمر آخر ردا على تساؤل يقول
  اللغة العربية باإلسالم خاصة؟

في ) القرآن خاصة، وتسجيله مبكرا وصادقا(ال شك أن فضل اإلسالم 
لة وألفاظ ونبض اللغة العربية ليس كمثله فضل، وهذا الحفاظ على أصا

يجعلنا ننظر مليا في الفرق الجوهري الذي يفرضه الموقف اإلسالمي 
الشامل لكل األديان التي تظلها مظلة حضارته، بالمقارنة بالموقف الشمالي 

المرتبط بالعصر الصناعي من جهة، وتأليه اإلنسان الفرد من  -الغربي
التنمية الكمية االستهالكية المغتربة من جهة ثالثة،  جهة أخرى، ونوع

كل ذلك قد صاغ الفكر األوربي في : واستنزاف الطبيعة من جهة رابعة
القرنين األخيرين، بما آل إليه، ويمكن أن نستنتج كيف تدخلت هذه الصيغة 
في تركيبهم اللغوي حتى أصبحت جزءا ال يتجزأ من مناهج تفكيرهم 

  .تهم وتنميتهم وتخطيطهموبحثهم واستنتاجا

بالمعنى األشمل الذي يحتوى إخواننا المشاركين (لكننا نحن بإسالمنا 
أو ينبغي أن نختلف ) سلبا وإيجابا(نختلف، ) حضارة اإلسالم من أديان أخرى

بفضل هذه اللغة التي مازالت تقاوم ما نفعله فيها وفينا، ذلك أن اللغة العربية 
قرون قد ساهمت حتما في حفاظنا على عالقتنا بثباتها وتحملها كل هذه ال

أن للحياة هدفا  - إذ نحاول اإلفاقة - بالطبيعة، ولعها هي التي توحي لنا مؤخرا
آخر، وأن اإلنسان ليس إلها، وأن المنهج القائم الغالب عندهم والمحتكر لما 
 يسمى علما، ال يفي لسبر غور الحقيقة، كل الحقيقة أو أغلبها، وأن لنا عالقة

  .متصلة بالطبيعة، غير االقتحام والسيطرة واالستنزاف

هذا عن الناحية اإليجابية، أما عن الناحية السلبية، فسوف أبين منها 
            .جانبين كأمثلة دالة

هو احتكار تفسير النص القرآني لمن حذق اللغة العربية،  :ا��\�ل ا�ول
ضونها، أو وهذا طيب من حيث المبدأ لكن شروط الحذق كما يفر

يفترضونها، هي أن يتجمد المفسر عند مرحلة ساكنة من مراحل تطور 
اللغة، بأن يتحرك داخل المعاجم تحديدا، ووراء أسوار القواعد الثابتة 
تماما، وفي إطار التفسيرات القديمة المسجلة أساسا، فنكاد بذلك أن نكون 

ا�)# مع أن  قد قررنا موت اللغة مع من مات من المفسرين والمعجميين،
 %*%> O	 نs�� u��I�* O%ى ���اءة ا��Dا<, !�ا��ا ����ن '@ق ا��أن *

 ،0�C�!و %��C! v�' w��و ،�حذق يسمح ه� '@ق إ�%اع و!��*
باالستلهام، وال يكتفي بالتأويل، فيصبح النص المقدس مثيرا لحركية هذه 

عد الشكلية اآلني لنستلهمه مجددا مع كل احترامنا لكل القوا/ الوعي/ اللغة
  .والهيكلية والتركيبية والتاريخية

  $X�\�\�ل ا��يقع في أقصى الناحية األخرى، وهو ما يطلق عليه اسم : وا
"$Q*%�ا xQ�� $���� ا��Y���فهذه البدعة ترتكز على ظاهر اللغة العربية التي " ا

  .نزل بها النص لتقدم تفسيرات جامدة لظاهر جزئيات معطيات بعض العلم

مناهج المعرفة يتمطى ليمزق القيود الجاثمة نتيجة التضييق  إن مارد
واإللزام بمنهج قديم محدود يتمطى وهو يستشرف انفتاحا للتعرف على السبل 

اإلبداع، لكننا نحن العرب المسلمين / القدرة/ المعرفة/ اهللا: المشتركة إلى
��� نتمادى في االختباء خلف �U ��*%& ��� OCJ ن�/^&)���� ��yY ه$ ا��

علمي تجريبي مقارن قاصر فنشوه  وآ�� 5�V z/�MX أ�Jار و	rRQ) ا����
  .ا���:$ و ���:� وا����Y/#، ا���0 وا�%*O وا���� واe*��ن: الجميع

ليست إال عملية ) التفسير العلمي للنص المقدس(وكأن هذه المحاولة  
ة ترجمة قبيحة من لغة مغلقة نحبس فيها النص اإللهي، إلى لغة مختزل

نتصور أنها تمثل العلم النهائي، فتكون النتيجة هي اختزال حركية اإلسالم 
 .الملهم وحبسه في سجن لغة جامدة وعلم زائف في آن
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الجامعة األقدم التي حافظت على لغتنا وطورتها، وكان ينبغي أن تظل 
فن لغتنا تحت جدرانها متحفا يزار، فإذا بنا نسويها باألرض كرمز لد

  .على الالفتة -التراب، ثم تحل محلها حديقة عليها هذه

وحتى ال أتمادى في الشطط فإنني أعرض فيما يلي بعض 
أحسب أن البدء بها حاال هو  - ليس من التظاهر السلمي - اقتراحات

أمر ممكن لمن يريد اإلسهام إيجابيا في إنقاذ ما يجب إنقاذه وليس ما 
  .يمكن إنقاذه

صدار أمر ينفذ فورا ويبدأ بشارع واحد في العاصمة، ينهي كل إ: والأ
هذا التلوث اللغوي المقتحم لوعينا القومي، إذ يزيل الفتات المحالت بالقوة 

  .الجبرية، ثم يمتد هذا النشاط تدريجيا ليشمل القطر كله

وبعض الشمع األحمر،   والمسألة تحتاج إال ألمين شرطة وإذن نيابة
  ".حكومة"و

إعطاء اللغة العربية ثلث درجات الشهادات العامة بالتمام : نياثا   
ويقسم هذه الدرجات إلى درجات للغة كلفة، وأخرى في العلوم األخرى 

والترجمة، بمعنى أن يصبح لكل علم درجتين   كدرجات للصياغة
  . واألخرى للصياغة اللغوية، منها وإليها في كل المواد

اللغة العربية بمناهج متطورة فيما  يتواصل تدريب مدرسي :ثالثا   
  بعد" يسمى التعلم المستمر

التخرج، مقابل مضاعفة مرتباتهم باستمرار، وعدم ترقيتهم إال إذا 
واصلوا هذه الدراسة بال نهاية، ثم فصل كل من يثبت عجزه، أو تحويله 

  .لعمل إداري أدنى

بصفته ( -العودة إلى تحفيظ ثالثة أجزاء من القرآن على األقل: رابعا
كل الطلبة من كل األديان في المرحلة االبتدائية ) اللغوية وليس الدينية

  ).تذكر لغة مكرم عبيد(واإلعدادية، وخاصة بعد إضافة سنة إليها 

العناية بالتأليف ثنائي اللغة كمرحلة انتقالية كما يدرس بلغة : خامسا 
  .أجنبية مثال بالعلوم الطبية

. لألرقام) الالتيني اآلن(ال الرسم العربي العودة إلى استعم:  سادسا
  .أسوة بالمغرب العربي

اقتراح بقبول استعمال الحروف الالتينية في المعادالت : سابعا
  .الرياضية والكيميائية، ال أكثر، وكأنها رموز رسم وليست دالالت لغة

تجريم أو تحريم أي إعالن، في الصحف المحلية لحرف معربة : ثامنا
  ).إلخ.. جرين الند... دريم الند.. ..تلك أواي(

اإللزام بترجمة أي إعالن باإلنجليزية إلى العربية حتى لو : تاسعا
  .كانت الشركة المعلنة إنجليزية صرفا

النظر في ربط الترقي في الجامعة من درجة إلى درجة : عاشرا
األعلى بإعطاء محاضرة بالعربية وتقديم بحث بالعربية، و امتحان في 

  .لعربيةاللغة ا

فتح الباب بأوسع ما نستطيع الستعمال ألفاظ من العامية : حادي عشر
  .صالحة و جديدة تصبح جزءا من ثراء الفصحى

فتح الباب لنحت ألفاظ جديدة تماما نثري بها اللغة العلمية : ثاني عشر
  .خاصة

بما في ذلك (التخفيف من وصاية المؤسسات األعلى : ثالث عشر
مع السماح بنقد و مراجعة ما ) منظمة الصحة العالميةمجمع اللغة نفسه أو 

 .يصلون إليه أو يوصون به

  ��Xو إ ،|X�Y�� q�Q�دة ا���J�� |�*���% ا8��J�| و'�Y* 2 $�����# ا���D
�ص أر', إذا ه� D |� ح��! O�' ،|���� a/!���دة و!��*� ا��rRQ ا���J��

�ا.�A �/آ��! |��� #���J0 -اU ،ه�%*%C! ~��* �����% أو 2  �Y* %& ه�
�D���*q ا��L [�" |!د�*oD ،uدور |	�RJو إ |�����Y	 ,Y�� %���Y* /

بحسب جهده وإبداعه، فإذا فعل عادت لغته إلى الحياة ثم تطورت  ا��^�رة
بدورها، فأعطت وتحاورت، وإذا لم يفعل فهو الخاسر نفسه ولغته وهويته 

  !!لو استطاع أن يفعل ) ويسمع الكالم(فال يبقى له إال أن يتبع ويطيع 

  $ـــــــــq ا��"ــــــ� و!��Mــــــ�ر ا���ــــ!� .13

من هذا المنطلق، وبعد هذه المقدمة، نستطيع أن نتصور التحدي الملقى 
علينا في مسألة تطور اللغة وبالتالي تشكيل الوعي، فاختراق وصاية اللغة 

كن هذا ورسوخها حتم تفرضه ضرورة التطور وحركية اإلبداع، ل
؟ فثمة )الجنون(محفوف حتما بتهديد التناثر  -مثل كل اختراق -االختراق

جدل البد أن يفرض نفسه حال للمواجهة بين الظاهرة الوجودية األعمق إذ 
، وبين التركيب اللغوي السابق "تتجدد"تتفجر في عالقات وتركيبات قديمة 

  .لها مباشرة، والعاجز عن استيعابها استيعابا تاما

 يمكن أن يتم ذلك على المستوى القومي إال من خالل لغتنا الخاصة وال
وعلينا أن نهيئ مساحة الحركة، وندفع التنشيط، ونحرص على مرونة 

بهدف خلخلة ) اللغوي(التلقي لحركية تطور اللغة، ذلك ألن اختراق الثبات 
يشمل حتما مغامرة أن نخفق حركية اللغة المتجددة . تزييف الوعي الساكن

  .لتصبح ثروة وجورنا المبدع

 14. (8M�ــــــــــــــا�  

أستطيع اآلن أن أخلص من كل هذه األفكار المتنقلة في الفقرات 
  :السابقة إلى ما يلي

إن اللغة والوعي هما وجهات للحضور البشري في عملية الخلق   -1
   .وإعادة الخلق مات خالل جدلية الواقع الحي مع التشكيل اللغوي المتجدد

إن لسان كل أمة هو تاريخها الحيوي المتراكم في عمق وجورها  -2
اآلني، ولغتها بالتالي هي منطلق معارفها في مجال ما هو ظاهرة بشربة 

  ".وجدانية/معرفية"

في حركيتها الموحية، ال تميز ) اللغة العربية هنا(إن اللغة األصل   -3
يقة تواجدنا في الحياة، لساننا فحسب بل تسمم بفاعلية أولية في تحديد طر

  .وطريقة منهجنا للمعرفة، وطريقة تشكيل وعينا على كل المستويات

من واقع صحتها وحركيتها، عن . إن اللغة األصل هي المسئولة  -4
  .اإلسهام الحقيقي في إبداع متميز ألي مجموعة من البشر

إن اللغة العربية، بإيحاءاتها المنهجية يمكن أن تحتل مركزها  -5
لمحوري في أي محاولة للتعرف على حركية نموها وإمكانية بعثنا، ا

هي أكبر إلزام ) ال مجرد الترجمة إليها(وبالتالي تصبح البدايات منها 
مفروض على ضمائرنا ومحرك لفعل معرفتـنا وعلينا أن نتوقع إذا أحسنا 

والمناهج األخرى، في  -استلهامها أن تقف في مواجهة اللغات ا ألخرى
  .حضاري يعود على الجميع بالتكامل المحتمل، بل الحتمي حوار

 15.�!�M�ـــــــــــــا�  

ال أستطيع أن أمنع نفسي من إعالن شكي في جدوى كتابة هذه 
الورقة، بل واسمحوا لي، في جدوى هذا المؤتمر برمته، مادمنا نفتقر إلى 

  .آلية تنفيذ أي توصية يمكن أن نخرج بها بعد هذه اللقاءات

ي تصورت وأنا قادم إلى هذا المؤتمر أن مظاهرة سلمية تذهب إلى إن"
هي أقدر على توصيل صوتنا من كل ما  - ما يسمى حديقة دار العلوم

 حدت ويحدث في هذا المؤتمر، ذلك أن دار العلوم بالذات هي الصورة 
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�X�Uــــــ� :Y!/%.�ـــــــــ	ـــــــــــــ�ؤ2ت �  
طر ببالي أن أعرض هذه التساؤالت دون أن أجيب عليها، وأن خ

تكون من بين ما يطرح في حلقة النقاش التالية، وخاصة أنني ال أملك 
تماما اإلجابة علها، فكل إجاباتي هي اجتهاد محدد، قد يصل إلى درجة 
الفرض وقد ال يصل، لكنني عدت فوجدت أن من األمانة ما دام عندي 

ى ولو لم يكتمل، فإنه البد أن يكون في متناول المهتمين مشروع إجابة، حت
باألمر، وخاصة وأنا أعرف أن الوقت لن يسمح بعرض أية تفاصيل حول 

  .بعض هذه القضايا، ناهيك عنها جميعا

وقد جمعت التساؤالت في مجموعات، وإن كنت قد الحظت التداخل على 
. ريبي حتى بعد أن بعد عنى ما يبررهالفور، لكنى لم أعمد إلى إلغاء هذا التقسيم التق

"��C��ــــــــــــــــــا�ـــــــــــ� ا�و[  

  هل المسألة هي مجرد تبديل ألفاظ مألوفة بألفاظ أعجمية واردة؟ -1

  :هل نتناول القضية بتساؤل عن -2

  ما هو األسهل وما األصعب؟

  ما هو األلزم وما هو األخطر: أم

  )هو األتفه ما هو األنفع وما: وال أقول(

  تعريب الطب أم تعريب دراسة الطب، أم دراسة الطب العربية: هل المسألة هي - 3

"��C��ـــــــــــــا�X�\�ـــــــــــــ� ا�  

بين من يتكلمون ) ثقافية وحضارية(هل هناك فروق جوهرية  -4
وبيننا ) كممثل للسان األعجمي األنجلوسكسونى(اإلنكليزية بوجه خاص 

  تكلم اللغة العربية؟نحن الذين ب

هي فروق لغة أم أنها فروق تاريخ،  -إن وجدت -هل هذه الفروق -5
  وأهداف وأعراف مختلفة إلخ؟) وموقف إيماني(ودين 

هل المسألة هي مسألة تعصب قومي إلحياء تاريخ مجد قديم، أم  -6
  أنها مسألة إتاحة فرصة لحوار حضارات وإسهام بشرى متضافر؟

"��C��\ــــــــــــــا�\��ـــــــــــ� ا�  

  ماذا عن ضرورة التواصل بين العلماء بلسان واحد؟ -7

  من ينقل من من؟ ومتى؟ ولماذا؟ -8

  يدرس الطب بالعربية؟. لماذا كان عصر محمد على باشا -9

  وهو الذي ال يجيد العربية أصال؟

"��C��ــــــــــا��  �ـــــــــــــ� ا��ا

  ي نموذج ما يسمى عصر التنوير؟هل مازالت غاية مرادنا ه -10

  ماذا عن المستقبليات وأين تقع اللغة العربية بمنظور علوم المستقبل؟ - 11

  عامة واإلسالم خاصة؟) اإليمان(ماذا عن العالقة بالدين  - 12

�ة�Vا� �"��C��ا:  

  هل للعربية سمات خاصة يمكن أن تضيف إلى العلوم، اإلنسانية خاصة - 13

ساني إمبريقى أم هو من العلوم التجريبية هل الطب علم إن -14
  المحكمة؟ وما تأثير التدريس العربية في ترجيح أحد النوعين على اآلخر

هل يتغير المنهج العلمي بتغير اللغة أم أن المسألة هي مجرد  -15
  تغيير ألفاظ

هل يستعيد العقل العربي استقالله وحريته إذا درس وتكلم وبحث  -16
  :كسبالعربية؟ أم الع

زي هل يستعيد العقل العربي لغته بثرائها وتاريخها وقدرتها اإلبداعية (
 )إذا استعاد حرية تفكيره وحركية وجوده وحقيقة استقاللية؟ 

 $X�\�ر ا����ا :������*,: 2 ا�I�&2ر "�] - ا�/%ء 	O ا��  ا���<�� أو ا��

�ـــــــــــــ!I%*: أو2  

ر للكيان البشري، والكالم أحد اللغة هي األصل، وهي التركيب الغائ
مظاهرها، ونحن حين نتكلم عن التعريب نركز على الكلمات، األصوات 

  .اللهجات، وكأن القضية هي هذه، و األمر ليس كذلك

أن نبدأ من حيث ينبغي، من النظر في التركيب الكلى  -إذن - وال بد
: ملجوهر قوم لهم ثقافتهم الخاصة، وطريقة صياغتهم للكون من حوله

  .تلقائيا، وإصدارا

الحظت أن التركيز كل التركيز يكاد يكون : وفي مسألة تعريب الطب
منصبا على فعل الترجمة، األمر الذي يبدو أحيانا وكأنه وضع لأللفاظ 
المعجمية المقابلة بجوار بعضها، وقد يصح هذا في الجهاد لتسمية بعض 

ي متجزئة المصطلحات، وخاصة تلك المصطلحات التي تصف أجزاء ه
بطبيعتها، مثل إسم عصب منفرد أو فقرة عظمية بذاتها، لكن المسألة 
تختلف تمام االختالف حين تكون وصفا إكلينيكيا لمرض أو متالزمة 
بذاتها، وصفا يخرج من تركيبة عقل ذي بنية أخرى، لها ما يميزها، ليس 

صة به، بمعنى االختالف وإنما بمعنى التفرد، عقل يعمل في إطار ثقافة خا
  .بشيء له معنى حقيقي -عبر بنى ثقافته –ليخطب البشر كافة 

" أو ما هو " معتقد " ويبلغ التحدي أقصى مداه حين يكون هذا المرض 
فإن : لكل ذلك. أو بكل ذلك، مثلما هو الحال في الطب النفسي" وجدان 

هذه الورقة إنما تؤكد على ضرورة االنتباه إلى أننا ونحن نسعى جاهدين 
قد نكون مجرد مترجمين لثقافة أخرى، " تعريب الطب "مما أسميناه خطأ ل

من سياق آخر، له تاريخ آخر، األمر الذي سيصنع منا األوعية مع 
، وهذا ما عنيته بتسطيح )ال حركة وال توجيها(اختالف المحتوى لونا فقط 

رص معرفي : إال ما هو) المعرب(وال يحتوى هذا الكيان الوعائي . الوعي
نسميها ) أو لبعضنا(تباعد بعضه عن بعض، ننطقه بأصوات مألوفه لنا م
اختزال "، فنسمى ما نفعله تعريبا، وهذا هو ما أشرنا إليه بتعبير"لغة عربية"

  .، وأعنى به اختزال المعرفة إلى مفرداتها المتباعدة"المعرفة

والرأي عندي أنه إذا كان هذا أو ذاك هو غاية حركة التعريب، فال 
ي لها وال جدوى منها، واألولى بنا أن نرضى بالصوت األعجمي الذي داع

وبالتالي، وإذا . قد يوصل لنا كلية معرفية حتى على حساب تركيبنا اللغوي
ترجمة الطب "فلتكن التسمية : أصر بعضنا على أن يكون الصوت عربيا

ا وهذ!!! ، وكأن الطب ولد أعجميا ونحن نصبغه بظاهر ألفاظنا"إلى العربية
  .ما يستدعى بذل أي جهد صادق في اتجاهه - في نظري -أمر ليس به

أما المسألة التي تستأهل جهدنا وتوجهنا جميعا فهي أن المعرفة الطبية 
هي أصل في المعرفة اإلنسانية بكل لغة وتركيب، ونحن نبحث فيها من 
منطلق تركيبنا اللغوي، فنتعرف على حقائقها في سياق ثقافتنا، وكلية 

إن أهل اللغات األخرى : نا، وهذا بالذات هو ما يحتاجه اآلخرون منابنيت
، كما ينقصنا ما عندهم )تركيبات وكليات وسياقا(ينقصهم بعض ما عندنا 

سواء بسواء، وحين يبدأ كل كيان بما هو، فإنه يصبح قادرا على أن 
يضيف ليس فقط إلى ما هو، وإنما إلى من يتحاور معه من ثقافات 

  .لغات أخرىوحضارات و

ومن هذا المنطلق تصبح الترجمة هي تسهيل للمواصالت بين هذه 
البنيات اللغوية المتميزة والمتحاورة، وليست تلونا لنفس الشيء المغترب 

  .عنا بألوان نحسب أنها نحن، وهي ليس إال طالء محايدا فاسدا

وهذه الدراسة تتناول مخاطر هذه المسألة، وبعض تساؤالت عامة مع 
الت إجابة، ثم هي تعرض مثاال من خطر ترجمة العلوم الطبية محاو

النفسية، وإن كان ال ينطبق على سائر العلوم الطبيعية إال أنه يجسد فكرة 
 .هذه األطروحة بشكل أو بآخر
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  .ا	�%ادا D$ ا�o	Oنحن أكثر  - ب

بالغيب، وهو ما الحظ غلبة الجمل الفعلية والمعنى اإليجابي لإليمان (
ليس كذلك "فسرته باعتباره التأكيد على الحفاظ على فرص تفجير اإلبداع مما 

  ).، ونفيت بذلك أن يكون الغيب كما ساء فهمه ليس إال تسليما للخرافة"

مع التأكيد على أن : ونحن أكثر تحديدا للكيان الفردي المتميز -ج
  الفرد يمثل المجموع في آن

أنت، : (زة لتنوع الخطاب حسب نوع المخاطبالحظ الضمائر الممي(
، وفي نفس الوقت الحظ فرط استعمال ضمير )أنت، أنتما، أنتم، أنتن

بدال " نحن"نعرض رؤيتنا العلمية أو غيرها، حين نستعمل " ونحن "الجمع 
  .من غلبة صيغة المبنى للمجهول عندهم، وهكذا

يا أيها "ة جمعاء الحظ أيضا الخطاب اإلسالمي شديد العمومية لإلنساني
، وهو يتبادل مع الحساب شديد التحديد لكل فرد على ...يا أيها الناس" الذين 

  إلخ).. ومن يعمل مثقال ذرة) (بل اإلنسان على نفسه بصيرة(حدة، وبالتفصيل 

ليست تميزا، وال فخرا خاصا،  - التي هي مجرد أمثلة -وهذه الفروق
من ناحية، وفي عمق تديننا من لكنها تعلن تاريخا مسجال في صلب لغتنا 

  .ناحية أخرى

، )نحن أم هم(فالمسألة ليست مسألة عزة قومية أو تعصب استقطابي 
ولكن مادمنا أبناء هذه اللغة، ومؤمنين بهذا الدين فمن الذي سيحمل أمانة 
هذا وذاك ليبحث فيه ويضيف منه؟ هل نستورد مستشرقين جدد يقولون لنا 

كتفي بأن نترجم عطاءهم، فكأن هذه اللغة ذات من نحن، وبم نتميز؟ هل ن
التاريخ، القادرة والملهمة، لم تعد تقوم إال بدور الجارية نقهرها لتقدم لنا 

على لسانها الناطق برطانة مترجة، أي إهانة ) شكل المعارف(الواجب 
وأي مصير أليس في هذا وحده ما يبرر بعض هذا الموقف الذي يقفه من 

لدعوة إلى التعريب؟ أال نستشعر من خالل هذا يتصدى ليشجب هذه ا
الفرض أن زمالءنا على الجانب اآلخر برفضهم التعريب ربما يكونون 
أكثر حصرا على نقاء اللغة وتاريخها مما يفعله المتحمسون السطحيون 

  المترجمون ال أكثر؟

 �Q� م%��� ��������ل أ	�Q ا���� ا��J] ا�إ �>�' $D �QY� O�X ى�Vظ أ���d�و
 $Q/X أن )���YX �Q, إذا آ��ا $D �(�Vا�)/�غ، و �RR>ء <�ر*� !�� و��"
 8D ،$�C"ا� ORX�Y� ق@�X ه� أن Oه�R	 ��' ،ة�h�/	 ت��/Q>ا� ��ا.����

�Q	d� d��Q�س، وd�  ."O ه@u اeه��Xت وا�� �*| - ����Q ا�)���: 

رية الملطخة هي األم الولود وليست الجا - العربية - إما أن تكون األم: أي أنه
  .، وال حول وال قوة إال باهللا"آخر صيحة"باألصباغ، وإما أن نبني بأجنبية 

ثم تأتى مسألة التواصل بين العلماء، فالذين هم ضد التعريب يزعمون 
األولى، أو الوحيدة (أن اللغة اإلنجليزية قد أصبحت اللغة العلمية العالمية 

ن يواكب مسيرة العلم أن يتكلم ، وبالتالي فعلى من يريد أ)في بعض اآلراء
بها، ورغم ما يبدو في هذا القول من حق جزئي ال يمن إنكاره، وبالرغم 
من سالمة الرد الجاهز الذي يقول إن دوال شديدة التقدم والقدرة على 
مواكبة العلم مثل اليابان وألمانيا إنما تدرس و تواكب تحديث العلوم بلغتها 

وهي تضيف إلى العلوم بلغتها أساسا، ثم  جنبا إلى جنب مع لغات أخرى،
  .اآلخرون ينقلون منها

ونحن لسنا بلدا متقدما، لكننا نسعى لنكون كذلك، نسعى لنكون في 
ا�� �رك أو %>�* 2 0U ،2	�  )Q�*	O ا'���ل ا��*�دة، �D���ر*n 2 وضع 

�Vs ن��ن �Y� أو ،�Vs ن�� wQ> [�" ������ ا��*�دة ا�I�* فإذا كانت ،
ولن نسهم . ارة ملكا للجميع، فاإلسهام في مسيرتها هي مهمة الجميعالحض

في مسيرة الحضارة ونحن نحشر في عقولنا ما يتعارض مع تاريخ هذه 
 .العقول ونظامها الغائر

  �ــــــــــ� إ<��ــــــــ	��و�: �ــــــــــــ�ر ا�\��ــــــــــــا��� 

)Dو'ـــــــــــ�  )�ــــــــــــ�وض 	�

هي أن اللغة العربية تعلن عن، وتمثل حضارة راسخة،  المسألة -1
سجلت بلسان عربي، وظلت نفس اللغة قائمة كما هي، بأقل قدر من 
التشويه، أرسخ من كل لغات العالم الحالية، يرجع الفضل في هذا أساسا 

فينا، وربما /إلى حفظها للقرآن الكريم وعلومه، فهي تاريخ بشرى قائم بيننا
على أن يلحق بنا ينبهنا، ولعله يسعفنا ونحن نتشوه بلغات جزئية  هو قادر

بالذات فيما (نشأت في ظروف حضارية مشكوك في بعض أوجه عطائها 
  )نحو الغيب فاهللا تعالى: يتعلق بالعالقة بالطبيعة وما بعدها

إذن فنحن ال نبحث عن األسهل، وال نتكلم بلغة المناظرة بين  -2
ما نحن ندعو إلى التفكير باللغة العربية وتحريك المذياع والحاكى، وإن

المعرف باللغة العربية، حتى نتمكن من أن نقوم بالتزامنا التاريخي، وحتى 
فإذا كان كل المطروح أمامنا هو أن . ال نتخلى عن كياننا الوجودي أصال

نسير خلف إخواننا في البشرية الذين سبقونا إلى بعض المعارف ببعض 
داعي للتعريب أو الترجمة أو أي من هذا الذي يجرى هنا المناهج، فال 

  .هكذا

وإذا كنا شركاء في تاريخ اإلنسانية، وكانت لغتنا هذه الراقية والرائعة 
هي من ضمن عالمات هذه المشاركة، فأولى بنا أن نتمسك بها لنستلهمها 
عطاء جديدا من منطلق تركيب آخر يخرج من عقل تفت صياغته بشكل 

هو تجزئ كمي، ذلك التجزيء ساد من خالال بعض لغات  مخالف لما
  .الغرب وخاصة اإلنجليزية

�*, ا��,"وثمة تساؤل مبدئي أيضا يلزمنا بمراجعة تعبير  -3�!"، 
هو لغة خاصة تصدر متكاملة  -مثل العلم -فنحن ال نعرب الطب، فالطب

بأصوات مختلفة، وهو ملك كل من يمارس حرفته بشروطه، وإنما الدعوة 
الطب والبحث فيه، وحتى هذا التعبير هو  !%ر*wالمرحلية هي إلى تعريب 

خط آخر شائع أيضا، ألننا ال نجعل دراسة الطب عربية وإنما نحن 
  .نستعمل العربية في دراسة الطب ال أكثر

وأهمية الطب بوجه خاص أن يختلط بلغة من يمارسه هو أن تاريخ 
عالمات حضارة أي أمة، فتقدم  هذا الفن العلمي يقول إنه كان دائما من

الطب هو من أول النشاطات السابقة الدالة على نهضة أمة من األمم، وهو 
يأتي في ذيل قائمة التدهور عند انحالل األمم، أي أنه أول ما ينشط تقدما، 
و آخر ما يضمحل تدهورا، أفال ينبهنا هذا إلى أهمية أن يكون بلغة قومه 

  بأي ثمن؟

النظر في أصل التفرقة والمميز، وهل هناك فروق ثم ننتقل إلى  - 4
أو (بين من يتكلمون اإلنجليزية بوجه خاص ) ثقافية وحضارية(جوهرية 

  وبيننا نحن الذين نتكلم اللغة العربية؟) كممثل للسان األعجمي األنجلوسكسونى

من ناحية نوعية الحياة  "���� &�.��و إجابتي أن نعم، إنه توجد فروق 
عالقات والتوجه واالقتصاد وااللتزام بالقوانين، والعقد اليومية وال

  .االجتماعي، والعرف، وشكل التدين وغير ذلك مما ال مجال لتفصيله هنا

األعمق غورا واألخطر من هذا الظاهر،  ا���وق ا��Cه�*�كما أن هناك 
والبد أن أعترف أنني استلهمت تحديد بعض معالم هذه الفروق كفروض من 

���، وإ*��X$ ���: واقعين��  :ومن ذلك ،)ا8Je	�V $)�($ ا�

  :نحن أكثر اتصاال بالطبيعة وحوارا معها وفرصة للتناغم بها -أ

الحظ التشكيل المرن للغتنا وتحديد العبادات بمواقيت تؤكد على (
حركة الطبيعة المباشرة من حولنا، وضرورة اتصالنا المنتظم بها، ربما 

 ).طرةللحفاظ على طزاجة وحيوية الف
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ثم عودة إلى النظر في التاريخ، وإلى التساؤل حول محاوالت  -9
محمد على باشا لتحديث مصر واللحاق بأوربا، فهذه المحاوالت لم تغفل 
اللغة العربية، بل إن الطب كان يدرس في مدرسة الطب العليا منذ أكثر 

  .لغة وأقدرمن قرن باللغة العربية كأروع ما تكون ال

وحتى في محاولة أتاتورك تحديث تركيا لتصبح جزءا من أوربا 
حذوك القبعة بالقبعة، هذه المحاولة تفت بكفاءة مناسبة في كل مظاهر 
الحياة حتى حروف اللغة التركية، ولكن دون المساس بالتركيب األساسي 

  .للغة التركية ذاتها

طنطاوي حتى طه ثم عودة إلى اإلشارة إلى عصر التنوير منذ ال
 -أو ال ينبغي أن يكون -حسين، لنقول إنه عصر مجتهد رائع، لكنه لم يعد

النموذج المطروح في مرحلة ما بعد التحرير الوطني، فهذا التنوير كان 
نوعا من ملء البطارية مولد بعيد، وقد أضاعت البطارية بما يكفي ثم 

مولد قادر على  توارت إضاعتها بطبيعتها، والمطلوب اآلن أن نبحث عن
توليد طاقة اإلبداع وليس أن نعيد شحن البطارية القديمة التي لم تعد تقبل 

  .الشحن بنفس الطريقة في األغلب فقد انتهي عمرها االفتراضي

إن إعادة النظر في معطيات هذه النهضة التنويرية البد أن يدفعنا 
يها إذا نحن بالغنا للتوقف قليال أو كثيرا عند الخدعة التي يمكن أن ننزلق إل

  .في تقليده أو دعونا إلى إعادته بحذافيره تقديسا له

فعالقة مرحلة التنوير هذه بمرحلة : وأقدم تنبيها آخر يتعلق بهذه المسألة
إلى (لعالقة مرحلة الترجمة  - في بعض جوانبها - التحرير هي عملية موازية

بالد مثل بالدنا بعد أن ، ذلك أن )اإلضافة بالعربية(بمرحلة التأليف ) العربية
تصورت أنها تحررت، راحت تصنع اقتصادا مستقال وهو في واقع األمر 
اقتصاد استعمار تابع في كل نماذجه وأسواقه وهيكل عالقاته وطبيعة نموه، فقد 

  .استبدلت استعمارا باستعمار وهي تتصور أنها تتحرر

 بعض من يتصدى -بعد مرحلة التنوير والترجمة -وهناك اآلن
للتأليف بالعربية وهو يتصور أنه يضيف ما تتميز به العربية، مع أنه في 
واقع األمر ال يفعل إال أن يترجم ترجمة مشوهة ألنها تتحرر من االلتزام 

ترجمة تحمل اسما آخر هو التأليف وما هو بتأليف، كل ) بالنص األصلي
ارتكاب ما في األمر أنه يسمح له باستسهال متحرر رخو، باإلضافة إلى 

فهذا التأليف المزعوم بالعربية ). أو حتى السرقة(جريمة نكراء هي الكذب 
  .هو نوع أخطر وأتفه من الترجمة المعلنة والملتزمة

وليس معنى هذا أن من يتصدى للتأليف باللغة العربية مطلوب منه أن 
مة يبدع ما لم يرد في لغة أخرى، وإنما يصبح التأليف باللغة العربية جديرا بكل

تأليف حين تصبغ الصياغة العربية محتوى الفكر المنقول والمبدع بصبغتها 
الخاصة بها والمميزة لها، أي حين تصبح كل المعلومات بكل اللغات ليست إال 
أبجدية الصياغة، أما الشكل العربي النهائي فالبد أن يكون شكال متميزا بهذا 

  .ربيةلغتنا الع: التركيب الخاص بهذا المعمار األصيل

إنه ليس مطلوبا من المؤلف بالعربية  :و���:�~ ه@u ا����Q أآ\� أ&�ل
أن يأتي بالجديد غير المسبوق باللغات األخرى، وإال فإنه يبدأ من فراغ 

وإ��X ا�����ب ه� أن !I/~ آ# ا����دات ولن يصل إلى شيء ذي بال، 
���Q| ا��� $D ر�RIX2درة "�] ا���ا |�*%C��ى ه$ أVأ ��� #�� �*�

 %*%C�ا �R&��J $D وره� "�] إ"�دة إ)%اره�%�تماما، ا��M)� ا���درة 
وإذا بنا نقرأ ) أو األخطر كتبا يقال إنها مؤلفة(فكثيرا ما نقرأ كتبا مترجمة 

حروفا بالعربية تصل إلى أدمغتنا األصلية إن صحت الترجمة، وبلغة 
  .هجين ال لزوم لها إن ساءت الترجمة

ة في مرحلة االنتقال هذه إذ ال بديل عن ذلك، وأنا لست ضد الترجم
ثم ) مثل مرحلة التنوير تماما(لكن علينا أن نعلم أنها مرحلة اضطرارية 

 بعدها نرى إن كنا قادرين على اإلسهام من موقعنا بلغتنا أم ال؟

أن ا���0 أداة آ�� أ |X��� �V)�، وه� خالصة القول في هذا المقام هو  
����R أ*� ��Y! داةdيظهر في فترة  - العلم - وتسخرها أية حضارة، فهو، ��آ

تاريخية معينة بلسان من يتقدم الركب، ثم ينقل إلى سائر البشر، ثم تتغير 
األدوار حسب غلبة اإلسهام وريادة المتقدم، وقصر إعالن مفردات ومواصفات 

ذات (ونتائج العلم على لسان واحد هو حرمان للبشرية من إسهام لغات 
في العطاء المعرفي والحضاري وفي هذا ما فيه من تقزيم كل ) ختلفةتراكيب م

  .أصحاب اللغات األخرى ليصبحوا مستهلكين للمعرفة ال منتجين لها

8-  �� X �	 اد�	 �*�A $ه �RXdوآ ،��>��% ذ� i	dY�� ا����Q�X 0Uول 
,*��وهي أخطر : ، وهذه القضية هي جوهر هذه األطروحةإ��| ���v ا��

  .عوة إلى التعريبما في الد

صحيح أننا البد أن نترجم حاليا، ولكن هذا ليس هو الهدف النهائي 
��R��Qأبدا،  ������ w��و ������د 	�'�� 2ه\� �o*�دة أ�C%*� ا�C	 �RXإ ،

�د 	�'��وهي مرحلة خطيرة ودقيقة والزمة، لكنها C	  لو أصبحت هي
  . أخرى نهاية المراد فاألولى بنا أن نظل نقرأ ونفهم بلغات

��%  -واألبعد مناال في نفس الوقت -فالهدف األكثر محورية�YX ه� أن
���ة 	(�����ل ا��C%*� ا��%*�� وا���J���%ا"�� eا �A��I�ا [�" �Q!ر%& 

  )القادم بعضها من الترجمة(

  .لتخدم التركيب األساسي لما هو لغة راسخة وقادرة وقابعة في تكويننا

العلوم أيام نهضة األندلس وريادة وحين كانت العربية هي لغة 
الحضارة العربية كانت أوربا تترجم من العربية، لكنها ال تدرس وال 
تدرس بها وذلك بالرغم من أنهم لم يكن لديهم حينذاك لغة قومية ناضجة 
قادرة خاصة بكل قومية كما هو الحال اآلن، وكان األغلب منهم يلتقون 

هي ) مثل اإلنجليزية(ت األوربية الحديثة حول اللغة الالتينية، فأغلب اللغا
لغات حديثة الحقة لمرحلة الترجمة من العربية بدرجة أو بأخرى، ولو أن 
اللغة العربية كانت هي لغة التدريس والتفاهم والبحث العلمي في أوربا 

  .لمدة كافية الختلف األمر

لوا، ثم هاهم يستعيدون الريادة، فاألولى بنا أن نخطط نحن لمثل ما فع
حتى إذا أتى دورنا، وهو آت ال محالة مادمنا نحترم إنسانيتنا، وجدنا 

  ...أبجدية كافية لإلضافة والكشف

فالترجمة هي خطوة نحو استعادة كياننا المفرغ من تركيبنا اللغوي، 
وهي جمع لمفردات جديدة ال أكثر وال أقل، وإن لم تكن كذلك فهي خطر 

  .والبحث بلغات أجنبيةعلى لغتنا أكبر من خطر التدريس 

البد أن يكون األمل هو أن نستعيد قدرة كياننا اللغوي على التعبير 
المعرفي المعاصر، حتى نستعيد قدرتنا على المبادأة بلغتنا، ومن ثم قدرتنا 
على اإلبداع، وحين نفعل ذلك ونتقدم بحق لنضيف، فسوف يلجأ اآلخرون 

فعلون ذلك مرغمين زو في طول المعمورة وعرضها لنقل ما أضفنا، ي
  .مختارين إن كان لهم أن يالحقوا الموكب تمهيدا لقيادته وهكذا وهكذا

والقياس الواجب االنتباه إليه، وإن كان قياسا مع الفارق طبعا، هو 
مقارنة عصر الترجمة بعصر التنوير الالحق، ثم تتبع ذلك إلى النظر في 

كل ذلك سوف يعطينا  ترجمة األدب العربي مؤخرا إلى اللغات األخرى،
متى؟ وماذا؟ وعن من نقلنا من أوربا، ثم لماذا تنقل : إجابات مفيدة عن

أوربا مؤخرا األدب العربي؟ واإلجابة عن الجزء األخير هي أنها اهتمت 
حين وصلت القيمة األدبية لرواية ما ) الرواية مثال(بنقل األدب العربي 

  .التي تستأهل جهد النقللمؤلف ما، إلى الدرجة الفنية واإلبداعية 

وقياسا على ذلك فحين نفكر بلغتنا ونضيف بها في مجال العلوم، فالبد 
أن نتوقع أنهم سوف ينقلون عنا علمنا حين يستأهل النقل، مثلما نقلوا أدبنا 

 .حين وصل إلى المستوى الذي استحق به ذلك
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ماذا عن : ى تساؤال يقولثم ننظر اآلن في أمر أخر ردا عل -12
: وباألديان الشرق أوسطية الحالية(ارتباط اللغة العربية باإلسالم خاصة؟ 

  ).عامة

في ) القرآن خاصة، وتسجيله مبكرا أخص(ال شك أن فضل اإلسالم 
الحفاظ على أصالة، وألفاظ ونبض اللغة العربية ليس كمثله فضل، وهذا 

ذي يفرضه موقف التدين العربي يجعلنا ننظر مليا في الفرق الجوهري ال
بالمقارنة بالموقف الشمالي الغربي المرتبط ) اإلسالمي أساسا وغيره كذلك(

من جهة أخرى، ونوع ) الفرد(بالعصر الصناعي من جهة، وتأليه اإلنسان 
: التنمية الكمية المغتربة من جهة ثالثة، واستنزاف الطبيعة من جهة رابعة

ي في القرنين األخيرين، وقد تدخلت هذه كل ذلك قد صاغ الفكر األورب
الصبغة في تركيبهم اللغوي حتى أصبحت جزءا ال يتجزأ من مناهج 

  .تفكيرهم وبحثهم واستنتاجاتهم وتنميتهم وتخطيطهم

نختلف، أو ينبغي أن نختلف، ولعل ) تديننا عامة(لكننا نحن بإسالمنا 
ي حافظت على عالقتنا اللغة العربية بثباتها وتحملها كل هذه القرون هي الت

أن للحياة هدفا آخر،  -إذ نحاول اإلفاقة -بالطبيعة، ولعها توحي لنا مؤخرا
وأن اإلنسان ليس إله، وأن المنهج القائم الغالب عندهم والمحتكر لما يسمى 

وأن لنا عالقة . أو أغلبها. كل الحقيقة -علما، ال يفي بسبر غور الحقيقة
  .والسيطرة واالستنزافمتصلة بالطبيعة غير االقتحام 

وهذا يجرنا إلى منطقة متداخلة تتعلق بمسألة يطلق عليها اسم بدعة هو 
  ".أ���J ا����م"

ففي الوقت الذي يتمطى مارد المعرفة ليمزق القيود المسماة علمية 
/ يتمطى وهو يستشرف آفاق المستقبل نحو اهللا) بالمفهوم التقليدي للعلم(

 &^/�ن OCJنتقزم نحن العرب المسلمين خلف اإلبداع، / القدرة/ المعرفة
في يوم من األيام، ونحن نسعى بكل ما أوتينا  	rRQ آ�ن 	�اد�D ��� ه� "�0

من نقص وحسن نية إلى أن نتمسك بمخلفات عصر الصناعة من مناهج 
ومعطيات تسمى علمية، وقد صارت كهلة آفلة، ثم نلصقها على ظاهر 

  .ر والمستقبل، العلم والدين واإليمانالماضي والحاض: ديننا فنشوه الكل

وكأن أسلمة العلوم هذه هي عملية ترجمة قبيحة من لغة اإلسالم إلى 
فهي في النهاية ) ذلك العلم المحدود بمنهج اخذ في األفول(لغة العلم 

إلى ) وخاصة بالنسبة لكتابه الكريم(اختزال لإلسالم الخالد متجدد اإللهام 
ود بالوقت الحاضر والمنهج القاصر المتاح، سجن المعطى العلمي المحد

أي أنها ترجمة خاطئة متعسفة : ويبدو األمر لي أحيانا في االتجاه العكسي
من لغة العلوم المحدودة إلى لغة القرآن غير المحدودة، وهذا أيضا تشويه 

  .متعسف خطر

وخالصة القول في هذا االستطراد هو أنه إذا كان القرآن الكريم 
الدين العربي عامة قد حافظ على تفرد اللغة وأصالتها، فإن ما فاإلسالم ف

يجرى في عملية أسلمة العلوم هو إلغاء هذا الفضل، باختزال معطيات 
الدين واللغة جميعا إلى ما شاع أنه العلم، وهو نفس الذي يجرى حين 
نختزل عطاء اللغة العربية إلى قدرتها على إصدار لفظ معنى علميا نطق 

  .نطق بلغة أخرىأوال ما 

مصدر إلهام  - مثله مثل لغتنا -وتصحيح هذا الوضع هو أن يكون ديننا
معرفي، وليس مجرد تابع قادر على إصدار نفس األصوات الغربية 

هذا : إصدارها بلسان عربي أو نص ديني : الحاوية لنفس المعاني القاصرة
  .اختزال بل تشويه

أن ثبات اللغة له جانب  وقبل أن أترك هذه النقطة أود أن أنبه على
آخر قد يكون معطال إن لم ننتبه إلى ضرورة تجاوزه، وهو أن لغتنا 
العربية لم تقفل باب التجديد والخفق ووالدة ألفاظ جديدة نتيجة لثبات 

 ، وإال أصبحت لغة )أو تراثية(مفرداتها عند ما ورد في نصوص دينية 

قد نصل وقد ال ) تعريباالتي ال ينبغي أن تسمى (وبعد مرحلة الترجمة  
نصل إلى مرحلة التأليف بلغتنا، ويعتمد ذلك على ما نفعله قبل الترجمة 
وبعدها، قبل الرطانة وبعدها، قبل وبعد كل ما ننطق به وما نسجله كتابة، 

  .هذه هي القضية األساسية ال أكثر

ثم ننتقل إلى مسألة عراقة اللغة العربية وهل هذا الزعم في ذاته  - 11
ي أن يكون مدعاة للفخر بها، وبالتالي لترديد حكاية أصالتها، ومن ثم يكف

إلخ أم أن هناك بعدا .. انطالقا منها؟.. تبرير الترجمة إليها ثم التأليف
  آخر؟ بعدا يتعلق بالمستقبل وليس بالماضي بشكل أكثر تحديدا؟

كلنا يعرف، وبعضنا يتابع، ما يثار حول المستقبل، مما يندرج مباشرة 
، وهذا أمر ال يختص به وطن "ا����Y/���ت"أو " "�0 ا����Y/#"حت عنوان ت

دون آخر، وال ينطق به لسان منفرد سواء كان متقدما أو متخلفا، فالمستقبل هو 
المستقبل في كل مكان، وهو يعني كان إنسان من أي لون وجنس، كما ينطق 

ث عن تهديد بكل لغات هذه األرض، ويتأكد ذلك بشكل خاص إذا كان الحدي
  ).من خالل تلوث البيئة أو غباء القادة والعلماء(باالنقراض 

��� 	O ا����Y/#؟ ��وهل هي لغة متاحف  )�! O*dD	dY�� ا���� ا�
�%اع ���D�:e وعبادة وشعر قديم؟ أم f� #����ر '$ 	�ن 	�C%د &�	
والجواب هو أقرب إلى االجتهاد األمل منه إلى  وا��@ف وإ"�دة ا�� ��#؟

لحقائق الحاضرة، ذلك أن أغلب المدافعين عن اللغة العربية، مثلهم مثل ا
، أو شعراء أ	�Qء 	��5الفخورين بالحضارة العربية يبدون لي وكأنهم 

ومن هجروها ال أكثر وال أقل، فإذا صح  *���ن "�] ا�8Lل */��ن ا�%*�ر
ليست إال  أن األمر كذلك، وأن الدعوة إلى التعريب أو العودة إلى العربية

������ت ا����Yردة ا���درة "�] ما هو مثل ذلك،  iY��X أن �Q���Dو�] 
  .)���A ا����ة، اjن، �D%ا

أما إذا كان الوعي بمسئولية الوجود هو الذي يدفعنا إلى تغيير التعبير 
���"من ����� و��R"إلى  "ا���دة إ�] ا���فهنا تستحق  .."ا8�X2ق 	O ا�

  .ها ونبذل في سبيلها كل ما تستأهلهالمسألة أن نجتهد في

  :وألضرب مثال محدودا سوف يأتي تفصيله في الجزء الثالث من هذه الدراسة

" تحضر"لقد وجدت من خالل معايشتي لتخصصي ولغتي أن ثمة مظاهر 
، وأن هذه �Vص � ��Q	���J $D ��\ق و"$في الممارسة اإلكلينيكية بما هي، 

��Q/�"$/ ا��ها طبعا، ليس فقط بمعنى حكى األعراض، وإنما تحضر بلغت ا
وإنها بمعنى الحضور الفعلي لصورة المرض الكلية بما يسمح به تركيب اللغة، 
فيسارع الطبيب بترجمة هذه الحالة من لغتها الفجة إلى أقرب تعبير علمي 
يستعمل في وصفها وتشخيصها، فأجد أننا نقترب من التعرف على الظاهرة 

ها بما هو أقرب إلى اللغة التي حضرت في الوعي الخاص المعنية إذا ما صغنا
به، وخاصة إذا ما تعلق األمر بالوجدان، أما إذا سارعنا بترجمتها إلى غير 
لغتها فإن ذلك يفصلنا عن الظاهرة وعن السياق وعن الوعي الخاص الحاضر 

  ).إلخ.. تشويه الكيان البشري: أنظر رابعا. (إكلينيكيا

المرحلة من عرض هذه األطروحة هو توضيح أننا وما يعنيني في هذه 
أن نترجم لبعض الوقت، ولكن  - مضطرين - في مثل هذه الحاالت قد نرتضى

مع حذر شديد خشية أن تفرض الترجمة علينا ما يختزل وجودنا إلى ما يفيده 
اللفظ المستعار المحدود باللغة األجنبية التي وضعت ما يقابله، ولتجنب ذلك 

أن نراجع، ثم قد نتراجع، حتى نقترب من أقرب .. بعد أن نترجمينبغي علينا 
ما يفيد، لتأدية المعنى المراد، والذي قد يختلف في أبعاده وتفاصيله بحسب 
وضعه مع سياق لغتنا الخاصة نفعل كل ذلك إلى حين أن نعيد بداياتا من 

وهذا سوف يسمح لنا أن نضيف أبعادا  - في حضور لغات موازية - لغتنا
ت تختفي من خالل االختزال إلى لغة أخرى، نفعل ذلك انطالقا من عربيتنا كاد
حتى أن الغريب عنها البد وأن يضطر إلى التعرف على ) وليس بالعودة إليها(

طبيعة لغتنا وهو يترجم ما نصفه بها إلى لغته، هذا إن شاء أن يقترب باحترام 
 .مناسب مما نرى ونصف ونعالج
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الطبيعة الحديثة والرياضة الحديثة، وتضع فكر أرسطو، ومن ثم ابن 
في موضعه المتواضع لتفتح األفق إلى مناهج ) بل وسقراط(رشد 

ومنطق أكثر قدرة وكلية وإحاطة وتداخال، وكلها مناهج أقرب إلي بنية 
اللغة العربية القادرة منها إلى التنظيم الخطى المنفصل بعضه عن 

  .ت أخرى مسطحة بشكل أو بآخربعض في لغا

إلى أن  - بقدر ما أنا منتبه وأكثر - وبديهي أن على أن أنبه - 16
المسألة ليست مسألة رطانة محلية نعود إليها أو حتى ننطلق منها 
لينصلح الحال، فنبدع الجديد، ونصبغ المنهج البديل، ونسترجع استقالل 

جرد أننا نتكلم العربية فكرنا، ونغير أهدافنا، كل هذا يستحيل أن يتم لم
ونتقنها، أو أننا نتعلم ونبحث باللغة األم، بل إننا لو بالغنا في قيمة دور 
اللغة في التطور فسوف ينفصل اللسان عن الكيان وهنا تقع الطامة 

إال لسان قادر على ) ومن في ركابهم(الكبرى، فال يبقى للعرب 
ناء هذه األمة المشير الرطانة دون إبداع لسان ينطبق عليه نقد أحد أب

ليس لها دور أو فاعلية " ظاهرة صوتية " إلى أن العرب لم يعودوا إال 
، ..،...أو معنى أو غاية أال إصدار أصوات كثيرة عالية أو متداخلة،

  .وفقط

إن العكس تماما هو المطلوب وهو ممكن، يعنى أننا لو تبينا أننا 
مجرد تميز، وأن هذا : نتميز عن غيرنا، ليس بالضرورة تفوقا، فقط

يسمح لنا بالحركة في مساحة أخرى، من منطلق آخر، وأن هذا وذاك 
يتيح لنا فرصة اقتحام مجاهل المعرفة بشكل آخر في مسار آخر، وأن 
كل هذا يعني أن لنا توجه آخر لو حدث كل هذا فإنه يحتاج إلي أن 

: صورها الغائرة، التي بعض) المتدينة(نفعله من خالل بنيتنا العربية 
  .النطق بهذا اللسان العربي

فالعقل العربي ال يستعيد استقالله وحريته باستعادة النطق بلسانه، 
بما يتيح  - تركيبا غائرا - وإنما تتاح له الفرصة من خالل استعمال لغته

دوره اإلبداعي بحسب مسئولية  - تجديدها، ثم هو يستعيد أو ال يستعيد
التطور مرتبطة / الحضارة/ عرفة، فريادته على طريق الم- وإسهامه

بحسن امتالكه لمرونة لغته، وليس بمجرد إصدار أصوات قومه، فإذا 
أحسن العالم العربي االنتماء لما هو عربي أصيل بما يميزه ويحرره 
عادت لغته إلى الحياة ثم تطورت بدورها، فأعطت وتحاورت، وإذا لم 

وال يبقى له إال أن  .يفعل فهو الخاسر نفسه ولغته وعطاء غيره في آن
  )!!ويسمع الكالم(يتبع ويطيع 

  )وبعض التفصيل في الجزء التالي(

  )���� ا�����(q ــــ$ د&�ــL x/ــ�ل 	IM! Oـــ	\: (ـــ�ر ا��ا�ــا���

  )! �*| ا����ن ا�/ �ي 	8V Oل ا��O" $�M ا���� ا�م( 

اللغة ليست إضافة الحقة بظاهر الوجود البشري، الفردي أو 
اعي، بل هي الوجود البشري في أرقى مراتب تعقده، إذ هي الجم

التركيب الغائر الذي يمثل الهيكل األساسي الذي يصدر منه السلوك، 
وبالتالي فهي جزء ال يتجزأ من التركيب البيولوجي للمخ، خاصة 
باعتباره القائد الحيوي المسئول عن نوعية وحركية مسيرتنا الجدلية 

راسات األحدث، جنبا إلى جنب مع المراجعة المتضافرة، ذلك أن الد
األوعى، تشير أكثر فأكثر إلى أن المخ البشري، في كليته، إنما يتواجد 
في حالة نشاط دائم، دوري األطوار، بالغ المطاوع ، وأن تنظيماته 
المتداخلة تتعلق تعلقا شديدا بنوع، وكم المعلومات المتاحة، سواء تلك 

، أم الواردة من معطيات البيئة )الجينات(اثية المتمثلة في الذاكرة الور
  .المحيطة، ثم من تفاعلهما معا في جدل وال في دائم

 

ميتة عاجزة عن استيعاب حركية الوعي اإلنساني الخالق، بل إن الفضل كل  
الفضل للغة ما ال يكون إال من خالل قدرتها على استيعاب حركية الوعي 

الفضل للغة ما ال يكون إال من  اإلنساني الخالق، بل إن الفضل كل
خالل قدرتها على استيعاب الخبرات اإلنسانية المتجددة بتراكيب جديدة 
في سياقات جديدة، بل بألفاظ جديدة، أو بألفاظ قديمة قادر على احتواء 

ه� ا�@ي *��] أي ��� '�D �R$ ا����ة  و'%uمضامين جديدة، وهذا 
�%وره� !��] ا����ة &%ر! �RXأ O" 8^D #�CY��%*% وا���ا [�" �R

، وفي هذا، ومن أجله، ال ينبغي أن تحول المعاجم وا���ا)#
والتفسيرات الثابتة والقديمة دون اقتحام األصل وتجديده من واقع حركة 

  .المعرفة وتخليق الوعي دائما أبدا

هي كيان مرن قادر  - وخاصة العربية - وهكذا نرى أن اللغة - 13
مع إضافات أخرى من لغات أخرى، وهكذا، على اإلضافة آخر يتكامل 
: أثناء ممارسة تخصصي الدقيق - لغويا - وأضرب مثال من تأثري

إن اللغة العربية التي يمرض بها مرضاي، : الطب النفسي ، فأقول
فأعيش معهم نبضها بكل اللهجات، وفي مختلف المناطق، وعلى 

الظاهرة متدرجات مراتب الوعي، هذه اللغة قد سمحت لي بالغوص في 
البشرية في الصحة والمرض، بما لم يكن ممكنا لو أنني فكرت بلغة 
غير لغتي، أذن ال ننتسب إلى نموذج مختزل لما هو إنسان، يدور 
ويوقف يتناثر وينضم باستعمال بعض المركبات الكيميائية التي تسمى 

  .بنفس األصوات في كل لغة بكل لسان

ي دون غيره وافقت دون فإذا قيل إن هذا خاص بالطب النفس - 14
تردد، لكنني أعود ألذكر وأذكر غيري أنه من مضاعفات تعلم، 

بغير لغتنا أن اندرجت ممارساتنا الطبية  - عامة - فممارسة، الطب
تحت النموذج الطبي العصري المتهم بالميكنة، وفرط استعمال 
الفحوص غير الضرورية، وتخريب االقتصاد الفردي والقومي، 

األبحاث االستالبية، وفرط التداوي بعقاقير باهظة ال  وبالمبالغة في
  .بمدى ضررها إلخ - تماما - لزوم لها، بل ال يمكن التكهن 

ولكن هل معنى هذا أننا لو درسنا الطب باللغة العربية فإن 
ممارستنا للطب سوف تكون أكثر إنسانية وأقل ميكنة وأرخص تكلفة 

  إلخ؟

ودعوني أشير إلى بعض ما جاد ال أظن أن المسألة بهذه المباشرة، 
سالفا من أن المسألة أن كانت ترجمة من لسان إلى لسان فال فرق وال 
مبرر وال تغيير، أما إذا كانت الدعوة هي انطالق من اللغة العربية بما 

، وفنية الترابط، ودفء العالقات، والتناغم "كلية الحضور " تعنيه من 
من واقع العربية  - عامة - طبمع الطبيعة، فال أن تختلف ممارسة ال

ليصبح أقرب إلى العلوم اإلنسانية التي تستعمل مفردات العلم، وليس 
  .مجرد صيانة أجزاء إنسان لها عمرها االفتراضي ال أكثر

أشرت فيما سبق إلى عالقة اللغة بالدين وأضيف هنا تلميحا  - 15
ه، بل إلى حضور الحق تعالى في الوعي الكياني للفرد بما يوجه أهداف

ويثري منهج عارفه، وكل ذلك في مقابل ما ساد في العصر الصناعي 
خاصة من منهج، وأهداف، وطرق تنمية وتقزيم أهداف، تتعلق كلها 

وال أطيل في هذا فهو . (برموز ظاهرة العقل، ومحدودية رفاهية النفع
  :فأكتفي بأن أعود إلى تأكيد محدود يقول) يحتاج إليضاح مسهب

تركيبا له بنيته الخاصة، وليس : ن لغتنا العربيةإن االنطالق م
ترجمة عاجزة عن الحركة المستقلة، لهو من العوامل األساسية التي قد 
تتيح لنا الفرصة الختبار منهج آخر أكثر قدرة على سبر غور الحقيقة 
واإللمام بأبعاد المعرفة، وليس هنا مجال لتفضيل أكثر، وإنما أكتفي 

ا سبق أن أشرت إليه من أقوال نجم هذا المنهج بمجرد اإلشارة إلى م
التجريبي المعتمد على الرصد السلوكي كأساس يكاد يحتكر ما يسمى 

 موضوعية المعرفة، األمر الذي يتواكب مناهج وطريقة تفكير تصبغ 
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وجودنا األعمق بال مبرر إال الخوف من سوء الفهم، أو القصور عن دقة 
وهذا وذاك مبرران للحذر، والصبر، والتأجيل، والبحث عن  -اولالتن

األهم : الوسيلة المناسبة، ولكنهما أبدا ليسا مبررين إلنكار الحقيقة األولية
إن الظاهرة الوجودية اللغوية هي أصل األصول، ظهرت : واألخطر، وهي

  .أم لم تظهر في متناول السلوك، بما في ذلك السلوك الكالمي

ا�C%ل ا���آ$ الشعر، وهي مرحلة "بعد ذلك إلى مرحلة  نأتي) 2(
q�"<�د*� ا���ة ع ا���O ا���ه $D2��إذ تتفجر في عالقات وتركيبات  ،ا

جديدة، وبين التشكيل اللغوي السابق لها مباشرة، والعاجز عن استيعابها 
تماما، ويلزم الشعر، فينشأ، حين ترفض الظاهرة أن تظل كامنة في ما 

متاحا للتواصل، وفي نفس الوقت حين ترفض أن تحشر نفسها ليس لفظا 
فالشعر هو عملية إعادة تخليق  -)مسبق اإلعداد(في تركيب لغوى جاهز 

الكيان اللغوي في محاولة الوصول إلى أقرب ما يشير إلى الخبرة 
الوجودية المنبثقة، ومع النجاح النسبي لهذه العملية، تزيد اللغة ثراء، أي 

البشري إذ يتحدد نوعيا، وهذا ما يعنيه بعض النقاد والشعراء  ينمو الكيان
  .من أن القصيدة تخلق الشاعر في نفس الوقت الذي يخلقها الشاعر

وإن كان ينبغي أن يكون كذلك بهذا (لكن، ليس كل إنسان شاعرا ) 3(
، لهذا فإن الشخص العادي سرعان ما )المعنى األعمق واألشمل للشعر

الوجودية األعمق إلى أقرب لفظ سائد، فيتعامل / ية يختزل خبرته اللغو
فضال عما يمكن أن يكونه، لكن عدم " مما هو"أكثر فأكثر، بأقل فأقل 

كوسيلة أولى، " الكالم"اقتصار الشخص العادي في تعامله، وظهوره، على 
أو وحيدة للتعبير والتواصل المعرفي وغيره، البد وأن يخفف قليال، أو 

هذه المضاعفة المتواترة، تلك المضاعفة التي تتكثف، كثيرا، من آثار 
من " المقرر"وتتفاقم، حين نرضخ لمزيد من تحديد الحركة بتقديس 

المصطلحات ال تظل محدودة في مجالها المتخصص بالنسبة للعلوم 
اإلنسانية خاصة، بل هي تمتد عن طريق الوصاية التخصصية، واإلغارة 

حتى تشغل مساحة رحبة من حياتنا  اإلعالمية على وعي الناس، تمتد
  .اليومية

على أن اإلغارة اإلعالمية ال تزال تالحق وعي الناس، تفرض ) 4(
عليهم ألفاظا قاصرة، بل وتساهم من جانب آخر فيما يؤدى إلى رخاوة في 

ا�����0 و اللغة، وتخلخل في المفاهيم، وأكتفي هنا باإلشارة إلى ظاهرت 
",*�استشرى في التأثير على اتجاهات مجاميع ألن استعمالهما  "ا���

الناس، وحركة مشاعرهم في مجالي السياسة والدعاية بوجه خاص، حيث 
درج المناورون على استعمال األلفاظ المحملة بالمشاعر، والمثيرة 
لالحتياج، بطريقة تجعل اللفظ مجرد غطاء إلخفاء معالم المحتوى الضائع 

عامة، ومن ذلك فرط االستعمال المغرض بين أالعيب السياسة وانفعاالت ال
الحضارة "الثقافة، و"و" اإلشتراكية"، و "الديمقراطية"، و"الحرية: "أللفاظ مثل

حتى أصبح من الممكن أن يدل اللفظ على الشيء ونقيضه، أو على  - "
الجزء بدل الكل، أو العكس، كما يتغير المضمون بتغير قائل اللفظ 

  .وغرضه، في وقت بذاته

هم ما يسمى بالعلوم النفسية في تبرير وتشريع هذا الخلط وسوء وتسا 
االستعمال المشبوه القصد، مثلما شاع في إدخال بعض مصطلحات الطب 

  .في مجاالت المناورات المفاوضاتية!!!) السياسي(النفسي 

على أن دور المعاجم في إنقاذ اللغة من هذه الفضفضة والرخاوة ) 5(
ثاره على فهم معنى ومرحلة وظروف كل هو دور محدود، وتتوقف آ

معجم، إذ ينبغي التنبيه ابتداءا على أن المعاجم ما هي إال إعالن مرحلة 
في تطور اللغة، وليست فرض وصاية على حركيتها، ولعلنا نالحظ أن "

أغلب المعاجم األقدم تقوم بوظيفتها بأكبر قدر من المرونة حين تعرض 
المرونة في أكثر من اتجاه، حسب  اللفظ في حركته في أكثر قدر من

 موقعه من السياق، أو حسب تشكيله، أو حسب حرف الجر الالحق به 

: التوح/ الراسخ: هي ذلك الكيان البيولوجي -واللغة من هذا المنطلق 
إال بعض " الكالم "معا، وبالتالي فهي دائمة التشكيل والتشكل، وليس 

ى أن الكالم وهو يؤدى ظاهرها في سلوك رمزي منطوق أو مكتوب، عل
بعض وظائفه للتواصل واالقتصاد، يعود فيؤثر ارتجاعا على الكيان 

فإن ما يصيب الكالم : اللغوي ذاته، أي على تنظيم وجودنا وفاعليته، لذلك
من وهو أو تشويش، يفقده قدرته على اإلثارة والحفز، أو يطمس داللته 

لغتنا، بما يمكن أن / ناويجهض إيحاءاته، فيرقد كل ذلك مؤثرا على وجود
يهز معالم كياننا الحيوي األساسي نفسه، فنتعرض حتما إلى نكسة تدهورية 

  .منذرة باالنقراض

هي " كلمات "لكن يبدو أن الظاهرة الوجودية التي قد تصاغ في 
ظاهرة أسبق وأشمل من التركيب اللغوي الذي يحاول احتواءها، ناهيك 

ترتب على ذلك أن يجد اإلنسان نفسه في عن اللفظ الذي يحاول إعالنها، ي
مأزق حرج إذ يحاول عبور الهوة بين الظاهرة القبلية المتحررة نسبيا من 
التشكيل اللغوي، وبين احتوائها فيما يمكن التعبير عنه بالتنظيم اإلشاري 

  الدال عليها، وأرجح

أن هذا المأزق إذا ما وصل إلى بعض وعي صاحبه بشكل أو بآخر، 
ق الخبرات البشرية، وأي استسهال في محاولة عبوره، بالقفز هو من أد

فوقه تجاهال، أو بطمس الوعي دفاعا، البد وأن يترتب عنه إجهاض 
وقد رجحت أن بعض  -للمعرفة األدق، ونكوص إلى اختزال خطر

محاوالت تحديد مصطلحات علمية، أو تحديث المعاجم بصورة عصرية، 
  .إنما يقع في هذا المحظور

  .الدراسة هي محاولة للتنبيه إلى هذا الخطر الزاحفوهذه 

ذا الخطر بوجه خاص بشكل محدد في محاوالت العلوم   وتظهر آثاره
النفسية صياغة الظواهر الكيانية األساسية، والوظائف النفسية األشمل، في 
إطار اصطالح محدد، ال يكاد يصلح لإلحاطة بالظاهرة، بل ربما يؤذى 

ن حيث ال نحتسب فضال عما يترتب على ذلك من العملية المعرفية م
  .وجودنا األعمق= تشويه للكيانات اللغوي

، "قبل اللغة"ولنتدرج أوال مع الخبرة اإلنسانية بدءا مما يمكن أن يكون 
منتهين إلى التعريفات اإلجرائية، مارين ببعض محاوالت اإلبداع الشعري، 

  :ك المعجميعارجين على بعض األمثلة من السكون أو التحري

 -بما هو بشر -وأحسب أنه بالنسبة للكائن البشري، فإنه يصعب ) 1(
ما قبل "أن نفترض أن ثمة مرحلة معرفية يمكن أن تعتبر أنها مرحلة 

أو مرحلة ما قبل اللغة  "	� &/# ا��8م"، ذلك أنه قد توجد مرحلة "اللغة
�*� أ)8 أ���Y* |X# أن !�<% ��ه�ة � ، لكن يبدو )مرحليا(القائمة 

،�R����  .بمعنى تركيبها الحيوي الغائر ��yY 	����� ا����	� آ�	8 

وعادة ال تصل هذه المرحلة اللغوية األولية إلى الوعي الكامل في 
الحياة العادية، لكنها في بعض الخبرات اإلنسانية األعمق يمكن أن تقترب 

ة من الوعي بدرجة أو بأخرى، وأشهر مثل ذلك هي الخبرة الصوفي
األصيلة على اختالف مستوياتها، إال أن طبيعة هذه الخبرات في هذه 
المرحلة تحول دون إمكانية تناولها باألدوات التعبيرية العادية، ناهيك عن 
الدراسة المنهجية ثم الخضوع للوصف الكالم، وبالتالي فهي مرحلة تنذر 

ا من تراكيب بالخطر إذا استسهلنا القفز منها إلى أقرب ما يمكن أن يحتويه
لغوية أقرب ما يمكن أن يحتويها من تراكيب لغوية سابقة التجهيز، أو 

أو (للمعرفة الباطنية ) المجهول(، والتاريخ الطويل "ساكنة.. ألفاظ محكمة 
، وللتواصل غير اللفظي إنما يشير إلى حقيقة جانب من جوانب )الجانية

رغم العجز عن  وجودنا البشري البد من استنتاجه وتصوره واحترامه
اإلحاطة به، ذلك أنه ال ينبغي أن يكون العجز عن التواجد في ألفاظ 

 محدودة مبررا لإلنكار الدفاعي، وإال فنحن نتنازل عن أصل من أصول 
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  عاطفة، نجد أنه قد يعنى / ففي مجال ما هو انفعال -1

حزن له، وبدون : وجد في الحزن وجدا، وتوجد لفالن: ا��oن) أ(
  .وذل؟ في الحزن: أنا أجد وجدا: حرف جر

إني : ، في الحديث)في الغضب(وجد عليه : ا��^,) ب(كما يعنى 
وجد به وجدا، في الحب، وله : ا��,) ج(سائلك فال تجد على كذلك يعنى 

  .أكرهه: أوجده على األمر: ا���اه��) د(وأيضا : وهو المحبة: بها وجد

نجد أنه يستعمل عادة بال : نى العرفة والتبينوفيما يتعلق بمع -2
، وقريب من هذا "ووجدك عائال فأغنى"وجد زيادا ذا الحفاظ، : حرف جر

خالف : أوجده الشيء جعله يجده: معنى العثور على، أو الحصول على
  .عدم

أنشأه من غير : أوجده اهللا: ولكن ثمة معنى يتعلق باإلبداع والخلق -3
  .خالف العدم: إلى الوجود بما هو ضد العدم، وجدسابق مثال، وهو أقرب 

وتمتد المعنى إلى ما يتضمن ما هو أكثر عيانية فيما يتعلق  -4
استغنى : أوجده اهللا: السعة، والكثرة، والبسط، ومن ذلك: باإلشارة إلى

، "أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم"غنى ال فقر بعده، ثم الوجد السعة 
  .الماءمستنقع : وأخيرا فالوجد

أن يحمل كل تلك المعاني فكيف نرضى أن  ا��<%انفإذا كان لفظ 
على استعمال أقره المجمع اللغوي  - حتى كمصطلح علمي - نقصره

) يدل: (كل حساس أولى باللذة أو األلم، وثانيا: أوال: اصطالحيا ليعنى
على ضرب من الحاالت النفسية من حيث تأثرها باللذة األلم في مقابل 

وما جاء من أن هذا هو االستعمال في  - از باإلدراك والمعرفةأخرى تمت
فإذا انتبهنا إلى . الفلسفة ال يستبعد االستعمال ذاته فيما يسمى بعلم النفس

المحاذير التي قدمناها في بداية هذا المقال راعنا تصور اآلثار التي يمكن 
دان أن تترتب على هذا االستعمال الضيق، الذي حتما سيبعد لفظ الوج

بكل إيحاءاته السابقة وشموله المترامي عن أي معنى سوى هذا التعريف 
عما هو نبض إنساني  - بذلك  - سينفصل) لفظ الوجدان(الخامل، فهو 

سوف يتلم ) الوجدان(أعقد تركيبا وأشمل إحاطة، وأعلى والفا، ثم هو 
، ثم أين )تجريديا(كأداة معرفية أسبق عن، وأحد من، ما يسمى تفكيرا 

هب تاريخ اللفظ وتوجهاته المعقدة المتضفرة في ذات اللفظ بين الدفع يذ
العاطفي المختلف االتجاه، وبين اإلبداع من العدم مغلفا بالقدرة المعرفية 
المدركة إدراكا سبقيا متصال بالسعة والقوة والرأي والطمأنينة؟؟، أال 

اجم؟ فما يبدو كل هذا من حركة اللفظ كما تجلت لنا مما سجلته بضعة مع
بالك بتاريخه الحقيقي حتى تضمن ذلك، أفال يشير ذلك إلى أننا لو 
رضينا باالستعمال األحدث للفظ الوجدان بهذه الصورة المختزلة فإننا 
نتنكر لحقيقة اللفظ وتاريخه؟ إذ نحن نبتعد حتما عن الظاهرة التي نشأ 

يحتج محاور  وال - أصال مواكبا لها في محاولة احتوائها أو الداللة عليها
بأن االستعمال األدبي والعام شيء، في حين أن االستعمال الفلسفي 
والعلمي آخر، ألنه إذا جاز هذا الفصل التام في العلوم البحتة، فهو ال 
يجوز إطالقه في العلوم اإلنسانية، والنفسية خاصة، ثم إننا بهذا االختزال 

معالمها أصال، بدال  إنما نلصق لفظا عريقا كالفتة على ظاهرة لم نتبين
من أن نستلهمه ما ينبغي أن نبحث فيه، ألن اللفظ إذ نشأ وتطور، إنما 
نشأ وهو يالمس ظاهرة، تنم هو يحاول احتواءها، فيكشف ويكتشف تعدد 
وجوهها، وثراء عطائها، فيتحرك في سياقات متعددة ومتنوعة، ثم يلحق 

عد، ويجتهد به حرف مساعد، أو تسبقة أداة موضحة، فيقترب ويبت
عادة فتفيض عن  - الحتواء مضمون مناسب لما يريد وصفة، ثم يعجز

حدوده تولدات الظاهرة األرحب، فيالحقها باستعمال جديد، أو يساعده 
  .لفظ جديد، وهكذا

 

، فهذه المعاجم ال تعطى للفظ تعريفا محددا، وإنما )الخ.. أو السابق عليه( 
حسب السياق الذي ال يقتصر على  تورده مباشرة في استعماالته المتنوعة

وهكذا  -)أو حتى الموضوع(الجملة الواحدة، بل قد يمتد إلى الفقرة الكاملة 
مجاالت االستعمال، وتوجهات "تقوم مثل هذه المعاجم بدورها في عرض 

أكثر من حبس اللفظ في تعريف ساكن، األمر الذي يغلب على " الداللة
د أن يجعل المعاجم بمثابة المسكن المعاجم األحدث فاألحدث، والذي كا

  .لحركة اللفظ حتى الصمود العاجز، وهذا هو الخطر بعينه

فإننا قد نجد ) العلمي مثال(فإذا انتقلنا إلى السجن االصطالحي  )6(
التحديد المبدئي لمضمون أي لفظ يرد  -بل ويدعو إلى -مبررا قويا يؤيد

ذ منهج إجرائي محدد في االستعمال العلمي، وخاصة فيما يتعلق باتخا
لفحص ظاهرة بذاتها، إال أنه في مجال العلوم اإلنسانية خاصة، ال بد أن 

إنما يحمل مخاطرة  -مع فائدته المبدئية -ننتبه إلى أن هذا التحديد
االختزال والتسكين معا، والتوفيق بين ضرورة التعريف، وبين مخاطر 

لخاص، وقصره على التقلص والهمود، البد من تحديد هذا االستعمال ا
إجراء بذاته، بحيث يكون إجراء موقتا ومشروطا بشروط الدراسة الجزئية 
المختصة بجانب معين من الظاهر المعينة، لكن الذي يحدث في واقع 
الحال، في أغلب األحيان، هو غير ذلك تماما، حيث يؤثر االستعمال 

ق وأصدق الخاص على االستعمال العام تحت زعم أنه تعبير علمي هو أد
هكذا يختلط المفهوم العلمي بالمفهوم العام، ثم -مما هو استعمال شائع، 

يتراجع المفهوم العام رغما عنه حتى يختزل ما يحتويه، فتتضاءل الظاهرة 
غير جازمة وغير مفيد ) شبه علمية(قسرا داخل مفترضات علمية 
  .تعميمها، بل هو حتما ضار وخطر

خاص، كما تتناولها للغة العربية حديثا،  وبالنسبة للعلوم النفسية بوجه
فقد وقعت في أخطاء عديدة جعلتها تتحرك في نطاق شديد الضيق وهي 
تتناول بعض ظاهرات وتمراميه األبعاد مكثفة الشمول، وأهم هذه ألخطاء 

لما سبق بحثه في بيئة أخرى، بلغة . " ترجمة"أن بدايتها مستمدة من 
جع إلى فحص الظاهرة المعنية أساسا، أخرى، ثم إن هذه الترجمة ال تر

قاصر، وحتى بعد هذه البداية ) ترجمي(وإنما تبدأ من اجتهاد معجمي 
المشبوهة ال ترجع هذه العلوم إلى التاريخ التضميني اللغوي للفظ 

أننا نتحرك على أرض ال نعرفها، : المستخدم، فتكون النتيجة في النهاية
عن تاريخنا من ناحية، وعن نبض في مساحة ال تسعنا، منقطعي الجذور 
  .وجودنا اللغوي األصيل من ناحية أخرى

وبما أن هذه المضاعفة األخيرة هي أقرب ما يكون إلى تخصصي، 
فسوف أقدم فيها بوجه خاص ما قد يدعم ما أزعمه في هذا المقال من 

وبدأ . مخاطر حبس مشاعرنا اإلنسانية في سجن المصطلحات المستورد
الحساسية شديدة األثر، وهي المنطقة الخاصة بما يسمى  من منطقة بالغة

سيكون انطالقي لمناقشة لفظ الوجدان في  -" وجدان "عاطفة أو انفعال أو 
أصله اللغوي، بالمقارنة بمحاولة اختزال إلى مصطلح علمي، وذلك كمثال 
لما أغنى من أسبقية الظاهرة الكيانية اللغوية على ما يليها من محاوالت 

اختزالية خاطئة، كما سأحاول أن أقدم هذا اللفظ ابتداء في حركته  عملية
اختزالة إلى ما ) أو استحالة(المتشعبة، وتوليدة المتفجر، إلثبات خطورة 

هو دونه، فضال عما هو، ولعلى بذلك أنجح في بيان قدرة اللغة العربية 
أريد على االنحناء بالوافر من التوجهات الواجب االستجابة لها إذا ما 
  .االقتراب األدق من حقيقة الظاهر البشرية كما أحاطت بها لغتنا القادرة

) بفتح الجيم وكسرها" (وجد"هو مصدر من فعل " وجدان "ولفظ 
ويختلف مفهوم مشتقات هذا الفعل واستعماالتها باختالف رسمه، وتشكيله، 

  .وحر الجر الملحق به، ثم السياق الوارد فيه

ددة في مجاالت مختلفة، لكنها متداخلة فهو يتضمن أبعادا متع
 :بالضرورة
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ومع أن  -" اكتئاب". حزن مطالبا بأن يقبع داخل حروف اللفظ الجديد 
ظاهرة الحزن هي الحزن هي أعمق وأرسخ وأقدم وأدق من كل وصف 
حاول أن يلمها أو حتى يحوم حولها، فإن حضورها اللغوي األصيل قد 

" االكتئاب"ع أن يقترب من حقيقتها بشكل أو بآخر، ولكن حين تسلل استطا
وألح ) االكتئاب(زحفا على نبضها خنقها أو كاد، فقد تضخم هذا اللفظ 

حتى كاد أن يطمس كل ما عداه، فينعكس هذا كله ) بالعلم واإلعالم معا(
وه بحقيقتها أو يش -بالتالي -على الكيان اللغوي للظاهرة األصلية حتى يخل

بتسكينها فيما ليس هي، وهذا : جوهرها، بتحريكها إلى ما ليس هو، أو قل
خليق بأن يجمد المسيرة اإلنسانية في ارتقائها الحيوي والرمزي معا، ألنه 

  .ناتج عن وصاية مفتعلة، وليس عن جدل طبيعي خالق

  �ــــــــــ%أ 	O ا�/%ا*ـــــــــ� X/ــــــــــO د"Qـــــــــــو��

هو جزء ال يتجزأ من طبيعة الوجود  -في عمق أصوله -فالحزن
مواجهة وال أميز بين حزن دافع وحزن وعجز، ألن طبيعة : البشري

دورته تجعله يتناوب حتما بطأ وإسراعا، وضوحا وخفاء، في ظاهر 
السلوك بما يوحي بمثل هذه الفرقة التي إن صح وصحيح بعضها، فإنها ال 

م للرفض التدريجي لكل ما هو حزن تحت ينبغي أن تكون تكئة لالستسال
.. كمرادف للصحة والسعادة، بل و" الرفاهية"ضغط اإلعالء من مطلب 

، وبالتالي، ورغم التفرقة السابقة التي ننساها )كما شاع مؤخرا(الحضارة 
من إلحاح التشويه المنظم للظاهرة األصل، يصبح كل حزن هو ضد هذه 

إذ يتسحب ) الخ.. السترخاء الحضاريا/ الصحة/ الرفاهية(القيم جميعا 
ولنبدأ بإلقاء نظرة سريعة . لفظ االكتئاب بديال زاحفا يكاد تمتلئ به الساحة

كما تجمد داخل المصطلح العلمي أوال، فنجد أنه " اكتئاب"على ما يقال له 
وكساد .. صعوبة في التفكير"، أو أنه "بالحزن وسوء المزاج " اإلحساس"

الشعور في بالعجز " أو أنه " هبوط في النشاط الوظيفيفي القوى الحيوية و
، وهذا كله صحيح بدرجة ما، وفي حدود "واليأس وعدم الكفاءة والحزن

ما، فإذا انتقلنا إلى كيف عرضت المعاجم للفظ الكآبة، نجد أنها أكدت على 
وبعضها أكدت على ما هو كسر " الكآبة هي شدة الهم والحزن " الكم 

حزن واغتم : سوء الحال واالنكسار من الحزن، واكتأب" الكآبة"انكسار 
" وقع في هلكة : وانكسر، وأخيرا فقد تصل الشدة والكسرة إلى الهلكة أكأب

تبدو الزمة بما ال  -من الشدة والكسرة والهلكة -فشروط االكتئاب لغة
تعميما ، إال أننا من واقع . يترادف مباشرة وبال تحفظ، مع ما هو حزن

عمال وفرط الستسهال رضينا بهذا اإلحالل، حتى يصبح كل ما سوء االست
مهما كانت درجته أو وظيفته هو كآبة، " يهدد الرفاهية"  أو" يكدر المزاج"

والتالي فهو مرفوض بعد أن انسلخ عما هو حزن بمعناه األصلي، ثم زن 
المسألة ليست في التأكيد على زن ما هو حزن هو أقل شدة من الكآبة أو 

عودا، بل في محاولة بيان أن الحزن هو لفظ آخر له مضمون أصلب 
أشمل، أو هذه الصفات جميعا وغيرها، وباستشارة المعاجم كمنطلق بما 

نجدنا نكاد ال نرضى بالبداية بوصف على الحزن بما هو ) وليس كمنتهى(
نقيض : مقابل نقيضه، باعتبار أن علينا أن نتعرف على الحزن على أنه

لسرور ذلك أن لفظ الحزن، وخاصة إذا ما أخذنا في الفرح وخالف ا
االعتبار تنويعايته التشكيلية، وإنما يتضمن غير قليل من إيحاءات الجدية 
والخشونة والدفع بحيث يصعب فصل هذه اإليحاءات عن متضمنه العاطفي 

خشن : ضد السهل المنبسط، حزن المكان حزنا -االنفعالي، فالحزن أيضا(
ا غاظ من األرض، والحزن فيه مواجهة وعناد ولقاء م: وغلظ، والحزن

شيخ إذا ما لبس الدرع حرن سهل لمن ساهل حزن للحزن، أو )" وشدة
لكن  -هلكة، وليس فيما هو اكتئاب حفز أو مواجهة أو عناد أو خشونة

الخلط في ازدياد، والزحف ال يتوقف، حيث أن اللفظ المقابل لالكتئاب، 
أصبح كثير  Depressionالستعمال اليومي حتى باإلنجليزية قد دخل إلي ا

قل " دبرشن " من الناس يتحدثون عن مشاعرهم العادية بأن عندهم اليوم 
 في اللغة Depressionأم كثر، حفز أم كسر ، وبالرجوع إلى لفظ 

ولقد قلنا سابقا إن الظاهرة أسبق من تسميتها، ولكنها ليست بالضرورة  
ك أن التركيب اللغوي الغئر هو أسبق حتما أسبق من لغتها األساسية، ذل

ونذكر القارئ هنا أيضا أن التحديد  -)المعجمي بالذات(من التحديد اللفظي 
المتنوع في السياق هو أسبق من التحديد العلمي المصطلحي، لكن التحديد 

يدتد حتما باألثر  -العلمي في هذه المنطقة بالذات من العلوم النفسية
  .ما هو أشمل لغة و أوجب وجوداالمختزل والمشوه ل

) محددة ومبتورة(ويجدر بنا أن نشير هنا إلى محاولة إبداعية عربية 
منطلقا لتقديم ما أسمته ثورة فلسفية، وال ) وجدان(اتخذت من هذا اللفظ 

أقول إن هذا اللفظ بمدلوالته اللغوية هو الذي أوحى لصاحب هذه المحاولة 
أن صاحب هذه الفلسفة حين نبض برؤيته  بانطالقته المبدعة، وإنما أرجح

التي تجاورت اللغة السائدة، إذا به يجد نفسه يقترب من أصول لغته ليتقى 
بأقرب ما يمكن أن يضمنه خبرته، وهو لفظ الوجدان المتعدد التوجه، 
والحاضر حضورا شامال في أكثر من مجال وسياق، ومع تفاعل الفيلسوف 

ر، وأن يجدد، وأن يضيف، وأن يجتهد، مع لغته، استطاع أن يعيد النظ
وأن يتخطى سجن الساكن والمستورد جميعا، وأهم ما في فلسفة تيسير 

أنها تقرر ضرورة الرجوع إلى الوجود، ال ) بما عليه(شيخ األرض هذه 
الوجدان أصل الذات التي يكون العقل "القناعة بالمجردات العقلية، حيث 

إلى استعماالت الفيلسوف لكلمة  ولن أتطرق هنا -"جانبا من جوانبها
والتي بلغت أكثر من ستين استعماال أصيال، من أول أنه ) الوجدان(
الذات األخالقية إذا ما أضيف إليها القوة "إلى أنه "القبض على الوجود"

  ".البديعة حيث يصبح الخير والجمال مضمونة النزوعي

ا مع لغتنا في وأكتفي بهذه اإلشارة التي أردت بها أن أؤكد أن حوارن
حركتها الحرة هو الذي يسمح ألفكارنا الجديدة أن تجد ما يحتويها، ولو 
نسبيا، أما اختصار رؤانا ومشاعرنا إلى أقرب لفظ ينقل ما سبقنا إليه أبناء 
لسان آخر، لو كان مصدر هذا الخطر هو مجمع لغوي، أو مرجع علمي، 

إلى أصول لغته في  )على ما هو(أو إجراء بحثي، فحين عاد شيخ األرض 
فأبدع ) على حد تعبيره(قبض على وجوده : نبض جسده محييا تاريخه

، أما استعمال لفظ )وإن كان قد شطح حتى تجمد(وأضاف غير هياب 
في حدود الوصاية المصطلحية أو المعجمية األحدث،  -كمثال -الوجدان

فهو يختزل اللفظ حتى يضمحل عطاؤه األصلي، فينكمش بال فاعلية، 
وتنطمس معالمه حتى يعجز عن اإليحاء واإلشارة إلى االتجاهات التي 
سبق اإلشارة إليها عبر تاريخ التضميني الطويل، وكذا إلى االتجاهات 

  .الواعدة المتجددة حسب حركة صاحبها المبدعة

ليس شائعا على كل حال في االستعمال  -الوجدان - لكن هذا اللفظ
الفرق الشاسع بين  -بمرجعته -ا أثبتنااليومي لدى عامة الناس، فإذا كن

تاريخ تضميناته وشمول إيحاءاته، وبين قصور تعريفه المصطلحي، فنحن 
لم نثبت مدى أثر هذا االختزال أو التشويه على الكيان األعمق لمستعمليه 

ال تداول  -عامة الناس -هكذا، حيث أن اإلعالم ال يقحمه علينا، والناس
لذلك لزم لكمال هذه الدراسة أن ننتقي مثاال  بما يظهر مخاطر اختزاله،

آخر أكثر توترا بين الناس، وسوف أحاول ذلك أمال في كشف بعض 
حركة اإلغارة واإلحالل التي تجرى ليحل لفظ مصطلحي ساكن، محل لفظ 
متحرك مرن متفجر، في حياتنا اليومية، ومن ثم في تحوير لغتنا، 

ول، وقد اخترت لذلك تناول دون وعي كامل أو اختيار مسئ) وجودنا(
  :فأقول" حزنا"الظاهرة المتضمنة فيما يسمى 

 -إنه شاع مؤخرا أن الحزن هو الشيء مرفوض أصال تماما وإنه
ومع انتشار هذه الشائعة، .. نقيض الطمأنينة والسعادة والرفاهية - دائما

بحل محل " االكتئاب "خاصة، أخذ لفظ " التصريحات النفسية" على مستوى 
الحزن رويدا رويدا، حتى كاد أن يصبح أي حزن مهما كان حفزه، أو  لفظ

نبضه، أو اتجاهه، أو توليده، أو غايته، أو مضمونه، أصبح أي حزن وكل 
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  ثم يمر ليلنا الكئيب )6(

  ويشرق النهار باعثا من الممات

  .جذور فرحنا الحبيب

في حركتها الجدلية المولدة، لكن الشاعر واصل مواجهته للظاهرة 
فتبين له بعد آخر، لعله النقلة بين ما هو حزن، وما هو اكتئاب، حين يعجز 
األول أن يبعث، أن يولد، أن يفجر، فال، يعود حزنا، أو هو حزن لم يألفه، 

أن يكون هو حزننا الذي يحركنا،  - معنا - ال يعترف به، وكأنه يرفض
  :ا، أو مستوردا، أو مجهضا، أو عنينافلعله الحزن المفروض علينا شائع

وبنظرة متأنية فاحصة لجدل الشاعر مع لفظ الحزن وهو يعايش 
الظاهرة المحتمل أن يحتويها، نجد أنه نجح بدرجة مناسبة في أن يعيد 
تخليق التراكيب اللغوية المتضفرة، والمتآنية، والمتناقضة، والمتعاقبة، 

ركن إلى مضمون سابق ساكن، أو والمتباينة، بأمانة مغامرة دون أن ي
  .يحبس نفسه في إيحاءات مصطلح ساكن، أو معجم خامل، وهذا هو الشعر

وقد يكون مناسبا أن أعرض لمحة من خبرة خاصة حين هاج بي 
الشعر في مواجهة ما يلقيه مرضاي في وعيى وخاصة حين يرفضون، 

بي وأرفض معهم، أن تختزل خبراتهم إلى مصطلح تشخيصي عاجز، هاج 
  :الشعر فرحت أصف الحزن من خاللهم قائال

  يتحفز حزن أبلج

حزن أرحب من دائرة األشياء المنثورة األشياء العاصية النافرة 
  الهيجي

  حزن أقوى من ثورة تشكيل الكلمات  
  حزن يصرخ بكما  
  يشرق ألما  
  حزن يستوعب أبناء الحيرة  
  يجمع أطراف الفكرة  
  يوقد نار األحرف واألفعال  
  حزن يحنو، يدمى، يلهب، يصرخ،  
  .يحيى روحا ميتة ضجرة  
  ).الريح واألحزان: من قصيدة للكاتب لم تنشر(

وأكتفي بهذا القدر، ألني قصدت إلى عرض مثال متواضع لعله يبين 
كيف يقوم الشعر بثورته على التهديد بسجن المشاعر والظواهر األشمل 

فالبد من اإلشارة إلى ما تحداني ولألمانة ( -داخل المصطلح العلمي الشائع
في اتجاه معاكس وأنا أراجع لفظ الحزن في التنزيل الحكيم مما ال مجال 

  .لتفصيله هنا

وقد يكون مفيد آ بنفس الدرجة، أو أكثر أو أقل، أن نسافر إلى بعض 
في ) النفسية(مترادفات ما هو حزن، نستلهم منها أبعاد الظواهر اإلنسانية 

تحمل مسئولية فحصها كما هي، وكما توحي به، ال كما أصولها، لعلنا ن
نستورد شبيهاتها، بما تطمسنا فيه، وال أجد متسعا في هذا المقام الستطراد 
مطول، لذلك فسأكتفي باإلشارة إلى لفظ قريب وهام يبدو أنه شغل الشعراء 
األقدم، كما شغل لفظ الحزن، الشعراء األحدث، وفي نفس الوقت، فقد 

كله وحركته ما يستلزم اإلشارة إليه هنا كمثال توضيحي وجدت في ش
     "همة"وما هو " هم"، بادئا بالعالقة بين ما هو "الهم"مساعد، أال وهو لفظ 

هم باألمر ولم "فالهم لغة ينتمي أساسا إلى العزم على القيام بأمر ما  
 إذا ، لكنني لم أرتح لالستسالم هكذا لشرط أنه لم يفعله، اللهم إال"يفعله 

ذلك أني حين عايشت اللفظ من  -"لم يفعله بعد"أي أنه " بعد"أضفنا لفظ 
الممارسة الذاتية والمهنية واإلبداعية، رجحت أن ثمة عالقة خليقة بالعناية 

 ، والهم بمعنى الشدة )على(ما بين الهم بمعنى الحزن، والهم بمعنى العزم 

نجحد أن هذا ) عارالوصية األولى على وجودنا المست(  اإلنجليزية 
اللفظ إنما يفيد أساسا معنى الحزن في أسطع صوره، ومعنى الهبوط في 

والهمود، وحتى في  gloominess، ومعنى العتامة )إلى أدنى(شكله العياني 
االستعمال االقتصادي االجتماعي هو يشير إلى ركود السوق والسوق 

ا اللفظ والبطالة، وليس هذا مجال التطرق إلى تفصيل تاريخ هذ
باإلنجليزية، أو عالقته ببعض مترادفاته أو مواكباته من ألفاظ أخرى مثل 

Dejection أو  Boredom    أو Grief  فكل هذا قد ينحرف بنا إلى استطراد
مسهب يخرج عن هدف هذه الدراسة، لكنني رجعت إلى اللفظ اإلنجليزي 

ها إلى لغتنا ألنه مصدر اإلغارة الزاحفة إلى لغتنا العلمية أوال، ومن
اليومية، حتى كاد يصبح هذا اللفظ األجنبي بأصوله وحدوده هو الوصف 
المقرر الذي يحدد حركة مشاعرنا، كل هذا ونحن مستسلمون لوهم دقة 

  .المصطلح العلمي وإلحاح المالحقة اإلعالمية

لكن المقاومة الواعية ضد هذه اإلغارة المنظمة من خالل حالة الشعر 
ولية المواجهة العنيدة للحفاظ على لغتنا بتحريكها من التي تتحمل مسئ

أصولها الغنية إلى وعودها المترامية، وأقول حالة الشعر مستعيرا تعبير 
صالح عبد الصبور حتى ال يقتصر األمر على قرض الشعر، ثم أستشهد، 

  ".أغنية إلى اهللا"به شاعرا في مواجهة ما هو حزن في قصيدته 

  نحزني غريب األبوي )1(

  ألنه تكون ابن لحظة مفاجئة

  أراه فجأة إذ يمتد وسط ضحكتي

فهو يبدأ بأن يكتشف في الحزن على ذلك الحضور المفاجئ، الذي ال 
ينفي تراكما سابقا صامتا، وهو أيضا في هذا المقطع يعارض ذلك 
االستقطاب المعجمي الذي يضع الحزن والفرح على أقصى طرفين 

حزنه ممتدا وسط ضحكته، ثم يروح  متباعدين متضادين، فهو يكتشف
  ).أو استورده(ال كما فرض علية ) يعيش(يصنف الحزن كما عاشه، 

  لقد بلوت الحزن حتى يزحم الهواء )2(

  بالدخان

  فيوقظ الحنين

، وإلى درجة "يوقظ " فعل  - رغم تحفظي في نقد سابق  - ويهمني هنا
ى الحفز والبعث، ، لما في ذلك من إشارة إلى قدرة الحزن عل"الحنين"أقل 

وكل ذلك يتنافى مع ما يشيع عن الحزن  -ثم إلى ارتباطه بالعالقة باآلخر
من إعاقة وهبوط هامد، وهو يفتح ) بعد زحف االكتئاب المصطلحي عليه(

  .وعينا لحركته المتحدية األقوى

  ثم بلوت الحزن حين يتلوى كأفعوان فيعصر الفؤاد ثم يخنقه )3(

  وبعد لحظة اإلسار يعتقه

هذه  - من واقع لغتنا العربية -وهنا يجدر بنا أن نستعيد ما إليه لنؤكد
في إغارته المتمكنة ) هذا الحزن(القدرة الطاغية التي يتمتع بها الحزن 

  .على حركية المشاعر

ثم بلوت الحزن حينما يفيض جدوال من اللهيب ومن جوف هذه  )4(
  :ايشوق الجديد نورا بعث)... جدوال(النار المتدفقة 

  يتجمع في إشراقة الغد )5(

، في زمن يمضى، دون مواجهته؟ " الكئيب"ثم ألول مرة يستعمل لفظ 
، وكأنه قد التقط ما في لفظ الكآبة من فراغ "ممات"وفيما يتعلق بما هو

ساكن، بالمقابلة بما استشعره في الحزن من حركة باعثة، حتى أنى 
حزن، فدبت الحياة في رجحت أن جذور هذا الفرج لم يروها إال نهر ال

 . الكآبة الممات
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في حركتها  -حتى بحضورها المعجمي المحدود -أن هذه اللغة -3
في تحديد التوجه نحو ما ) وليس األخير(الموحية، هي المصدر األول 

  .دراسته من ظاهرات -ويمكن -ينبغي

المتجدد منه هو  أن الجدل بين هذا المصدر األول، وبين الموقف -4
  .المجال األصيل لتحريك اللغة وتوليدها، وهو الشعر

إذن، فإن ما يسمى بالعلوم اإلنسانية، والنفسية خاصة، ينبغي أن  -5
غيرها، " سلوك"تستلهم مادتها من لسان أهلها، ال أن تستوردها ابتداء من 

ت كما ينبغي أن تستلهم منهجها من جدل الشعر، ال أن تنقله من قياسا
  .يمكن أن تؤصل وتضيف، ال أن تختزل وتعيق: الظاهر، وبهذا فقط

ينبغي أن  -بالمعنى الحديث الضيق  -إن تقدسينا لما هو علم -6
يراجع تماما حتى ال يصير النشاط المعرفي حكرا على فئة بذاتها، تمارس 
من خالله الوصاية على وجودنا ومشاعرنا، مع عجزها عن اإلحاطة بأقل 

مستورد (ا هو نحن، بسبب انغالقها الساكن في مصطلحات جامدة القليل مم
  .بما يفصلها حتما عن الظاهرة األصل) أغلبها

لكل ذلك، فإن اللغة العربية بوجه خاص، يمكن أن تؤخذ باعتبارها  -7
من أثرى مصادر معرفة أبعاد مسيرتنا أن تحتل مركزها المحوري في أي 

إمكانية بعثنا، وبالتالي تصبح البدايات محاولة للتعرف على حركية نمونا و 
هي أكبر إلزاما مفروض على ضمائرنا ) ال مجرد الترجمة إليها(منها 

وعلينا أن نتوقع إذا أحسنا استلهامها أن تقف في . ومحرك لفعل معرفتنا
في حوار حضاري يعود على الجميع  -بما تمثله -مواجهة اللغات األخرى

كان لإلنسان أن يواصل مسيرته من واقع  بالتكامل المحتمل والحتمي إن
  .إيجابيات بكل لسان

والبدء منها أن نواجه  -هكذا -وقد يترتب على إحياء حركية اللغة
  :تحديات رائعة مضيئة مثل

أن الفلسفة، التي كادت أن تختزل إلى علم كالمي تجريدي منفصل  -1
ها نشاط عن االلتحام بالمسيرة اليومية وجدل الوعي، يمكن أن يدب في

معرفي وجودي حقيقي، لتعود مغامرة كيانية، تقوم بها ذات استوعبت أكثر 
من ذاتها، فتستطيع أن تتجاوز مجرد إعادة ترتيب التجريد المعطى 
والساكن والتسوياتي، إلى إعادة تخليق التركيب المعرفي الغائر، وتحريك 

تعبيرا عن  الكل الجدلي في صياغة جديدة متولدة ومولدة، فتعود الفلسفة
يقوم بها األمي والبدائي (العمق اللغوي الوجودي في حركته الدؤوبة 

  ).والمثقف على حد سواء

يمكن أن يتحرك من جديد، ) تفسير القرآن الكريم(وعلم التفسير  -2
بعد أن حبسته األلفاظ الساكنة، والروايات المنتهية في ما كاد أن يجعل 

ما هي، قد نبكى عليها أو نفرح بها ألفاظه الموحية مجرد أطالل تزار ك
واقفين أو جالسين، مع أنها كيانات حية البد وأن تتحرك مع الزمن في كل 
اتجاه يمكن أن تعد به، فتتجاوز نفسها إلى ما يتخلق منها، وبهذا وحده نفهم 

ونرفض حتما وصاية " أقرأ القرآن كأنه أنزل عليك"النصيحة أنه 
ي محاولتها الحتواء النص القرآني الحيوي، المصطلحات العلمية العاجزة ف

تحت زعم تفسير علمي، أو ترويج عصري، األمر الذي لم يقع فيه الرواة 
  .فحسب، بل الثقات من اللغويين والمفسرين كذلك) والمتعالمين(من العلماء 

، أن تعيد ترتيب اهتماماتها )النفسية خاصة(وعلى العلوم اإلنسانية 
الخبرة المباشرة، واللغة األم، : من واقعين أساسيينبحيث تكون منطلقاتها 

بمسيرة المعرفة الموازية من كل حدب  -ال قبله -ثم تستعين بعد ذلك
  .ومنهج -وصوب، وبكل لغة أخرى

بما ( - بأوسع معانيه - أما الشعر، فهو التحدي الدائم بطبعه، وهو -4
بدعة في هو خليق مسيرتنا الم) هو شعر كما ورد في أول هذه الدراسة

 .جدله مع حركية اللغة لتحتوى خبراتنا في مرونة متجددة بال انقطاع

بما يحمل معاني الجدية والصعوبة والقوة جميعا، المهمات من األمور ( 
وكل هذا يقربنا أكثر فاكثر من المعاني اإليجابية التي  -)الشدائد

إنما  )لفظا الحزن والهم(فكالهما " الحزن"استوحيناها من حركية لفظ 
.. يؤكدان كيف أن الظاهرة التي تشملهما أو تجمعهما أو يحومان حولها

كيانيا، من المواجهة إلى األلم إلى العزم إلى /الخ، هي ظاهرة تتحرك لغويا
كما (الشدة بما يشمل الخشونة والصالبة، وكل ذلك يناقض معنى الكآبة 

  .لغة ومصطلحا) قدمنا

عربي كمثال لمحارب صوفي فحل،  وأجده مناسبا هنا أن أعرج إلى ابن
لم يحبسه عجز الكالم المتاح عن محاولة وصف خبرته الفيضانية المنطلقة، 
فراح يبتدع لغته المتجاوزة بكل إصرار ومغامرة، وأجد في هذا االستشهاد ما 
قد يوضح بعض ما ذهبت إليه في أول هذه الدراسة حين أشرت إلى أزمة 

من ألفاظ، اللهم إال  - بأمانة وإحاطة - يحملها المتصوف حين ال يجد لخبرته ما
قوة : فالهمة عند ابن عربي. من خالل مثل هذه المغامرات الشعرية الخطرة

تحمل "وأنها " إنها تتوجه كطاقة بحركة عشقية: "وطاقة فحركة، وفيها يقول
" إرادة"و" همة"وكأن ثمة عالقة جدلية بين  - "تترقى فيترقى: صاحبها

، "إرادة"، إلى همة "تنبه"ابن عربي مراتب الهمة من همة  الوصول، فيناقش
النفس إذا (، فيتدرج بذلك مع يقظة الوعي إلى تعاظم القدرة "حقيقة"إلى همة 

جمع الهمم بصفاء (إلى التكامل مع الالمتناهي ) تجمعت أثرت في أجرام العالم
ن عربي ، وأكتفي بهذا المدخل الذي أوضحت من خالله كيف حاول اب)اإللهام

أن يطوعه لوصف درجات وعيه ألقول إنه نفس اللفظ الذي يشير إلى ما هو 
حزن، مما يتواكب مع الوعي بآالم مواجهة الواقع بحجمه الموضوعي، وقد 
تصبح الصورة أكثر اقترابا فوضوحا إذا استشهدنا بموقف بعض الشعراء 

  :بالمعنى الذي رجح عندنا" هم"القدامى مما هو

  :يقول ذو الرمة

  وكنت إذا ما الهم ضاف قريته

  مواكبة ينضو الرعان ذميلها

فالهم هنا يأتي ضيفا، فيكرمه الشاعر ويحسن وفادته، إذ يواكبه صبرا 
وتقبال وتحديا واثقا من أن السير الحثيث، وحمية الحركة، خليقان بأن 
ينضوا عنه الحزن، وهذا الموقف الواعي هو أرقى بكل قياس مما أصاب 

يجة لإلغارة االكتئابية المستوردة، والتي جعلت الهم جسما مشاعرنا نت
  .ورفضا: غريبا ونشازا منفرا ينبغي التخلص منه أو إخفاؤه، نفورا

أما امرؤ القيس، فهو يلتقي بالهم، أو بأنواع الهموم، في اختيار 
على بأنواع " سدوله -كموج البحر -وجودي مواجه حين يرخى الليل

وهاج بي الشوق "تلقى الهموم يهيجها الشوق روادعا ، وهو ي"الهموم ليبتلى
  ".الهموم الروادع

وأكتفي بهذا القدر مرجحا أن همة ابن عربي في ترقيها المتصاعد، 
ليست بعيدة عن هم ذي الرمة الضيف المواكب، أو عن هموم امرؤ القيس 
المختبرة والروادع، وهذا ما أردت به أن أنبه على أن البداية من لغتنا 

هي السبيل  -وليس من المصطلح المجلوب إلينا - غائرة في كيانناال
  الصحيح للتعرف على حقيقة مشاعرنا وطبيعة وجودنا وحركية وجداننا

  وبعد

فأعتقد أنه يحق لي بعد عرض هذه األمثلة أن أحدد ما ذهبت إليه في 
بداية هذه الدراسة في صورة ترجيحات غالبة، البد وأن تحتاج إلى مزيد 

  :بحث وإعادة النظر، ومنهامن ال

  .أن الظاهرة أسبق من لفظها -1

أن لسان كل أمة هو تاريخها الحيوي المتراكم في عمق وجودها  -2
اآلني، ولغتها بالتالي هي منطلق معارفها في مجال ما هو ظاهرة بشرية 

 ".وجدانية/معرفية"
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 ��?�)0Sت ا�H0ا�� �� ،�U5� @� ���D ر=>� �Lوأ� �L�ّ� ���5ت�Zا yBه ،_�H�و
 &Bت، و�<=ر آ�Pرا=c*( ا=ور��ت واSورو��D ا  �vU_ 0|�(ات 	9ل c*( ا��Sث وا

 ^nآ@ و وB5& د$R ا4(ورة إ+ اB ،�L$���9 و-(و9?�6واCU(ات -�#� ��Q _Lل ا
IKSا ��D)�� ID��0 ا?�#�ت ا�D)H7 و ا�r�o>7ت (ا��?����� وا:(���6).ا?�#�ت ا. 

 �� آ9ن هyB اS*@ة �H(ف ا*M5-�ت  IG#5� ،ت�r�o>7ا yBه ��)H� _s رة أ*(ى�mإ
5=اول أ	���� 	�6 ا�6P|7ت و0(اآ� ا=را�Pت وأ	���� أ*(ى 	�6 ا��� ا����G ا

،��Yآ�دSط ا�PوSا � ��#H567.����،  ا ����6 آ��):ا=ول ا7��ر��D ذات ا��� ا
_s�!)� � �x5#=وH� /�=�#C(�8\ ا ������Zوا. 

|�6Pت ا�LU0 ،��D)H 0(آ� هBا و� �®�:9L� Iد �9	�= ا�r�o>7ت $�> �= ا7(اآ� وا7
� -ا���NJ ا�0ا8I ������طD)Hا7#�?� ا7���D)، وK=ور 98اX�0 و��H0_ آ�U67= اo¯ ا

��Uن، إm(اف  /�H0_ ا�r�o>7ت اU:��6 0/ 0(آ� ا=را�Pت اU:��6   ا97	=، X�Dا){
 �0MH��09� $/ �m?� اH�9م اا�!�����أ[0 =,0 ا�H7ا �6:U��D)H ، ا�H7_ ا
��6:Uآ�#�  4�110,000_ 	9اI?m <�$CD  T 8(ص 0=�0 ا�0آ�ر -�ل ا��آ� إm(اف )ا

 ��6�):� ا�Z?����� وا 1�D��� �0و �D)$ [�o>0و. 

، وأ	���� أآG( 0/ 0(ادف أ_^� ا"?2�<�ت ا"����و� آI اS	9ال 	�وR ا$5#�د 
H�! �¬ ��)H5�#<o�] 	�6 �=او�F وذ& 	t �5_ ا� 

 Rb2 ا�Yaع *�E ����'^�آ#� 	�وQا � cظ وا"?2�<�ت ا����Cا e b7ا�^�د ا"TBا -
�� ا7|:�ت ا57=او �!)� �F =أ� d أ98ل � t	. 

� اC(ح $�> 	�6 أ��� اo>7�] وا���� إ+  @>�5� أو ا�{Zا ���#$ &Bآ �ورو$
1	)m � �n�:5Pا�. 

 �o>7أ�0 $/ �(��� ا ��D��7ت ا�r�o>7ا �L0�0أ RHnأ²=�ً� وو �ً���)� R��³ت -�= ر�r
� ا��� ا:(���6 وا�Z����� و���HD �s�:�)Hرات وا�rn و5f<(ة �F. 

 )�9o5� ��D�8 �L- ،��W�xو ��Ho8 �#Wدا R6� ��)H5إ�mرة أ*@ة، ه� أن $#��� ا
� ����o هyB ا7 ���#H<�r�oت، -A	���� �=ث ا�ر���ك � واM* /0 I�=H5ل ا7#�ر�P ا

m(ح ا�r�o>7ت ا  ��Uل 0/ 0(اآ� ا�9rث $�> و�1 ا���H5Pل ´� ��<� o>7�D�] اH7(ب 
��ro6$(ف �MG#-Meta Analysis  �L��)H آ�#�  .وا�#9ض أ	���� أ*(ى -�(!� 	(-��-ا

�r5�، HD I��w=ي و 0/ ا"!� ا�(-�� P�6�� 0/ اM¶ِD��7ُت D=ءا 0/، *��� اH! I��w ،I�
¸H7أ�1 ا8(ب إ+ ا )Lv� يB� اW�0 ورا I��w أ*@ا. 

�F I�=H� ت أو�r�o>#� �-�nح أو إ){ I?D �	)� &B. 
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@�ز�����������������������א���ط������������������������א��
	����������������������א����������������������� @
 

 Sense différence Test/Test de  ا�V/�ر 	%��ل ا8�V2ف
signification de différence 
 �W�>	9ل ا*��5ر إ	ص ����5 Mj5P¹?ِّ/ 0/ ا#®�

� ا�#9$�تoP950 \D ف ا��7سM5*ا�.  

Psychological Test/Test psychologique    $Y�X ر�/�Vا 
�� ���i [#6ر�� �jmAD Vjmص c*(�/ �<9ص c

ا*��5ر اBآ�ء،  :��K�*.IG0 إ�����6
 MMPI-2ا*��5ر 16PFا*��5ر

MMPI-2 Test/ Test MMPI-2 / Q�	 ر�/�Vا�!�Y� 2  
���Pأ �#W�8  » ��>jC� I	0/ $=ة 0(ا

�H0�� ��96"�<#�#1 0/ }(ف�U�0" �H�oا
����G�<� 45�567#/ هyB ا��W#� .ا

 �L��$ �D��Z9ع اn97ا <�$ ����6ؤ
إ�n-� إ+  ."� أ$(ف"أو  "*�rK" ،"Ao]"ب

 X���  اX����7 اZآ���U?�� اH=�=ة ا
95� ،��>jCي هBا آ#�� �v0 ��5fه( ا

 /0 /?� ���H:� X����0 <�$ ا�*��5ر
 ��:�?Dف و)CD اد)-Sا �D0=ى إ�� �-)H0

��=�. 

Thematic Apperception Test / T.A.T :�ع���0 اR�! ر�/�Vا 
 �{��P9ع ا*��5ر إn97ا _L:� ا*��5ر

9Kرة ���40 $�>  20�jC<�� �5_ $(ض 
 I?D �o��)0 �>8 ي $��1 أن �6(دBاr5#7ُ¼/ ا

 .9Kرة

��&8Vا!��&��  أConventional Morality/Moralité conventionnelle  
�9o5ر 'آ9�@غ'	�6  ����G، ه� ا7(	�� ا

�8M*S0^ .ا �L�D�o� �6	 ل�H-Sا <�$ _?r®�
 .ا�9ا$= ا��5#�$�� وا�9ا�\

  �*%�� Post-Conventional Morality/ Moralité أ8V&�� ا!��&�� 
post-conventionnelle 

�9o5ر 'آ9�@غ'	�6  �G�G، ه� ا7(	�� ا
�8M*Sس �0  .ا�Pل $�> أ�H-Sا <�$ _?��5_ ا

�<�¾ ا�Hم و$U= ا��458ء $�>  �6�Wه9 ر
  .أ�Pس ا��7دئ ا  « ا*��5ره� ذا���

 Pre-Conventional Morality/Moralité pré  أ8V&�� ا!��&�� &/���
conventionnelle 

 �6	'�، إ�x ا7(	�� اSو+ �9o5ر '@غآ9
�8M*Sب .ا��H�®r?_ $�> ا�H-Sل ��Uu �6 ا

 .أو ا�<9ل $�> اA-�?7ة

Conditioning/Conditionnement �اط heا 
-P�6�� $#���ت–P�9ك P @.A� Rw �65?0@ورة 

ا�897 �5��>  �9ا�jm IHuX:� 1<� �0 اBي 
 �6DS ��6 وا�7د��:Uإ�mرة �:X اÀ.�ر ا

1��U�.  � ��Dإ�� ���)oD اط)mZم ا=j56®�
ا"��D، اH5��_ و�HD ���H0 ا�on(ا�Dت 

 .اU:��6 آ9�Aاع ا(ه�ب

Meta- Cognition/Métacognition  إدراك 	� ورا.$ 
$9� HD#����1 اBه��U اBا��� وا�=رة ا

�L�- _?r5 .$�> ا

 O���Q*أدر-O*�  Adrenaline/Adrénalineآ�
-9ق -�®:(¼ز 0/ }(ف ا�=د ا?v(��ه(90ن 
���?1 دور إ$=اد ا�6_ 97ا��L 	��ت -ا
�Wر�{. ¯>$ I8�� 9وه. 

 ا��� 
 

Amphetamine/Amphétamine   O�	����	s  
 �F  Q#9$� ا8��H@ ا���o اU:��6 ا

�I#H ه9H:0. yBل ���CU ا��Lز اH<¯ ا7(آ�ي
�H5 ا8��H@ $�> ز��دة ا��V���� ،�v ا

 .و8= �|دي إ+ اÁ:�ض ا9زن

 Systematic Desensitization / Désensibilisation ا���wY إزا��
systématique  

}(��� $P ���M�9آ�� ���H7 I#H56�ُ أ�9اع 
� 	� ا�9Dن $�>  <���6 ��5�ا(ه�ب ا

����� اG7@ة �r� .ا�P"*�ء 	�H5� �#U(ض 
6�65I 0/ ا���ت واH5(ض ا5=ر�� BFا ا

ا�7��� �®#¹?/ 0/ إ�oDل ا��� ا�5U7 0/ }(ف 
��Dه�) .اSداة ا

Toleration /Tolérance  ا'���ل 
ا�on(ار �U5ول �($� زاW=ة �=ر��� j7=ر 

�9K9ل إ+ �:X ا9H:7ل. 

Dreams/Rêves   أ'8م
9K.  ��6Uر وM�Âت w=ث أ.�Uء ا9Uم�D

_����6�، ا:U�#I�r ا-)ª يBج $/ ا
$9�  -0(ا��8 اBات�(�D ا95اD IK\ ا

�ر�_ ا�H=ام �L���H0  -و1U�0�40 .واMو$
 .ه� ذات د��ت -إذ|ا�vه(ة 

Aptitude Test/Test d'aptitudes �%ادات  �J2ر ا�/�Vا 
 .i=ى 8=رة اVjC اH#��� را*�5، ا*��5

 /0 /?ِ¼Y ����P97ادات ا=H5Pا*��5ر ا�،MG0
� أي 	 |�U5=ود 5Y�& اVjC اH5P=ادات ا

<��P97ا _�ّH5 .n ����P90(ور�� 

Projective Test/Test projectif   $L��Jر إ�/�Vا 
G0 1@ات M* مÄ=�ُُ� ��>jC�9ع 0/ ا*��5ر ا
���40 إ+ ا9n97ع و�®1U0 ��o 98ل �0 �(ى أو 

	�6 ا�W�>*S\  .�0 �:?( -�1 أ.�Uء �C0ه=�1
����r5�، I#H�P اVjC ذوي ا��uه�ت ا

 <�$ 15�>jm ط��Pآ�= $�> إA5�D
15D9ا*��5ر .أ� ��{��PZا�*��5رات ا )Lmأ

 .و ا*��5ر �:L_ ا9n97ع'رو�mخ'

Collective Test/Test collectif  ا�V/�ر <��"$   
 R8و � 1آI ا*��5ر 94Å _#>0ع $=ة أ-(اد 

 .�50ا0/

  Intelligence Test / Test d’intelligence   ا�V/�ر ا�@آ�ء
 _�ّH� _���5ا*��5ر اH5P=ادات 0 �0�$<#_ 

\H0 Vjm. ل�#H5P9ن ا�W�>*Sا I4:�" ا*��5ر
��UهB "ا*��5ر اBآ�ء"D=ل  "ا�H5P=ادات ا

 .1�S � ��9= ا�:�ق 	9ل }���H اBآ�ء

Efficiency Test/Test de rendement  ا�V/�ر ا���دود*� 
وا   ا*��5ر 0<#_ ���5_ ا�L7رات ا7?��65

�C@ إ+ Y �0?/ أن ��=10 اVjC أ.�Uء 
ا����r50ت ا����H0 أG0��  .ا�*��5ر

  .�*��5رات ا7(دود��

Rorschach's Test / Test de Rorschach 'خ�hر'رو�/�Vا 
1 أن ��9ل M* VjC� �H5\ $�> ا{��Pا*��5ر إ

 ��Aو�I هBا ا�*��5ر .���ط 0=اد �010ذا �(ى 
�)v� <�$ �?�)���>jC� �6:U .� اI��r5 ا
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  ��<�ع '�Jا Free Recall/Rappel libre 
 _�H5� اB5Pآ�ر � �5_ ا$��5ر أو��9 ا�	 Iآ

�FM*.  /0 �rW� 9عn90 _�H5� ،MG030   �#�آ
و� ا�=، $��1 أن �B5آ( أآ% $=د .د-�H وا	=ة

��"� .�´?/ 0/ ا?�#�ت دون ا$��5ر 

 Projection / Projection  إ��Jط
�� د-�$�� ��5�> � إ*:�ء دا-^ Æ=L0د $% c

/�)*À�D 1>*- )*Àآ� �:��6 $�> ا)	 I��. 
ا�=-�$�ت، أ-?�ر، ر���ت � Y?/ ا�$"اف ¬� 

Çا ،/�)*È�0?�����0ت  �j56=م ا:(د .
)*Àإ+ ا �L��U� ����* �P�Pا �0 .د-�ع أBه

6� ا��PZط�6#�1 اI��r5 ا:Uإ�x وا	=ة .
 I	0(ا BU0 ة)n���U�M$�:� /0 �@ اvU7#�، ا
 <�$ ��Sا I#H�  9� اSو+ �9o5ر ا:oا

M	5#�ء �L��0إد.  ��H��{ ا�� �?9ن=�� ا
 ��6:� �Dا)onط ا��PZور��، �<�] ا)n t	 أو
$�K <�$ ���U� �0=U	�I?m Rw 1 ه��Bن 

0�، أ�9اع ره�ب  ���H0 أ�v$�{):0 و �@ة. 

  $��J8��اط ا�h2ا Classic Conditioning/Conditionnement 
classique 

ا�ر���}� اBي �(�?� $�>  0/ اH5ّ�_�9ع 
��Hّ�_ أن 	=.� �� �0 )*c �.=	.  ل�G7ا �

� ل?�PM?، �H5�_ آ�� أن 9Kت '�D-�9ف'ا
I�6� T�5  .ا�(س É=�5D ^�5®�P ا�Hoم�Dو

6� �0=U$ 1D�HوH� �UU?Y(�� .#^ ا�(س
 �Dرا X�PA5آ [�)K I?CD �?�PM?ا�m(اط ا
 I4:D ��{ا)mإ �D��5Pوا �1�U0 \D اm(ا}
 @� 1�U0و �اÉ=�5 ا57?(ر 1�U7 اm(ا}

 . اm(ا}� �®�5U داW#� ا�D��5P �@ إm(ا}��

�اط 	�<#hإ  Pre-recorded Conditioning/ Conditionnement différé  
�  إ�(اء j560=م?�PM?0/ }(ف اmZ(اط ا

 @� 1�U7ا I�8 �� ��=É ا1�U7 اmZ(ا} IG#5�
�إ�n-� أن ا1�U7 اmZ(ا}� ���>  .اmZ(ا}

� .	�n(ا }��7 آ�ن ا1�U7 �@ اmZ(ا}� 	�n(ا
، ��(ع ا�(س '�D-�9ف'�G0ل M�Pن �Hب آ�� 

.9ا�� É=�� I�8 ا�Hoم و�5_ إ��ع ا�(س 
 .9�9دا}��7 آ�ن ا�Hoم 0

�اط ا���"# hإ Operant Conditioning/Conditionnement opérant 
 /0 _�H5� �H�#�5I?m 0/ أm?�ل اH5ّ�_ ا
 ^�55P �L.=�  1 اVjC أن ا��D��5P اM*

���H� 0/ }(ف.  �?�PM?� ا�G7ل ا
، �W�{ _�H5( ا�#�م أن اU�?P' <�$ )�U@'ل

�ء 0/ اm <�$ I>� 1 أن�Am /0 مزر�Ho. 

 Mood Disorder/ Trouble de l'humeur ا:��اب ا��oاج 
 ا�H��� ا57#��ةQ#9$� 0/ ا�on(ا�Dت 

أه_ اon(ا�Dت ا�7اج ه� .�M5*�Dت ا�7اج
 �W�U. اب)on8<> وا�Sا �D��ا�on(اب ا�آ5

�o� .ا

 Bipolar Disorder/Trouble bipolaire ا:��اب �QU.$ ا���, 
� 0/ ا�آ5��ب اon(اب �#�اج �#50�� �
 .�L��Â 	���ت 0/ ا9Fس

q��	 اب� Anxiety Disorder/Trouble anxieux ا:�
!�� ا�C7آI اU:��6 ا57#��ة 6D�9آ��ت �@ 

���j5:�� ا �:�?50. MG0: ��6� .ا(ه�ب ا

 ��D�� Cognition/Cognitivisme إدراآ��  –	
Êدراك ��#�H .ا=را�P ا

Reflex / Réflexe �#-ار!��س   / D ردة  
����8 �0%0 �$9�  -�@ �C�-_�H5®0ط 	(آ{ @�

�6	 @G0 0/ }(ف ��oU�. �ا�ر�?��Pت �56=$
 ��o5� � ،ت��>H$#�09 $=دا �=ودا 0/ ا

T�5 ه� �H�)P �=ا�D9ر��?�9= و? .�=*I ا
MG0:آ��) .ار�?�س ا

$.���Rآ $Y�X س��ار! Psycho-electric Reflex/Réflexe psycho 
galvanique 

 IH- آ(دة �W�D)L��5ر آ���@ ��0و�0 ا��= 
�:{�$ ��CU5� ه9 .H��oهBا اI$�:5 ا

6�  .����5 ��ا�= اH(ق:U�I#H56 ا�ر�?�س ا
� آ�PAس ��Lز ��8س آ�C ا?BبW�D)L?   .ا

��L�h ���C�Jا Conditional Response/Réponse conditionnelle 

� اM�P ،ن  ،�?�PM?، ا�س.آI �0 هË�H5®0 9_ا
M�P��إذن �:�$I اBات 0^ و�9د  �C(}�� ه

�{)m @G0. ^#6� �0=U$ ��ب آ�HM�P،MG0ن 
��{)m �D��5P9ت �(س، اK. 

 ��L�h ��A ���C�Jا  Non Conditional Response/Réponse 
inconditionnelle 

�Bات  �H��{ I$�:� 9ه ،�?�PM?� اmZ(اط ا
)m @� @G0 ^0�{. I�6� ��?MG0، آ9ن ا

 ��99�D I$�:� م�HoU$ 1D�H= رؤ�� ا
�H��{. ���� �ا��D��5Pت �@ اC(}�� ه

 ��P�?ار� �oCأ�–IH- ردات-. 

 Fetch/Repêchage ا��J^�ر
H#��� ا�B5Pآ�ر  �G�GHD= -ا7(	�� ا

/��j5� ا�4r5Pر - ا"��0 وا IG#5�  ا
H��09ت D /0 �Ì9:� �09�H0\ آ�-� ا7

� اBاآ(ة �$9n97ا. 

�ار*� ا� $ء ��JاPermanence Object/Permanence de l'objet 
 _ِ�H� �9L:0م � �v(�� ا9o5ر اZدراآ

'1����D' I:o1 �56#( و$� ا �H�� يB، ا
6�5P�D#(ار �9ا�= ا��mSء D(�_ $=م � .و�9ده� ا

Introspection ذا!$ !���-ا�J/��ن /Introspection 
�o�5Pن درا�U7�$ �P ا=ا*�� وP�9آ����U ا�

  .اBا���، ا��n�7 أو ا��n(ة

 �U���)آB ،�K�Åا �U6�P�	S I>:0 �Kو
�U:{و+  .و$9اSا ���)oآ��R هyB ا

 � \���6:UاH567#�� 0/ }(ف اH�#�ء ا
)C$ ^P�5�Mj5Pص ��W�5 ذات  ..ا�(ن ا

0<=ا��8 0/ ا�H7رف ا<�درة $/ هBا 
�Zإ+ �?��� 0(ا�8 ا X:U(اء، �H#= $�_ ا

 VjC���H7 )*c اH7��09ت ا  ا�5P<�ه� ا
 I��C5�$/ �:16، وذ& 9Í /�9?� I�Sذج 

�Pا7=رو ^�n9ا#� �6:U  .ا

��ب ذاآ�وي��Jا Span memory/ Empan mnésique   
اH=د اK�U$ /0 <>8S( اH7��09ت ا  0Z�D?�ن 

@>�� اBاآ(ة ا �LHn.ة ا7=ىو ��	�6ن �Ê
\D 9إ+  5ذاآ(وي �"اوح )K�U$.  ر=�� �P957ا

 .$K�U( 0/  اH7��09ت 7ب
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@�ز�����������������������א���ط������������������������א��
	����������������������א����������������������� @
 

9را.��D آ�ء �5_ �:6@ه�B .H0=�ت ا
T�5 -�ن �D5_ �:6@ه�  25و� �W�7ا �

�����9HاI0 ا�D.  

�Xأ Ego / Moi / 
�6:UاS*(��ن -� وا	=ة 0/ ا���Uت اMGث ا

<�$Sا ��S9 واFا ��-  ��>jCا  �?9ن ا
�6:U�9o5ر BU0 ا�U6 اSو+ .	�6 اI��r5 ا

���rة $U=�0 �=رك اI:o أن $��1 ا$��5ر 
1H-دوا ���r5  .ا9ا8^ 

�m�H0 رب�uت و�P�6	�8 0/ إMo5?9ن ا��.  �ه
� �:X اR89، 0?�ن ا��9F اjC<��، 0(ا��8 

0^ اÀ*( وا97ا�D �L\  ت�، ا8MHا6�9ك
ا9ا8^ ا�Åر��، ا�9ا$= ا����$�#5 

��HDرة  .وا��8M*S وا(���ت اMوا$��
 1�9�  أ*(ى، ا��S ه� ا���U اU:��6 ا
 9Fا�$��5ر ا�=-�$�ت ا \HD ةB*c ��>jCا

<�$Sا ��S���5= ا7:(وض 0/ ا .وا

Super Ego / Surmoi   أ�X أ"�] / 
��U�ت اU:��6 ا7?��9 �Bات 	�6 إ	=ى ا

�6:Uوا��S ��  9، اv�F(�� اI��r5 ا
�G  .ا7?��9ن اS*(��ن�G�9o5ر � ا�U6 ا

 ^�C5� ا �P�Pأ IG#5د و�):0/ 	��ة ا
��_ وا��7دئ ا��8M*S ا7:(و�n 0/ }(ف �D

& ا��S اH��� و-�  .ا�DÀء وا�#5^B9 آ#U�
�y���5  �8$=ة ا��اء وا��Hب اBي

I:o�D*5<�ر، ا��S اH��� ه� ا4#@ .ا
Vjm I5�?1 آY يB .ا:(دي ا

Extraversion / Extraversion  ا���Xح / 
*���K اVjC اBي �1�5 إ+ ا���ة 

�و���ID ��  .ا��5#�$�� واd�H ا�Åر�
� .اjC<�� هyB ا��9oاء اBا�

Deviation/Déviance اف��Xا 
��5#�$��، ا=�P ،��U�9ك *�رج ا�9ا$= ا

��P��6Vª ا�a(اف }(��� ا5:?@ ...ا
�8M*Sوا ��= .وا�H~ *�رج إ}�ر ا�#�$� ا

وD ��H5� =8:(د أو Q#9$�، �?9ن �5fرة أو 
�nأو  .0:(و ����P IH- إ� أ�1 ���6 ردة

$=وا��� 0/ }(ف ا�#�$� ا  �wول إ�0 
 .ا8Z<�ء، اo�6(ة أو اZد�0ج 0(ة أ*(ى

�ة وه��� -اMX%اع   �D- �*ز Illusion / Illusion 
 Î{�* _���� +إ _�"�ُ  �1�9C اZ	�P�6ت ا

�6	 �-�	 )Lv7.  �P�Pه9 أ ©��c ¸Hi*(، ا
� اZ	�P�6ت H0 V�� 1��P��09ت ���Lز  Ao*

�6� آ�6� ا���r-� ا _��6 .�5_ ا6:5@ ا
Rr آ�-� �P9�F وا�����9= أ�9اع 0/ ا�

S��6ا�ا��© ا�<(ي، ا��©  :mG0 ،I?�ل ا
�H#6 .ا�P9�F وا��©�� اD ��):5\ .ا

 Pulsion /Pulsion   ا�D%Xع
��6:U�H(ف ا�6_  .د-�H }��8 0/ ا�6_ إ+ ا

 ���� �r�0 ت���	 ��o�  إ.�رات دا*��� ا
)�95� 0/ ا�	 �LH0.  �6	'=و�)-' Iآ ،

ا7<=ر، :�ا��=-�$�ت �F أرC0 ^W��{ �HD"آ
و	�6 اI��r5  .ا=-�H، اF=ف واSداة

6�، �L=ف ا�=-�ع ا97ت إ+ ا8Z<�ء :Uا
 .ا�Bري ��95(ات ا��D �o��)7=-�$�ت ا���ة

 Maniaco-Depressive Disorder/Trouble ا:��اب ه�J$ ا��RXري 
Maniaque- dépressif 

� 7(ا	I اZ.�رة وا�آ5��بn)0 �8�H�.  9سFا
� ا�o ا ��UهB� 0/ اZ.�رة ا�	 ،�6:U

وا�=��� 0^ ا��C5ء ا�7اج وا���5ط �@ 
�H��{. رة�.Zت ا���ا�U5وب ا0�7/ 

��9Uن ا=وري  �$�0 I?m ب��وا�آ5
�:ا#67>D��� اآ5P9ذه�ن ه. 

�يR& $Jا�Jاب و� Obsessive-compulsive Disorder ا:�
/Trouble obsessionnel-compulsif  

� �P9D ��#50وس أو أ-?�ر اon(اب 8��
��)L8.  _P�D �4وف أ�)H0 اب)onا ا�Bه

�P9اP96� ا:U .اH<�ب ا

 $X%� Physical Dependency /Dépendance physique ا"���د 
�CU0 ر��Hو�®"�_ هBا  .��5ج ا�H5P#�ل ا57?(ر 

 @� ���=��vDه(ة ا�	5#�ل وQ#9$� 0/ اS$(اض ا
 �D9�)7ما�o: - ��U50عا– أ.�Uء ا

$Y�X ا"���د Psychological Dependency/ Dépendance 
psychologique 

�CU0 ر��H�H5��  .��5ج ا�ML5Pك ا57?(ر 
_�ّH5ّ�X ا:(د .اw ���� )0S=ث $/ }(�� ا

ا���� �ML5Pك f=ر ر�_ $=م 9LÌر أي $�رض 
�:�oم.  VjCا�=-�$�ت ��HK اr5?_ �=-^ ا

اML5Pك اj7=ر �r<9ل $�>  ا�$��5دي �H7ودة
 �Uuو ،�W�C5أو ا�� @G7ئ أو ا=L79ل  اH:7ا

� اV�U-ا:�oم�	. 

Blind Double /Double- aveugle  	oدوج-  أ"�]
 � 1M* يB�9ع 0/ ا%و�9آ9ل ا�5(�¯ ا

^�n= 0/ ا97ا	ف أي وا)H�  �	��أو ا
�r�هBا اA5آ�= 0/ أ�I   .ا�5(�¯ أه=اف ا

�Uu "9ل روز��5لH:0"  effet Rosenthal 
 ..9H:0ل روز��5ل :ا�v( 	(ف ا�7_)

 Depression / Dépression -اآ
	�ب    ا��RXر
� داW#� 0/ ا��ن اH#�� وا�xZك�	. V��

� $#�� أو 	=اد:{�$0=K ،�  ��4�:��6، ا
� �U�H0 وا7(ض آI هyB ا���ت �	 /$ =ا957

�آG@ ا���C5ر .�ب8= ��9د إ+ اZ	�6س ��Dآ5
�P \Dآ�Uت ا=ول ا<L� ،��$�U_ ا�6Uء 

و�(ا-� ا�آ5��ب .0(�\ أآG( 0/ ا(��ل
 I0�C��H ا�D ع��oا�� ،���أ$(اض ا

95	= و	�LU0 ):0 � ��#5، اZ	�6س ا��د �D
� $=م  .� ا�=رة $�> ا"آ�� واÁ:�ض�	 �و

 .ا���H7 8= ��9د إ+ P�9آ��ت ا��r5ر��

��sع�Dد � Defense Mechanism/ Mécanisme de défense 
�6:U�@ وا$��  �، إP"ا����	�6 اI��r5 ا

 1���H� يB��j5 ا��� ا ��S�0 ن }(ف ا=j560
 ..ا�o56� � �0=U$ VjC^ ا�H5@ $/ دا-^

��ت د-�ع �LU0 ا?�R، ا��PZط، c و��9= $=ة
��$�:5 .ا5%�(، اI�9r5 و ا5?�9/ ا

X��	@آ�ءإ�ر*� ا�! �� Inheritance Intelligence/Héritabilité de 
l'intelligence    

 �$9#Q I*دا ���ء ��@ات H0=�ت اBآ�ء 
9را.��D )6:�ُ  MG0، إ0?���� �9ر��  .وا

 �W�7�D 0/ ��@ات  75� ا�H� �W�7 أن  75ب
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 �*�Xرا�� �Q> Paranoia/Paranoïaن ا2ر!��ب  - 
 /$ ��ه��Bن �Aو��� ��� �<9را *�}

دون إ�Mف ذه� ،ا��را���9 �%ز .ا9ا8^
 ،��oU0 )Lv0 ذي،T�=5Pب ا�o* �oP9اD �K9>*
 /0 �?�m /0 أ�1 0?9ن �i ����B1 هU?

ه��Bن ا��Lonد وا	= 0/ اG0S��  .اSوه�م
ا9U$�� إذ �v/ ا7<�ب 1D أ�Vjm ��rn 1 أو 

)� �#vU0)C1 ا =�. I��(ى � أدÏ وا�H8 د
9Pء ا��U، و��5ح هBا ا9HCر 	���1 إ+ 	= 
ار�?�ب أ-�Hل �(��� I>� =8 إ+ ا�=-�$�ت 

����8.  � I*=� ل أ*(ى�?mك أ��4 أ�Uوه
ه��Bن ا�@ة، اvH#�، :*��� هBا ا�on(اب

��P=� .اÇ...ا�9ة، ا

��/I� Neuro-linguistic Programmation/PNL ا�/�	�C ا����*� ا�
(Programmation Neurolinguistique ) 

�Y=�« إ	=اث ���: ��U��9K @ر�� اBه��U ا
 �UP 19$�� ه��U0/  1975ا��<�ل ا

@ و�9ن ��ر�=�('}(ف=��D رد�C5ر�'  �
وه=-�L ���@ ا<9ر  .ا���9ت اr57=ة

� ا���ة  )Gد أ�0ن أآ��Z �Y=�اBه��U ا
5s_ أآ�U�M$�:5D )G .� ا�7=عو6w\ أداء�

�U9آ����P IK0/ أ )Gأآ. ،Ð��ا��_ ا
 �W�5<( 0/ }(ااÉ9U5،  �(و�� ا=�0غ، ا

��U�5 .هyB ا

��YQ> ودة�� Frigidity/Frigidité 
��6U�8 ا�MH� ا�5P#�5ع � ا�r5Pا.  �HD �

ا�8MHت ا��HD I>�� ،��6U ا�6Uء إ+ در�� 
،�6U5#�5ع ا�P��6 ا�U� ردات�D /xإ. 

أ	���� �?9ن هyB ا%ودة ��9P X� ،�0اء  
�H5#�وأ	����  .ا���ب ا�5م �(��� أو 

8= ��9= ا(��� $U= ا7=ا$��ت -�#� ���� 
ا��6 �?9ن $��94 أ	����، .$U= اZد*�ل

 .وأ	���� أ*(ى ���u $/ ��ا$�ت �:��6

���&� إدراآ��   Cognitive Card/Carte cognitive 
 �، �H5�	�6 ا�W�>*S\ اU:���6\ اZدراآ�\

 �L�U�� �0د�� ����اI�G#5D )0S ذه� 
=�H0 _�ّH� ى= �)H7ز ا�Lا�. 

���غ  Puberty/Puberté 
 <�$ �L�- 9ن ا7(اه� �8درا?�  ا7(	�� ا

 .ا�5اوج

  �*��Q� Structuralism/Structuralisme 
و��م '0=ر�P -?(�� ُأR6P 0/ }(ف 

$�_  وا  آ��R 0/ وراء (1920-1832)'-�9=ت
�#�Hآ�ن  راW=و ا�9Uv� ��9�Uن .اX:U ا

 �o�6�أن  $�> $�_ اX:U درا�P اK�UH( ا
IG0: ت�P�6	Zي  ا)C�ا  �?9ن اI�H ا

 .وذ& 9Dا�oP ا��o�5Pن

 ا��
ء
 
 #	d! Meditation /Méditation 

 �$9� 0/ ا=H0 ���D /0 /?� ��U�9غ 	�
 .9Dا�oP ´�ر�HD �P ا5#�ر�/ وا9�oس

 O�Dور%Xأ Endorphins / Endorphines 
� $#���M8�� �$9#Qت $<��� دا*��   _?r5ا

dSا �.  ���>HاÁ:�ض إ-(از هyB اM8�Uت ا
�#� ا  ��� -�oم Sت ا�P�6	Z8= �:6( ا

 .f=ر اF@و�/

���د ا���Yن Xا– ��� Aphasia/Aphasie 
� ا�=�� ���� $/ أn(ار � ا=�0غ اon(اب. 

��ل�Xا  Emotion / Émotion 
 �L�-ا)� ����P أو ��Dا�� ��:{�$ ��	

��9� و إدراآ9�6- ��CU�. 

��ل أو�$ �Xا Primary Emotion /Émotion primaire 
��K9 ا��:��Hت �xAD أو�� $U=�0 �?9ن 
9�90دة BU0 ا�9دة، آ���9 و�=دة 

��U��. ���)�09 و�#$ ��ا��:��Hت اSو
 �Lو� @�H5DG0 ص�*I:9فÅا ،�	): .�، ا�4ا

��ل �X�Uي �Xا Secondary Emotion /Émotion secondaire 
��9��G ��& ا��:��Hت �D ت��H:ا�� �K9�

�-��G�D ).A5�  � .ا  « ��L#�H وا
 )0Sا ��H5� ،^89اا�@ة،  :G0 )$�CiIا

  .ا�$�5از وا���ء

 !5�M "��$-ا8YXب "��$
  ���� أرو�8 ا��4ء �K9 ا I#H56� رة��$

 @Åا \D ���#5VjC �@ �8در $�> ا ��6:Uا
)Cوه?Bا -Ñن اVjC ا7<�ب ¬Bا  .وا

�:IH اBي ار�?�1 ���B0 %5H� � اب)onا�. 

$�V8ب دا�Xا Introversion  / Introversion  / 
ا�1 واBي ��ول *���K اVjC ا9oU7ي $�> ذ

/�)*Àا �Uu.  ID��� yBه ��>jC�� ا
 .ا��:�5ح

Extinction ا���Xء /Extinction   
 �0=U$ �D��5P98ة ا� V���� 9ه �?�PM?� اmZ(اط ا

� .�?� $/ ر�D اG7@ اmZ(ا}� G7�D@ �@ اmZ(ا}

Eros  إ*�وس /Eros 
�����9�اI#H5P -(و�= ه�Fc. yB ا�� ا

�K9 �v:�= اr5:��  اّ9�  ��$� ا���ة ا
�6Uا�. yBة ه��� -	�6 -(و�= داW#�-و��$� ا

  libido 'ا����=و'به� ا  وراء �0 �#6> 

 ا��
ء
   

 ��C����Jرا��  Parapsychology/Parapsychologie  "�0 ا�w�Q ا���ورا.$-
��C0�F��6 ا:Uo>0�]  .درا�P ا9vاه( ا

 ���7Sا d�H '�96ار�0آX د'أ	=.1 ا
�UP1889.  X:U�UP �W�0 =HD، �=رس $�_ ا

� *<�K9 أر�HD أ�9اع 0/ ا9vاه( Wا�7ورا
��6:U، ا�j5}(، ا��5P<�ر:9Ìاه(ا67#�ة -ا

9HCا��67 وA� �r�0.@ اI�H $�>  را
أ	���� �=رس أ*<�9�W هBا ا�HD _�H .ا�7دة

ا9vاه( آ�Å(وج *�رج ا�6�Sم ذآ(��ت ا���ة 
��D�6« ا�$"اف ر��� ¬Bا ا�*5<�ص  =و8.ا

ا7ُ=رس � ���H0ت أورو��D $(��� آ#��ل �� 
�9��8� 0/ }(ف أآ�د��Y اH�9م  �#�$

 �UP ��?�)0S1969ا. 
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6� �UDء:Uوا�9م ��9= $=د آ�@ 0/  .ا��Lز ا
?I وا	=ة  ��6:Uا7=ارس اr5����� ا

�L>W�>*.  

YQ> ل��!  $-��J�Q> �/" Transsexualism/Transsexualisme   
 �� اVjC اBي 1 ا���oع أ�1 909د �	

XU9$�� ا�U AoÅ9ل.ا�6_ اr57ا،MG0  �6Uا�
99ن  .اBآ( �X �:16 ا0(أةr57ا =#H�

 ���90)Fت ا��MHا�9�6Uن أ	���� إ+ ا
6�  ا9r5ل .وا�(ا	�� I�9r5 أ��6ده_Uا�

 /$ ��5f ���� هyB ا 1�S �6Uوذ ا�BCا
 /0 XUء ر����1 0^ ا��nإر VjCاS*@ة ه=ف ا

 .�:X ا9Uع

���X  #*��! Transfert/Transfert  - 
�� $Mج اI��r5 اBا� �v¼	M0 ه(ة�Ì.  �وه

��6� �0دة :UI�0 ا�9Dن ��Âذ اI�Ò ا
��:{�H� ا9ا8^، هyB اM$�:5ت .�:�$1�M ا

0 ��:{�H�L�9 إ+ أ�jmص F /�)*c_ أ��� � ا
 .	��ة ا�9Dن

�L�M! Telepathy/Télépathie 
� �|آ= .إر�Pل ا9Åا}(Wا�7ورا X:U$�_ ا

�(آ�ت أو �D ،مM0?�ن ا��<�ل دون آZ�D 1ا�
?/ اH�9م ا9n97$�� ا�mZ�D.   I8رات
�$�U58ص �|آ=ون 0(وره_ .ا�jmSا �HD

5Uc ،�D)�5*(ون �5#(�9ن وا�D �W�
� �?9ن �F 0<=ا��8? ��W9اC$. ،ID��7�D

=ى  ���®M	Ð هBا ا9Uع 0/ ا��<�ل ��
_W95اوأ	���� ��6U 8=رات 8(اءة اS-?�ر .ا

��F5_ ..إ+ 90اه� إ� d �0غ= ا

� اSوراش �r�71 آ���، �0زال ا-�C?5Pا. 

 O*oM! Stocking/Stockage 
Bآ�ر ا�5Pا7(	�� اP /0 ����G@ورة $#��� 

HD= ��0"�  ا �09�H0 ^nو � <��5�  ا
/0� .ذاآ(ة *Mل 0=ة �U�H0 0/ ا

� Free Association/ Association libre !%ا"$ '
-�6:U� اI��r5 ا �6�W9م رL:0.  ��U��

 �L�#H5Pوف  '-(و�='ا�j7ت وا���)�آ�C5ف ا
y�n)7 ��$واMو�(�?� $�> د$9ة ا7(�� .ا
 ���)oD @�H5�� إ+ �A� �0 Iآ /$ ��W����

اBه/ دون ر�D�8 $�> اS-?�ر، $�> ا(ؤى 
� �L_  .آ�#�، 9Kرة، ذآ(ى، أ	Mم:وا��:��Hت

  .إن LÌ(ت هyB اS-?�ر }����H أو ����40
 /0 �#�v7ا�9ا�� ا �HD ء�و�=ا$� اS-?�ر �4

��6:U  .ا

 Coaching/Coaching !%ر*,
�D9HK ،1ت آI وا	= �U0 �9ا�1 � ر	�� 	��� 

 :5D �o��)0�@ات v5U0(ة أو �@ v5U0(ة
� ا�Ì9:�، }(د 0/ اM{ ،I#Hق،  ��8)�

$�> *Mف اMHج، � .���$= $/ اI#H، ا���5ل
 /$ /?��� ا5=ر�� $/ ا���H7ة اU:��6، و
� �=�=ة وإ$�دة �	 � _?r5�:L_، ا ����ا

���A ا��7و�ت ���� إ+ ا5=ر��  .ا95ازن
9��ت 7�67 _L�#w <�$ �Lو���H0 �6$=ة

 �=�=ة

  

 �*�/! Attribution /Attribution 
�:{�H� 	�6 اvU(�� ا0�H7��� ا�7دو�� 

@�U�Pو @C��C�H5� ،�  )0Sا�� ���#HD 
�0 ���أو  (�%�( *�ر��.إدراآ�� $/ �:6@ 

�>jm(�6�9آ��ت وأ-?�ر اVjC  �%�( دا*�
/�)*Àذا�1 أو ا. 

!�Q!س� Thanatos /Thanatos 
o>0�] ا�Fc.  10=j5P ا97ت $U= ا���9ن

�K9 �(��ة ا97ت ا   '��P#�9= -(و�='
9= ا�9ا-� اH=وا���� 

 wX�C! Homeostasis/Homéostasie اo!2ان  
�� دا*��� �D <�$ �v-�r#���وع ا�6_ 

�5�@ات  ��6U�D �5D�. 

�� ا�Åر������ ا. �Lا ا�Bه ،MG0 ز
ا���ا�� Y?/ 0/ ا�v-�Ò $�> در�� 	(ارة 

�����(ارة ا �0�F@ات ا�5 .�560(ة D(�_ ا
 _5� ~oH�HD ا�9ا-� ا��P�PS آ��9ع وا

� .0(اL5�8#� 0/ }(ف ا��Lز ا���ا�

 $YQ> %*%�! Sexual Characterization/Caractérisation sexuelle 
� .��-� Q#9$� ا6�9آ��ت واVW�>Å ا  w=ده

(���F و��6ءه� �0. 

 $.���! OY�! Spontaneous Relief/ Soulagement spontanée 
� ا<��r  ا  و-���Ìه(ة ��6r5� �F/ ا

 ��6:U��6U آ�@ة 0/ اon��D \D�>7(ا�Dت ا
�L0 I*=� دون &�D*5<�ر، �?9ن I0�$  .وذ

 /0 \H0 ة $=د=m V���5ا�0/ آ�-�� 
��6:U .ا�C7آI ا

o���!-���Dدا Motivation /Motivation   
ذه��U �=-^ اBات  P�6�� $#���ت(P@ورة

�L5��D �& .و .�5<(ف Bآ ��:r5�H� �U(�� ا
و .��� ا��CU5 اBي ��5U $/ إ��mع 	���

��9= آG@ 0/ ا�9ا-�، ه=ف �L4HD إ��mع 	��� .
���99�D IG0: ~oH�C�ُ^  ى، أ*(ا�9ع، ا

�K9� �#U�D  اIG0: X-�U5 	���ت ا���$�#5
 .عا�Mon	�  �G0:ل أ*(ى Z�Dدراآ��

 o���! Cognitive Motivation/Motivation cognitive إدراآ$ 
 /?�X ه=-1 إ��mع 	��� �6=�� و �-�	

�L5��D �-)H0ف و�C?5P� اتB .S�D	(ى د-^ ا

$Y�X #���! Psycho- Analysis/Psychanalyse 
�6:U .� ا9ا$�� واMوا$��ا�C?5Pف ا���ة ا

 '��P#�9= -(و�=v�'y(�� 	9ل اjC<�� }9ره� 
 �U9آ����P /0 @0<=ر ��ء آ� �F ��-و  وا

� 0/ $#���ت �@ وا$���A�. 

� �v(�� ا   D�9ر -(و�=n�7ن ا)�� D=ا�� ا
�:f  ء�� ^n�* �6:U-�:9ر-���L� ،�F �Hز�� ا

� .?��U���9	�� �<� ا�=-�$���U وr�ُ:( 0-اMو$
�$9� واMو$� ا�Uا$�ت D\ ا�n ،� '=و�)-' 

 @6:5� ��D�8 @� ��6:U$=دا 0/ ا�on(ا�Dت ا
 yBه I	 /0 /?Y ا$�ت�U}���، وإ�LÌر هyB ا

6� اX¹P|7  .ا�on(ا�Dت:Uوه?Bا و®= اI��r5 ا
� ا?�I0 وا�( 8=ر ا0Z?�نL:C، $�> ا�=�� ا

�#5Pعا� Sآ(��ت، اB	Mم، ا5=ا$� ا�( إ+ ا
¤-?�ر وا<9ر ا  8= �?/ اI�Ò 0/ إ$�دة  
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@��������א���ط������������������������א��
	����������������������א������������������������ز��������������� @
 

  Introspection/Introspection ا�J/��ن -���� ذا��
 �U9آ����Pو �ا��o�5Pن درا�U7�$ �P ا=ا*�

  .اBا���، ا��n�7 أو ا��n(ة

 �U���)آB ،�K�Åا �U6�P�	S I>:0 �Kو
U:{و+  .�و$9اSا ���)oآ��R هyB ا

 � \���6:UاH567#�� 0/ }(ف اH�#�ء ا
)C$ ^P�5�Mj5Pص ��W�5 ذات  ..ا�(ن ا

0<=ا��8 0/ ا�H7رف ا<�درة $/ هBا 
�H#= $�_ اX:U إ+ �?��� 0(ا�8  .ا�Z(اء

 VjC���H7 )*c اH7��09ت ا  ا��65Pه� ا
�C5��I $/ �:16، وذ& 9Í /�9?� I�Sذج 

�Pا7=رو ^�n9ا#� �6:U  .ا

,� �	 ����! Divergence Thinking/Pensée divergente   
I?C7 9ل $=�=ة�	رة $�> إ��د =��H5��  .ا

D /0\ ا����5دات .ا0S( أDZ�D �P�P=اع
 @?:5ا�L�97 �*��5رات اBآ�ء أX��� � �x ا

X?H� � T�5 آ�v0 Iه( اBآ�ء�Dو �HC57ا. 

�o*o إ!$Lا�h Conditional Reinforcing/Renforcement conditionnel 
���H5 ا9��Gي�D �4وف أ�)H0.  )0Sا ��H5�

G0 I?D@ �?�65 ا�=رة $�> ����9 اBات 
Tأو ���H5D ���)� �0=U$.  ،�U��H#5Q �

�D(�_ أن  .ا�7ل �G0ل ��= ����H5 ا�m(ا}
 1�Ñ- ،1ذا� �1 ��(���  أ�� �#�8  X�

¹#®��� .?/ 0/ ا�<9ل $�> ����Hات أو

�o*o أو�$   ! Primary Reinforcing/Renforcement primaire 
 ���	 ¯�� ��W��#�0دة آ� IآG0 ���99�DI: 

 .ا�7ء، در�� 	(ارة ��P�U0 ا�Hoم،

$��C*إ o*o�!  Positive Reinforcing/Renforcement positif 
6�9ك، « $(K =HD 1n=ور ا �0 ذاإG0@ اBي 

MG0، .ا6�9كهBا ���= 0/ ا	5#�ل 9LÌر 
ا�Hoم، ا�7ل و ا��U ا7=ر���H� IG� ��Pا 

��D9$\ .إ��U0^ ا���H5 اIGY ¯�6 أ	= ا
�?�PM?����H5 	�6 98ا�\ ا�m(اط ا \P�PSا. 

$/�J o*o�! Negative Reinforcing/Renforcement négatif   
=HD 1$�� » ي إذاB9LÌر ا6�9ك،  G0@، ا

MG0، �5_ .���= 0/ ا	5#�ل 9LÌر ا6�9ك
� � ��Uع �=H0 V:8 �آ�D)L أر�I آ�� ��9= 
 _�H5� ،$�> زر ��4�D ء إ��D)L?1U0 ا
 �?ا?�� 6D($� ا4�� $�> هBا ا�ر 

�،  .��U�5 آ�D)L أر��1Dا��� ���H50^ ا
����H5 	�6 98ا�\  \P�PS9$\ اUIGY أ	= ا

�ا�m(ا?�PM? .ط ا

$CRQ	 o*o�! Systematic Reinforcing/Renforcement systématique   
I$�: .$Mج �:6� �(�?� $�> ��0دئ اmZ(اط ا

�-��5�> هBا � إ$�oء A-�?0ةDا�� ���H�- 
?P I�9ك 0(�9ب و$=م A-�?0ة ا6�9ك �@ 

ه?Bا �� ^�o56���HD @ .ا7(�9ب أD=ا
:�j57ل أو ا�:{S9آ��ت ا�PMG0 ��Uذه \. 

 0�ِ���Q! Scientist Syndrome/Syndrome du savantذر ا�   
�j560 @�H=م �K9 ا�jmSص ا9��H� /�Bن 0/ 
اj5�� اBه� 0^ إ�LÌر 8=رات *�ر�8 � �Qل 

\H0.MG0:  ،ه�Bا:9Uن، ا��P97>، ا��6ب ا
و �?9ن و8^ هyB اS$(اض 0(�:^ �=ا =ى .اBاآ(ة

/�B .اBات ا��9oاء $�>�9��Hن 0/  ا�jmSص ا

 o�	�! Coding/Codage 
 I�9w � <��5�  ا7(	�� اSو+ H#��� ا�B5Pآ�ر وا

� اBاآ(ة I��65� ID�8 إ+ �<9ر �6	 @G0. 

 �/��&–#�� !  Modeling/Modelage 
�?�PM?mM(اط ا ��U��.. ���H� � IG#5�

¯�)�5� ا��	� اn)�   ا��D��5Pت ا
�®#ّ?/ اP _��H� /0 I�?C5�9آ��ت �@ .-��

�U��?0ÑD ،MG0 د-^ 	�9ان .}����H إ+ 	�9ان
P@ك إ+ ا�:� دا*I 	��� 0/ ا�Uر $% 
����H $=ة P�9آ��ت ��"ب 0/ ا6�9ك 

اI�?C5 أ�I?m �4 0/ اMHج �5H#=  .ا7(�9ب
 ،�v	M7�D _�H5ّMHج  و��K9>* I#H56$�> ا

 .ا��� ا(ه�ب واon(ا�Dت

 �I! Perception /Perceptionر  
 �� إد�0ج اZ	�P�6ت  <��5� ��Uورة ذه@P

d�H:L_ ا �L0ا=j5P��6 وا	أدوات .  I?CD
 Iو�A� ���#Hآ ���5أH� �UU?Y ،�6D(�� ا

��6��#G@ات ا.  

��.$ ��%	�غ�Rآ �*�I! Encephalography 
/Électroencéphalographie (EEG) 

�=�0غ $% وI��6�  ^n ا�CUط �W�D)L?ا
 .ا(أس أ�o8ب $�>

 ����� Learning /Apprentissage 
�6�9ك ���� $/ �uرب  ���6� _Wدا @���

0^ ا�mZرة أن ا5�@ات ا  ��5U $/ .0?(رة
�C79 ا#U94ج آUهBا Â(ج $/ إ}�ر ا

��)H5  .ا

���0 إدراآ$! Cognitive Learning/Apprentissage cognitif    
 \.=	 \D ^�#u /$ ���� @� _�H5�9ع 0/ ا
� �0 ا��u /0 �8Moرب �� _���� /$ /?و
 I���D�P وإ0?����ت آ��U0 ¬=ف w=�= ا

_WM7ا. _�H5هBا ا9Uع 0/ اID��� _�H5ّ ا
�H�#�5 .ا

$���C! 0���! ($Xا� Associative Learning/Apprentissage  (ا&�
associatif 

H5�_ در�K9>* 1P اH�#�ء �9ع 0/ ا
 �Dأو ر \L�U0 �Dر � IG#5� 6�9آ�9ن، وا

�D��5P1 وا�U0. I#C� �oDا"اH5�_ ا
�{)C� وا�ر�?�س ا?�PM?وه9  .اmZ(اط ا

� .��HآX اH5�_ اZدراآ

  0���! Generalization/Généralisation 
� واBي�0=أ � ا�m(اط ?�PM?1 آI  ا �H��
�  � �?�65 ا�L�U7ت ا?�PM?1�C ا1�U7 ا

��{)CMG0، .ا�=رة $�> إ.�رة ا��D��5P ا
اI:o اBي �Hّ�_ ا9Åف 0/ آ�� ا�@ان 8= 

 .�9oر *9-� 0/ آI ا?Mب

P*��!  Compensation/Compensation 
 R9اء آ��P ��H��oP@ورة ��5وز ����U>W ا

�  :�G0ل.�:��6 أو �0د�� �7�Hا�Io ا
�6�Sآ�ن آ#�ل ا @LCم و´IG ا7��0(ات ا

� 0(اه�15 �:�HnBوه ،y  9ة� �ا=�0�U?�ا
 -اH=وا��� ا�����D'أو �0 �6#�1 اÒ��9ن 

9� واLC(ةo� .د-15H إ+ اo5�^ إ+ ا
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@�ز�����������������������א���ط������������������������א��
	����������������������א����������������������� @
 

 À�D*(�/ وا�$"اف ف، M$"اr5=�= ه15�9
�9�D ���9=.$%ه_ اBا��D �?�َ0 �xر إ� �0 ه

 ،�LÌإ��� �� ����:��6، وا  ه� آ�rل ا
�LU�)�9(ه� و�o�.  اB�9( هo� _5� � �0=U$و

�=ر  '	X ا�#�$�'اH7¸ ا��$�#5� أو �D
�، �ACU $�= اV�U أو ا�MH5Pء�? .ا

O	اo�	 w' coïncident Sense/Sens coincident 
�6�� 50#��ة Å�D�� ا�	.  )GآSل ا�?mSا

�Xr ا�57ا0/ ه� �Ìه(ة رؤ��  	=و.�
9انSر�8م ؛اSإ+ ا )vU� �0=U$.MG0: Iآ

9ان .z(اء 5اSر�8م Sه(ة ��ع ا�Ì ؛ أو
MG0: 9ن�ا�9ن ا�� �4(ب آ�9Hد وا

D(�_ أن ا�X ا�57ا0/ .ا(�0دي ��Hف آ��Uي
�M	A� Rw Ð¼.@ اj7=رات ا�P9�L7، �®�=ر أن 

 IK0/ أ �>jm200 ون ه)Lv� �yB ا�vه(ة 
��H��o� ا�� .ا

 Cranium Cramming/ Bourrage de crâne ' � ا�%	�غ
� �I��6 $=د آ�@ 0/  IG#5� ��#��H� ���){

وهyB اo(��� ا    .اH7��09ت � وR8 و���
 R6��� اo��� ا��9�H0ن،�� �L�#H56�
� �xS � �?/ اBاآ(ة ا�9o�� ا7=ى 0/ �ÕH-

 �D�9/ روا?�� )�m?�ت ����oU#�P(ذات د�
��D�P �09ت�H0 ^0. 


ءــــــــــــــــــــــــــا��  
 

#CV  Timidity /Timidité 
 �9:oLv� =8( اon(اب ا6�9ك هBا BU0 ا

ا9�Åل �C& .اSو+ و�95اIK إ+ 0(	�� ا��9غ
16:� ��:�= إ�i 1�����?0(د اÅ(وج $/  ،

�، �v/ آI اvU(ات 50�W�H�1L إ�1o�� 1 ا
 � �D9HK =و� �$U=�0 �?9ن � 0?�ن 09#$

IK95اوإذا �0 �:�8_ و15��H0 _5� d .ا
 ،��Pرا=�� ��H� =8 ا���ة ا�H:D

��UL7ا��5#�$�� وا ،��:{�Hآ#� 8=  .ا
�=	9� ��-�9د أ	���� إ+ ا�*��5ء �$- 

 I�L65�� اj7=رات وا?9rل {�H� 0|�7 أو
�M<�ل 0^ �$�UoKا� /�)*Àا. 

�*�X�U ��YQ> x.�IV Secondary Sexual Characteristic/ 
Caractéristiques sexuelles secondaires 

IG0 ا7(اه�� =U$ )Lv� ��=6� VW�>*:  وز)D
 .اU$ /�=LU= ا��Uت و9LÌر ا�U$ ��r= اBآ9ر

$�Vب دا��V Inner Dialog Dialogue intérieur 
�ل ذات �<:1 أ*<�1�AD y9�W و�P�� ا�<

ه=ف ا�6D. ���)o}� *�د$� ?/ 1�98 ���رة
�jC<��ت  �K):�Bات وإ$�oء ا I4-أ �-)H0

��$):�9Lvر وأ*B  ا9KSات ا �UU?6�  ا
�#�?-UH=�0 ��#^ اjC<��ت ا:($��  .ا

� ��ا$�ت دا*���  ��6� ،�U�*ا=D  ا
�7|0)�HK ذ 8(ار�Âا �D9HK(  � X�r�ُو

��B، اS	�X�P ا57?(رة آ�D 9رHC�
 .اH<���، ا��4 وا9Åف

 �V Fear/ Peurف
�o��n ��:{�$ ��	. )oÅأو ا =�=L5	��ت ا

 ،��$9� ��:{�$ ��	 � �UH4� ��=�ا
���9 ا�ر�uف، �<�� :�(ا-�M$�:� �Lت -9�6

�ة-!�'�% ا����س   *��	 Standardization/Standardisation 
�c 9رo� ،��ت ُ�#?/ =ى �UDء ا*��5ر �:6

 [�r>وط إدارة و�)m م�v5ن ا��#n /0
M*��5ر"��5U $/ هBا .ا�*��5ر I���\  "د

 .I�>:5D آ�:�� إدارة و�<�r] ا�*��5ر

�
ءـــــــــــــــــــــــــــا� 
 

U Test Fidelity/ Fidélité d'un test/�ت ا�V/�ر     
/0� .8=رة ا*��5ر �:6� $�> إ$�oء ��W�5 �560(ة � ا

/\!y� Fixation /Fixation 
��K�* ��@ '	�6 اvU(�� اr5����� اU:��6، ه

��9P'  @� ���5 ��اع� ��A�  �jC<�� وا
�6Uا� �6:U� $U= 0(	�� ا9o5ر اَ�H0. 

a�/\! Inhibition /Inhibition 
X�	 ��6:U	<�ر �@ .أو إ�Hnف ا�Ì9:� ا

 ^0 T�H:ا�� ��CU5� d|0 ��ا*��5ري و��
 .ان اI$�:5 أو ا��7درة-�=

 �� Interference /Interférence ��ا
 �$9� �Qل ا )Lv� �09�Hi )0Sا ��H5�

 .و�8درة $�> إز$�ج $#��� اP"��ع اH7��09ت
�w ،MG0ول �Bآ( ر8_ ه��:&، ?/ ر8_ ه��� 

�r5=ث $/  .زو�5& ه9 اBي �4( إ+ اBه/
T�	 ��C� I*�0..�=ا=U$ 09�H7ا I*ت �5=ا�

�D�P �#�H57ُا�=�=ة ا7(اد 0^ اH7��09ت ا 
�Hر� I*و$/ �=ا ،�L#�H�  �0=U$ _�ّH� V���

��D�6 .اH7��09ت ا�=�=ة ذآ(��ت اH7��09ت ا

 � !
"#$ �%&"� Hypnosis /Hypnose 
 �� إ��ء �K$=ة �ÑD [#6د*�ل 9wل �	

�$9o5$/ ..اS	�X�P، اBاآ(ة و اI#H ا
?Y ء��Zا ��){ ��	 � �/ وn^ اVjC ا57��

�HD  .أ8(ب إ+ ا9Uم 	�� 4Â^ ر��15 �#9Uم
 É9U5ا�(ا	\ وأ}��ء ا�UPSن �H56#�9ن ا

)�=j5� .آAداة 

  �ءــــــــــــــــــــــــــــا��
 

 �h #/' Spinal Cord/Moelle épinièreآ$ 
 ���ء 0/ ا��Lز اH<¯ ا7(آ�ي 950ا�= 

I#H� ي)�:$�> إ�<�ل اH7��09ت  اH#9د ا
ا=�0غ واH7��09ت ا�(آ�� إ+  ا���6 إ+

�I*=5 ا��I ا9Cآ� أ��4 � $#���ت  .اM4Hت
 .ردة ا:IH- ا�ر�?�س

 0RD Intuition /Intuition !���.$ -'%س
اآ�65ب H0��09 �=�=ة دون ا��9ء إ+ }(ق 
ا��5رب وا�o*Sء و?/ S�D	(ى إD(از $�8Mت 

�r� ��P�P9لأ.  ��M�H-X?$ <�H ا�Z(اء ا
 I?C#�6:5@ 	=ث أو إ��د 	�9ل  XP|� يBا
 <�$ ��U� � �P=��UDء $�> ا5:?@، ا:L_ ا

��$9n90 ت��oH0.  س=r� �6�Wر VW�>* ثM.
��،.���U$ 1= اآ�C5-1 و98ة :هW��:}�1HD ا

  .��C0 <�$ 1#�#HآI أ*(ى

 w' Social Sense/Sens social ا<���"$ 
d�H�K9 	���  'أد@'اj5P(ج ا @�H5هBا ا

 ،/�)*À�D ر���طM �	 /Wآ� I? دا*��� 
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��J�' ة� Sensory Memory/Mémoire sensorielle ذاآ
� 0/ 250	9اB�)Tآ( �=د و8<@ �=اSء 0/ ا��

����G� ا9اK ^8#�م . �09�H7	���P )ا �ه
� ه=-1 �<:�P�	 ت�L�U70/ ا IW�Fد ا=H� ا

�UP9ا	�5ح u  و	=ه� اH7��09ت إT  .ا���6 ا
 .�G@ ا���5ه9r5� �Uل إ+ اBاآ(ة ا�<@ة ا7=ى

�����X���J ة�Semantic Memory/Mémoire sémantique ذاآ   
$9� اBاآ(ة ا ى	=إ�)*Sه(ة، ا�vاآ(ة  ىBه� ا

��9��G .9نا  H0 _s��09ت s �0�$_ ا? ا

��Q�: ة�Implicit Memory/Mémoire implicite ذاآ   
H0(و-� أ�Rw �4 اP_ اBاآ(ة �@ 

���)>5�Bآ( ا�L7رات ا���6، ا�(آ��  �إx.ا
هBا ا9Uع 0/ اBاآ(ة ��درا .أو اZدراآ��

��6Uن�D 8= .�0 �<�ب�:MG0، ا7(�� ا
 <6U� � /? 1�Bاآ(ة 6U� =8> أ��ء أ}:�

� .آ�� �r5=ث ��U#4�r5=ث $/ اBاآ(ة ا
  .ID��0���)>5 اBاآ(ة ا

 Explicit Memory/Mémoire explicite ذاآ�ة ��ه�ة  
إ�1  ._ اBاآ(ة ا5<(���، ا�H0(و-� أ��4

��>jCإ�1 �9ع اBاآ(ة  .�Bآ( اS	=اث ا
��6Uن�D ي �<�بB�Bآ( $9Uا�1،اP_ .ا

 ��G0اق أ)H�U�=0 و�د�1 أو  اK�$ _P#� ا
H0 _s �xS��09ت  �vه(ة0/ اBاآ(ة ا

\H0 Vjm �L#�H�.  اآ(ةB�r5=ث $/ ا
� ID��0 اBاآ(ة ا��U#4 ا�vه(ة. 

 Long dated Memory/ Mémoire à long terme ذاآ�ة �L*�� ا��%ى  
 =8Ð:w  � R6�  $=دا آ�@ا 0/ اH7��09ت ا

�$98= �=وم اBاآ(ة ا�9o�� ا7=ى 0=ة .ا
 .)�P$�ت، 9Lmر، 9UPات(=دة�@ �

�ة ا��%ى  �I& ة� Short dated Memory/ Mémoire à court terme ذاآ
�U�H0 �v� � �$9�H5�� اB�.  )0Sآ( H0��09ت � ا

�=وم .� ا9اBD ^8اآ(ة $#��Â /0 /?� I/ اH7��09ت
اBاآ(ة ا�<@ة ا7=ى �HD �09#$ ا=�W�8 أو إ+ 

�H0 @�� I*9ر �=اLÌ \	ى)*AD �09. 

�  Irregular Memory/Mémoire irrégulière	��Qو� ذاآ�ة   
$9� اBاآ(ة  ى	=إ�)*Sه(ة، ا�vه�  ىا

����o��#�6ا  H0 VÂ��09ت  (اBاآ(ة ا
��>jC .)ا6@ة اBا��� ا  s_ ا���ة ا

���  Realistic Memory/Mémoire constructive ذاآ�ة وا&
6� �U�Hu اآ(ةB� ��K�* �6� اث=	Sآ( اB5

d�H�D �U5-)H0.  =8 [�60 9oP =ه�m ،MG0
 �#U�D �$�U8 I#� �6رق آ�ن�B5آ( أن ا

&Bآ X� )0Sرا�^ إ+  .ا Î{�Åآ( اB5هBا ا
 I#� �6رقآ9ن ا�Cه= �H(ف $#�09 أن ا

 .�U8$� *9-� 0/ اH5(ف $��1

$Xذآ�ء و<%ا Emotional Intelligence/Intelligence émotionnelle   
T�H:و-�6#> أ��4 ذآ�ء ا� ��9ع 0/ $�}:

 1���H:ا� ��nو �-)H0 �اBآ�ء ��5�> 
����6�Z�8ت اMH& اBا��� وآBو� �5_  .ا

��8س هBا ا<�U 0/ اBآ�ء 0/ }(ف 
��?�PM? .(ا*��5رات ا�=رات اBه��U ا

IG0:@�6?- _�MP(.  

 

 ، ��6رع إ���ع ا���، �cم ا�o/ أواH(ق 
� }����H أو 	t ا����D $�> .اH7=ة��وهyB ا

ا$��5ر أ�x ��6$=�� $�> اI$�:5 و�uوز 
)oÅ9ف ��5ج .اÅ�0 �?9ن ا=U$ ،ID��7�D /?

أو 	�� �U0�0 0/ ا���،  -ا:��D9-ا(ه�ب
��n)0 �HD�{ B�U�	 9فÅا B*A�. 

 �الــــــــــــــــــــــا�
 

 �Yة "�آ� Reflect Circuit/ Circuit réfléchissant دا.
 ���)oD �LU�D �#�- �oDا7"ا ���>H�m?� ا��MÅ ا

وهBا �  .�?�LU 0/ ا1��U5 اBا�� ا��57دل
�Bاآ(ة ا�<@ة ا7=ى ¯>H .ا9ا8^ ه9 ا�PSس ا

��Y�Q�اض ا�	�� $I�M ��وا $.�I'e# ا��%�ا ))� )اe)%ار ا��ا
Diagnostic Statistical Mental Disorders/DSM-IV   

 Diagnostique statistique des troubles mentaux/  
 » ��6:U¤0(اض ا ��U>� م�vUD )0Sا ��H5�
 �6:U�y)�9o 0/ }(ف !��H ا�o ا

��?�)0S0/ .ا �rW� <oH�ُ ،�?I 0(ض �:6
 t	 ه(ا�Ì �LU0 أن �?9ن $=د ��  اS$(اض ا

V�jC5 .���o ا

��IM �# ا��د Personality Inventory /Inventaire de personnalité 

 I?m <�$ ��0 ��>jC�9ع 0/ ا*��5ر ا
1�M$�:5D ��)H5 و �D VjCا�5P<�ء �#6] 

� آI اS	9ال y)$�C0. ��>jCأLm( د�IW ا
� .PF-16وMMPI-2 :اH7(و-� ه

��J8/�(دواء وه�$ ( Placebo/ Placebo 
�v/ �0دة أو $Mج �@ -�$I $�> ا7(�� اBي 

X?Hr5� ،�0�$ �:>D=ث $/ 9H:0ل  .ا
'9��PMD'  @�� �0=U$ ���{ ���H0 ID��0 �

� ا7(�	 I$�- @� جM$ �9 آ#� ��0دة أو 
{�H�< جMH� .ا�7دة أو *4^ 

 (الـــــــــــــــــــــا�
 

  (Self concept/Concept de soi	��Rم ا�@ات(ذات
�jC<�� ا�7" ����6�Zا ��)vU	� 0/ 	�6 ا

 d�HQ#9ع اS-?�ر،  �، ه'رو�(ز'}(ف ا
 .اZ	�P�6ت و ا��_ ا  ��o^ -(دا �0

 Ideal Self/Soi idéal ذات 	\����
�jC<�� ا�7"	� 0/  ����6�Zا ��)vU	�6 ا

، ه� Q#9ع v5U� �0( اVjC 0/ 'رو�(ز'}(ف 
�D*5<�ر، ه� �0 �(�� اVjC  .�:16 أن �?9ن

 .�=ر أن �?9نأن �?9ن أو �v/ أ�1 �

|*�Xذا!�� أ �*oآ�	 Egocentrism /Egocentrisme   
� ���){،���6U +ء إ�m Iاتر�^ آBا$��5ر .ا

P�9آ���1، أ	?�c ،10راءy آ#(ا�^ و	�=ة 
���K @��H05<�ر،.و*�D  ��9ا�B���9H ا

��$9n97�D.  ز$�جZة ����6 ،���6 ا)C5U0
È*(�/ و?�LU � �?9ن اon(ا�D �:��6 إ� 

�L�- © .إذا آ�����LU0 ،��H��{ @� R و��0

��X��*ة أ�Iconic Memory/Mémoire iconique  ذاآ   
 I�G#5D ��H5�  �9ع 0/ اBاآ(ة ا���6 ا

إ�x �9$� �0 ذاآ(ة .�=د �#1�U ا�<(ي
 .-�9�9(ا-��
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a�Y� Simple Phobia/Phobie simple ره�ب 
� 0/ أداة، اon(اب 8�� ��M�$ @� 5#�� �9ف

�0 �ا9Åف 0/  :0/ اG0S�� .0/ 	�9ان أو 	�
اD�HG\، ا�7?(و�Dت، ا�0Sآ/ ا7����، 

 .اMvم، ا�H:�)7ت

 Trac/Trac   ره/� 
& ��r50ن r، اm)7ا�=و .ره�� I�8 ا��r50ن

 �LLص ره�� �9ا��jmSى أ����� ا= =9�
\�Uدر�S�5ج ا�ÑD.  �09=ي?I�8 د*9ل ا

 �ا67(ح،اI�8 [m)7 ا��r50ن أو ا7(�� 
y�Cª يBأ����U $(ف �  .ا��v5ر اV�jC5 ا

 ،���	���1 إ	�P�6ت 0|�7 0/ ��6رع د�8ت ا
� اS$(اض  .�:�ف ا��� أو 	t ا���Gن:5Âو

�HD ا�i.  \�G#7(د ا*5:�ء 	�� ا���v5ر
واjC<��ت ا�0�H �|آ=ون أن هyB ا(ه�� 

�K�* �8�oه� أ ���ِo®0 �4�. 

�� Censorship/Censure   ر&�
U?#�ُ �#Wدا ��c�U  <�$ ظ�:�0/ ا

6� $�> �HD  .ا7?���9ت:U�L� ^UYز�� ا
�$9& ��رP´ ر�����U و9ج اBD  ���#$

 �ا(�D�8 ا  ه� �0?����م د-�$� ��Cرك 
R�?هyB اH#��� 8= �5_ ر-�LH  .$#��� ا

	Sا � �K9>* �58|0مM. 

 +ايـــــــــــــــــــــــــا�
 
  Lapsus/Lapsusز�� ��Yن  

 �ا�5P=ال �@ إرادي ?�#�ت $U= ا?�D�5، و
� $r5� �0=U=ث����56=ل ر�#� $�U  .ا

�H8950 @� �#��0 -آ ¸Hi �U�$ر�� $/ و�*- 
 �#6� هBا ز� ،�F�#H5Pا =�)�  ?�#� ا�D

���� �0 �=ث أن اMو$� ���] أ	 .�6ن
�Uأ-?�ر�� ور���� �HD /$ �D�8) .ا


دــــــــــــــــــــــا�, 
  

 ��.���Rـ�ت آ	%(Electro Shock/Électrochocs  
 IKو � IG#5� يB�9� ا9���9ع 0/ اMHج ا
=�0غ 0/ أ�I إ	=اث �D ��:* �W�D)Lر آ���

�$)K جM5*ج   .اMHو�I#H56 هBا ا
MHج 	��ت ا�آ5��ب ا �W�D)L?H#�� ا  ا
 .� �S ���56دو�� �40دات Mآ5��ب


دـــــــــــــــــــــا�. 

 $Y�X �I'  $Y�X a�: - ة%h-    د�R>إStress /Stress   - 
ا:IH اBي ��ر1P $�> اBات أ	=اث �4^ 

)o* � ���=�أو 	�� .را	�U5 اU:��6 وا
� ا�=ا�� « �H(��  .ا*M5ل ����5 $=وان

 �6:U�Bات $�> ا4�� ا ��9آ�9اب -9�6
� 0(ه�� *o@ة أو 0($�� -�:(ز ا�6_ إذن �	

P9� k^ ا9L:7م �I#C آI  .ه(��90ت ���$9
 =�=s ،)o* ^0 �L90ا� /$ �u�� لM5*ا ��	

��HK ���D ،��=D أو �6:�. ��n /$ ث=r5�: 
 ،@P �.د�	�6، -�U0 ،�ا��r50ن، -(اق $�}:

 .ا���4 أو ا5�9ث

 � �	 a�:�	%I�ا %� Post Traumatic Stress/Stress post-traumatique  
1 �"ك 	=.M* ����ل  I�C®0 اب)onا�  @� 

 Psychosis /Psychose ذه�ن 
��6:Uا��BFن، ا:<�م (Q#9ع ا�on(ا�Dت ا

�>jCا��<�ل 0^ ا9ا8^  ا57#��ة D:�=ان )ا
���M�HD.  1 8= �?9ن $��94، �:��6 أوD��Pأ

��U��.   ه���9نB� ��o56^ ا�jmSص ا
 ��اo50 ^0  ��?5���ت ا���ة ا���09 و��

 .�0 �5_ اC5P:�ؤه_ 7=ة 8<@ة أو }�9��
$U=�0 �?9ن ا�on(اب  "ذه�ن $94ي "�r5=ث $/

� ���� $/ إ�D�K ا=�0غ، و$/ ��Hذه�ن "ا
�:�Ìى "و)*Sت ا���� ا.  ��o5�� اBه�ن 

�>$ ��W��#آ� ���H0 دة�H�� واC5P:�ءا ا
�6:� ¯{ �Pو � �#W0|�58 أو دا. [�o>0

 .اBه�ن ���� o>0 1�D��� �0�] اH<�ب

 �اءـــــــــــــــــــــا�
 

 Traumatism/Traumatisme  ر:�
��6:� �D�Kة ���6 إ@o* �0=K. ح)u �#آ �n)ا

ا(�n اU:��6 ا��Lز ا�6=�� ا�6= �<�� 
�6:U	=اث ا  IÂ �?#/ ا��PSب � آI اS .ا
9�9د�D: ��o�، ق، ا:(اا�=اد، ا
6� آr=ث  ��®L-Õ)H .اÇ...ا�9ادث:UاI��r5 ا

1D�H�5Pش 0/ }(ف -(د � ��=ر $�> ا�H®0 @o*. 

 �VPhobia/Phobieف 	�:$ -ره�ب
ا9D�>7ن .*9ف �@ 0%ر o* /0( �@ 9�90د

 _L��>� ،ه�ب، أ}:�� أو آ��را آ��9ا)�D
 �890 � )$BH0\ أو 9�9Dد $H0 )>U\ دون ا

��M�$ ق أو=� )o* و�9د.  ^W�m ه�ب)وا
*9ف �HD /0 ا��9ا��ت، 0/ :وH50=د ا9�Sاع

اÇ و�U�5 ...ا�r�PS، 0/ رآ9ب اW�o(ة،
أداة ا(ه�ب �o�� ا7<�ب اP"ا�����ت �H0=ة 
�|.( $�> 	���1 ا��5#�$�� آ�9Åف 0/ 

�0�H .ا7���� وا9Åف 0/ ا�0Sآ/ -ا�0Sآ/ ا

Social Phobia/Phobie sociale ره�ب ا<���"$   
Åت ، ا��	0/  ��M�$ @� ب 8�� �5#�� �9ف�

 �Pو ��n �ا�5#�$�� وه�^ 0/ ا95ا�= 
ا9Åف  :�Bj5 ا(ه�ب ا��$�#5� أm?�� $=ة.ا�Uس

0/ ا�=��، 0/ اz(ار ا1�9، 0/ ا�ر�uف أو 
وه9 .،اÇ.اGH�5_، ا9Åف 0/ اSآI أ�0م ا�Uس

�$9�m ه�ب) .0/ أآG( أ�9اع ا

Agoraphobia/Agoraphobie ح���Y�ره���ب ا    
ــ@     ــ�ن � ــ9ج 0? ــ/ و 0 �ــ �M�$ @ــ ــ9ف � * 

9فA0. /ــ ــ9ع 0 UــBا ا ¬ �Dــ� ــ�� ا7< >jCا  
ــ�  ــ�آ/ ا95:7	 0Sــ� ا ــ� أ�4 U�5� ــ�ب  ،ا(ه

ــ^.  اÇ...ا�#ـــ�ه@، اPSـــ:�ر � ا9ا8ـ ، 
 ��U�5 هyB اjC<ــ�� آــI 0?ــ�ن �<ــ�H -�ــ1
9� IG0   اFـ(وب L6D 1U0  :ة، ا7ــ"و)Wــ�oا ، 

 Çات، ا)L6ـ .�8$� ا

Claustrophobia/Claustrophobie  ���������ا Oآ����	ره����ب ا�     
ــ�   ــ�آ/ ا7��� 0Sــ/ ا ــ9ف 0 Åا  .�H� =8ــ��  

I?ــCD ــ9اءP ر�#$Sا I�6ء 0/ آU ا(��ل وا
� أو داW_، 0/ *9ف �<I 	ــ= ا($ــ�، 0ــ^)Ì 
ــ=�0   U$ ــ�ق U5*��D ــ�س ــ(ق، إ	6 Hــ�� ا >� 
[� ــBا.  6Dــ9ن � أ0ـــ�آ/ 0���ـــ�  ــ=ث ه �  
 ا�on(اب أ	���� �K ���5ــ=�0 آــ%ى أو 0ــ(ض

ــMج  .  9o0ل $ �oــ P9اD 1ــ 5��H0 _ــ ــ= �5 و8  
��6� أو ���Uـ�ت ا�Pـ"*�ء  :�. 
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��Y�X �'ا�>  Psycho Surgery/Psycho chirurgie  
$#��� �(ا	�� � ا=�0غ s=ف إ+ ���@ 

ا�(ا	�  .H#���ت اBه��Uا6�9آ��ت أو ا
ا:<�� ا����L  ه� ا�G7ل اSآLm )G(ة 

��6:U .واSآ�G0 )Gرا ��=ل � ا�(ا	� ا

  �R>  Endocrinal System/Système endocrinienز ا��%د ا���Iء 
 �Q#9ع ا�=د ا  �:(ز اF(��90ت اC5U7(ة 
 ��5f ط�C� ��890ي ¬=ف 0(ا=ا��Lز ا

��Lز ا�=د ا<#�ء ا�=ة  �(ا�8 .ا�L�Sة
��0�jU .ا

�D$ ه�	 $ L ز�R>  Limbic System /Système limbique  
�0=�، ا�IG0:  _6غ Q#9ع ��UDت ا��ا7(آ� ا
�، ا�0S�=ال#��ا57=*�\ � اBاآ(ة  ا

 .وا��:��Hت

#��Y	 $/I" ز�R>  Independent Nervous System /Système 
nerveux autonome  

ا��Lز اH<¯ ا���¯ اBي �IK9 ��ء 
اH7��09ت D\ ا=�0غ واS$�4ء 

�(ا�8 اX:U5، ا���Zع ا��¯، .ا=ا*���
Ç4_، اFا. 

�آoي	 $/I" ز�R> Central Nervous System Système nerveux central   
� .Q#9ع $<��ت ا=�0غ وا�jUع ا9Cآ

 $/X�> $/I" ز�R> Peripheral Nervous System Système 
nerveux périphérique 

 ¯>HQ#9ع اH<��ت �@ ا957ا�=ة � ا��Lز ا
�4_ أ�P�P اS$<�ب و�HD   .ا7(آ�ي
=�H :�6�U_ ا��Lز اH<¯ ا���¯ إ+ ��أ�/.ا

 ¯>Hا��Lز اH<¯ ا��Ò ا�6=ي وا��Lز ا
I�567ا ��Òا. 

 Catatonia/Catatonie إ��Aء  -<��د "^�$ 
!9د آ�I0 7=ة  :�G0ل� ،ا��Lز ا�(آاon(اب 

=ى ا:<��P) \�0$�ت $=�=ة Ð	M0(. 

  /ـــــــــــــــــا�
 
  �J Sadism/Sadismeد*� 

� ا�<9ل $�>  IG#5� �6U� اف)aرة $/ ا��$
ا�Bة ا�U$ ��6U= إ���ع اdS وا�96ة $�> 

_Pا ا�B¬ Rو�� )*Àف ا)o���6 إ+  ا
اBي آ�5 $/ آ�:��  'ا�7رآ�� دي �Pد'

 )*Àاء اB��6 $% إ�Uة ا�B�ا�<9ل $�> ا
 ..وا�96ة $��1

J  Reciprocal Determinism//�� 	�/�د��  /Déterminisme réciproque 

� ��Pق اvU(�� ا��5#�$�� اZدراآ�� 
،ه�  اA5.@ ا��57}^ 'أ�@ ��D=ورا'ل

������jC<�� و.  I0د $9ا=w ،5<�ر*�D
m ����D ء�UD ��U5�>j ا  ��6ه_ D=وره� 

�L�- 9#U�  �� ا��أ*�5ر  �G0ل.ا
 �>jm ��، وه|�ء أ��4 �|.(ون W�8=Kأ. 

��J Behavior/Comportementك   
��6� أو �Zا �6:U���Lز ا Ð	M0 )ه�v�

IG0 ��، ا��H، :ا��9ا�C7ا �UH ...ا

 

c.�را IG0 ) آ�ر.� }����H،	(ب :MG0( $�دي 
�=ث ا<�دم، ا?9اX�D، اon(ا�Dت ا9Fس �D

���4�=ث ا�D �o��)7ات ا@G7ا �Uu9م وU .ا

 ءــــــــــــــــــــــ
ا�0
 

��J ,L  Behavioral Medicine/Médecine comportementalآ$ e  
� )$�_ اX:U وا�o($�_ 50=ا*I ا:(و �r��

H0(-� آ�:�� �(ا�D ا57�@ات ا����$�#5، 
�9�5�Z ���9ج ا7(ضاU:��6 وا�. 

 ��/*�C! ��*�L  Experimental Method/Méthode expérimentale  
 �FM* I#H� ،رف�H7آ�65ب ا� ��#�$ ���){
 /0 @G= أو آ	@ وا�50 � _?r5$�> ا
ا57�@ات ا�567�� و���X ا9H:7ل اÒ=ث $�> 

I�560 @� @�50. 

����" ��*�L Scientific Method/ Méthode scientifique 
  �0=j5679ا$= ا�P�6�� ا7(ا	I اBه��U وا
I�MG0 ، \H0.  ���)o� $�_ اB*A� ،X:U ا

MG0،ل�?mة أ=$ ��#�Hاo(���  :ا
 �v	M7ا ،��oDا"ا�5(����، اo(��� ا

Ç�5<�ء،اPا� ���){ ،���LU7ا. 

��*�L   SQLRT SQLRT Method /Méthode SQLRT   
\6r5B5آ(  }(���  ��ÕH- �اBاآ(ة، وه

�Pآ�5ب 0=ر ��5H#= .اH7��09ت ا957ا�=ة 
���5اvU(ة :اo(��� $�> ا7(ا	I اX#Å ا

اD�H(ة، ا6|ال، ا�(اءة، ا5?(ار، 
�� هyB اo(��� 0/ آ�x9  .ا�*��5ر�ÕH- ��A�

 �L��#H� ،رف�H7إ+ ه�?�� ا ��o�=-^ ا
�H7ا���5ء ا ���H- /0 =آA5 .�09توا

  $Y�X ,L  Psychiatry /Psychiatrie  
����H}� اX:U  .ا*5<�ص }¯ Vª ا0S(اض ا

 ،�¬��Pأ Rآ�:#� آ�� ����Hه9 }� ا0S(اض ا
ا���o  .�:��6، $<��� أو �:��6 ا���$�#5

 M�� ����6 أو:� ���H0 X� ���6:Uا
����6:�)��-�nإ �U�9?� 1 Rإ� إذا آ��( ،

���o?/ �Lmدة ا  �K1 0/ وU?� 1�=
�6:U .اSدو�� و��(�( ا�C5P:�ء اo¯ ا

$X�Y�X ,�/L   Psychiatrist /Psychiatre  
 � �U�9?� <��� يB�L0 ا<�r اU:��6 ا
 ���H0و V�jC5� �Qل ا V>j5D �$9�50 �oا

��6:U��6� ه9 .ا�on(ا�Dت ا:Uا���o ا
�<�r اU:��6 اBي Y?/ أن =�	9 ا�L7 ا

إ� � �HD ا���9ت (�=د وK:� اSدو��
��6� أن :U� اW�>*¤ /?Y  ا0S(�?�� ا

�oCU0 @8��$ �:Kد و=�(. 

 �ــــــــــــــــــا�1 
 

O�>  Gene/Gène  
}(ف ��يء ا���0  ا��0S ا�U7وع اSوآ�6\ 

 .ا67�9ل $/ إ��5ج اW��o^ ا9را.�� ا:(د�� 

����>  Générativité  
��)0 �6:U� ا9o5ر ا �HD�6� 7�D(	�� ا

وه9 ا�C��ل =ى  .'ا�(آ96ن 'ا��$�#5� ل
1��95 ا���Sل ا��7�� \��� .ا�jmSص ا
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$:�	 u�h  -  م�RX Bulimia/Boulimie 
0(ض �:6� ��D9UD ��#5ت إ��mع �$9�50 
 �oP9اD م�Ho�riو�ت إ*(اج ا�اW= 0/ ا

�5ر�_ أن اL56� VjC�& .�| أو اLo5@ا
6D($� آ#��ت آ�@ة 0/ ا�Hoم، ���> وز�1 
����6 �560(ا ��6D $#��� إ*(اج ا�Hoم 

=HD ���  �9ة ا�D.    /0 9ن��H� /�Bا
هBا ا�on(اب �9o�6ن � إد�0ن ا���� I7ء 
 ^�F0/ ا ��	 BW=HD 1H�5� ،م�Ho�D _s=H0

ر�D هBا ا7(ض �  �5_ .*9-� 0/ ز��دة ا9زن
�:{�$ V�� =6 �����D دة�H  .ا

#���� ا�*�h-��	�X�Aإر. Ergonomia/Ergonomie 
 I$�:� IH� � �r�� X:Uا*5<�ص � $�_ ا

� �9��0 8=ر ا0Z?�ن-ا�6�ZنÀا. 

 ,X@�����ر hGuilt/Culpabilité 
 ،�$9U´ R�?ار� &�AD ،_��P @� &�AD ع��oا�

��B0 9آ��P R?�P &�AD �0 Vjm �L90ا� � �
95= $/ ذ& ره�� آ�@ة و  .أو �890 �0�

� .��وع �sMم اBا�

  �*� h Attribution System/Style d'attribution�# ا��/
�K9 آ�:��  'اD(ا960ن'9L:0م �0"ح 0/ }(ف

�K�Åة ا���6:5@ أ	=اث ا �5D�..IG0: R�>	
d ؛Ð��ء اP ��S ن�r50ا� � ���P �o�� <�$ 
�ء ا�Ð؛ �(آ�5 P ��S �:�Ì9أ	<I $�> ا

Ç؛اÐ��ء اP ��S  ��o*. 

 /ــــــــــــــــــا�� 
 
a Q	 #	�"   Psycho active agent/Agent psycho actif 

آI �0دة آ�#����W �|.( $�> ا�CUط 
���H ...ا?9rل، ا?9آ��\، اS-�9ن :IG0.ا

 YQ> oC"   Impotence/Impuissance$ ذآ�ري
� ID��0 ا%ودة ا���6U ا��96U، ا��H ه9 
 �8MH� ا I�)� ا�Bف =ى ا�r5Pا

��6Uب $��94 أو ه(���90 .ا���Pب أ��� �
 ���G� إ+ $#���ت ��H$<���، �5_ إر��ع ا
 ��D�>$ أو إ+ أ$(اض �6:Uأ*��L��D Rز ا

 .���u /$ �uرب 0|�7

,Y����ا oC��*� ا��X  Acquired Impotence Theory/Théorie de 
l’impuissance acquise   

6:5@ 	��ت  'P���(ام'�v(�� �0"	� 0/ }(ف
ا4�� �@ ا ،�L�- _?r57	�� �H#= اBات إ+ 

���0Mة  وا�آ5��ب�D I$�:5  .ا

  a Q	 ر��"Psycho active Drug/Drogue psycho-active 
 �$9آI �0دة آ�#����W ��@ ا6�9آ��ت، ا

ا?9rل، ا?9آ��\،  :�G0ل.�اجوا7
 .ا�P9�L7ت

Oedipus Complex/Complexe d'Oedipe  '  أود*,'"�%ة  
6�، �H5�� ا�UD )0Sاع :U	�6 اI��r5 ا

 9UPات 5	9اD ��T�© 0(	 اI:o اBي$�> 
M	 16� أن �= Uا� y9#UوهyB ا�H=ة  .

=	S ��6U� ا�=-�$�ت X� I:o� أن ا IG#5� 

 ��J  Behaviorism/Béhaviorismeآ�� 
 d�H0/ 0=ارس $�_ اX:U، أ�L6P ا

 �?�)0Sا ���6:U	�6 هBا .'وا}96ن 'ا
ا5<9ر، $�> $�_ اX:U درا�P ا6�9آ��ت 
 �اM7	D �v=ل اH#���ت اBه��U ا  u(ي 

 .ا=�0غ

Ilness History/AnamnèseP*� �Jا�q ا��
9>�ل $�> �9ع P /0@ة ذا��� $�#�� �?/ 0/ ا

��)0 Vjm �n�0 �09ت�H0. 

Character Personality/ Trait de personnalité  ��IM �ا ��J 
*���K اjC<�� ا  �5= $�> 0=ى 0(	�� 

��6�.آ�0��:Uw=�=  'آ��I'ا8"ح  اd�H ا
 <�$ ��>jCMG0،وا	=ة  .�� $C(ة �أ�Pس 5Pا

�� أ8<>  .0/ هyB ا6#�ت ه� ا����4ط اBا�
��U>5��9= أ��س �@ o�4U0\ وا�=-�$�\  ا

� أ8<> اo(ف اjm )*À<��ت  =�9� �#U�D
��P9اP0(ا��8 �=ا و و.. 

Mental Process/ Processus mental �ورة �J ��Qذه 
 �v¼	M0 �0غ دون=Q#9ع اS	=اث ا  u(ي � ا

9Kرة ذه ،@?:� ،��U	�m��0. IG0:  ،_(ة
 .ذاآ(ة

 Oــــــــــــــــا� �
 

 2� ,�  Personality/Personnalité 
�6�9ك،  �K�Å9ع ا7?��9ت ا7#��ة وا#Q
�:?( و��9=ان ا  w=د �Í ا:(د و���4 

���� .�?�:1 0^ ا

Multiple Personality /Personnalité multiple  �2, � $���دة  
 )G5\ أو أآ�>jm 9�9دD ��#50 �6:� I?C0

�H و�=ث ���� أن D .دا*X:� I ا:(د
 .ا�jmSص � و$� 9�9D _Fد jm<��ت أ*(ى

��د*� 	 ��IMh–̂�دة 	 -   )��C���Anti social Personality/Personnalité 
antisociale  

اon(اب �V�UD ��#50 ��>jC ا�H5}�،اM*Sق 
وا�G�Zر، ��4Uف إ�1 ���ب اI�Å أو ا9HCر 
 IH:��B، وذ& L0#� آ��9o* Rرة ا�D

��4 اon(اب اjC<�� هBا H0(وف أ .ا7(�?�
� .7�D(ض ا��$�#5

  ��IMh Type A Personality/Personnalité de type A	�X Oع أ
 ���،�H5�� '-(�=�0ن وروز�0ن'	�6 أ}��ء ا

 )0SاD ة���H0 5#�ل	ا ا@G�4$� آ� ��>jm ��U�
�5#�� ا�C0.  /0 ��>jCآI ا��� واC(ا�\

H=ا��W، اH=وا���، $=م ا�D 9ع أ� ،%>
�D9HK ا�P"*�ء، و-(ض o50���ت $��� �=ا 

 .���ID ا9Uع أ  ا9Uع  ب .Bا�1

 ��IMh Type B Personality/Personnalité de type B	�X Oع ب    
�6	  ���، '-(�=�0ن وروز�0ن'أ}��ء ا

�H5�� اV��� ��>jm ��U�D )0S ا	5#�ل 
����H0.  ��#5ة �C0آI ا��� واC(ا�\

���r5  اjC<�� 0/ �9ع �:�Hn ���� ب
 ،��6-�U5اBات، ���ب اH=وا��� وا

/�)*Àا y�u [0�65   .وا
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��/I" ���V Neuron/Neurone 
�ُ  ن ا9	=ة ا�UK×9? ��P�PS 0/ *��� ا

 ���H0 ��K�* �Fو ¯>H���Lز ا
(�_ أB*A� =8 �x أm?�� .اH7��09ت�D

� 0/ $=ة،أ�����A5� ���>H�6_  ا��MÅ ا
 .*�9ي و0/ �9ر $<¯

w�Q�0 ا�"  Psychology /Psychologie 
��UهB .$�_ ا6�9آ��ت وا6@ورات  ا

 Cognitive Psychology/Psychologie cognitive  "�0 ا�w�Q اeدراآ$
�، ��U�D _5Lء #�H-(ع 	=�� H�_ اX:U ا

ا   �Íذج وK:�� و�:6@�� 6@ اH#���ت
9Dا�L5oP �5��> و�Ø�H اH7��09ت، ُ�?9 ن 

 Ia ،9ر��K _vUةو�):m  ، 56=ل� ،���ا
Iآ�C7ا Ia ارات أو)� .�Bj5 ا

 Adler psychology/Psychologie  -'اد���''Y,  -"�0 ا�w�Q ا�د���ي
adlérienne 

�$9� واMو$، 'ا:(�= أد@':اV��.XP|7  ا
�6#Uوز إ	�UP�6 ، ا�u  ���W�H-1870ا

=و��� اBي ����1 �D �H��o$�=ة  'أد@'ا
V�U�U وردات 'ا�H-ل أ�?m�9( أo5

�U�H-أ. yإ}�ر ��5_ ا$��5ر آI -(د 
 %$ &�، ا�L7 وا��$�#5�، وذ�W�HاT9#C،ا
 �n�7وا �9:o� ا����ت ا  }�RH ا �r�ا
 ��UL0 ،���W�$ ت��	 I��w ،��)�ا

 .@ اS	Mم وا(90زوا���$�#5، �:6

 $��Qآ��eا w�Q�0 ا�" Clinical Psychology/Psychologie clinique 
 ���H0و V�jC5D _5L� يB-(ع $�_ اX:U ا
ا�*�M5ت ا�H}:�� وا�on(ا�Dت 

�(ا6�9آ��D��، اon(اب ..اon(اب اآ5
����|XP اØ�H7 ��0در�1 $�> ا��<�ل ).ا

r5-وا ����K ،1�9Dدي 0^ ز):�ص H0#� ا
15��. �?�U��آZا X:Uا�=ود واD �rn\ $�_ ا

6� �U�9?� �#xSن 5f�:�ن:U�  .واI��r5 ا
ا���9ت اr57=ة �5=ا*I هBان ا��uه�ن، 

����6P|0 �6 �� 50:(�8ن�)- � �#U�D. 

 Y'"�X�*"    Analytical psychology/Psychologie,-"�0 ا�w�Q ا������$ 
analytique 

C?5Pا� -آ�رل ��5P9ف ��9©:اXP|7 .�ف اMو$
�HD B*A\ ا�$��5ر هBا  .6�9P،1875-1965(ا

� ا�H= ا(و	� اBي �#�1 ���r5ا�Z(اء ا
 �آI إ��6ن 1H0 و� }(��� �0�H�1 0^ اMو$

�آ#� �P <�$ I#H@ورة -(د�� �H6> .ا�#�$
99ج إ+ اBات�. 

 $��C�ا w�X 0�" Psycho Filiation  /Psycho généalogie    
=ى أ�=اد�� :ا�7=أ ��D�6اآ�C5ف اS	=اث ا

� Y?/ أن �?9ن �F وM <�$ ^8ا�=ا0> ا�
ا�9اب $/ ا6|ال آ�� أن .�C0آ��U اBا���

	=.�، �HP=ا أو 0|�7 ورf �i:��، 8= �?9ن 
&�H�� 1ت أ���� HD= ذ.  yB6@ ه:�

 �L:Cا9vاه( ا57?(رة �?#/ � ا����5ل ا
 ���H7أو ا ��W)76�9آ��ت ااm��7(، ا

��P=	 �LU�#Â /?Y   .ا��U#4 ا

 $Q�C�ا w�Q�0 ا�"  Genetic Psychology/Psychologie génétique 
I:o .درا5j7 ��$9� �P�� 0(ا	�Í Iء ا
 �H5�� ا�r�i )0S $�_ اX:U اBي �=رس 

 Xآ�H7ا XU0/ ا� /�=	�6 -(و�=  .ا9ا
 [�>� �#W�9/ *<#�داDS= ا	أ. ���وهyB ا

 1�- _?r5I#H�P �-9* ��j5P اI:o $�> ا
XUا� X:� /0 /�9DS= ا	أ XU� � IG#5 .$% ا

 Superiority Complex /Complexe de supériorité "�%ة ا����ق 
 V�U� $�=ة اo�� ،\���6:U	�6 ا�W�>*S\ ا
 /�)*À��5ر ا	وا��� 0:(}� ��9د إ+ ا=HD

r� .� $/ اo�6(ةوا

 x�Q�ة ا%�"Inferiority Complex/ Complexe d’infériorité 
�9:o� ا �m�H0 �Hn �-?I  .$�=ة 0<=ره� 	�

6� ا�Åص، :U1 �(ا.1 ا��� وا �U0 =	وا
��0ا�1 ا�K�Å، ا��1���D و1D9�$ و H0(ض Sن 

�0 ���� � �>�� X�.  [�>� V�U�D �6س	Zا اBه
56� d إذا ��n)0=m)� 0(	�� ا yوز�u ^o. 

�Q��"-�*�/! Rationalization/Rationalisation   
� ����oU0 I�$ �6 أو  IG#5� د-�ع ��c
9��0� ا���$�#5 6�9آ����o$Z �Uء 

��M�$ 5<(فD ع��oا��.  

 O���� Art Therapy/Art-thérapie ا��8ج 
��ت اMوا$�� $/ }(�� �?mZم ا�r58ا

�U0 �"دد � ز��رة ا��Hدة  ا?G@ .اDZ=اع
��6� -���A ا��H إ+ :UاU:��6 أو اI�Ò ا
�9K9ل إ+ اZ	�P�6ت وا9Hا}�  ���)oهyB ا

 وه?Bا $/ }(�� اDZ=اع ا:�.ا7?���9
ا<����، ا67(ح، ا(V8، ا7�<��ت، (

اBي  )اI�?C5، ا5<�9(، ا=0> اr57(آ�
�9w +إ <H6�  ���M$ ���#$ [�>� �Dإ�� I

�Èم، �#?���9ت و��48�U5ت.     

 y��� �C�8ج ا" Gestalt Therapy/ Gestalt-thérapie 
�:(د ��0�m �D��0ر.  d�Hأ	=.�L ا

���7Sا'�@D �5�)-'(1898-1970)  9اتUP �
�n�7ن ا)��5L_ $�#�ء  .ا�U�6#Åت 0/ ا

�5X:� _�HD R اS	�X�P و*<�Ì �K9ه(ة Cا��
�6�ا�vU5_ ا.. \HD B*A� جM$ R�5Cا��

D=���، $�}:��، :أ�HDد �:(د ��6ا�$��5ر 
�5H% أ	���� آ:�6:� .$����، ا�5#�$�� ورو	��

_�ّH� <�$ و�9د��، 0(�?�ة'�Uن وهÀ5#=  .'اH�
 1��959��H0 هyB ا��7ر�D اI*=5 دون ا

�K�* /ت و��ر���U�� 90ن=j56أدوار، :و� �H
 �$9Z�D	�P�6ت �m��0 @�H( وا

�5�H� ����7S�D R اI?C(.ا�6=��Cا��(. 

�ض ا��RCز ا���I"- $/Iب	 Neurosis /Névrose 
  ^0 �H�o8 دون  ���H:ت ا��Dا)onا

IG0 ،^89ا��Cء،  :ا�D �6س	Zا ،���ا
�#WM0 @� 9آ��ت�P. ا��<�ل =�:� � �D�>Hا

0^ ا9ا9L- ،^8 إذن ��o56^ أن �|دي 
� ا� 15:�Ìءو�:C5Pا ��o5� 5#^  و�.  ����

 [�o>7ا ID��� �0"ب�>$" [�o>0"ذه�ن. �U>�
6� اH<�ب � *��� ا�on(ا�Dت :UاI��r5 ا
 ~�Hوا$�� و� VjCاU:��6 ا  �?9ن -��L ا
 1H�)®و� ،��>jC	��ة }��D ��H(�_ ا*M5ل ا

�9:o0/  .إ+ ��ا$�ت ���� �وا$�� � ا
�@56Fب، ا�>H  ...�، ا(ه�ب،أm?�ل ا

و�®Ø�H  اH<�ب 9Dا�oP ا��MHت اU:��6 أو 
6� اBي ���U $/ ا��PSب:U  .اI��r5 ا
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$X�YX8ج إ"  Humanistic Therapy/Thérapie humaniste   
 =#5H� ��6:� ت��M$ ة=$ I#C� م�$ [�o>0

��>jC��(�?� هyB  .ا5<9ر ا9vاه(ي 
��MHت $�> -?(ة أن ا�9Dن ه9 ا�S=ر ا

 Ø�H7ا �#L0 آ�1 وأن�C7 16:UD 1��Zد 	�9
 9#U� ��H��o� ا6@ورة ا I�L6� إ� ��0 ه

��6� اBي �1�5 إ+ �w\ اBات�Zا. 

$Y�X $����! 8ج"  Psycho analytic Therapy/Thérapie 
psychanalytique    

I��r56�  $Mج �:6� �v� <�$ =#5H(�� ا:Uا
���U0 ��>jC 0/ }(ف -(و�= وH®0=ل 0/ }(ف 

1�B0M� /0 =�=HاF=ف اT�!Z ه9 اI#H  .ا
 ��n�7اث ا=	Sا @.A5D 9نD�$�> �9$�� ا

����  .$�> jm<�15 ا

 Behavioral Therapy/Thérapie comportementale "8ج ��Jآ$ 
 =#5H�  o>0�] $�م �I#C $=ة $��Mت �:��6 ا

��)v� @� 6�9آ��تت اH5ُ�_ وا�m(اط 5��@ ا
MG0،  إ�oDل .ا�D9�)7 و �P _�H�9آ��ت �=�=ة

I�?C5� وا�LU7ا ���H5وه� 0/  .اX�6r5، ا
 �L6Pأ  $�W�� ا��MHت ا5j7<(ة، وا

d�H�(آ� هyB ا��MHت  .'�(��9ري 96���Dن'ا
 � ���)oأ�P�P $�> اS$(اض 	�� �IG#5 ا

"Pت ا���U�� ر�?-Sآ�� $�> ا"*�ء،ا
أ�:�U6  ل0��9}� 	��9�� (وا�5H7=ات 

��D�5=ات ا��Hi �L��=و��(. 

 Cognitive Behavioral Therapy Thérapie  "8ج ��Jآ$ إدراآ$  
comportementale cognitive 

o>0�] $�م �I#C $=ة $��Mت �v� =#5H(��ت 
 @?:5اH5�_ واmZ(اط إ�n-� إ+ $#���ت ا

�5P=�ل 5��@ ا6�9آ��ت �@ وا
�D9�)7ج ره�ب.اMH ،MG0)��D9-(  �UU?Y

 %$ ���LU7ا ��P�6�اH5P#�ل ����U إ�oDل ا
 ���)0 ����	 )o* ب���D VjC�9$�� ا

��Dه�) .S�Dداة ا

 Familial Therapy/Thérapie familiale  "8ج "�.�$
 �?�)0Sا �L6Pأ ���M$ �Pن أآ@�0ن'´�ر����' 

أ	= أ-(اد اW�H�� أو  0(ض �=T أن اBي
آ���H0 ^0 �8M$. /0 @Gة ا�#�^1  ا�و�\ 

اo(ا�W وا��U�5ت رأت ا9Uر � ا���9ت 
 اMHج  'اr57=ة وأورو�D، أLm(ه�

�H�#�5� ا�W�H�  'اn�7ن ا)�� ��U�5Pت ا
�Pر=i'95�(��9ري '$�> �=  '�Dو9 أ

� -& m:(ات وا96���D'. IG#5� ���)oن
 ،�$�#�� ���H:وا�� ���W�HاM$�:5ت ا

 .اÇ...ا�Hب ادوار،$#I ا��<�ل

 �*%Y> ��Y�X 8<�ت"  Bodily Psycho Therapies/Thérapies 
psycho corporelles 

�9oر $=د .���H0 ا�6= 0/ أ����H0 I ا(وح
 ��8 �آ�@ 0/ ا��MHت ا  �4^ ا�6_ 

 1*�9ط �X آI ا��uه�ت، ا�ه5#�م، اBي 
�6�، اBه� و	t ا(و	:U�، ا:{�H$% .ا

ا�C?5Pف ذاآ(ة ا�6= ه�o56� yB^ إD(از 
�L0��5و0/   .�(اح اX:U واI#H $�> ا

 �6#�ا��MHت �0 �?9ن -�1 ا��<�ل ا
 =#5H� �0 �LU0 ،9نD� m��0(ا D\ اØ�H7 وا

 ?C�  ��6� و*<�K9 ا9HاI0 ا�Z9ر اo5I ا
�*9j�C .ا6�9ك BU0 ا�9دة 	t ا

w�Q�0 ا�"  $"�QI�اIndustrial PSYCHOLOGY/Psychologie 
industrielle   

-(ع $�_ اX:U اBي �D _5L=را9Ì �Pاه( 
 I#H�� ا�D \6w ،\:Ì979$� آ����5ء اU50

&�L567ا X:� _�$وف أ��4 ب .و)H0 9وه" _�$
 ."�:X ا�vU5#�ت

 $/I� Neuro psychology/Neuropsychologie "�0 ا�w�Q ا�
-(ع $�_ اX:U اBي �D _5L=راc �P.�ر 
ا�D�KZت ا=����0 $�> ا6�9آ��ت 

��UهB .واH#���ت ا

  $IM �ا �/" w�Q�0 ا�" Transpersonal Psychology/Psychologie 
transpersonnelle 

� $�_ اX:U و=ت � D=ا�� 0/ ا�(ن  �P0=ر
� 0/ ا��5ء n�7ا���6:UأD(اه�م 'اd�H ا

XP|0 $�_ اMP�0'(1908-1970)- X:Uو
 ���6:U��6�، وا���o ا�Zف 'اM6���5P

�=�0 إ+ ���� اآ�C5-�ت .(1932-)'�(وف
ا7=ارس اU:��6 ا?�PM?��، ا��oH7ت 
 �-�nإ ��	و)��5�= ا?%ى ا� ��:6�:ا
$9� اBي � �=H7ت ا��r� ��#H0 �Pإ+ درا

F I#$ �'وف)�' �����D �o�)*. 

 w�X 0�" Psychometrics /Psychométrie ا����س 
��ت c 9رo5D _5L� يB-(ع $�_ اX:U ا

H0=ل اBآ�ء  :IG0.��8س ا�*M5-�ت ا:(د��
�>jC .اBه�، د�I ا

$J%ر��ا w�Q�0 ا�" Scholar Psychology/Psychologie scolaire 
���H -(ع $�_ اX:U اBي �=رس �V�jC و0

I:o=ى ا ��:{�H .�D9HKت اH5�_ وا�*�M5ت ا

 ��YD Psycho physiology��<�� "�0 ا�w�Q ا�����$
Psychophysiologie  - 

 ���99��-(ع $�_ اX:U اBي �=رس اXPS ا
�6�9آ��ت وا�CUط اBه�. 

$Y�X 8ج"  Psychotherapy Psychothérapie  
��H�� 9Dا���H0 ���){ �oP ا�on(ا�Dت ا

��6:� IW�Pو. ID��0 � ��r5=ث $/ $Mج �:6
 ���H0 � IG#5� يB�9� ا9�D جM$
ا�on(ا�Dت ا9D ����Hا�oP اSدو�� أو 

���99�D ت���#$.  

 Iآ Rw 9رo5� ��895 هBا ا�*5<�ص $/ ا
�5_ إ	<�ء أآW�0 /0 )G  :اmS?�ل وا67# ��ت

�6�   .$Mج �:6:U}(ا�W وD =8�9ر اMHج ا
 ،��?5���H7 �$9U50 اon(ا�Dت ا6�9ك،$=م ا

اÇ و�1�95 	�6 ا���ت ...�v0ه( �:��6 �6=��
\����HD ا��MHت .إ+ اS}:�ل، ا7(اه�\ وا

ه�Uك .��رس � Q#9$�، 0^ ا�و�\ أو� اPS(ة
��6:Uإ�oDل :أ�9اع $=ة 0/ ا��MHت ا

�P ��، $Mج �:6�  إدراآ�LU7ا X�6r59آ�، ا
Çا ،����w � .$Mج �:6

��6� إ+ ا��5دل :Uو8= ���4 اØ�H7 ا
 ،É9U5� $��Mت �6=�� آ��P"*�ء، اL:Cا

 .´�ر�Pت 60(	�� أو �<�9(��
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 �ءــــــــــــــــــــا��
 

$"�X رق�D Standard Deviation  /Écart type 
� ���X ��@ات �8W�>	�6ب إ	9ل 	 �W�5U_ ا

�P957ا.  X:� <�$ \H0 _68 B�0M� I>	 إذا MG0
$9� ه9U� ا�r50ن، ا:�رق ا �o�U. 0ا

B�0M5اSذآ��ء �=ا -وID��7�D، إذا آ�ن D /0\ ا
$9� آ�@ا �=ا -واI8S ذآ�ءU .�?9ن ا:�رق ا

 �� �D Fetishism/Fétichisme 
 ر��� .إ��mع ا(��� ا�9�9D ��6Uد أداة �0

�0 )>U$ 9�9دD �o��)0 ��6U�- س��	Bاء، 
 �دا*��،اÇ ��(��� ا:��C5 ذآ9ر��، وه

-�#� �:y)6  .-�ر�� 0/ أي H0¸ إ.�رة
6� 9�9Dد ذآ(��ت }:9� 	9ل :UاI��r5 ا

I�)��#(أة و ��6U�4ء ا�$Sف ا�C5اآ. 

$IMh م�ID- ��Q*�Dوo�h Schizophrenia/Schizophrénie 
6:U�� ا57#��ة H��D=ام Q#9ع ا0S(اض ا

��>jC��=م اS}��ء .��vU_ اS-?�ر و�:?& ا
 ��>jC=ى ا V�jC5اU:9���6ن هBا ا
ا��H5� �0=U$ �??:7~ أو �P �8�H5�9آ��ت 

IG0 ��H��{ @�: أو ��H#6ا�P9�Fت ا
����BFب ا�oÅا ،��)>�اU7��� أو  -ا

�M	Ð  .وا6�9آ��ت �@ ا��P�U57 -ا9C7ش
& �0اجB0:(ط،  آ �W�C5أو ا� �D��اآ5

�5:?@ وا*�M5ت آ�@ة  _�vU� ام=Hا�
��:{�H��8MHت ا. ،�$9U571 اD��Pأ

9�6���9 �0زا�HD R=ة :اU:��6 أو ا
ا?�C ا?� �#U�D ،I0	9o� I>ر � اMHج 

�Wوا=o5� =8�� ا:<�م ا�C5P:�ء  .ا
���� .و���H0 اS�D ��)7دو�� ا�47دة 

 �����D-	��&ا%I ر�/�VاTest Validity/Validité d’un test 
1P��8 8=رة ا*��5ر $�> ��8س ا7:(وض.  ،MG0

 ���Pت �95ي أ��nإذا آ�ن ا*��5ر ر��
�I#H56 آ�#�ت �= �H0=ة إ+ ا�= اBي � 
 1Dن �9اÑ- ،6|ال� إ+ -L_ ا�o�IK95 ا
 /?(����nت و�D 15-)H0 X?H� � B�U�	

��D)H�D 1#L-.  

�D  ت�X�	و� Pheromones/Phéromones 
90اد آ�#��oH0 ��W(ة Buب اS-(اد 0/ �9ع 

>:� $�d ا��.���ا ^�o56� ،9ا��ت
 �6U1 ا�?�)m 9ا�� أن�	 %Â و��90ت أن@:ا

 .�HD <�$ =�9= آ��09"ات

 #���Y��ع ا�MQ�ا Spinal Bulb/Bulbe rachidien 
 I*دا ��I�r ا9Cآ� ا957ا�=  =�=�

�(ا�8 هBا ا��ء اSوT 0/ ا=�0غ .#�#�ا�
��9��وIG0  �HD ا�HD X:U5 ا�W�Ì9 ا
�P�?آ�ت ا�ر�)�ردة ا:IH  -�ا

��L�=�و�95ا�= أ��4 $�> 9560ى هBا .ا
 .ا����M* ^{��� I 	��6 و	(آ��

 �فـــــــــــــــــا��
 

  �X�&  Effect Law/ Loi de l'effetن ا�����ل
� ا� X�W9م رL:0�?�PM?واBي و-��  ..m(اط ا

D�8 1��� أآ%  ���H5D 9ك 9�50ع�P I1 آ 

  �0 �LU0ا�6= و d�$ +د*9ل إ �D9اس آ�9ا�ا
���#H .��C?56 آI اZ	�P�6ت ا�6=�� ا

$Y�Q�ا �"�Q��0 ا�"  Immunity Psychology/Psycho-immunologie 
 ).|�  -(ع � $�_ اX:U �=رس ا?�:�� ا

6� :IG0 �@ات اU:��6¬� ا57:U ا4�� ا
� ا�C(ي$�U7ز ا�Lا� <�$. 

 Science /Les sciences  ا����م
�A5آ=  ��D��Q#9ع ا�H7رف ا=���8 وا

��#�H .ا7?��65 $/ }(�� اo(��� ا

$���� ا��� Mental Age/Age mental  ا�
¤}:�ل  ��UهB� ا*��5ر ا�=رات ا ���5Uا

d�H اj567=م 0/ }(ف ا–R�U�D-.  ��H5�
 X:� _F 9$� أ}:�ل#� �P950 �0ز )#HD )0Sا

)¹�5j7ُا I:oMG0، إذا آ�ن اH#(  .8=رات ا
I:o ه9  ���H�UP، هBا ��H أ�1 �95-( 12ا

� P/ اC$ ����G(ة I:{ 8=رات X:� <�$. 
� BFا اI:o ه9 ���� 10وإذا آ�ن اH#( ا
��B أ�1 �50=م U�	 9ات، ��9لUP y9Í 

 .اBه�

���ر*�	 �Q�"  Standard Sample/ Échantillon normatif 
� H0 /P\ اj56®� /�B=م  �r�Q#9ع 90ا�n^ ا
 ^�)0 �o�Uآ �� ا*��5ر �:6 _L�W�5� �P950

1U�HD 9عn90 ���5_ أداء. 

 Oـــــــــــــــا���
 

���J�Q! د%A  Gonades   
 ��9G��6 ذآ(�� وأ�U� �4�9ت(�=دD .(:� ز)

 ��:r5� ا _?r5�  اF(��90ت ا���6U ا
=ى ا?��UWت ا��9ا��� �6Uا�. 

��	�MX ة%A Pituitary Gland/Hypophyse (glande pituitaire)  
 Rw ة)m��0 ة دا*��� 950ا�=ة=�

� آI ا�=د ..ا90���9��Fس _?r5�  وا
��6_ ا<#�ء اS*(ى  )IG0:  ،��8ر=ا�=ة ا
��)v?�5��> .)، ا�=د اP�U5���ا�=ة ا

 ا�=ة اH� ��0�jU��#�ت 0/ ا90���9��Fس
��9م Li#� ا(D �D\ ا��Lز اH<¯ و��Lز و

 .ا�=د ا<#�ء ا=ا*���

�*oةA ي��D ك��J Instinct /Instinct  - 
P�9ك U$ )Lv� _�H5®0 @� =�H0= آI أ-(اد 

\H0 XU� IG0 ���979ر ا�o�(��ة  ،ه�(ة ا
D?�:�� .(��ة اF(ب، �(��ة ا95ا=ا���ة، �

 yBدت ه=w ��60 8= �?9ن _�H� دون ��W����
ا6�9آ��ت، ا�67�� � �(ا.�U ا��� وإن 

�L��$ ).|� وف)v$H5� �0=U��  .آ��R ا
ا6D )0S�9آ��ت �:I4:� ،��6 اr5=ث $/ 

 .9L:0م ا�=س

�ة �A  Jealousy/ Jalousie 
�=ث أن  .ر��� اM50ك *��K و*9ف 0/ *����

��n)0 ا)Lv0 ��:{�$ �8M$ � .�B*A ا�@ة 
� �(�= اA5آ= 0/ ا�M50ك ا�Åص n)79ر ا��ا
 ����* /0 �P9اP9� ا9Åف ا ~�H9ب و��r#�

��#5�.  [�>� =8 ،\#Wا=D\ اC?9ك وا��� ا
�n)7ن ا��BFا =	 I>� =8و �:�U$ 19آ�P. 
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$9�و�@ ا7(ا� ا ��8..  I9م آL:7ا اBه I#C�
  -��PSب 5f�:�-اH#���ت وا�oC�S اU:��6 ا

�L5�8ى 0(ا)	S�D أو �L���� ^�o56� �. /$ )Û�H®�
� اS	Mم، � ا��=-�$�ت، ا���Åت �وه9  .اMو$

��6:U  .�(ك 98ي ��8�o ا

�, أدوار�  In turn Rôle/ Jeu de rôles   
 ��#H560 ��U�� ��6:U� �HD ا��MHت ا

وا  s=ف إ+ �P I�=H�9ك �@ 50?�� � 	��ت 
$#���، ��Hود  .*�I 0:(ط:�G0ل ا���$�#5

� ا����$�#5 ����*�� ا�?mZا  �W�>*S0^ ا
�6�9ك  �6� و�I#H $�> ا�r>5] ا5=ر�:Uا

 .�@ ا9D ��?57ا�oP ا5=ار��

 Libido/Libido  ا���/�%و
1D �K -(و�= ا�8�o اU:��6 ا�P_ اBي و

9F5:(ع 0/ ا�  6� اUا� ^D�o-�6r .ذات ا
��6�، ا����=و:U}��8 -هBا ا���o اI�Ò ا

��9�	-  �U��$�-=ا�،�U���U� ،�Uر���� I#C�
T��Åا7�#9س أو ا �6Uا� �U{�C� �09#$1 .و
�U0�6�S ر����Åا �U�{�Ui إ�  .إذن ار���ط

 d�Hو9o0ر  '-(و�='�#�B � '��9©'أن ا
 �?6�، و9L:0 ^Pم ا����=و :UاI��r5 ا
 �L�- �i ��6:U�I#C آI أm?�ل ا�8�o ا

XU��D �8M$ �F X�   .��& ا

 0ـــــــــــــــــــــا���
 

 ��Vزو�	 Masochism/Masochisme 
���6 إ+ آ��� .ا�5P#�5ع 9Dا�oP ا���H7ة
)C$ ^P�5اBي  '�0زوخ-زا�6Í'@mوي � ا�(ن ا

:(د $/ }(��  �UÛ0|7ا �K�Åا �H57ا �Kو
-وأ$o> ا�1 �#�زو*�� .1����H0 اBا���

��mاب  -ا�7زوBH� �6U5#�5ع ا�P4^ ا�j�ُ  ا
6�، آ�Zذ�ل ا�7(ر 0/ }(ف :U� أو ا�=�ا

&�)Cو� هBا 8= �?9ن ر��� � ا�$"اف 0/  .ا
ا�7زو��m  و$���U اD ��):5\ .}(ف اBِH7ُب

 � IG#5�  ا�Åر��� وا�7زو��m ا��9UH7 ا
��6:� /?ID��0 .ا��D��$ /$ �rت �@ D=��� و

 .ا�7زو��m، ه�Uك ا�6د��

����MX�	-   داء�J Melancholy /Mélancolie 
=�=Cا��ن اBي 8= .	�� 0/ ا�آ5��ب ا

 =8 �U���	 /0 �$9U50 I	0(ا � �H�! �U��>�
I?CD أ*I?m B*A�- )o اآ5��ب �M�9{ )�56 و

�n)0.  ،ا=�=m ��9UH0 �7أ VjC� ا��H�
��B، ا�H=ام �D 9راHm ،��5وز®� � ���	

�#Wو8��� دا �0/ اS$(اض  .ا�5=�( اBا�
���99�6:6� ا�(آ� اBي 8=  :ا�ا��5}| ا

 .�<I 	= ا�#9د، اSرق،اon(ا�Dت ه4#�� أ��4

  )��! ����	 Dependent Variable / Variable dépendante 
�8 ا�5(����، ه� ا57�@ اBي ا، إذ� ا

�	��MG0،إذا أرد�� درا�P  .���16 ا
9H:0ل ا?�-�\ $�> ا��6U5 ا�<(ي 
 ��6U5ا�(آ�، ا57�@ �@ اI�567 ه9 ا

�	�� .ا�<(ي ا�(آ� ا��7س 0/ }(ف ا

  #��Y	 ����	 Independent Variable /Variable indépendante 
� اo(��� ا�5(����، ه� ا57�@ اBي �5_ 

�	��  .اr5?_ -�1 أو ا*��5رy 0/ }(ف ا

أ*(ى، ا�Uوع �5�Zج  ��HDرة .5?(ار 	=و.1 
���� .P�9ك 9H:7 ^4ª �0ل هBا ا6�9ك $�> ا

�� ذآ�و*��&  Amnesic piece/Tronçon 
 � �LHnو /?Y  و	=ة ذات 0=9ل �#H��09 وا

D(�_ أن 	�� ا�H�5Pب  .آ(ة ا�<@ة ا7=ىاBا
$H0 )K�U��09ت،  7اBاآ(ة �5?9ن $�د�� 0/ 

0ÑD?�ن آU$ I<( أن ��H0 �Ho8 <�$ I#5C=ة 
���6�. MG0: �Ho8 <�$ 8= �95ي ���09�H0 )>U$

9UHا�& ا%�=ي ��D�o0 ذآ(و��. 

 q�&  Anxiety /Anxiété 
� )Lv#5� /0�0 ¯>$ )�9� /0 ���H:ا� ��	 

$<���، �(دد،*9ف :�IG0 $=ة أ$(اض �:�6
��)	 Iآ�Ci �6س	50:~ ،إ  ���=DوG0I: 

ا�ر�uف،ا���Gن، �D)nت 8���� �650ر$�، 
��4$ )�9� ،X:U . ��n ا

و�U$ y)HC56=�0 �?9ن � ا��v5ر 	=ث  
$#��� �(ا	��، ����5 ا�r50ن، �9اب إدارة :�0

��Ì9�.Çود  .ا�H� �0=U$ ��n)0 ���و�<�] ا
9Lvر U�D �U0�0 �:>D#� � �%ر9P ��P yاء � ا

)n��� ا�(�� أو اn�79ء .ا��و97ا�15L �5_ ا
إ+ $=ة 	�9ل �"اوح ��U�� /0ت ا�P"*�ء إ+ 

��� .و�K �40دات ا

�R&-  ����Y! ة��D Compulsion/Compulsion 
 @?:5�اI�7 ا=ا*�� ا��ه( و �@ ا��7و¹ِم 

D أ0( �0 أو ���ز � )W�HC�H ا�H-Sل أو ا
IG0 ���ا�on(ار �I6 ا�S=ي :ا  Â:� ا

0(ات $=�=ة، اA5آ= 0/ أن !�^ ا9DSاب 
�H ا�#�ر ا�L(ي، ا965ق ،����0  �#U�D

&�IG أ	= اK�UH( ا7?��9  .و$��U �(-� ذ
� ا�L(يP9اP9onM(اب ا. 

 �فـــــــــــــــــــا��
 

y/آ Repression /Refoulement  
� }(د ا�=-�ع  IG#5� ��6:U��� د-�$�� c

�$9 .H0\ *�رج إ}�ر ا

  �HD ،ا��=-�$�ت �HD �$9$I��� �0=U ا
ا(���ت، ��H~ ��ا$� D\ �0=أ ا�H57 و 

�n9^  �0=أ ا9اD ،^8\ ا��mZع وا9U#7ع
إP"ا����� د-�$�� �(�� هyB ا��mSء �@ 

� اMو$� و8= �5_ �9ه�  �D9�)70/  ا
?�LU �?9ن داW#� -�$�� و�<�] .اBاآ(ة

$% .اÒ(آ�ت اA�j7ة ¤-�Hل أو ا6�9آ��ت
 ��$9� ���6:UهyB ا7?���9ت ��ول اI�Ò ا
 _L�-9ء �9اP ،_¬�>$ ب��PAD y�n)0

��96 .وP�9آ��s_ �@ ا

O�� Corticotrophin /Corticotropine (ACTH) ه�	�ن �MX	$ ا���ر!���!�و
�Wة ه(90ن ر=��4�� �:(ز 0/ }(ف ا X
��0�jUا?v(�� 0/ أ�I  ة�|.( $�> ا�= .ا

 .IG0 ا?9ر���ول إ-(از Q#9$� 0/ اF(��90ت

  8مــــــــــــــــــــــــا�
 

Unconscious /Inconscient  ا�8و"$   
 ،��6:U	�6 -(و�=، هQ 9#9ع اK�UH( ا

 اBآ(��ت، ا=وا-^ وا(���ت �@ ا�57	� 
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����	 ����" ��'�	  Formal Operating Stage/ Stade opératoire formel 
 �ا7(	�� ا(ا�HD واS*@ة 0/ ا9o5ر اZدراآ

 ��)v� �'1����D'.  ����Gوُ�=رك � P/ ا
��o56^ اÀن اI:o ا�5P=�ل C$.  ���)oD(ة

�>& ��n)- ����Kت  .ر���0 *�Bآ ^�o56�
LU0�0 ه(ة�v 1#L- ��5ر*� ���. 

����" #/& �	 ��'�	  Operating Stage /Stade préopératoire   
 ��)v� � ��9o5ر اZدراآ ����Gا7(	�� ا

'1����D'. /0 ���)�� رج=U�\5UP  +إ^�P 
إ�x ا7(	�� ا  ��L�- _�H5 ا9UP. I:oات

ا��� و�I�G� �FM* ^�o56 ا��mSء ��mADء 
 .�C(ع إذن � اI?CD  @?:5 ر�0ي .أ*(ى

��9ل أ��4 أن �I:o �:?@ 50#(آ� 	9ل ذا�1 
/�)*Àراء اc ��� � �D9HK =� 1�S.  

��Y' آ���' ��'�	 Sensory Motor Stage/Stade sensori-moteur 
 ��)v� � �ا7(	�� اSو+ � ا9o5ر اZدراآ

'1����D'.\5UP +�9دة إ .�5= ��(��� 0/ ا
�x ا7(	�� ا  �?�L�- �C5 اI:o ا�8MH إ

�L�W�515 و�oCأ� \D.  I:o�?�C5 ا
�ءC .ا5P#(ار�� ا

  $D�' oآ�	  Hippocampe/Hippocampe 
� ا=�0غ ��UD) ¯>H��ء 0/ ا��Lز ا

�C0�Fي  )اB950ا�= � ا:<9ص ا<=��� وا
� $#��� ا�B5Pآ�ر I*=�. 

�ض !�YC%ي 	 Somatization/Somatisation 
ا?�#�  .��H@ �6=ي $/ ���H0ة �:��6

 ��5C7اSoma =6ا� �H�. +إ VjC�H#= ا
4�� أو  �D��5Pة �6=�� ا���Hi @�H5ا

�n�0 �:��6 -ر=K-. 6@ورة�(��� هyB ا
�� on�D(ا�Dت اآ5����D أو 8������. 

�r5=ث $/ 0(ض �:6� �6=ي $Lv� �0=U( أن 
I?C0 1�Kأ ��96� ��P 0(ض -9�6:�. 

��/I" ت�Q�Y	 Neuro depressants/Neurodépresseurs 
 �:Â  Q#9$� ا8��H@ ا�oCU7 اU:��6 ا

ا?9rل،  :�C� IG0ط ا��Lز اH<¯ ا7(آ�ي
��9��G .ا�W=L7ت ا

 Antipsychotics/Antipsychotiques  	^�دات ا�@ه�ن
��W�$ /0 �L5�� -Q#9$� أدو�� ��

��، ا  M��560 )K�wت هyB اSدو.--����9Uز�/
� ا=�0غ، �(ا�8 أ$(اض ا:<�م  \0�Dو=ا

�>jC .وH�ُ(ف أ��W=Li  �4ت اS$<�ب .ا

q���دات ا�^	  Anxiolytiques /Anxiolytiques 
��W�$ /0 دو��S9$� ا#Q'\ود��ز���U��ا  'ا

���8= �?9ن هV���. yB ا4�� اH<¯ وا
=n I#H56� ى)�K ت�W=L0 دو��S0/  ا ���ا

أ�I ا��4ء $��1 أو ا1U0 ��:j5،أو �?9ن 
�9م�: .�U?60ت آ�

 ���� ُ�:(ق D\ �40دات ا=�>و� $�_ ا
�@��Pن، )،�W=L0ت اS$<�ب (�@ا\ وا�09U7ت
 .D(وزاك)و90از��ت ا�7اج (...�9ز��Uن

 Antidepressants/Antidépresseurs 	^�دات ا��RX2ر
I#H� دو��S9$� 0/ ا#Q  9رةo* V���� <�$

�6�W)� اD��9H:0ل هyB  .ا�on(اب ا�آ5
� ز��دة $=د اM8�Uت  IG#5� دو��Sا 

  <�$ \�-�?MG0، إذا أرد�� درا9H:0 �Pل ا
ا��6U5 ا�<(ي ا�(آ�، ا57�@ اI�567 ه9 
 �	��9560ى �(آ�� ا?�-�\ اBي �r�Pول ا

�r��UU?Y ا�9ل . .1H�)u إ+ 90ا�n^ ا
��4 أن ا57�@ اI�567 ه9 ا��6  ا7:"ض أ

�r��W�5U ا.  

  $Lا�hإ ��\	 Conditional Stimulus/ Stimulus conditionnel 
 =��Òا @G7ا &�،ه9 ذ?�PM?� ا�m(اط ا
 �65?� ،�اBي إذا ��� G0 ^0@ �@ اm(ا}

�Bات I$�:� رة $�> إ.�رة=�9K ،MG0ت .ا
B�Hب ا�(س G0@ اm(ا}� ا I�6� � IKSا �ي 

إذا ��اوج هBا ا<9ت 0^ ا�Hoم اBي  .آ��
�Hب آ��، -Ñن 9Kت ا�(س  I�6� ��H��{

 .M�P <�$ I#H�Pن �Hب ا?�� �=ر���

$Lا�hإ ��A ��\	 Unconditional Stimulus/ Stimulus inconditionnel   
6� اBي ��، ه9 اG7@ ا?�PM?� ا�m(اط ا

 ��H��{ @Gات�BMG0، ا�Hoم �  .ردة -IH ا
ا:_ G0@ �@ اm(ا}� �M�P ��H��{ ��oن 

��) .ا

 $X�Y�X #��	 Psychoanalyst /Psychanalyste 
 _�$ � /�9?� =HD ،يB�L0 ا<�r اU:��6 ا
� �Qل $��Mت  V>Â ،�6:UاX:U أو ا�o ا

��>jC� �6:U .اI��r5 ا

  Control Group/Groupe de contrôle	��C"� ا���ا&/�  
�MHج  ^4Â �  Q#9$� 90ا�n^ ا��r ا

� أ��ث  .ا�5(�¯ وj56�ُ=م آ�o�U ��0ر��
$=�=ة �Q <��5#9$� ا��r ا=واء 

��9 ' .9��PMD'placebo'ا

  n�M	  /Cerebellum/Cervelet 
  ��UD آ�@ة 950ا�=ة � 0|*(ة ا=�0غ ا

� .(آ��(ا�8 ا95ازن وا��6U5 ا

  Humanistic School/Humanisme  ا��X�YXe 	@ه,
�  وأ-�  � $�_ اX:U ذA5�D ه=ف ا�ر���ء

�>jC�=رس -��L 0:�ه�_  .وا5:5] ا
��"و "اBات"ك�G7ات اB	�6 اvU7( ."ا

� BFا ا9L:7م ،P�PS1902)'آ�رل رو�(ز'ا-
، ��P ا�C7آI اU:��6 	9ا�� �9Hق (1987

 �6:U .�VjCا9o5ر ا

 Functionalism/Fonctionnalisme  	@ه, ا������� 
 'و��م ��#X'0=ر�P -?(�� ُأR6P 0/ }(ف 

)1842-1910( X:Uوا  و-�� �F $�> $�_ ا
اj5P=ام ا��o�5Pن =را�P و�Ì:� ا7:�ه�_ 

�D*5<�ر،   .اU:��6 ا  �?9ن اI�H ا�C(ي
آ��5s R_ هyB ا7=رL:D �P_ آ�:�� ��ح 

=�=H :IG0 0/ ا9vاه( اU:��6 ا
�$9ا������5?�� 0^ ا�D اتB. 

��'�  ����" ( Concrete operating Stage /Stade	��J�Y (!%رج 	
opératoire concret 

)v� � �� ا9oر اZدراآ �G�G' ا7(	�� ا
'1����D'. ����G�?9ن P \D�0/ ا�HD�6 وا

�F إ�x ا7(	�� ا  ��o56^ اC$. M* I:o(ة
 R�0 إذا آ�� ��	 �:�ظ ا�(دة Sل ا�#H5Pا
�=ل $�> أ��mء ��P96، �956$� أ��4 

 .اSر�8م، اS	��م واSوزان
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 Effect Rosenthal /Effet Rosenthal 'روز��Xل'	���ل 
 �W�5� /0 )¶�5j7ُرات ا�v59ل ا�H:0

�r�هyB  'روز��5ل'اآ�C5  اd�H .ا
�vه(ة ا  	I�Y �L�6 ا��Z %5j7ُد ا

� �H5�� ا0S(  .ا�W�5U ا  �v5U(ه�
�5Dو�( ��W�5U و?/ S�D	(ى �o*ADء 

�W�5U�9H:0 �U�5ل .���LU0 �|.( $�> ا
 /0 ¯�)u و�9آ9ل)D ام=j5Pروز��5ل $% ا

 . "اS$#> ا�7دوج"�9ع

 $X�Y�X r���	   Psychotherapist /Psychothérapeute   
)0Sا ��H5و��6:U�H5�� و.د�0ت � اMHج ا

)0Sأو }���  ا ���6:� �W�>*AD ����
�و�I#H56 اØ�H7 أ�9ا$� $=ة ��6:�.  /0

��6:U�، :ا��MHت ا�LU7ا X�6r5إ�oDل ا
 ،����w �$Mج �:6�  إدراآ� P�9آ�، $Mج �:6

Çا. 

�اف ا�@آ�ء �Xل ا%�	 Deviation IQ/QI de déviation  
��W�5� /$ @�H5 ا*��5ر ا�=رات  ���){

��UهB� w=�= ا���5U ا�oP957  .ا IG#5�
 \H0 /6��H0 �U�Hر��  �$9Uوا:�رق ا

�#��D �P957 ��6U�D �W�5U 100وI�9w ا
 �H0 ،T�5=ل اa(اف اBآ�ء 15و-�رق �$9�Dو

 ��6U�D \H0 9عn90 أ�/ �95ا�= أداء \��
 �$9#�#�� �:X ا6/ا-ا7(�^– ��	Z. 

�%ل ا�@آ�ء	 Intelligence Quotient (IQ)/ Quotient intellectuel 
(QI) 

��W�5� /$ @�H5 ا*��5ر ا�=رات  ���){
 yBا ه@Gآ I#H56� =H� d يBاBه��U وا

�  .ا��Sم��H� 68#� اH#( ا IG#5� آ�ن
 ��6U�D ���5U$�> اH#( ا��0 و��8س ا

9L:i ���H50م ا�C0 ��6D  )#HآI 100ل
 ��UهB�، �j56=م ا*��5رات ا�=رات ا��Hا

 .D=ل ذ& H0=ل اa(اف اBآ�ء

���ر*� 	 Standardization /Normalisation 
 �U�HD �L5��5ر $% ��0ر�*� �W�5Uw=�= ا

 .��H0ر�� 5f%ة ���60

$��/L )*ز�! [Q�Q	  Normal Distribution curve/ Courbe de 
distribution normale 

�P9� ��6U�D )Ì�U50 س)� I?m I$ ¸rU0. 
 /0 %G5#��ت آ	آ95ز�^ � ¸rU7ا اBم ه=j56®�

��H��oH7 ،MG0=ل اBآ�ء rU0¸ .ا9vاه( ا
� �P95i  ��6ويH��{ ^آ�#� .9�.100ز�

اH5D=�� $/  هBا ا�P957، آ�#� I8 $=د 
وه?Bا، ه�Uك $=د ´�.I 0/ ا�jmSص  .اS-(اد

H=د ا�jmSص  H0(100-30) 70=ل ذآ�ء  ذوو
 .130 (30 +100)ذوي H0=ل ذآ�ء 

 ���Q	'وآ���' Broca Area/ Aire de Broca 
 V:� ا�C(ة ا=����0 950ا�=ة � ا ��oU0
 /$ �9����L ا�6(ى �=�0غ، 60 �Lا��

أي n(ر �<�� هyB ا��oU7  .ا�CUط  ا��9ي
 @�H59Pاء �|دي إ+ -�= ا�=رة $�> ا

�D�5?�=�� أو ا�D.  اب ار���)onوه9 ا
 d�H�D'وآ�)D'. 

 

 ���>H\  ا6@و��9\  -ا�U9ر أدر�U�  -وا
ا�ML5Pك ا#567(  �#�4دات 8=  .ا=�0غ

=ى ا��I ا�=�=  �K9>* ���9د إ+ إد�0ن �:6
و  .ا%وزاك'0/ هyB اSدو�� وا  0/ أLm(ه�

أ�^ �40دات  0/ -0^ ذ& 'ا��9�5م'���> 
¤�jmص ا9��H� /�Bن 0/  ��6U�D ب��ا�آ5

�o�� اW�U. اب)onا.. 

��	# "�م  	  G Factor/Facteur g 
واBي ���P'  �H@�0ن'9L:0م ا8"ح 0/ }(ف 

 .I $�م �Bآ�ء $U= آI ا���UD)Cح ���6
وهBا ��H أن أي -(د 0/ ا7:(وض أن ��5ز 

�$):� �*��5رات ��UDح  �6¯ آI ا�*��5رات ا
و���ID هBا ا9L:7م �HD ا7:�ه�_   .اBآ�ء

اK�H7(ة ا  ��9ل 9�9Dد أ�9اع 0/ اBآ�ء 
 �L4HD /$ ���560 ا�X:� =U$ �H ا:(د

 .)�v(�� اBآ�ء اH57=د ل ه9ا رد ��رد�@(

$�M�ا2ر!/�ط ا #	��	 Linear Correlation Coefficient Coefficient 
de corrélation linéaire 

� إ$�oء �#�8 $= IG#5� ��W�>	إ R�-را
آ�#� آ��R ا�ر���ط .�� D\ 50�@�/��@ا�

50�H0 @\ ��@ات  را-�R ��@ات��98، آ�#� 
)*À@ ا�ا57.   �Dا)� \D [ر�A5� ا�ر���ط

 ¯�P 1.0-98ي �D1.0+ .وار���ط 98ي إ�� 

�#��D �Dأ� �0.0(ا �H�1  �8M$ ك�Uه X�
 .R�D ا57�@�/

 �D��Cogntivitism/Cognition إدراك -  	    
5���، ا�B5Pآ�ر،  P�6�� $#���ت ذه��U آ�

Iآ�C7ا I	5=�ل وPا�. 

��Xإ'/�ط "%وا ���Y	agression Frustration Hypothesis/ 
Hypothèse frustration agression     

	�6 هyB ا67�#� آ�#� 9L� R�D98د -(د 
، �Lv( -�0ن	(-�9K9ل إ+ ه=ف K�ri \H0(ة

��$�ت $=وا��� اy�u اSداة أو اVjC اBي 
� ا�(�0ن ��6�. 

w�*��	-'���Y�D'  Wechsler Scale/ Échelles de Wechsler  
Q#9ع ا*��5رات ا�=رات اBه��U ا9o7ُرة 0/ 

�6:U� اIKS، .'دا-�= -?6�@'}(ف اd�H ا
 I�8 �0 /P ��H5�� ا�D )0S*��5ر ¤}:�ل 

، ا*��5ر ¤}:�ل � P/ (WPPSI-III)سا5#=ر
وا*��5ر   (WISC-IV)ا5#=رس
/�=mا)�(WAIS-III)..  

$R�h س���	 Verbal Scale/Échelle verbale  
 ��UهBأ	= ��أي ا*��5رات ا�=رات ا

�)'-?6�@'لL:C .(ا��ء اÀ*( ه9 ا���7س �@ ا
� Q /0#9$� ا*��5رات L:Cو�5?9ن ا���7س ا

 X��� ��$)- ام=j5Pرة $�> ا=�أ�P�P ا
��D�6� .ا(90ز ا�(دة آ���� وا7:�ه�_ ا

$R�h ��A س���	 Non Verbal Scale/Échelle non verbale 
 ��UهBأ	= ��أي ا*��5رات ا�=رات ا

�)'-?6�@'لL:C .(ا��ء اÀ*( ه9 ا���7س ا
 �$9#Q /0 �L:Cو�5?9ن ا6ّ�_ �@ ا

 �P�Pأ X��� ��$)- رة $�> ا*��5رات=�ا
 _L-و y��5�4ء، ا��:�I�G ا��mSء � ا

��W�4:  .ا�8MHت ا
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� ��YX  Amnesia/ Amnésie antérogradeن ا���:
� $=م ا�=رة $�>  IG#5� اآ(ةB� ا I?C0
���ة �D �o��)0 �09ت �=�=ة�H0 اآ�65ب

 .ا���09 ����5 إ�D�K أو 0(ض � ا=�0غ

X$� ��Y  Retrograde Amnesia/ Amnésie rétrogradeن ر<
-�=ان اBاآ(ة S	=اث R��P إ�D�K أو 0(ض 

�=�0غ.  R8|0 ا�6=اد =HD ����	ث أ=�
C(��ن د90ي �=�0غ أن �<�ب اB¬ VjCا 

R8|7��6ن اU .ا9Uع 0/ ا

$���L ن��YX Infantile Amnesia/ Amnésie infantile 
أرM. /P I�8 �H- ^Dث���6ن اS	=اث ا9ا8

و�:6( هBا ا9Uع 0/ ا��6Uن �  .9UPات
 �0�Fدراآ�� اZوا ���>H5�@ات ا�D ���ا

 .ا  w=ث � ا9U6ات اSو+ HD= ا�9دة

r^X   Maturation/Maturation 
Q#9$� ا�9r5ت و0(ا	I اU#9 اÒ=دة ورا.�� 

 .وا  ه� ����6 �560�� $/ اS	=اث ا�Åر���

$�L�" x�X Affective Deficiency/ Carence affective 
�:{�H�  _W�0?( ودا V��. يBا(�n^ ا

 �K9>* ،�4�)0 ��6� =8و ���H� 10م 0/ أ)r®�
�:�U$ اق):c.�ر هBا ا���ب .إذا آ�ن ا

ر-�  Y?/ أن �"اوح D\ 	��ت  ا�آ5��ب
6�، اÅ#9ل:U ا�Hoم، �A*( اU#9 ا�(آ� ا

©، .�:��6 وo* ���=D@ة إ+ ا*�M5ت��=ى ا
�$9U50 ب��PS 9دH� =8 �:{�H ا:(اغ ا

�*9j�C�، ا�H ...ا�=اد، ا:(اق، ا
 .�و��9د أ��4 إ+ 	��ت ا��xر�

 $IM �ء ا��Q�ا Personal Development/ Développement 
personnel 

����Uت $=�=ة j56�ُ=م �آ�65ب ا94Uج 
�9o5( إ ،�6:U� ا>jC0?����ت اDZ=اع ا

ا�y�u .وjm V��Â<�15 0/ ا��H وا��C���ت
� �H6> �$��5ر ا�6_ >jC�U#�ء ا T��ا

)�9o5� $#��� ا �H0 X:U .وا

$Y�X 0RX Mental Anorexia/Anorexie mentale 
 ��n)0 ���)D ��#5� � �، �<�	اon(اب �:6

إ�n-� إ+ ا:�=ان ا7:(ط .ز��دة ا9زن
�9زن،�<�	�  �89� ����  �6:UاLU_ ا

 ��4Hا�Hدة اLC(��، -�=ان ا��_ ا
�D�KÊت ���D�� .وا

 �X Sleepiness /Sommeilم
�$9ا9Uم $��رة $/ 	�� 0/  .إرا	� ا

ا�CUط ا�(آ� 0^ اÁ:�ض ا5����ت  
��6��#I�r  .واM$�:5ت ا ��6U�D

 /0 �5#?\ اMو$ ��Sا �	إرا،���6:Uا
 )Lv#5اSرق،  :0/ اon(ا1��D .$% اS	Mما

 =8  ا9Uم ا7:(ط، ا?9اX�D ا57?(رة ا
9�6���9 أو �:��6- �¬��P9ن أ?�. 

 ا�4
ء
 

 Delirium /DELIRE    ه@*�ن
وه9 را�^ 	�6  .-�=ان ا��<�ل 0^ ا9ا8^

 ���99�6- �D�K���6\ إ+ إ:U�HD اS}��ء ا

  ���Q	'i�X� Wernicke Area /Wernicke (aire de) 'و*
 �Lا� ���ء 0/ ا�C(ة ا=����0 950ا�=ة 

���� -L_ ا I*=�0غ و�=�أ��  .ا�6(ى 
  � ��65� ��oU7ا yBF �D�Kاب 'إ)onا

�?9ن أه_ $�رض -��L ه�D9HK 9  'و�(��&
_L:� اD�5?� أو اL:C .ا

  Tranquilizers/Tranquillisants	R%.�ت 
W�8 I#C#� � .دواء ا�on(ا�Dت ا�7���

 ��W��#�?ا8��H@ ا���o ذات ا���U ا
 &B ����ا9U57$� ذات ا9H:7ل ا��7وم 
 X:� � �F �#آ ،����6#> أ��4 �40دات ا

 .ا9H:0 R89ل �6?��

��/I" ت�.%R	 Neuroleptics/Neuroleptiques  
Q#9$� اSدو�� ا  Â:� أ$(اض ا:<�م 

�>jC����V آ#��  �I#H هyB ا8��H@ $�> .ا
 ¯>Hا957ا�= �  'ا=و0�D\'اI8�U ا

أدو�� "و�6#> هyB ا�W=L7ت أ��4.ا=�0غ
 ."�40دات �:��6

 Stabilizing Mood/ Stabilisateur de l'humeur 	�ازن ا��oاج 
Q#9$� أدو�� �I#H $�> اj5:�� 0/ أ$(اض 

�  ا�آ5��ب  ضا9Fس وأ$(ا �Lv	M�  ا
�o�� اW�U. اب)on8@  .ا��H�I#H هyB ا

���>Hأه_  .$�> اA5.@ $�> اM8�Uت ا
�  .اM0Sح وا��9�5م :90از��ت ا�7اج ه

Q�نــــــــــــــــا� 
 

Neuro Transmitters/Neurotransmetteurs  ��/I" ��&�X 
�0دة آ�#����W �95ا�= � 	M>�9ت وMKت 

�j� ���Kو �r5- �U:16 اÅ��� وُ�:(ز 
 .<�� أ*(ىÑ.�رة $و�(8

 ��Y>�XNarcissism/Narcissisme 
	�6 أ9oPرة �. ،�����9	� 9Kر�1 اBا���

�= �:16 و�P#� �=ا إ+ ا�=  '�(�X'آ�ن 
و�  .اBي آ�ن �:9K I4ر�1 $�> أ�� ا0(أة

 \$ ��9م 0/ ا��Sم U�D#� آ�ن �9K I0A5ر�1 
6� �:16  و�(ق� t	 ا@G�0ء، �0ل آ. I:{ Iآ

6�)� ��	)0 /0 )Y 15�>jm ��U� ��	 ��
16U9 أداة *�ر��� .و�a �� .BW=HD �1�5 ا

�اع -oXاع( Conflict /Conflit 
��D��50 �U0�9�0ت �50ا \D اع)K.  �0=U$

��5=م ر���5ن �548�U50ن وا�=-�$�ن 
D��50M )�95� 0/ ا�	 ~�H� ،�$9ن إ+ ا

و$U=�0 � �5#?/ 0/ .��اع �:6�-�@ ا7(�9ب
��H:D 15��H0 t	ع و�:� 1U$ �j#5� =8 ا

���H:ت �:��6 ا��Dا)onا. 

�*�YX  Amnesia /Amnésie 
�-�Hn أو -�=ان �Bاآ(ةW�x أو R8|0-. 9ن?�

 � ��0<=ر $=م ا�=رة $�> اB5آ( ��
��:{�HوL� =8_ ��ءا آ�M0 0/  .ا<=�0ت ا

�I#H ا��6Uن .	��ة أو ذآ(ى وا	=ة -��
n= ا�4r5Pر  -�0?����م د-�ع-آ��� د-�$��

d|0 =ث	ث $/.=r5�'�4رr5PM$U=�0  '���6ن 
� و	=y، و$/ n�7ا <r#®�'��6ن� ���m' �0=U$

��- y=	و )n�� .� ��o56^ اB� VjCآ( ا
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آ#� ��HD <�$ )Lv ا�jmSص 	��ت و��D9ت 
� ك:�Ìاب و)onا )Lv0 B*A�:  ،ا7:(ط ��L5ا

و 8= �?9ن .ا���M5*...ÇاI�C، ا�(آ�ت ا�
 .ا�on(ا�Dت $�> I?m إ�mرات f:�� 9560رة

6�  هyB ا�v5ه(ات :U�ُ®(�^  اI��r5 ا
R�? .ا�6=�� إ+ ا

 ا��او
 

   Item /Item و'%ة د2��� ذاآ�و*�
&0Z�D 9ل� ة، 9Kرو	=ة  ذات 0= �L$

�D*5<�ر،إ�x أ��  .اBاآ(ة ا�<@ة ا7=ى
jC� ¸H0 �F �09�H0V.ل�G0:  ،pر8_، ��ر�

�o8 9رةK،�#�آ. 

 Obsession/ Obsessionو�Jاس 
 �:>D I�H-?(ة، 9Kرة أو دا-^ �®:(ض $�> ا

VjCإ�1 أ	= اK�UH( .50?(رة n=ا $�> ر��� ا
� ا�L(يا7?��9 P9اP9آ�onM.. )0 �U(اب ا

 �U{�C� /0 X�P�	أ-?�ر أو أ =�9� �D)u /0
6� وا  �Z�D ��)HCز$�ج :Uر�_ ��و�U5 ا

�L�Uu. ،���:آ �HW�C�(�D هyB ا�P9وس، ا
�Uا $�> إراد�=n ة��U0 ل�H-AD. �0 ����

� دون �(ك c.�ر، ?�LU 8= �?9ن �=�� :5Â
� .أآG( و��j#5 $/ $<�ب �:6

 _s ��P9اP9� ا�W�7 0/ ا6?�ن 12وا�on(ا�Dت ا. 

 Consciousness /Conscience و"$ 
B �#Wا=9�U ��� ا7(ا��8 ا	 �����وا��U و

 ��G´ ر �?9ن�?-Sآ(��ت واBأن اZ	�P�6ت، ا
�Uل إدراآ�Q � [�rK I?CD.  �UU?Y ،�6Dأ I?CD

$9� آ#H(-� ذا��� ¤	=اث .�H(�� ا

 (ـــــــــــــــــــا���ا<
 
─ Dictionnaire international de psychanalyse  Alain 
de Mijolla  Hachette Pluriel Référence  
09/2005 
─ ) Atlas de la psychologie  Hellmuth Benesch  
Emile Jalley Lgf 11/1995 
─ Dictionnaire de la psychanalyse  Nicole 
Belmont  Catherine Clément Monique David-
Ménard Philippe Sollers Albin Michel 11/2001 
─ Dictionnaire de psychiatrie et de 
psychopathologie clinique  Jacques 
Postel Larousse 06/2003  
─ Dictionnaire de psychologie  
Collectif Larousse 06/2002 
─ Dictionnaire de psychologie  Roland Doron   
Françoise Parot  Puf 12/1998 
─ Dictionnaire de psychologie  Roland Doron   
Françoise Parot  Puf  03/2007 
─ Dictionnaire de psychologie  Norbert Sillamy 
Larousse 02/2003  
─ Dictionnaire international de la psychanalyse  Alain de Mijolla 
Calmann-Levy    04/2002 

─ Dictionnaire pratique de psychanalyse et de 
micropsychanalyse  Silvio Fanti Buchet-Chastel 

04/2003 
?2�<�ت ا�!��'� وا�!��'� ��آ: ا�0را�Qت �� 8 ا"

�J0�fا 

  /0 @G? ��6U�Dا7(آ�ي، و ¯>H���Lز ا
 .اÒ��\ اU:���6\ إ+ ���H0ة �:��6 آ�@ة

P�9آ��ت :�Lv#5( ا��BFن � 9Kر $=�=ة
�9ا8^،  �D)o40 ذة، رؤ���m د���	وأ

��P9اPو ���� �� .ه��P9ت،أ-?�ر *��
M. +إ �����BFت ا��� :.� أ�UKفو�6�U_ ا

-وا��را���9   ...،�اP9�F ،اH<�ب
 .-ا�vHم

�ي( ه�/�!8	�سI/�د ا�R��ا ���Q	(Hypothalamus 
/Hypothalamus 

�=�0غ  �K ��UD�@ة 950ا�=ة � ا��ء ا=ا*�
ا�9ع، ا�G0 ��:wI:  ،XUو�(ا�8 $=ة $#���ت 

 .اH=وا���

Hormoneه�	�ن    Hormone / 
}(ف �=ة دا*��� و  �0دة آ�#����W 0®:(زة 0/

 @��� Iم إ+ $94 0/ أ�=�#�� 0/ }(ف ا
I��C5 .ا

  �Jه�� Hallucination  /Hallucination 
�6	 1�U0 �6س �=ث دون و�9د	إ.  yBه _s =8

��6�ه�IG0: �P9 ا�P9�F أي I?m 0/ اmS?�ل ا
��H� �P9�ه ،��)>D. ت 0/ }(ف�P9�F�5 اU�ُ

  �|.( $�> ا  ��HD /#45 اj7=رات)9Ìاه(
و�� اD ��):5\ ا�P9�Fت  .و�W�Ì ا=�0غ
���9  .واS-?�ر ا

�R�م( ا�R�	(: Id Concept/Concept du Ça 
 ���99��Q#9ع ا��=-�$�ت اMوا$��، ا
 �8�oآ�H=وا��� وا(��� ا���6U، *�ان ا
ا��=-�$��، ��oU0 ا97روث، ا:o(ي أو 

 ��6 اMGثوا	=ة 0/ ا���Uت اU:.ا7?�9ت
<�$Sا ��Sو ا ��Sإ+ ا �-�n9ن  إ?�  ا

�����r5  .اjC<�� 	�6 اvU(�� اU:��6 ا

 /$ I�560 9L-،�$�> *Mف ا��W�� ،��S وا$
 I?C� ،1��$ �Uراد�Z ة)o�P � ،��6U� Iآ

�U�H-و�|.( $�> أ �U5�6:�. 

Mania/Manie  ه�س   
=ى  Ð	M7م ا�H� 0/ ا��L5 اC=�= ا�	
 �W�U. اب)on9ن 0/ ا���H� /�Bا�jmSص ا

�o�ا����ت ا�<@ة ا9L7و�L�>:� �P .ا
*Mل 0(	�� ا9Fس، �X  .0(ا	I اآ5��ب أآ%

 �8�{ 1� 0/ ا9CUة، �?9ن �� VjCا
 �oo* �oªو X:U� ا ��G�D ء�آ�@ة، 0�

��H8و�@ وا �#�v$.  Ð	M� ،9ى>�� ا���ت ا
6� و:U ..��C}� 	(آ�� زاW=اأ��4 اÅ�� ا

 �*���Yه  Hysteria/Hystérie 
 �D�Kإ �Íت �:��6 دو�Dا)on� ��=6� ه(ة�v�

وه�m [�o>0 9ع اj5P=اAD.  /0 10ي *�I $94ي
�K9 اon(اب �:6�  '��P#�9= -(و�='}(ف 

� ���ب  �:�5f ���=D �n1 -(د أ$(اM* )Lv�
MG0، اVjC اBي �C?9  .أ�� أ��Pب ��94$

<#H� 0/ -�=ا�1 ا�<(،  0/ ا?5C� 56@يFا
 yز�L� ���>$ ار)n1 أ�� أ��$ )Lv� � �#U�D

 .ا�<(ي
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إن تأكيد غرابة اللّغة األلمانية على حساب غرابة اللّغة األم والنّظر 
يحول التّرجمة إلى سعي حثيث يائس ، ]4[أنّها مشوِّهة للثّانية لألولى على

لغة فرويد "إلى نص ولفظ مؤسس التّحليل النّفسي، سعي إلى استعادة 
حتّى لو أدى األمر بنا إلى التعسف على اللّغة "وإعادة إنتاجها " األلمانية

 لدشميت، على حد تعبير جورج آرثر غو"الفرنسية لكي نكون فرويديين
(Goldschmidt)[5].  ولم يتخلّف زجر األنا األعلى وما يصحبه من متعة

 (Pontalis) عن الركب، فالمترجم على حد تعبير بونتاليس) مازوشية(
ال بد من الحزن، ]. 6"[يجب أن تكون لديه قدرة المتناهية على الحزن"

قدانه بال رجعة، وبال ربما ألن الموضوع المفقود تام كلّي، وبالتّالي فإن ف
واسطة تجعل الفقدان مقبوال إلى حد ما، أي تفتح إمكانية فعل الحداد وإنهاء 

ال بد من الحزن أيضا ألن المترجم ال يدري ما يفعل حيال .. الحزن
إذ كيف يمكن لنا . غربة لغته وغربة لغة فرويد: الغربتين اللتين تواجهانه 

واحد، متجنّبين مواجهة األليف الموحش أو اجتياز محنة الغريب في اتّجاه 
 ؟لغتنا ذاتهافي  unheimlich الـ ما يسمى باأللمانية

لن نتوقّف طويال عند الجدل المحتدم الذي سببته ترجمة األعمال الكاملـة  
لفرويد في فرنسا، لكن يمكن أن نقول إن ظهور الخطاب التفجعـيّ فـي   

ختلف بسبب اختالف الوضعية الطّرحية الوضعية العربية قد تم في سياق م
إنّها ال تخص ممارسة التّرجمة، بل إن ترجمـة أو إعـادة   . المتعلّقة بها

فـي السـياق    .]7[.ترجمة أعمال فرويد توقّفت تقريبا منذ عشرين عامـا 
العربي، لم يكن خطاب المؤسس هو موضوع الفقدان المتعلّق بالتّرجمـة،  

ء الذين جعلوا نقل خطاب المؤسس إلـى العربيـة   بل اآلباء أنفسهم، اآلبا
كما لو أن اقتباس التّحليل النّفسي، أي اكتساب معرفة اآلخر، كان . ممكنا

  ومن هنا، فإن . مترجمين -يحتاج إلى عملية استلحاق بالتبنّي من قبل آباء

من الواضح أن لهذه السردية أساسا من الصحة، خاصة فيما يتعلّق  
. عدة أجيال من المحلّلين النّفسانيين المصريين، والعرب بصفة عامة بهجرة

ولنذكّر بأنّها كانت هجرة قسرية بالنّسبة للبعض اقتضتها عوامل تاريخية 
" شتات"وبهذا، فإن . ]1[كاألنظمة االستبدادية القائمة أو الحروب األهلية
لكن هذه . التّحليل النّفسي المحلّلين النّفسانيين كان سابقا لشتات مصطلحات

واالنزياح بها " ترجمتها"السردية ال بد من تنزيلها ضمن سياقاتها الخاصة و
حتّى يمكن النّظر إلى تداعياتها ال بوصفها ضربة من القدر، بل بوصفها 
تعبيرا عن خلل وظيفي أو عن منطقة معتمة، ليست محّل نقاش راهن حول 

 .ي العالم العربيترجمة التّحليل النّفسي ف

بالتّحليل النّفسي ة بموضوع مفقود خاصرديالمحلّلون  : تتعلّق هذه الس
وإذا ما نزلنا قصة الموضوع المفقود للتّحليل النّفسي . المترجمون األوائل

ضمن السياق العام للخطاب حول التّرجمة، وجدنا أنّها ليست دخيلة على 
فالتّرجمة . المنظّرون فعل التّرجمة حبس فيهالسجّل التّفجعي الذي طالما 

حسب هذا السجّل تتم في ظّل ضياع األصل، والتّجاذب بين لغتين، والتّسليم 
وقد سبق أن انتشرت مثل هذه الشّكوى في المجال . باستحالة التّرجمة

الخاص بالتّحليل النّفسي في فرنسا ضمن خطاب يطالب بأخذ غرابة كالم 
ولنذكّر بسرعة بالمبدأ اإليطيقي الذي . النّفسي بعين االعتبارمؤسس التّحليل 

حين عرف التّرجمة السيئة بأنّها  (Berman) عبر عنه أنطوان برمان
" ة االنتقال، بإنكار منهجيالتّرجمة التي تقوم عادة، تحت غطاء مراعاة قابلي

 اك البالنشوهذا المبدأ هو ما استعاده ج ].2[‘‘لغرابة األعمال األجنبية

(Laplanche)ي : ليصوغه على النّحو التّاليللتّرجمة أن تؤد غريب "ال بد
باعتبار أن فرويد كتب أعماله [. ]3"[اللّغة األجنبية وغرابتها، أي الجرمنة

  .[باللّغة األلمانية
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على غرابة النص المترجم دون نبذ غرابة اللّغة المترجم إليها، شريطة 
ل المفاهيم، أو النّواة األساسية للمفاهيم حين يتعلّق األمر أن يتم نق

إنّها ترجمة متيقّظة حيال . بالمصطلحات، ضمن حد أدنى من الصرامة
ل . المكبوتات التي تكشفها اللّغات بشكل بدهياللّغات يكم وبهذا، فإن

 بعضها البعض، إذ تقوم كّل واحدة منها بإيقاظ ما تركته األخرى في حالة
سوف تستمر " لغة أساسية"سبات، وتساهم كّل واحدة منها بقسط في بناء 

هي أقرب إلى تصورات فرويد " اللّغة األساسية"وهذه . مجزأة على الدوام
عن  Benjamin عن التجليات اللّغوية لالّشعور منها إلى تصور بنيامين

 .(Reine Sprache) اللّغة النقية األصلية

 أن ال شك ة التي ينجرة الكونيمزيفرويد تجنّب في تنظيره للحلم الر
تنطبق على كّل الذّوات، كما هو " مفاتيح لألحالم"عنها افتراض وجود 

كما تجنّب، في خصومته مع يونغ . الشّأن في التّفسير التّقليدي لألحالم
 إلى لكن ذلك لم يمنعه من اإلشارة. صالحة للجميع" نماذج بدئية"القول بـ 

وجود تشابه بين التّخييالت اللّغوية لدى الذّوات، تشابه ال ينفي فرادة 
فقد كتب فرويد يقول في حاشية . خطاباتهم الفردية واختالف ألسنتهم

هكذا، على سبيل «": تفسير االحالم"إلى فقرة في كتابه  1914 أضافها سنة
مصحوبة المثال، يحدث أن يرى الحالمون المجريون في أحالمهم ال

بالتبول، سفينة تطفو على الماء، وذلك رغم خلو اللّغة المجرية من الكناية 
وفي أحالم الفرنسيين وغيرهم من الالّتين، … "التبول"بـ "اإلبحار"عن 

وذلك رغم جهل هذه  ،(Frau) إلى المرأة (Zimmer) ترمز الغرفة
من اللّفظين  المركّب] "Frauenzimmer" الشّعوب المطلق بما يعادل لفظ

 .[9"[أي المرأة عند األلمان] السابقين

التّكامل بين اللّغات، هو ما يمكّننا من إيجاد أساس /إن هذا االختالف
نظري للتّرجمة بوصفها بناء للنّظائر، ال بحثا يائسا حزينا أو مهووسا عن 

التّرادف التام. 

التّثاقف، دون ويمكن لهذا البناء للنّظائر أن يتم، في بعض وضعيات 
استعصاء كبير للتّرجمة، وبأقّل ما يمكن من استحالتها، كما هي الحال مع 
ترجمة أعمال فرويد إلى اللّغة العربية على ما أرى، وخاصة في السياق 

 .التّاريخي للخمسينات والستّينات من القرن الماضي

سي شأن اللّغة فمن الواضح أن اللّغة العربية ليس شأنها مع التّحليل النّف
الصينية مثال، فهي متجاورة تاريخيا مع اللّغات األوروبية على الرغم من 
. اختالفها عنها من حيث بنيتها الصرفية وانتماؤها إلى عائلة اللّغات السامية

 :وقد نتج عن هذا التّجاور ثالثة معطيات تتّصل بترجمة المعجم الفرويدي

عموما،  (soma) والجسد (psyché/ psyche) تمثّل ثنائية النّفس *
  (psyche/ psychisme)إطارا مفهوميا مالئما لترجمة مفهوم الـ
بوصفه  (pulsion / drive) وللنّفاذ إلى نظرية فرويد في الدافع الغريزي

"والجسدي ة ". مفهوما يقع على تخوم النّفسيينياللّغة الص وبالمقابل، نجد أن
جينغ "فمصطلح . عن الجسد باعتبارها كيانا مستقالّ بذاتهال تعزل النّفس 

الذي نجده اليوم حاضرا في كّل المفاهيم المشتقّة من  (jingshen) "شن
، ولكن بمعنى اإلله ال بمعنى )روح(يعني في األصل "النّفس في الصينية 

وهكذا، يمكننا القول بأن خطر المفردات اللغوية ]. 10"[نقيض الجسد
ة التي تتماس مع الدين وتبتعد عن عالم التّحليل النّفسي هو أكبر في الجديد

  .عالم المفاهيم البوذية منه في عالم اللّغة العربية

عموما،  (soma) والجسد (psyché/ psyche) تمثّل ثنائية النّفس *
  (psyche/ psychisme)إطارا مفهوميا مالئما لترجمة مفهوم الـ

بوصفه  (pulsion / drive) ية فرويد في الدافع الغريزيوللنّفاذ إلى نظر
"والجسدي ة". مفهوما يقع على تخوم النّفسيينياللّغة الص وبالمقابل، نجد أن  

نصيبنا من الحزن سيكون أوفر، ليس ألن المترجمين الذين كـان يجـب    
 عليهم إبداء هذا الحزن لم يعودوا موجودين معنا كي يواصـلوا التّرجمـة  

   الموضوع المفقود ليس، أو ليس فحسـب نـص الحزينة فحسب، بل ألن
فمـن  . المؤسس، بل اآلباء المترجمين الذين تحولنا بسبب فقدانهم إلى أيتام

ناحية أولى، هناك أبناء مترجمون هم أيتام نص المؤسس، ولكنّهم بصـدد  
ناحية ثانيـة  االهتمام بالترجمة وإعادة التّرجمة، مهما كانت النّتائج، ومن 

هناك أيتام اآلباء المترجمين، وهم أيتام ليس لهم مشروع ترجمـة، ألنّهـم   
  .متباكون على اآلباء أنفسهم، متباكون على األطالل

كيف أمكن الوصول من جهة أولى إلى بناء هذه السردية الهوامية 
 المتعلّقة بفقدان نص المعلّم المؤسس، ومن جهة أخرى إلى هذه الحالة من

الكفّ المصحوب بهاجس شتات وتبلبل مثبِط ؟ أال يتعارض هذا األمر مع 
التّجربة التّحليلية المتيقّظة حيال الماليخوليا وحيال تحويل عواطفها إلى 
مصدر متعة؟ أال يتعارض هذا مع التّرجمة نفسها باعتبارها تجربة غيرية 

بمثابة "يتاسيكولوجياالم"تؤدي إلى تحول مبدع؟ أليست التّرجمة عند مؤلّف 
قرين بنيوي للتّحليل النّفسي؟ أليس التّحليل النّفسي، من ضمن أشياء أخرى، 

نقص في "فالكبت عند فرويد هو للتّذكير (آلية كشف عن المكبوت 
تفسير للمعنى الخفي للحلم، وإعادة ترجمة للطّرح في /، وترجمة("التّرجمة

 جميع أشكاله ؟

صحراء الباكي على األطالل كما هو ولنعد إلى صورة شاعر ال
معروف عند العرب، وهي صورة استعادها الشّعراء الكالسيكيون 

إنّها . المعاصرون وتغنّت بها المطربة العربية المصرية الكبيرة أم كلثوم
صورة تسكن خيال النّاطقين باللّغة العربية، أو خيال كاتبة هذه السطور 

ما عن الفرضية التي مفادها أن تيمة الوقوف وقد دافعت دائ. على األقّل
أو لتأويل ماليخولي ،على األطالل كانت موضوعا لسوء فهم الشعوري .

فشاعر الصحراء الجاهلي لم يكن يكتفي ببكاء حبيبته على األطالل 
غالبا ما كانت هذه التّيمة ترد في مستهّل القصيدة الطّللية، ثم تختم . الدارسة

، مما يسميه نقّاد الشّعر !"عد عن ذا"أو ! " دع ذا: "ن قبيل بعبارات م
القدماء حسن التخلّص، وبعد ذلك نجد دائما وصفا للراحلة ونجد المشهد 

وتأتي هذه ". الضرب في األرض"الذي يعبر عنه في اللّغة العربية بـ 
وبذلك  .الخطوة بعد البكاء واللّوعة، كي تضع حدا لحالة الحداد على الحبيب

يقوم شاعر الصحراء، مدفوعا بطاقة حياتية إبداعية، يقوم بوضع حد للحداد 
 .أو لنقل إنّه يعيش الحداد على الحداد

إن هذه الصورة المجسدة للملمة الذّات واستردادها، يجب أن تكون 
حاضرة في أذهاننا، ال من أجل المرور إلى فعل شيء آخر فحسب، كما 

 ال"يفعل البدويوهو ما سنقوم به من خالل تناول مسألة "محلّل نفسي ،
ترجمة المفردات الفرويدية، ولكن بإعادة إدراج شيء من الغيرية المبدعة 
في التّرجمة ووضعياتها الطّرحية، وبالتّفكير في شروط إمكانية تموقع 

 .تحليلي وترجمي في ذات الوقت

وبفكرة المحنة التي ال تأخذ  ودون التأثّر بوهم النص الكامل والمطلق،
بعين االعتبار سوى غرابة وحيدة، وفيما وراء الثّنائية التي تقابل بين 

لغة "، واالستقطاب بين "التّرجمة حسب المعنى"و" التّرجمة الحرفية"
بناء "، فإنّنا يمكن أن ننظر إلى التّرجمة بوصفها "لغة الوصول"و " االنطالق

  8[ ".إبداعيا للنّظائر

إنّها بناء للنّظائر بين اللّغتين ألن األلفاظ يمكن أن يعوض بعضها 
فاأللفاظ، من جهة . بعضا، ولكنّها ال يمكن أن تترادف وتتماثل بصفة تامة

أولى، ال تمتلك نفس الوحدات الداللية الدنيا في جميع اللّغات، وهي من 
إنّها تحتوي على . جهة ثانية دوال تحيل بال هوادة تقريبا إلى دوال أخرى

ومن هنا، فإن على من يقوم . معان، ولكنّها تشع في جميع االتّجاهات
  بالتّرجمة أن يقبل بالتّباعد وبالعدول عن الدقّة التّامة مع السعي إلى الحفاظ
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بل إن المترجمين العرب شددوا ". االمتناع"البتّة على الدين واألخالق، هو 
والغريزة  (pulsion /drive) ى الفرق بين الدافعمنذ فترة مبكّرة عل

(instinct) [12]،  قّة في ترجمتهإسحاق رمزي لم يستطع مراعاة الد رغم أن
  .1952سنة " ما فوق مبدأ اللذّة"كتاب 

ونالحظ أن بعض الكلمات العربية، بما تحمله من طاقات تأويلية ومن 
جديدة على التصورات  إحاالت داللية مذهلة، قامت بتسليط أضواء

فعلى سبيل المثال، . إنّها تؤدي المصطلح وتثريه في الوقت نفسه .الفرويدية
أي التأثّم أو اإلحساس  "culpabilité/ culpability" تم التّعبير عن مفهوم

قريب من لفظ " الذَّنْب"، إالّ أن لفظ "الشّعور بالذَّنْب"بالخطيئة بعبارة 
المحيل على الشّيء الجنسي وعلى العضو الذّكوري " يلالذَّ"أي " الذَّنَب"
في بعض اللّهجات العربية، وفي " الذّيل"الذي تطلق عليه ألفاظ تدّل على (

ومن هنا، فإن هذه التّرجمة قد تثير ). الفرنسية، ويشبهه األطفال بالذّيل
 .المكبوت وتوقظ األليف الموحش الكامن في الكلمات العربية

، وهو "قضيب"فقد ترجمه البعض بلفظ ، phallus’’" لفظ خذ مثالولنأ 
من األسماء التي تطلق على العضو الذّكوري عن طريق المجاز، ومن 
معانيه كذلك الفرع المقطوع والسيف وبعض األدوات األخرى ذات الطّابع 

فهو مناسب لترجمة رمز الرغبة الذي ال يمتلكه أحد في نهاية . القضيبي
ثم هو أيضا . ال يمتلكه أحد ألننا في عالم اإلخصاء والحد من المتعة األمر،

مصطلح مناسب تماما لالفتراضات الالّكانية حول عالقة المرأة بالخصاء، 
، والمرأة هي "على أرضية عدم امتالكه إياه"فالرجل يملك القضيب 

 نجد هذه. حسب جاك الكان" على أرضية أنها ليست القضيب"القضيب 
 إنّها". القضيب"النّقلة من التملّك إلى الكينونة في تشبيه المرأة الحسناء بـ

قضيب "فينوس العرب الغابرة الجامعة بين دقّة الخصر وثقل الردفين، فهي 
معجم "وقد اقترح المحلّل اللّبناني مصطفى حجازي مترجم كتاب ". على كثيب

لتفادي الخلط بين " فَالُوس"بكتابتها  "phallus" تعريب كلمة 1984 سنة" فرويد
ولكن هذا اللّفظ يشير في لهجة أهل  ."phallus"و "pénis/penis" الذّكر

وهذا . أي فرخ الطّيور" الفَلُّوس"تونس، وربما عند المغاربة بصفة عامة، إلى 
باعتباره داالّ للرغبة ورمزا للقوة واالنتصاب " القضيب"اللّفظ يبعدنا طبعا عن 

ثم إن معنى فرخ . اعتباره مختلفا تبعا لذلك عن العضو الذّكوريالدائم، وب
في " العصفور"الطّير يحيلنا مرة أخرى على العضو الذّكوري، ألنّه يسمى 

 .في اللّهجة المصرية" الحمامة"بعض اللّهجات العربية، ويسمى 

كما تكشف بعض التّرجمات، ال سيما لمن يعرف اشتقاق الكلمات، عن 
فقد اقترح . ظيمات مفاهيمية أخرى جديرة باالهتمام حول الجنسانيةتن

أما في ما  ."érotisme/erotism" مقابل" الغُلْمة"أو " الشّبقية"بعضهم لفظ 
فرويد إلى إيروس إله الحب لتسمية دافع  يخص نظرية الدوافع، واستناد

يرمز إلى دافع الموت الحياة ومبدأ الجمع في مقابل تانتوس، إله الموت الذي 
الذي من معانيه الجمع إضافة إلى ممارسة " الجماع"ومبدأ الفصل، فإن لفظ 

" الشّبقية"أما في ما يتعلّق بالجنسانية، فإن . الجنس يبدو لي أكثر مالءمة
في الجسد " الشّهوة"مما يدعونا إلى التّفكير، فهما يحيالن على " الغُلمة"و

ن على تزاوج البشر وتزاوج الحيوان، وبالتّالي فهما الحي النّابض ويحيال
 يتميزان بصراحة أشد من تلك التي نجدها في مفهوم

الذي طالما تحاشاه فرويد، ألنّه كان ينتهج مبدأ  "érotisme/erotism"الـ
أي تنازالت   ، ويرفض تقديم"القطّ قطّا"الصراحة، وكان يريد تسمية 
" الشّبقية"وبالتّحديد، فإن . خجل االجتماعيمصدرها الشّعور بالحرج أو ال

يمكن أن تحيل على تسافد الحمير، وهو ما يسمح لي شخصيا بتخيل إيروس 
وليس هذا الخاطر بالغريب . من غير جناحين، بل بأذني حمار كبيرتين

 ا، فإنا ولغوير"اليوناني نفسه " إيروس"ميثولوجيبإضافة" َأي ائدة   العربيالز  

جينغ "فمصطلح .  تعزل النّفس عن الجسد باعتبارها كيانا مستقالّ بذاتهال 
الذي نجده اليوم حاضرا في كّل المفاهيم المشتقّة من  (jingshen) "شن

، ولكن بمعنى اإلله ال بمعنى )روح(يعني في األصل "النّفس في الصينية 
للغوية الجديدة وهكذا، يمكننا القول بأن خطر المفردات ا]. 10"[نقيض الجسد

التي تتماس مع الدين وتبتعد عن عالم التّحليل النّفسي هو أكبر في عالم 
 .المفاهيم البوذية منه في عالم اللّغة العربية

هناك تراث طبي يوناني التيني خاص بتصنيف األمراض قد  *
وهذا اإلرث سمح باستحضار عدد من المصطلحات . ورثه العرب

والمانيا  (mélancolie/melancholy) ألصل، مثل الماليخوليااليونانية ا
هذه المفاهيم تم تعريبها واستوعبتها  .(manie/ mania) (أو الهوس(

اللّغة العربية منذ ما يربو عن ألف عام عن طريق أطباء وفالسفة 
تم *  ].م 1037-980]وابن سينا  ]م 932- 865[عرب أمثال الرازي 

 "النّرجسية"مشتقّة من أسماء األعالم، على غرار تعريب الكلمات ال
(narcissisme/narcissism) ة"والسادي" (sadisme/sadism) 

وهذا على عكس ما تم ، (masochisme/ masochism) "المازوشية"و
في العالم الصيني الذي يصعب فيه بيان تلك النّسبة، ألن اإلحالة على 

تصعب في هذا . ستدعي ترجمة تفسيريةأسماء األعالم تبقى غامضة، وت
أو نصوص ، (Narcisse) العالم اإلحالة العابرة إلى أسطورة نرجس

 أو ليوبولد فون ساشر مازوخ (Marquis de Sade) المركيز دي ساد
(Leopold von Sacher- Masoch). 

ولنالحظ أيضا السهولة التي يمكننا بها ابتداع ألفاظ عربية كما لو كان 
يمكننا مثال توليد ألفاظ جديدة عن طريق اشتقاق أسماء . بسحر ساحر األمر

، "النرجسية"من الجذور ال سيما الثّالثية، أو عن طريق التّعريب، كما في 
 أو عن طريق استعادة كلمات قديمة كما هو الحال في ترجمة

"angoisse/anguish"  أو اعتماد كلمات شائعة كما هو الحال "هيلة"بـ ،
بل إنّه يمكننا أيضا استخدام طريقة  .’’trauma/trauma’’ مقابل" صدمة"في 

 langues) من شأنها تقريب اللّغة العربية من اللّغات التّراصصية

agglutinantes) ، ىأي دمج كلمتين مختلفتين، أو " النّحت"وهو ما يسم
 وبهذا أمكنت ترجمة مصطلح. إضافة الحقة للكلمة

"préconscient/preconscious " ور"بـشُعور"أو " قَبلَشُعومصطلح" قَب 
"prégénital/ pregenital" بـ"ليتَنَاسأو " قَب"ليلَتَنَاسد ". قَبكما يمكّن تعد

األوزان الفعلية، التي تشير إلى اختالفات في المعنى األساسي، من ابتداع 
سمح وزن  وعلى سبيل المثال، فقد .ما نشاء من األسماء حسب الحاجة

المخصص لتسمية األمراض أو العيوب الخَلْقية بابتداع صيغة تشمل " فُعال"
 مقابل" العصاب"و "phobie/phobia" مقابل" الخُواف"أو " الرّهاب"

"névrose/neurosis" مقابل" الذُّهان"و "psychose/ psychosis" بل ،
 مقابل" مالرحا"و "paranoïa/paranoia" مقابل" العظام"وكذلك 

"hystérie/hysteria"  لوا االبتعاد عن استنساخعند المترجمين الذين فض
  .تلك المصطلحات

ورغم نزوع البعض نحو كلمات توحي بمعان عتيقة، وتكشف ربما عن 
ة،  رفض للتّرجمة، أو لنقل عن إنكار للطّابع الالّشعوريات النّفسيللعملي

ألن ] 11["حيلة"بكلمة  "mécanisme/mechanism" على غرار ترجمة
، فإنّنا نالحظ "علم الحيل"الميكانيكا أو علم اآلالت كان يسمى عند العرب 

أن معظم المترجمين العرب لم يبدوا كبير مقاومة تجاه غريب وجديد 
المتعلّق بإيطيقا  "abstinence " من ذلك مثال أن مصطلح .التّحليل النّفسي

، بل بمصطلح محايد ال يحيل "العفّة"تم ترجمته بكلمة الممارسة التّحليلية لم ت
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كما أشرنا " فعال"ووزن . لترجمتها" فُعال"على وزن  "هجاس"مصطلح 
ومن معاني . مختص ببناء األلفاظ ذات الصلة بالتشّوهات الخلقية واألمراض

… لَديوقع في خَ: هجس اَألمر في نَفْسي يهجِس هجساً: "الفعل هجس
وقد  ].21"[ما يخطر في الضمائر ويدور فيها من اَألحاديث واَألفكار: والهاجِس

الذي يعني الهذَر أو الخَرف، " هذى"اختار مصطفى زيور وعلي سامي الجذر 
على وزن " الهذَيان"الدال على المرض و" فُعال"على وزن " الهذاء"واشتقّا منه 

ذلك أنّه باإلمكان اختيار جذور مختلفة أو صيغ  الداّل على الهيجان،" فَعالن"
أيضا " هجاس"إالّ أنّنا نجد . اشتقاق مختلفة لنفس الجذر لترجمة نفس المفهوم

وسنجد في  ."هذيان هجاسي"بـ "paranoïa/paranoia" عند راحج إذ يترجم
 في ترجمته ]22[ وقت الحق نفس المصطلح عند جورج طرابيشي

"hypocondrie/hypocondria" جاس المرض"بـوسيستخدم حفني وعدنان ". ه
بعد حوالى ثالثين عاما من ذلك، الشّكل النّعتي لنفس المصطلح ] 23[حب اهللا 

مقابل النّعت الفرنسي "obsessionnel".  الحالة تزداد سوءا حين يتم وبهذا، فإن
 " إطالق نفس المصطلح للداللة على مفاهيم تحليلية مختلفة اختالف

délire/delusion " و"paranoïa/paranoia" و"hypocondrie/hypocondria" 
وهذا التشتّت  ."névrose obsessionnelle/obsessional neurosis"و

المصطلحي ال بد أن يخلق حالة من انعدام النّقل والتّواصل، بل ربما أدى إلى 
الخلط المفاهيمي. 

اضي، تفاقم الوضع واتّخذ التشتّت ومع بداية السبعينات من القرن الم
 ين بلغ حدين والمترجمين اللّبنانيشكل انقسام بين المترجمين المصري
 المساس بالمفاهيم الرئيسية في التّحليل النّفسي وعلى رأسها مفهوم

(l’inconscient/unconscious).  ر عنه أوائل المترجمين من خاللفقد عب
خ األكبر محيي الدين ابن عربي الصوفي مصطلح قديم مقتبس عن الشّي

، أي نفي المعرفة "الالّشعور"وهو ، ]م 1240 – 1165[األندلسي 
وترجمه كّل من جورج طرابيشي ومصطفى حجازي وعدنان . والشّعور

. أي نفي الوعي مع اإلحالة على فكرة االحتواء" الالّوعي"حب اهللا بـ
 في ترجمة مفهوموسنجد نفس هذا االنقسام اإلقليمي حاضرا 

"pulsion/drive" ر عنه أوائل المترجمين بـأي بما " غريزة"الذي عب
، ثم "دافع غرائزي"، قبل أن يستعاض عنه بعبارة "instinct" يقابل مفهوم

من . عند اللّبنانيين مصطفى حجازي وعدنان حب اهللا" نَزوة"مصطلح 
التَّيس وال يقال إالَّ للشّاء نَزو "الوثوب والقفز، ومنه : معاني الفعل نزا

هذا المصطلح ربما يكون لقية ].24" [والدّواب والبقر في معنى السّفاد
يعني في االستخدام الحديث ما " نزوة"جميلة في حد ذاتها، لوال أن لفظ 

يعنيه اللّفظ الفرنسي "caprice" ، ةغبة العابرة التي ليست لها قوأي الر
الدافع "إن هذا المصطلح جاء ليحّل محّل مصطلح  ثم. الدافع وإصراره

وتنطبق هذه الظّاهرة نفسها على مفهوم. الذي فرض نفسه" الغرزي 
"ambivalence"  الذي يترجمه كّل من صفوان وزيور بالتّعبير المركّب

"ازدواج وجداني " بينما يترجمه كّل من مصطفى حجازي وعدنان حب
كما أن هذين المحلّلين النّفسيين ال يعتمدان ". تجاذب وجداني"اهللا بعبارة 

ويستخدمان كلمة مبتدعة  "paranoïa/paranoia" النّقل اللّفظي لمصطلح
، ابتدع جورج طرابيشي الفعل "ماهية"وانطالقا من لفظ ". العظام"هي 

وهذا المصطلح ، "identification " مقابل "تماهي"ومنه المصدر " تماهى"
إالّ أن . را وانتشارا في مجاالت أخرى غير التّحليل النّفسيلقي نجاحا كبي

الذي اقترحه مصطفى صفوان " تَعيّن"المصريين يستخدمون مقابله لفظ 
  .الذي اقترحه سامي علي" توحد"أو لفظ 

ولكي أكون أكثر دقّة وأكثر ابتعادا عن مبالغات الصور النمطية البابلية 
ومن هذا المنطلق، أعددت . عينة األمثلة والكتّابوالكوارثية، قمت بتوسيع 
لفظ فرويدي استقيتها من قراءاتي العشوائية  150ثبتا يضم بصفة مؤقّتة 

  لترجمات أعمال فرويد إلى العربية، ومن موسوعة لعلم النّفس والتّحليل

لحمار أي ا" العير"، وهو نفسه (is) "إيس"اللّغوية اليونانية لتمييز األعالم   
وبهذا توقظ هاتان الكلمتان المقترحتان هوامات حيوانية  13.عند العرب

مرتبطة بالقدرة الجنسية الذّكورية، وبتسمية الجنسانية القضيبية للمرأة والرجل 
  .على حد سواء

كما نالحظ أيضا كيف قامت بعض العبارات العربية بإثراء المفردات 
بإقحام مجموعات من الدوال التي ال مقابل لها الفرويدية بشكل مغاير، وذلك 
فيمكننا على سبيل المثال انطالقا من الجذر . تقريبا في اللّغات األوروبية

توليد عدة ألفاظ ذات عالقة وطيدة بإطار ممارسة التّحليل ) س ر ر(الثّالثي 
) ريريس)الذي يستلقي عليه المتحلّل ومنها ) السرير(، و)السر(النّفسي، منها 

. أو المحاطة بالسرية" النّفس الدفينة"بمعنى ) السريرة(، ومنها "كلينيكي"بمعنى 
والرأي عندي أن القوة التّعبيرية لهذه المصطلحات من شأنها تعميق داللة 

إطار يبرز دالالت السرية وصيانة : اإلطار التّحليلي عند النّاطقين بالعربية 
الدفين، من خالل دوال تربط بينها داللتها على إطار  السر وانكشاف المكبوت

 ممارسة التّحليل من جهة أولى، ويربط بينها من ناحية أخرى الجناس الجزئي
 .بين ألفاظ مشتقّة من نفس الجذر

إن سهولة استنباط الكلمات الجديدة مع ما يتبع ذلك من متعة الظّفر بالشّيء 
إالّ أن هذه . مصطلحات في جميع اللّغاتالنّفيس، أمر مستساغ لدى واضعي ال

السهولة وهذه االستساغة ربما تكون أقوى في اللّغة العربية بصفة خاصة، 
 .ذات صبغة غير مؤسسية –كما سنرى  -ألن ترجمة أعمال فرويد إليها 

وبهذا، فإن تشتّت المفردات الفرويدية، خالفا لما جاء في أسطورتنا حول 
لبل، كان موجودا منذ انطالق أولى التّرجمات، واتّخذ مسارا الشّتات والتّب

متسارعا واكتسى طابعا أعراضيا، ربما، انطالقا من سبعينات القرن 
إنّنا بعيدون إذن عن األصل الكامل، عن ذلك الهاجس المالزم  .الماضي

  .أو الميتافيزيقي/ للتشكّالت ذات الطّابع الماليخولي و

 مفهوم] 14)[1958( رجم مصطفى صفوانفعلى سبيل المثال، ت
"angoisse/anguish" لَة"بـي15)[1975( وترجمه ومصطفى زيور" ه[ 

في " هال"الهيلة هي الشّيء المهول أي المفْزِع، ولكن الفعل  ."حصر"بـ
ولعّل هذه ]. 16"[فزع من رؤى أو أحالم مخيفة"صيغة المبني للمجهول يعني 

تفسير "ا يفسر اختيار هذا اللّفظ من قبل مترجم كتاب اإلشارة إلى الحلم هي م
اللّهجات العربية إلى التّقييد والتّضييق،  ، فيشير في"الحصر"أما ". األحالم

كما يشير في اللّغة العربية . وإلى الضجر وضيق الصدر والتّلجلج في الكالم
سبق للمصري  ولكن .الفصحى واللّهجات العربية الدارجة إلى احتجاز البول

أحمد عزت راجح في أوائل خمسينات القرن الماضي أن وضع مصطلح 
قام المعجمي ،  1995 وفي عام .anxiété/anxiety" [17]" مقابل" حصر"

ربما بتأثير من اللبناني مصطفى حجازي الذي ترجم  ،]18[ المصري حفني
 "angoisse/anguish" بترجمة مفهوم ،)1984( معجم البالنش وبونتاليس

 .[19[ الذي يعني اليوم التكدر، واالنشغال، والهم، واالضطراب "القلق"ـ ب

مثاال آخر يوضح التّباينات المصطلحية  "identification"ويعتبر مفهوم الـ
، وهو "التقمص"فقد ترجمه أحمد عزت راجح بـ. بين المترجمين المصريبن

تقمص دور شخصية "لإلشارة إلى  مصطلح مسرحي في اللّغة العربية الحديثة،
التّماهي مع "، والتّقمص مشتقّ من فعل لبس القميص، ومن هنا تشبيه "ما

أما مصطفى صفوان، فاقترح لفظة جديدة أكثر دقّة . بلبس قميصها" الشخصية
إذ يعبر في العربية عن " الشّيء عينه"، وهي مأخوذة من عبارة "التّعين"هي 

مصطلح  [20] 1961 وقد ابتدع سامي علي في عام". عين" فكرة المثيل بلفظ
، لكن هذا المصطلح سيتخدم في مصر ذاتها، " توحد"المشتقّ من فعل " التوحد"

 .(autisme/ autism) "مرض التوحد"ولألسف للداللة على 

فقد اقترح  ."délire/delusion" ولنذكر كمثال آخر أيضا ترجمة كلمة
  ترجمين المصريين هما صفوان و أحمد عزت راجحاثنان من رواد الم
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في الرباط،  "فريق المحلّلين النّفسانيين النّاطقين بالعربية"إنشاء  2006سنة 
كما تم عقد عدة مؤتمرات، لكن المؤتمرات ال . ولكنّه لم يبدأ العمل بعد

 .يمكنها أن تغني عن المؤسسات أو أن تحّل محلّها

ن نالحظ عدم وجود مشروعين ضروريين لترجمة التّحليل علينا أوال أ
النّفسي ونشره في العالم العربي: 

فجميع محاوالت التّرجمة . مشروع لنشر األعمال الكاملة لفرويد -1
على سبيل  كانت فردية أو بين فردين، إذ حمل جورج طرابيشي وحده

صرت وقد اقت. ]25[نصا من نصوص فرويد  33المثال عبء ترجمة 
أساسيات التّحليل (بدايات المأسسة على فريق كان يقوده مصطفى زيور 

   :وهو ما أدى ، على حد علمي، إلى ترجمة األعمال التّالية) النّفسي

 .1957، حياتي والتّحليل النّفسي، عبد المنعم المليجي ومصطفى زيور*

 .1958 تفسير األحالم، مصطفى صفوان، *

 .1962، لنّفسي، سامي محمود علي وعبد السالم القفّاشالموجز في التّحليل ا *

* ة الجنس، سامي محمود علي1963، ثالث مقاالت في نظري. 

 .1973، خمس حاالت من التّحليل النّفسي، صالح مخيمر وعبده ميخائيل رزق*

  .ت.خمس محاضرات في التّحليل النّفسي، نيفين زيور، د *

  ين النّفسيين العرب يقلّل من المحلّلينأضف إلى ذلك، أن شتات المحلّل

 النّفسانيين المشتغلين باللّغة بالعربية، أضف إلى ذلك عدم إعادة نشر أعمال
. الرواد، أو اقتصار إعادة النّشر على طبعات محلّية محدودة االنتشار

ولعلّه من حسن الحظّ أن تكون تلك التّرجمات متاحة على الشّبكة العالمية 
هي في الواقع مقرصنة، وهذه مشكلة (وتية في شكل كتب مصورة العنكب
، مما يجعلها في متناول الراغبين في االطّالع على أعمال فرويد )أخرى

 .والمهتمين بالتّحليل النّفسي

ففي حين تعود المحاوالت األولى لتوحيد . محاولة توحيد المفردات -2
تاريخ تأسيس اللّجنة ( 1926سنة  المفردات الفرنسية للتّحليل النّفسي إلى

، فإنّنا نالحظ انعدام أي )اللّغوية لتوحيد مفردات التّحليل النّفسي الفرنسية
جهد من هذا القبيل في العالم العربي. 

وباختصار، فإن المؤكّد أن ال وجود لترجمة للمصطلحات الفرويدية 
وهي . فسي وممارستهإلى اللّغة العربية بمعزل عن استخدام التّحليل النّ

بالتّالي الشّجرة التي تخفي الغاب بقدر ما تظهره، ومن هنا تنبع أهمية 
وإذا ما كنّا نعيش اآلن أزمة مصطلحات، ومفاهيم . تخصيص دراسة لها

 له باستنباط الجديد، فإن شاردة، وعسر في النّقل والتّواصل، وولوع ال حد
عن التّعبير عن التّجربة التّحليلية أو ذلك ال يعود إلى عجز اللّغة العربية 

 إلى عدم كفاءة المترجمين، كما ال يعود أيضا لتصاريف القدر، إذ أن
ومع ذلك، يمكنني القول انطالقا من . مصدر االرتباك أكبر وأشمل من ذلك

مسألة الترجمة إن النّهوض بعبء التحديات الراهنة بالنّسبة لترجمة أعمال 
 :العربي، يتطلّب فرويد في العالم

إخراج التّرجمة من السجّل الماليخولي، بإحاللها في إطار البناء  *
اإلبداعي للنّظائر، بدل إحاللها في سجّل فقدان نص المعلّم والمعلّمين الذين 

  .ترجموا أعماله

وإنّني ألدعو . إبراز وضعية وخصوصية التّرجمة والتّحليل النّفسي *
في هذه األمنية التي أعرب عنها فرويد بشأن ترجمة  القارئ إلى التّفكير

،  1921 ديسمبر من سنة/كانون األول 24في " : "تفسير األحالم"كتابه 
 على المترجم… :"فرويد لغاستون غاليمار أسر…  

النّفسي، وثالثة قواميس، ومعجمين اثنين، ومعجمين آخرين لشرح  
ة أو رباعيويمسح هذا الكشف . ة المداخلالمفردات، وثالثة فهارس ثالثي

مقدمة في التّحليل "تاريخ نشر ترجمة ، 1952 الفترة الممتدة من سنة
تاريخ  2004 إلى سنة] م 1980-1908[ من قبل أحمد عزت راجح" النّفسي

ظهور كتاب عدنان حب اهللا المذكور آنفا والمتضمن معجما لشرح 
عد ما يكون عن الشّمولية، إالّ ومع أن هذا الكشف أب. المفردات بثالث لغات

 : أنّه يسمح بإبداء المالحظات التالية

استقر المعجم العربي للتّحليل النّفسي نسبيا في ما يتعلّق بعدد كبير  -
 :من المصطلحات من بينها

castration, condensation, fixation, perlaboration, projection, 
processus primaires/primary process, névrose/neurosis, 
psychose/psychosis, refoulement/repression, 
régression/regression, séduction/seduction, topique/topical, 
surdétermination/overdetermination … 

 مصطلحات لترجمة 3 *؛  identification’’" مصطلحات لترجمة 4 *
"transfert/transfer" ترجمةل طرق 5 *؛ "névrose 

obsessionnelle/obsessional neurosis"مصطلحات لترجمة 7 * ؛ 
" introjection"  طرق لترجمة 4 *؛ " théorie cloacale/cloacal 

theory"  لترجمة طرق 4 *؛ " phobie/phobia"  مصطلحات 3 *؛ 
  …إلخ،  "’sublimation " لترجمة

لعديد من المفاهيم التّحليلية إالّ أنّه يتّضح من خالل هذا الكشف أن ا
 : ومن ذلك مثال. ترجمت بطرق مختلفة وبنفس التّواتر تقريبا

ولعّل األكثر خطورة هو ظاهرة الثّنائيات والثّالثيات، إذ نالحظ قابلية 
 خلط بين: التّبادل والخلط بين المقابالت العربية لمصطلحات مختلفة 

"transfert/transfer" و"déplacement/displacement" "#$و " schizophrénie/ 
schizophrenia," و"clivage du moi/ego splitting"  وبين"identification" 

 ."obsessions"و "délire/delusion" وبين "autisme/autism"و

وال مندوحة لنا هنا من تقرير أثر مخصوص من آثار هذا التشتّت 
س يميلون إلى تكريس التضخّم فمؤلّفو المعاجم والقوامي. المصطلحي

المصطلحي حين يذكرون جميع االختيارات المصطلحية، مما يترك القارئ 
ش تامة تعتمد على الالّمباالة أم . في حالة تشوهل يتعلّق األمر هنا بمنهجي

بأنا أعلى قومي يدفع المترجمين لحماية وحدة اللّغة العربية على الرغم من 
ولعلّه من المفارقات أالّ . طلحي ؟ ليس لي جواب محددهذا التشتّت المص

ينتج هذا التشتّت حوارا ونقاشا حول التّرجمة، وأن يعمل في صمت منتجا 
 .تلك االنطباعات الشّتاتية والماليخولية التي حاولنا النّظر فيها آنفا

فما الذي حدث، أو باألحرى ما الذي لم يحدث، حتّى ال يجد المعجم 
ي الوقت الالّزم للثّبات واالستقرار النّسبي طوال السنوات الستّين الفرويد

التي تفصلنا عن التّرجمات العربية األولى ألعمال فرويد ؟ ما هي المأساة 
الكامنة وراء هذا السعي المحموم نحو توليد مفردات جديدة، وراء ذاك 

بق، وراء تكرار البدايات في كّل مركض نحو تحقيق السة؟ نظرا لضيق الر
المجال، فإنّني لن أتبسط في النّقاش بشأن المجاالت التي يظهر فيها الولوع 
باستحداث المصطلحات الجديدة، أو المجاالت التي تظهر فيها الحاجة إلى 
إعادة التّرجمة، حيث تعوق عملية بناء النّظائر استحالة التّرجمة أو متعة 

  .موضوع جدير بأن يفرد ببحث مستقّلفهذا . االنفراد باللّقية الطّريفة

 ة تهمل متعلّق بمسألة بنيويالتّشديد عليه في المقام األو ما أود على أن
بصفة مباشرة ممارسة التّرجمة في العالم العربي، هي غياب قاعدة 

  لقد تم خالل. مؤسسية على المستويين المحلي واإلقليمي لهذه الممارسة
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اقه محلّال نفسيا ويستبدل جميع األمثلة بأمثلة من لغته أن يكون في أعم 
ه .]26["األمة المترجم بلفظه ونصيفرويد هنا يرفض تقييد حر وهو إلى . إن

ذلك ال يشترط على المترجم أن يكون محلّال نفسيا، بل يشير ربما إلى ما 
المترجم أن يكون . يمكن أن يجمع التّرجمة والتّحليل النّفسي من مقتضيات

يعني أن ينتبه إلى الدوال، أي إلى الكلمات وإلى " في أعماقه محلّال نفسانيا"
أي أن يستقبل  ما تحيل إليه على نحو بديع مدهش، وأن ال يكرس الكبت،

 .عودة المكبوت ويستقبل التّخييالت التي تحتضنها اللّغات على نحو مختلف

االستخدام، وأهمية قابلية وأخيرا، ال بد من التّأكيد على أهمية  *
فعلى افتراض أن بعض الكلمات لم تترجم بشكل . االنتقال والتّواصل

صحيح، فإن قوة االستخدام وحسن االستخدام التّحليليين كفيالن بتصحيح 
ذلك أن اعتباطية الدليل تعود إلى المصطلح على نحو من . أخطاء التّرجمة

اختياره رغم كّل شيء، إالّ في الحاالت األنحاء وتنسي المستعملين سوء 
فالحرية المنشودة في ممارسة بناء . القصوى من سوء االختيار وسوء الفهم

 .النّظائر قد تقود كما رأينا إلى تغذية متعة استنباط الجديد بغير حدود

 ات التّحليل النّفسية لترجمة أدبيوجود قاعدة مؤسسي ومن المؤكّد أن
نفتقر اليه حتّى اآلن في العالم العربي، من شأنه أن يلعب ونقلها، وهو ما 

دورا توحيديا معياريا، لكنّه سيسمح كذلك بتحديد وضعية التّحليل النّفسي 
بشكل أفضل، ألن مفاهيمه غالبا ما تستخدم بطريقة فجة، أو على نحو يخّل 

وصعوبة إدراكه،  -الالّشعور-بخصوصيتها، وخصوصية موضوعها
  .صية أساسها األبستمولوجيوخصو

هذه القاعدة المؤسسية ستحد أيضا من األهواء األنوية، ومن رغبات 
التّنافس والسيطرة، وتوجد مرجعية مجردة مستقلّة، إلى حد ما على األقّل، 
عن سلطة المعلّمين وسلطة اآلباء، وعن صور األبوة والبنوة التي تؤدي 

الطّاعة ومقابلها النّقمة، والسلطة وحجة السلطة، إلى إعادة إنتاج عالقات 
شخص، . والتّماهي واالستالب التّام من هيئة ثالثة ال تكون ملكا ألي ال بد

وهذه الهيئة هي التي قد تمكّن اليتامى الباقين من السعي والفعل بعد البكاء 
 .على اآلباء واألطالل

  :ا��Rا	� واe'�2ت

1- Cf . La psychana lyse et le monde arabe 
: La Célibataire, n°8, printemps 2004. 
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l’étranger : Culture et traduction dans 
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 _�$ � ��P�PSد ا�HDSوه9 0/ ا ،��-)H7ت ا���#H0/ �95= 0/ ا��UDء 9L:0م ا

 ��-)H0 أ}( أو أ��6ق � 1Dر�u �6ن�Zا �U>� 1M* /#-  ،/0�� و (ز��U0  اX:U اn�0
I��560 و )n�	 (� �F�¬ 9م��  و ه=-A . R.@ $�>  ا�(ارات ا  �Bj5ه� و ا6�9آ�ت ا

� ا ���س 9vU0ر ا�0/ إ+�?��� أداة هyB ا=را�P إ+  ��G#57ا ،��D)H��� ا " �#W�8
 /0�؛ ا  Zimbardo et Boyd, 1999 /?Y). ز��0ردو و ZTPI) " (=�9D(ز��0ردو 9vU7ر ا

-�= آR:C اH=�= 0/  .ا:(د $�> أ�HDد هyB اS}( ا�9D ��U0ا�L5oP ����_ در�� ا$5#�د
$�#5� و ا<�r اU:��6 $/ و�9د $9vU0 \D �8Mر ا�0/ و �Zا X:Uا��Sث اHD �K�Å�_ ا

��rK ر�o*أ �L�- /#?�    . ا6�9آ�ت ا

 �Pرا=-(دا 0/ اo��� ا���H0\، و �W�5� RU�D اM��r5ت ) �U�$ R�à)318 ا
W�>	Zا�#W����� ا��D)H �� أن ا�D �s9رK �أLÌ(  و. �D ^5#5<=ق و .��ت 9��0ل 

 � ��G#57ا ،���KSا �#W��� �:X �(آ��� ا9HاI0 ا  وردت � ا:C?� ا�0�HاI��r5 ا
 �#W��� �6#Åد ا�HDSا) ،�#5�� ا6�¯، ا��n( ا7#5^، ا��n( اn�7ا ،�D��Zا �n�7ا

I��567آ#�  ).ا\D �8M$ =�9� � 1أ� �Pرا=ا�HDSد اÅ#�6 ا  ����W�5� RU�D  �L6 هyB ا
 �#W���هyB ا�W�H  .و آI 0/  50�@ ا�XU و ا9567ى ا�58<�دي ا

�W�5� �U ا=را�P �9-@ أداة ���س 9vU0ر ا��Z /0(اء أ��ث �0=ا��� � �Qل  [�5�
��6:U�H ا57�@ات اjC<�� ا  �(���  �o*ADر ا��D)H و درا�D 158M$ �P  اH�9م ا

��rK. 

j'+���� ا��D)H،  :ا���,�ت ا"��9vU0ر ا�W�8 ،/0#� ز��0ردو 9vU7ر ا�0/، ا
�:C?� ا�0�H .اI��r5 ا

Abstract 

The construction of psychological time emerges from  cognitive processes 
partitioning human experience into past, present, a nd future temporal frames, 
which affects decision making and subsequent action s. The aim of this study was 
to validate Arabic language version of the ZTPI (Zi mbardo and Boyd, 1999). 
Different studies revealed a link between time pers pective (TP) and risk taking 
in the field of health..  

The sample consists of 318 Algerian university stud ents. The statistic 
analytic of these results attests the stability and  reliability of the 
construct measured by the ZTPI scale in this Arabic  language version. The 
exploratory factor analysis revealed an analogous f actorial structure with the 
principal validation of the ZTPI scale, indicating that al the five time 
perspective dimensions can be identified : Present- Hedonistic,  Past-Negative, 
Future, Past-Positive and Present-Fatalistic. And, the present study didn’t 
indicate the presence of any relationships between the ZTPI scales and both 
gender and family economic status.  

The results of this validation in Arabic language a llows us a 
multidimensional inventory for measuring the TP, an d to conduct field research 
in health psychology, in a multiple applications of  the correlates of this 
variable with risky behaviors.  

Keywords : Time perspective, Zimbardo Time Perspective Inven tory ZTPI, Arabic 
language, exploratory factor analysis. 
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الذهنية لألفراد في اطار  طابع الزمن، وتشغل بصورة مجردة الحياة 
هذا المنظور هو موجه إما نحو الماضي أو نحو . ]34["ِوحدة موقفية محددة

  .المستقبل أو التركيز و اإلبقاء على حاضر يستدعي التعامل معه آنيا

استقراء و تحليل دور الزمن " أن  ,Thiébaut ) 1996ثيوبيت،( و يرى 
مدى التأثير  يوضحالجماعية  السلوكات الفردية و في عملية اإلدراك و

الجوهري لهذا البعد في األشكال أو الصيغ المعرفية أو  األفعال السلوكية 
  1996أوبنهايم ( أشار و . ]42["التي توجه التفاعالت بين الفرد ومحيطه

Oppenheim (   العالقة بالزمن هي بعد أساسي في اإلجراءات "إلى أن
كما . ]35["المصاحبة للمرض و عالجه التي يقوم بها الفرد والتصورات 

؛ ستريكالند وآخرون،  Atkinson 1957أتكنسون ، (  أشار كل من
Strickland et al. 1966 1995،،فينجرمان،ك  ؛ Fingerman, K.  ؛ تاب و

 ,.Tap, P., Tarquinio, C., Sordes-Ader, Fآدر، -تاركينيو و سوردس
محدد في طريقة مواجهة التوجه الزمني يعتبر عامل "أن    )2002
  ]8،39،22،21[."الخطر

يقترح أغلب الباحثين في موضوع منظور الزمن، ضرورة اعتبار 
متعددة،  أبعادتحوي ) ماضي، حاضر، مستقبل( وجود سجالت زمنية 

الجنس، السن، (تختلف حسب المتغيرات اإلجتماعية و الديموغرافية 
فإن دراسة متغير منظور لذلك ). المستوى الثقافي، المستوى اإلقتصادي

فهو . في اطار البحوث النفسية اإلجتماعية التطبيقية كبيرةالزمن ذو أهمية 
تفضيل التوجهات  نحو بعض المتغيرات الشخصية و المحدد إلرتباط 

و تأكدت صحة هذه النظرية  .األبعاد التي يكمن فيها خطر على الصحة
ائمة زمباردو لمنظو من خالل عدة دراسات و البحوث الخاصة بتقنين ق

أبعاد التركيبة مثل اإلمتداد و و اعتماد . الزمن وترجمته إلى عدة لغات
التوجه من جهة و العالقة بين السجالت الزمنية؛ و أبعاد المحتوى مثل 

  .التناسق و كثافة الموضوع  و الموقف منه

كما خلصت الدراسات الميدانية المختلفة إلى كون منظور الزمن  
لتفضيل المعرفي لدى الفرد ، و يمثل الطريقة التي تقسم بها يرتبط با

الماضي، والحاضر (مجريات األحداث المدركة والخبرة داخل أطر زمنية 
ماضي إيجابي، ماضي سلبي، مستقبل، ( وفي ابعاد متعددة ) والمستقبل

، و تعبر عن الحالة النفسية والسلوكية و )حاضر ممتع، حاضر حتمي
و لمعرفة مدى تفضيل اعتماد سجل بصورة أكثر أو .عالئقيةاإلنفعالية و ال

أقل من سجل آخر في بناء السلوك لدى الفرد قام العديد من الباحثين بإعداد 
استيانات و بناء اختبارات نفسية لقياس درجات اعتماد السجالت الزمنية و 

  . أبعادها

قائمة : أدوات عديدة خاصة بالبيئة األنجلوسكسونية، و أهمها تتوفر
 )Heimberg، 1963هيمبرغ، (منظور زمن المستقبل، 

؛ سلم الوضعية ]25[
[)Calabresi et Cohen،  1968كالبريسي و كوهان، ( الزمنية

أداة وهي ] 15
قلق الوقت، تطويع الوقت، امتالك الوقت، : تتكون من أربعة أبعاد هي

 Cottle, T ، 1967، ت. كوتل(اختبار الدوائر الذي صممه . مرونة الوقت

لمعرفة العالقة بين الماضي و الحاضر و المستقبل كما ] 17، 16[ )1976
دائرة واحدة لكل ( يدركها الفرد؛ حيث يقوم المفحوص برسم ثالث دوائر

، يعبر من خاللها لرؤيته للعالقة بين هذه الدوائر التي تعبر في )بعد زمني
تري لمنظور زمن سلم ديل. نفس الوقت عن العالقة بين األبعاد الزمنية

استبيان بنية . ]Langer  Daltrey(]18 ;، 1984،  ، النجرديلتري( المستقبل 
و يتكون من  ]TSQ(1988 ، Bond et Feather( ]12 (،فيثر و بوند( الزمن 

  .بندا، يقيس شدة احساس الفرد بالوقت 26

قائمة زامباردو " من بين األدوات األكثر استعماال والمتعددة األبعاد
التي ، ",Zimbardo Time Perspective Inventory ,(ZTPI)نظور الزمنلم

) Zimbardo et Boyd، 1999،  زامباردوا و بويد( كل من أعدها
 ]44[.   

  � ـــــــــــ	�%	 -1 

يعتبر مفهوم الزمن من اعقد  التكوينات المعرفية المجردة التي يتساءل 
مالت الفلسفية حول الزمن التأ. عن ماهيتها كل الباحثين و الناس عموما

كانت محور العديد من الدراسات القديمة و الحديثة، و انتقل اإلهتمام به 
 اهتماماتو أصبح من بين . اإلجتماعية و النفسيةأيضا إلى مجال العلوم 
و يشغل مكانة  أساسية في العالقات بين األفراد . أغلب المدارس النفسية

  .أيضا البيئي ع نفسه و مع محيطهموالمجتمعات ولدى الفرد أو المجتم

: تحت كلمة زمن ما يلي ]1[ )البن منظور (ورد في لسان العرب 
قاموس و يعرف في . الوقت أو كثيره الزمن والزمان اسم لقليل 

المحدد للوجود ولألحداث  التقدم المستمر وغير: ، بأنهاإلنجليز) أوكسفورد(
و مفهوم  الزمن الذي .  حدةوالمستقبل كمنظومة وا في الماضي والحاضر

) Bergson،1948بيرجسون، ( يسميه 
زمن ال يمكن مالحظته " الوقت  ]11[

لنعبر  بها عن " منظور"بينما استعملت كلمة . ]11[" لكن ندركه بالحدس
نظرة الفرد إلى نشاط ما و تميز نوعية توجه نظرته لتلك الحالة المنظورة 

التي تدل على إحدى المواصفات بصفة شاملة من أجل استقراءها؛ فهي 
  . الجوهرية للحالة التي هي قيد الفحص

يدل مصطلح منظور الزمن خاصة على دراسة حالة تصور المستقبل، 
في السنوات العشرين األخيرة أخذت الدراسات منحى توظيف منظور  و

في ف ).الماضي، الحاضر، المستقبل( الزمن ليشمل السجالت الزمنية الثالثة 
هذا نفس وعلم النفس اإلجتماعي و علم النفس التربوي، و ضع علم ال

عملية البحث التي ينظر بها الفرد إلى  توجيهليدل على نوعية المفهوم 
التي يوظفها وفق تقديراته  من حيث تناغمها وتناسقها الزمني المعلومات

هذا التقدير و . المعرفية و ارصانه للفكرة لتظهر على شكل سلوك
ي إلى تصنيف نسبي لمختلف محتويات األفكار التي سيعتمدها اإلرصان يؤد

الفرد من حيث كونها سمة أو حالة تدل على الماضي أو الحاضر أو 
يمكن القول أن منظور الزمن لدى الشخص نحو حالة ما،  ،بذلك. المستقبل

هو تقدير مدى اتجاهه نحو سجل زمني ما، من اجل توظيف محتوياته في 
  .اتخاذ قرار ما

مفهوم الزمن  توظيف صعوبة كبيرة في عملية ارصان وازالت هناك م
تظافر جهود علماء  من ميادين مختلفة  و مع ؛كمؤشر للقياس في علم النفس

 William James, 1950/1890؛  ويليام جيمس،  Kant، 1781/1965كانت، (
؛ لوين،  Husserl, 1964؛  هيسرل ، Heidegger, 1927 ؛ هيدغر ،

Lewin,1942  1967، 1963؛ ب فراس P.Fraisse(،  مفهوم علم النفس أسسوا
ظهرت دراسات حول منظور و  .المفهوم ذا، مما أعطى زخما علميا لهنالزم

اإلجتماعية بالمزيد من التوسع فيه من  تناولته البحوث النفسية و الزمن و
الزمن "بأن  ).Fraisse.P 1967فراس، .ب( و يشير. الناحية النظرية والتجريبية

يدل على ما يحمله الفرد لألحداث التي عايشها و التي تمتزج فيها فكرة بنيوية 
تصوري و خلق عالقة خاصة سليمة أو مرضية  إحساسللزمن مما يمنح له 

لذلك هذا النشاط يختلف من فرد . ]23["مع السيرورة الزمنية في أبعادها الثالثة
  .آلخر وحسب النشاط الموقفي

انطالقة واضحة المعالم  Lewin, 1942)وين، ل(تعتبر دراسات 
مجمل نظرة "  بأنهقد عرفه  و  ،للدراسات الحديثة حول منظور الزمن

مفهوم منظور   .]31[" الفرد للحظة محددة حول مستقبله وعن ماضيه النفسي
الزمن يشمل عموما األفكار المعبرة عن رأي الفرد و توجهاته والمواقف 

ين، نيت (كما قدم  .هالزمنية الثالثة التي تحدد سلوكالتي تعود إلى السجالت 
1979 ،Nuttin(  مجموعة من المعالم " لمنظور الزمن،  و اعتبره  تعريفا

ذات  الطابع اإلجتماعي، التي تكون النسيج القاعدي للخبرات الماضية عند 
تعريف آخر لمنظور الزمن أكثر ) Nuttin،1980،نيتن( ثم اقترح  .]33["الفرد

  ، التي لها >األهداف-األشياء< تشكيل مواقع زمنية لألشياء " ديدا، وهو تح
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التوسع و بناء و التصور و توظيف السجالت الزمنية الثالثة، أنه حالة 
 و التحكم المعرفي في التخطيطو عملية التوجه نحو الماضي و المستقبل، 

الطفل في مرحلة  يكتسبها ؛ التيالتسلسل المنطقي للذكريات ثم اإلنتظار،
  .بالتالي فهي بناء لمفهوم معرفي.الطفولة المتأخرة

هذا المتغير  النفسي الفردي  يعود بناءه إلى النشأة اإلجتماعية لألفراد 
حول مفهوم الزمن ودوره المحدد في العمليات  أفكارهمكيفية تطور  و

رغم . هادفةالسلوكات اإلنفعالية و القصدية أو ال  تدل عليهاالمعرفية، التي 
غير ذاتية لعالقة بين الواقع و المجتمع،  فإن أي كونه تركيبة عرضية 

موضوع ارصان نشط من طرف  والزمن ه إدراك و توظيف مفهوم
و يتكون . األفراد أو الجماعات و يتم بناءه في عمليات التصور الذهني

عن فهو عبارة : فق وجهات نظر متعددة ذهنية للمفهوم ولأمتثال الصورة ا
),Lewin 1942لوين،( عند  وتسلسل الذكريات التغيرحالة 

، في حين  ]31[ 
),Fraisse  1967، فراس(يرى 

أن ترتيب وتنسيق األفعال زمنيا هو  ]24[ 
دو فولدر و ( بالنسبة لـ بينما يمثل مفهوم منظور زمن المستقبل   ، تكيف
 )De Volder et Lens, 1982النس،

  .التحفيز حالة ]19[

لوين (للمقاربة اإلجتماعية المعرفية للزمن النفسي التي وضعها وفقا 
1942 ، Lewin(،  الذي يشمل فيه "منظور الزمن"و من خالل مفهوم  ،

أي حالة التوجه نحو  "نظرالوجهة " نُعبر عنهما " المنظور"مصطلح  
، و أن  المواقف )ماضي، حاصر، مستقبل( معلومات في سجل زمني 

لقد . الفرد اتسلوك تدل عليهاالسجالت التي هذه نحو تجعل الفرد يتوجه 
 .بويد ،كوغ ، زامباردو( المميزة) زمباردو(أوضحت أعمال 

1997Zimbardo, P, Keough, K. & Boyd J.   زمباردو و بويد، ؛
Zimbardo, P.G., Boyd, J.N., 1999  ،؛ ايبال، باندورا، زمباردو

1999،Epel, S.E., Bandura, A., & Zimbardo, P( ]43 ،44 ،20[  التي تدخل
طريقة تفاعل الخبرات مرتبطة معرفيا بأنواع "أن  ،مقاربةال هذه ضمن

اوضح من خاللها التي  ".سجالت األزمنة و األثر الراسخ للخبرات
الفروقات الفردية في منظور الزمن وعالقته بالمتغيرات الشخصية و 

وخلص إلى  . ابات النفسيةو اإلجتماعية و دوره في اإلضطر الديموغرافية
نتائج مفادها أن منظور الزمن له دور في التنبؤ بالسلوكات المنحرفة و 

 1980 .توم-رودريكاز( و كما اشار  .الخطيرة على الفرد وعلى المجتمع

Rodriguez –Tome. (  في دراساته المتعددة حول دور مفهوم الزمن في
يم األساسية التي لها دور في بناء شخصية الفرد،  و أنه يعتبر من المفاه

بعد الزمن له دور من حيث تعلم و اكتساب  " تكوين شخصية الفرد 
     ]37[". السلوكات الصحية الفردية والجماعية

منظور الزمن هو تصور نفسي معرفي يعبر بشكل أساسي على النظام 
المعرفي لدى اإلنسان، وعلى وجه الخصوص منظور زمن المستقبل الذي 

عمق المعرفة المتحررة من كل "" بأنه   ) Nuttin 1980،نيتين (يعرفه 
موقف الذي يستند إليه للتخطيط مسبقا لسلوكات موجهة للحفاظ على 

لعالقة مع الواقع و " غير ذاتية"و رغم كونه تركيبة عرضية  .]34["البقاء
المجتمع، فإن العالقة بالزمن هي موضوع ارصان نشط من طرف األفراد 

مقاربة  انطالقا من .ماعات و يتم بناءه في عمليات التصور الذهنيأو  الج
و  " .ZTPIقياس منظور الزمن "، و ضع زمباردو  نظريته حول )لوين( 

أن منظور الزمن محوري في العمليات المعرفية  هذه النظرية تعتبر
 يعبر عن رغم كونه. األساسية عند الفرد وفي عالقاته بالمحيط اإلجتماعي

ر واعي لما يجري من مظاهر سلوكية يبديها الشخص ولخبرات شكل غي
 هاتصنيف وضعها فيه و إطار زمني  يمكن اله أناجتماعية عايشها، إال 

و أن هذا . المنظور وهو ما تعبر عنه  عبارات بنود القائمةضمن هذا 
يدل على متكررة ذات بعد زمني  و ظيفية التأطير المعرفي يعكس نماذج

عملية الترميز والتخزين في الذاكرة و استعادة . "اة األفرادسيرورة حي شكل

نظرا  لقدرتها على  اإلحاطة  بمنظور الزمن في أبعاده المتعددة، وبحكم  
نتائج عمليات تكييفها إلى لغات عديدة، و تطبيقاتها المتعددة في إشكاليات 

غير  إلى الفردية البحوث المرتبطة باألخطار الصحية أو لدراسة الفروق
و أهمية تطبيقاتها  ذلك من العالقات بالعوامل النفسية واإلجتماعية المختلفة

اضافة إلى اعتماد منظور الزمن في العالج . في ميدان علم النفس التربوي
؛ زمباردو، رشارد، روزماري،  Zimbardo ،2002زمباردو،(النفسي 

2008 ،Zimbardo.P, Richard. S, With Rosemary. S. 2008  (
 ]45 ،46[.  

لتضاف إلى ادوات قياس  ،للغة العربية وتقنينها ينا ترجمتهاأرتا لذلك 
اختبار رسم " من بينها اإلختبار اإلسقاطي . منظور الزمن في البيئة العربية

محمد أحمد (الذي قام بترجمته  ) E. K. Moussongموسون  .ك.ا" (الزمن
السيد عبد الدايم عبد (بل مقياس منظور زمن المستق و ]5[ )1994النابلسي،
 المصطلحات النفسيةى أعتمدنا عل كما .واستبيانات اخرى ]4[ )1995السالم،

كما قمنا بدراسة عالقة األبعاد الخمسة التي تقيسها  .الواردة في بحوثهم
قائمة زمباردو بمتغيري الجنس و متغير المستوى اإلقتصادي الذي تم 

  .توسط و مرتفعتصنيفه إلى ثالث مستويات منخفض و م
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إن تنظيم الزمن لدى الفرد هو من تنظيم زمن بيولوجي و زمن نفسي، 
افرازات النظام اإلجتماعي  بما في ذلك ثقافته لمفهوم  منمن زالذي هو 

ففي . يدخل ضمن البنية الشخصية واكتساب منظور زمن ،كل ذلك .الزمن
هو زمن الخلية التي تنمو وزمن دقات القلب و فزمن األحيائي، جانب ال

زمن مرحلة  الطفولة التي تبحث عن مستقبل لها، وزمن الكهولة التي 
تبحث عن الحفاظ أو استعادة الزمن من جديد، إلى زمن الشيخوخة التي 
تفقد القدرة على ترميم جيد لقدراتها البيولوجية؛ فهو زمن يخص الكائن 

ماضٍ  ،كونه يجري و ال يمكن استرجاعه أو اللحاق به. ي الحيالبيولوج
الزمن و في جانب . منقرض و حاضر مهم وجوهري و مستقبل محدد بدقة

النفسي، حيث الجهاز النفسي ينمو ويتطور بفضل اإلدراك الحسي للفرد، 
ليبني العالقات الحسية و المجردة مابين العقل و وظائف أعضاء الجسم و 

هذه القدرة االدراكية، تسمح لإلنسان أن يميز السلوك الذي . ارجيالعالم الخ
يربط ذكريات الماضي وفعل الحاضر و التوجه نحو المستقبل ، فهو يقوم به

أما الزمن االجتماعي فهو يتأسس في ضوء أنواع الدوريات واإليقاعات . 
 و التفاعالت) الليل والنهار، الفصول، السنوات(في الظواهر الطبيعية 

إلى غير ) فترات العمل و الراحة، األعياد الدينية و الوطنية( اإلجتماعية 
  . ذلك؛  ليستخلص مفهوم أو قياس مشترك للزمن
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و  ،مع نمو الذكاء الحسي الحركي تأسيسهيبدأ  الزمن إدراك مفهوم
حيث الترتيب الزمني  ،تناسق للحركات بأنه )Piaget 1946بياجيه،(عتبره ي

أن المواقف الزمنية هي و الزمن هو بناء، . يتداخل مع حركات االنتقال
مولدة للزمنية و للغة دور رئيسي لدى الطفل، فهي تسمح له بتحويل 

    ]36[.المفاهيم الذاتية إلى مفاهيم عملية

" بياجيه" يحيد عن نظرة  ) P. Fraisse 1974فراس،. ب( نجد بينما 
األفق " حول هذه النقطة ليؤسس فكرة جديدة حول الموضوع ويميز بين

، فالطفل يقدر الفترة قبل أن يتصور مفهوم "مفهوم الزمن"و " الزمني 
ولقد  .الزمن، أي قبل أن يكون قادرا على القيام بالبناءات العملية المعرفية

بعد الماضي ، لدى الطفل لهما  عد المستقبل  وب(كيف أن ) فراس(وضح 
نفس الحركية وهما في نفس الوقت عبارة عن حاضر في ذلك السلوك 

أن  أوضحو . ]24[ )اآلني، ألن المستقبل المرغوب هو الذي يرتب الحاضر
 .األفق الزمني لدى الطفل ينمو بالتوازي مع نمو وحدة الشخصية الذاتية

  و  حول إدراك و فهم الزمن) بياجيه و فراس(ن تتوافق نظرة كل مبينما 
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-  %��"$/�Y�:$ ا���يدل على النظرة السلبية للماضي، يتميز  ":ا
بالتوجه نحو تنشيط العواطف و المشاعر السلبية المرتبطة بالماضي، وما 
يجذب التوجه نحو هذا البعد، الشعور بحاجة إلى التعبير عنها  بمعلومات 

و بالتالي تأثيره على  . الماضي في جانبه السلبي من محتويات سجل
من الصعب علي نسيان " :مثال( الحالة النفسية المولدة لحالة التوتر و القلق 

  .بنود 10يحتوي هذا البعد على "). مشاهد غير سارة من مرحلة شبابِي

-  %��"#/��Y��هو حالة التوجه نحو تحقيق األهداف المستقبلية  :"ا
وتدل عليها البناءات . ا الفرد و يخطط من أجل تحقيقها التي يتصوره

المعرفية النوعية المرتبطة باألهداف المستقبلية، و التي تنمو فيها الحاجات 
األحداث التي يراها كما يعتبره آخرون بأنه سمة تسبيق  .بصفة عامة

األهداف التي يسعى الفرد الشخص في المستقبل، وتتميز بتوقيت وترتيب  
وما يجذب التوجه نحو هذا البعد الدوافع التي لها أساس في  ل إليها،للوصو

الماضي وترتبط بقيمة الهدف لدى الفرد الذي يرسمه، بفضل قدرة التصور 
أُُنجز مشاريعي في الوقت المحدد بالتقدم : " مثال(  .وتخيل أحداث المستقبل

  .بندا 13ويتضمن "). خطوة بعد خطوة

-  %��يدل على البحث عن أحاسيس مؤثرة و  :"ا���:� ا����("
و ما يجذب التوجه نحو هذا . ممتعة، التي تطغى على حاضر الشخص
يتمركز على خصائص الموقف البعد تحقيق الرغبات الذاتية اآلنية، و 

. الممتعةالحاضر، تُعبر عنه وضعية اإلنقياد و البحث عن األحاسيس 
ويشمل "). ه آخر يوم في حياتيُأفضل َأن أعيش يومي كما لو أنَّ " :مثال(

  .بندا 15هذا البعد على 

   -  %��هو سمة اتخاذ وضعية معالجة الموقف  :"ا���:� ا����$"
حسب ما يقتضيه األمر أو اإلنقياد و اإلستسالم و اإلعتقاد بحتمية وقوع 

و ما يجذب التوجه نحو هذا البعد هو . التي تحصل في الحاضراألحداث 
حصل، و هو يئدية دون البحث عن التبريرات لما التعصب بخلفية عقا

الدور الذي يلعبه خاصة هذا السجل في تأثيره على المعنى المولد لحالة 
القضاء و القدر يحدد الكثير : "مثال(. تقييم حصول المواقف الحاضرة حتميا

 .بنود 9 شمل هذا البعدو ي). من األشياء في حياتي

 Journal of"الواردة في  باللغة األنكليزية القائمة األصلية لهذا اإلختبار

Personality and  Social Psychology 77 (n° 6), 1271– 1288. "]44[ .
صدق المحتوى الذي تقيسه القائمة و ثبات تركيبة األبعاد الخمسة، تتميز ب
التحليل العاملي الكشفي و ( التحاليل اإلحصائية الدقيقة  خلصت إليهاالتي 

العديد من االبحاث العلمية التي  أثبتتهو هو ما ) ملي التأكيديالتحليل العا
إيبال، (ها في مجتمعات مختلفة اتو تطبيق) ZTPI(أعتمدت على هذه القائمة 

كلينجمان، ؛ Epel. Bandura, Zimbardo., 1999باندورا، زمباردو، 
Klingemann, 2001  ،؛ براندلر و رمسيارBrandler et Rammsayer, 

 & Boyd،2005بويد و زمباردو،؛  Fieulaine,N ، 2005والن،في ؛2002
Zimbardo ، ؛ تاسيانو، ملفانتTaciano.L, Milfont 2006 سيركوفا و ؛

  .)Sircova et al., 2008 ؛ آخرون

أن  من هذه الدراساتالعديد  ، أوضحتبعد تقنين الصورة األصلية
ينبئ  )ZTPI(من قياس منظور الزمن بإستعمال قائمة زامباردو لمنظور الز

بالسلوكات التي تكمن فيها الخطورة الصحية و السلوكات الوقائية في 
 )1999زمباردو و بويد (  ورد ذكر دراسات عنكما .  العديد من الحاالت

ماهون و " منها دراسة حول السلوكات الصحية لدى المراهقين  تؤكد ذلك،
كمن فيها خطر ، وعن االفعال التي ي"  Mahon et al، 2000آخرون ، 

 :، 1999هيتون و آخرون، " صحي و المرتبطة بمرض نقص المناعة 
Hutton et  .1996روثسبان و ريد ، ( و ورد ايضا ذكر دراسة ،

Rothspan et Read ( ، استهالك المواد المنشطة وأخرى حول)  كوغ
 ).  Wills et a ، 2001،ولس وآخرون  ؛)Keough et al،  1999وآخرون ، 

المخططات األماني تمثل األهداف و لها داللة معرفية، حيث ، منها راتالخب 
و بين البناءات النفسية المجردة للماضي الذي انقضى و األحداث . التخيلية المستقبلية

  .التصور  التطبيقي للحاضرالمتمثل في المستقبلية المرجوة، يوجد الحاجز 

ألبيرت ( نظرية  من بينها أما في المقاربة المعرفية اإلجتماعية الحديثة
 إلى فيها التي يشيرحول فعالية الذات،  ).Bandura. A 1997  .باندورا
أنها بيعتقد و  ،في التنظيم الذاتي للسلوك السجالت الزمنية الثالثةتأثير 
التقييمات الحاضرة  تأسست انطالقا من الخبرات السابقة و أنها و" فعالة

كرستانسن؛ (الشيخوخة  النفس سات علمبينما درا. ]9["ألهداف مستقبلية
 ; Isaacowitz ؛ Carstensen ؛1999. كرستانسن ؛اسحاقفيتش؛ شارلز

Charles(
مواصلة  عامل الزمن له دور أساسي في اختيار و"أن  أوضحت 

تحقيق األهداف اإلجتماعية، ويتضمن ذلك األهمية الكبرى لدور اإلنفعال  
   ]28[".والتحفيز و الثقافة

أن البناء النفسي للماضي و سبق أحداث   )زامباردو و بويد (افترض 
و استنادا إلى  .المستقبل يكمن فيهما التصور الملموس والتطبيقي  للحاضر

 ,.Zimbardo, P. G زمباردو و كوغ  و بويد،  ( اعماله الكثيرة، خاصة منها
Keough, K. A., & Boyd, J. N. 1997 ،؛  زامباردو و بويدZimbardo et 

Boyd, 1999  1999،  بويد، زمباردو؛،, Boyd, J  , Keough, 

K.،Zimbardo( 
حسب وجهة نظرهما، فإن الفرد يقرر القيام بهذا  و ]29 ،44، 43[

إيجابية أو "أو ذاك السلوك إزاء موقف ما، و ذلك بتذكر خبرات ماضية 
كز ، أو  يرسم تسبيقات  و حاالت انتظار تخص المستقبل، أو أنه ير"سلبية

أو " حتمية"على خصائص الموقف الحاضر في وضعية انقياد و استسالم 
لذلك، فإن منظور الزمن يعبر عن سياق ". ممتعة"البحث عن أحاسيس مؤثرة 

متعدد األبعاد يشترك في عملية بناء التفاعالت الدينامية للسجالت الزمنية 
سمح بالتمييز هيمنة أحد السجالت  في نشوء السلو ك تمثل متغير ي. الثالثة

أما من الناحية . بين األفراد وكذلك بين السلوكات حسب اختالف المواقف
يعتبران منظور الزمن  بأنه من ) زامباردوا و بويد(الوظيفية التطبيقة فإن 

مكونات الشخصية، تحدده مميزات الموقف و يحدد بدوره التمايز بين األفراد 
غم كون  تغيراته تحت تأثير و هو مستقر نسبيا، ر. في توجيه سلوكاتهم

  . العوامل الثقافية و اإلجتماعية و تأثيرات التقدم في العمر
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استنادا إلى مختلف التوجهات النظرية في العلوم النفسية، توالت 
زمباردوا و راجع ( و قام زمبارد المتغير؛ و قدلقياس هذا محاوالت عديدة 

بعد  بإعداد أداة قياس نفسية متكاملة "  Zimbardo et Boyd، 1999بويد، 
زامباردو لمنظور الزمن قائمة " وهي ،دراسات امتدت على عشرين سنة

)ZTPI (The Zimbardo Time Perspective Inventory "]44[ ،و استخلص 
الفردية و اللقاءات  تعكس العالقة بالزمن من خالل  المقابالتمؤشرات 
الصورة النهائية لسلّم متعدد األبعاد يسمح  بقياس  إعدادو تم . الجماعية

منظور الزمن وعالقته بالسجالت الزمنية الثالثة و درجة التوجه نحو 
بحيث أنه يأخذ بعين اإلعتبار الجوانب التحفيزية و اإلنفعالية  . أبعادهما

القائمة على عبارات  لها داللة زمنية تحتوي   و. والمعرفية  واإلجتماعية
" نفسية، تتعلق بالمعتقدات و التفضيالت و القيم التي ترتبط بخبرات الفرد 

دالة  على   بندا 56تتكون القائمة من ". عايشته، أعيشه، سأعيشه: مثل
                   :خمسة أبعاد تغطي السجالت الزمنية الثالثة  ونوعية التوجه نحوها، وهي

-  %��"$��C*e:$ ا���يعبر عن التوجه إلى سجل الماضي و  ":ا
اإلعتماد على الخبرات و المشاعر اإليجابية، وما يجذب التوجه نحو هذا 
البعد الشعوري، هو من اجل تبرير الدور الذي تتضمنه معلومات هذا 

ة من و بالتالي تأثيره على المعنى المولد لحال. السجل في جانبها اإليجابي
يسرني أن أفكّر بشأن : " مثال(الرضا و اإلنشراح  أمام  المواقف الحاضرة 

  .بنود9ويحتوي على "). ماضي
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أن القائمة يمكن لها التمييز بين األبعاد ، اأوضحت الجامعات البرازيلية
الدراسة أنه في حاالت اإلدمان على  هذه وبينت. الخمسة المكونة لها
ط ايجابي بالتوجه نحو بعد الحاضر الممتع والمستقبل  الكحول، هناك ارتبا

و أنه ال توجد فروق بين الذكور و اإلناث في التوجه نحو أبعاد منظور 
، بينما  )0.05<، عند مستوى -0.16(الزمن ماعدا في بعد الماضي السلبي 

ال توجد فروق حسب السن في كل من األبعاد الخمسة  لقائمة زمباردو 
و حسب الجنس  إال في بعد الماضي السلبي و كذلك وفق  لمنظور الزمن

  . متغير المستوى اإلقتصادي ماعدا في بعد المستقبل

كما تم تقنين قائمة زمباردو لمنظور الزمن إلى كل من اللغة الروسية  
أنتناس كيريس و أدروني   ؛ Anna sircova، 2007، آنا سيركوفا(

مع   ]Antanas Kairys; Audroné Liniauskaité.(]38، 2008لينيوسكايتين 
 ,.Brandler, Sرمسيار، براندلر و (حذف اربع بنود؛ و إلى البيئة األلمانية 

Rammsayer, T.H., 2002(
  .و إلى لغات أخرى عديدة  ]14[ 

��ـــــــــــ� ���ـــــــــــ5 ا���.�ـــــــــــ�اءات !���ــــــــــا< - 3��  �ـــــــــ� ا�

على طلب ترجمة القائمة وتقنينها للبيئة العربية من طرف بعد الموافقة 
المكلف من طرف ) Nicolas Fieulaineنيكوال فيوالن، ( 

معد القائمة باصدار الموافقة الخاصة بالترجمة إلى ) Zimbardoزمباردو،(
اعتمدت عملية التكييف على الطريقة التعريفية، و اتباع . لغات أخرى

 فهو) 2006سامي محمد ملحم، (و حسب رأي . المنهج الوصفي في البحث

منهج يوافق حالة اختيار متغيرات البحث على أساس استداللي  أو "
و أجريت عملية التكيف و . ]3["كونها مستنبطة من خالل نظرية استنتاجي،

  . فق الخطوات التالية

3-1- �>�  � ـــــــــــــــــا��

إلى اللغة العربية للنسخة  عملية الترجمة من اللغة األنكليزيةتمت   
وعرضت على  ؛)1999زامباردو و بويد سنة (األصلية التي أعدها 

استاذين جامعيين في اللغة األنكليزية للقيام بترجمتها إلى اللغة األنكليزية، 
 –أنكليزي (دون اإلطالع على النسخة األصلية و ذلك لمقارنة النسختين 

كم على  مدى الحفاظ على األمانة ، ليتسنى الح)أنكليزي -عربي و عربي 
لتأكد من االعلمية المتمثلة في محتوى النسخة األصلية، ومن جانب آخر  

   .دقة و موضوعية البنود المكيفة للبيئة العربية

للتعرف على مدى مالءمة العبارات لما تقيسه عرضت الصورة  
األولى للمقياس على مجموعة من طلبة الدراسات العليا تخصص علم 

ثم  .النفس الصدمة بجامعة سطيف، لمناقشة محتواها و شكل صياغتها
من ذوي مستوى التعليم الثانوي والجامعي  )20=ن(طبقت على عينة أولية 

و  لفحص صدق  .لمعرفة مدى وضوح التعليمات و محتوى البنود
، محكمين سبعةعلى  ت القائمة في نسختها باللغة العربيةعرضالمحتوى، 

الطب النفسي،  يأخصائيإثنين من و  في علم النفستذة أساهم من خمسة
مجمل بنود المقياس بأنها تقيس السمات التي  وأتفق كل المحكمين على

و جرى . نسبة االتفاق بين المحكمين على بنود القائمة ،%) 85( تعبر عنها
اقرار و تم  . القيام بها صياغة بعض العبارات التي أقترح المحكمينتعديل 

النهائية لعبارات بنود قائمة زمباردو لمنظور الزمن في نسختها الصورة 
  ).1(الملحق  .باللغة العربية

3-2- Q��  �ـــــــــــــــــــا�

 من الطلبة الجامعين في كلية اآلداب و األساسيةالدراسة  عينة اختيرت
جامعة سطيف، باتنة، ( في الجزائرثالث جامعات  منالعلوم اإلنسانية، 

و  كان عدد المشاركين المستجوبين المعتمدة أجوبتهم في هذه  ؛)بسكرة 
تتراوح . )136( عدد الذكور و )182(اإلناث  .فردا )318= ن( الدراسة 

   ).2.3(وانحراف معياري  )22.05(سنة، متوسط  25و  18أعمارهم بين 

زامباردو و آخرون ، (   المفرطة والتعرض للخطر السياقةو دراسة حول  
1997 ،Zimbardo et al .(  

يمكن أيضا أن يكشف  اإلختباركما أن منظور الزمن الذي يقيسه هذا 
أو التعرض للصدمة  مسبقا عن ردود فعل الفرد إزاء تعرضه لمرض

؛ هولمان و   ,Boyd et Zimbardo  1997بويد و زامباردو ،(  النفسية
)  ,Holman et Silver،   1998سيلفر ،

السلوكات   ، و كذلك  أنواع  ]27، 14[
) ,Hodgins et Engel  2002هودجين و  أنجل ، "المرضية 

و ,  .]26[ 
 ,Keough, K.A., Zimbardo كوغ ،زمباردو، بويد،(أوضحت دراسة 

P.G., & Boyd, J.N. 1999(
أن اإلختبار يمكن اإلعتماد عليه للتنبؤ  ]29[ 

س و أبستولدي(أما دراسة . بحاالت المدمنين على التدخين والمحدرات
) .2006Apostolodis T. et Fieulaine Nفيوالن ،

التي كشفت عن مدى  ]7[ 
قدرة بعد منظور المستقبل على التنبؤ بحالة األفراد المعرضين أكثر لتناول 

 . المخدرات

)  Boyd & Zimbardo،2005بويد و زمباردو،( دراسة  بينما أوضحت

في اغلب المواقف، بعض األفراد يعتمدون على سجل زمني واحد " إلى أن 
ينجذب نحو أكثر من سجل زمني حسب ما أن بينما يجب على الفرد 

يتطلبه الموقف و الحاجات الضرورية للحفاظ على اتزان منظور الزمن 
و با إلعتماد على ) Martz,E. 2007أ، .مارتز( و اشارت دراسة.  ]13["

رضى الصدمة النفسية لدى م" قائمة زمباردو لمنظور الزمن إلى أن 
السكري المرتبطين باألنسولين تؤدي إلى تغير في منظور الزمن لديهم  

 Fieulaine 2007فيوالن ،( كما أوضحت دراسة .]32["خاصة بعد المستقبل
N. (

أمام المواقف الحاضرة المستعجلة و األهداف المستقبلية،  حالة   ]21[ 
من حالة عدم إلتقاء توظيف السجالت الزمنية عند األفراد الذين يعانون 

.   استقرار نفسي من حيث متابعة العالج و التعامل مع الضمان اإلجتماعي

للوقوف على محتوى ) زامباردو و بويد(في دراسة أولية قام بها 
القائمة، و مدى وجود ارتباط كبير بين منظور الزمن و أنواع من 

بينت نتائج . راداإلهتمامات  من بينها أنواع اساليب الحياة المفضلة لدى األف
و فسرت . التحليل العاملي وجود خمسة عوامل، تلك المقترحة في القائمة

أما  العينة . فردا )66=ن(من التباين الكلي، وقد شملت العينة %  34نسبة 
من طلبة جامعة سان ماتيو و جامعة ستانفور، ) 606=ن(الكلية األساسية 

على مبلغ صغير  للتمييز بين من يفضل ائتمان قرضا أو الحصول
و بلغ مؤشر   %). 35(نسبة تفسير التباين  فقد بلغت كتعويض مباشر

و تراوح . )=Kaiser-Meyer-Olkin )0.83KMOأولكان، -ماير-كاسر
ومعامل ثبات اعادة تطبيق  ).0.82و  0.74(معامل الثبات ألفا كرونباخ بين 

  . ) 0.80و  0.70(اإلختبار بين 

عدة لغات و تكييفها لبيئات مختلفة، و تمت ترجمة القائمة إلى و 
أبستولديس و (منها تقنين القائمة للغة الفرنسية . اعتمادها في دراسات عديدة

[)Apostolodis T. et Fieulaine N. 2004فيوالن ، 
حيث طبق على . ]6

في كلية اآلداب والعلوم ) مونبيلي(من طلبة الجامعة في  )419=ن(عينة 
سلوكات التي تكمن فيها مخاطر صحية على الفرد و اإلنسانية، للتنبؤ بال

فقد توصل إلى نتائج تؤكد مدى صدق اإلختبار وثباته حيث . المجتمع
بندا فقط  54استخلص خمسة عوامل مميزة بعد حذف بندين واإلبقاء على 

 بلغتو . و تم اخضاعها للتحليل العاملي الكشفي و التأكيدي. من القائمة
، أما معامالت )0.70(ومعامل ألفا لكرونباخ %)  32.52( نسبة تفسير التباين

وتلى ذلك . )0.78و  0.68( اإلرتباط في اعادة تطبيق اإلختبار فتراوحت بين
دراسة  منظو الزمن في عالقة مع تناول المخدرات و مع حالة الحصر 

   .    ومدى قدرة التنبؤ عن الحالة الصحية النفسية غير المستقرة لدى الفرد

)Taciano.L. 2006، ،لتاسيانو( دراسة
لتقنين قائمة زمباردو  ]40[ 

  من طلبة )247= ن(أجراها على عينة  للبيئة البرازيليةلمنظور الزمن 
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جرى تطبيق اإلختبار إما بشكل جماعي أو فردي حسب الظروف  
و كون األداة مصممة للتطبيقات الجماعية و . التي تسمح بذلك

سامر جميل رضوان، (الفردية فإن هذا اإلجراء ال يؤثر على النتيجة 
2000(

 ]2[ . 

  �ســــــــــــــــــــــأداة ا��� -3-3

بندا، تعبر عن األبعاد  56لى تحوي  قائمة زمباردو لمنظور الزمن ع
طلب من المفحوصين اإلجابة على كل بنود القائمة تبعا لما يوافق . الخمسة

عن حالته الشخصية، وذلك  عبارة محتوى كلشعوره  و مدى تعبير 
/ حيادي/ ال أوافق/ ال أوافق تماما: بإختيار واحد من الخيارات الخمسة

 )5-4-3-2-1( ات يكون على التوالي تقدير درجة الخيار. أوافق تماما/ أوافق
يكون التصحيح عكس   " 56، 41، 25، 24، 9" ماعدا البنود  ،لكل من البنود

تقسم على عدد  عد وتجمع  جبريا درجات بنود كل ب. التقديرات السابقة
و تكون اإلجابة . بنوده للحصول على قيمة درجة البعد أي المقياس الفرعي

اضافة إلى مإل استمارة البيانات الشخصية . يقةدق 30على اإلختبار خالل 
من أجل ) منخفض، متوسط، مرتفع: السن، الجنس، مستوى اقتصادي(

  .دراسة عالقة ابعاد منظور الزمن بهذه المتغيرات

3-4- .��Q�ــــــــــــــــاr  

 - $�	��بهدف تحديد البنود التي ترتبط مع بعضها مكونة  :ا�����# ا�
اختبار و  سير الظاهرة التي هي موضوع البحثعوامل تساهم في تف
البرنامج  و باإلعتماد علىبعد جمع البيانات  .صدق أداة القياس

أجريت عملية  ). SPSS. 15.0 ؛برنامج الحزم اإلحصائية(اإلحصائي 
حدد  .)Varimax-rotation( التحليل العاملي بطريقة التدوير المتعامد

بلغ مؤشر . )1(الجذر الكامن  عندخمسة عوامل إلى فيها اختيار الحل 
-KMO" Kaiser"أولكان،- ماير- كاسر(مالءمة النتائج للتحليل العاملي 

Meyer-Olkin( قيمة )0.74.(   

من التباين،  %) 34.52(العوامل الخمسة المستخرجة فسرت ما نسبته 
( وعلى سبيل مقارنتها بتلك التي وردت في النسخة األصلية،  فقد بلغت 

),1999Zimbardo et Boydباردو و بويد ، زام %) (36
أما في . ]44[ 

كما أن . و حذف عاملين %)32.52(الصورة المقننة للبيئة الفرنسية فبلغت 
العوامل الخمسة تحوي نفس البنود الملحقة بها؛ و أن الصورة المكيفة 
للقائمة يمكنها التمييز بين خصائص كل من السجالت الزمنية التي تحوي 

الماضي اإليجابي، الماضي السلبي، المستقبل، : بعاد الخمسةكل من األ
  . الحاضر الممتع، الحاضر الحتمي

كل من األبعاد  على 0.30اظهرت النتائج تشبع البنود على األقل بقيمة 
أكثر من و تشبعت على  .0.28تشبع بقيمة   24ماعدا البند رقم  الخمسة
بقيم اقل من قيم تشبعها على  )43، 34،37 ،20، 18 ،5( كل من البنود عامل

العامل الذي بتم تصنيف البنود و إلحاق كل منها  و .العوامل الملحقة بها
 1العامل: كما يليترتيب العوامل الخمسة المستخرجة  و جاء. تعبر عنه

 3؛ العامل "بنود  10:الماضي السلبي"  2؛ العامل "بندا 15:الحاضر الممتع"
"  5؛ العامل "بنود  9:الماضي اإليجابي"  4مل ؛  العا"بندا 13: المستقبل" 

و توافق هذه النتائج بدرجة كبيرة، تلك التي ". بنود 9: الحاضر الحتمي
و ) 1999زامباردو و بويد، ( وردت في النسخة األصلية باللغة األنكليزية 

 Apostolodis، 2004ابستوليدس و فيوالن،(الصورة المكيفة للغة الفرنسة 
T. et Fieulaine N.(  و يوضح الجدول رقم)نتائج  التحليل العاملي و  )1

  .النسب المئوية للتباين
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نتائج  معامالت اإلرتباط فيما بين درجات  )2(و يوضح الجدول 
متوسطات ابعاد منظور الزمن؛ و معامالت الفا كرونباخ التي تبين مدى 

 .  اإلتساق بين بنود كل من العوامل الخمسة

 8A0ول رT)2 :( �2تQ�و ا���ا#�ت ) م(در�Tت ا"
 �Jط #',� �� ا���د  )ع(ا"�'�ر�P+ر�و ����Yت ا

 )318=ن(�!�Uر ا�:�6؛ ا��� آ�و��Pخ 
 ا���د
�!�Uر 
  ا�:�6

*0د 
  ا�P!�د

 م
��i� . م(

  )أ.�'�
 ع

 n����
�� أ�

1 2  3  4  5  

1 - �7�Vا
b 15 ا",

3,65  
)3.44( 0,62 0.83 -     

ا"��7 - 2
 s�0.21** 0.82 0,89 2,98  (2,80) 10 ا��     

3 -
nP$  3,85 13  ا"�

)3.47( 0,54 0.74 *0.11 -0.06 -   

ا"��7 - 4
���r� 9 ا

3,67 
)3.71( 0,64 0.69 *0.12 0.00 **0.22 -  

5 - �7�Vا
�,V3,07 9  ا  

)2.37( 0,84 0.74 **0.33 **0.23-0.03 0.01 - 

0.05 <p * 0.01؛  <p  ** 

النتائج الخاصة بدرجة توجه األفراد إلى كل من أبعاد منظور أظهرت 
 ، حيثأكثرالذي يتوجهون إليه الزمن لديهم، بأن بعد المستقبل يمثل البعد 

انحراف  و،  3.47و في النسخة األصلية  3.85بلغت قيمة المتوسط 
و الحاضر  )3,67( الماضي اإليجابييليه كل من بعد   ؛0.54=معياري
و في النسخة األصلية له  )3,07( الحاضر الحتميثم بعد  )3,65( الممتع

و يعود تفسير ذلك، إلى اختالف الثقافات، المجتمع  ).2.37(ادني درجة 
اإلسالمي يتجه كثيرا باإليمان بالقضاء و القدر عند وقوع األحداث، و 
. التمييز بين ذلك و حالة اإلستسالم للمواقف واإلنقياد لها غير واضح

. بد من تمحيص ودراسة عميقة لمحتوى البنود التي تعبر عن ذلك لذلك، ال
هي أقل األبعاد التي  )2,80(بينما درجة التوجه نحو بعد الماضي السلبي 

يتوجه إليها األفراد لتوظيف محتوياتها المعرفية و اصدار السلوكات، و في 
   .)2,98(النسخة األصلية بلغت 

قيمها مرتفعة في كل  باخ على أنمعامالت ألفا كرونحساب تدل نتائج 
 حيث تراوحت قيم .من األبعاد الفرعية الخمسة و في كل اإلختبار

في بعد  )0.83(إلى  اإليجابيفي بعد الماضي  )0.69(من  المعامالت
أن القائمة مما يؤكد  ).0.81(بينما بلغت في كل اإلختبار  .الحاضر الممتع

  .بات مرتفعتتمتع باتساق داخلي جيد بين البنود و ث

أنه توجد عالقة ارتباط بين أكثر من نصف ) 2(توضح نتائج الجدول 
زامباردو ( عدد األبعاد، وهو ما يوافق النتائج الواردة في النسخة األصلية 

),1999Zimbardo et Boydو بويد ، 
و النسخة المقننة للغة  ]44[ 

 )Apostolodis T. et Fieulaine N، 2004ابستوليدس و فيوالن،(الفرنسية
ال يوجد ارتباط بين بعد المستقبل وكل من بعد الماضي السلبي  بينما.]6[

وبعد الحاضر الحتمي، كما ال يوجد ارتباط بين  بعد الماضي اإليجابي 
وكل من بعد الماضي السلبي وبعد الحاضر الحتمي و توافق إلى حد بعيد 

دة في تقنينها للبيئة نتائج تقنين اإلختبار للغة الفرنسية و كذلك تلك الوار
.)Taciano.L, 2006ل ، .تاسينو(البرازيلية 

 ]40[  

  إ"�دة  !�/�q ا�V2/�ر  -

= ن(على عينة  يوما، 15 تم  تطبيق اإلختيار في فترتين يفصل بينهما
و يبين الجدول رقم . ) 15، اإلناث  17الذكور ( ،يينطلبة الجامعالمن  )32

  .معامالت اإلرتباط نتائج )3(

 

0,51     52 
0,46     39 
0,39     3 
0,34     47 
0,73     53 
0,69   0,38  37 
0,65     14 
0,63     35 
0,55     38 

5,41 
)3.90( 

6,38 
)4.50( 

6,61 
)6.30( 

7,69 
)12.30( 

8,43 
)8.90( 

R��+ �P��  
6J�P  ا�

) �i��
 )أ.�'�

 لعوامل المعبرة عنفي الجدول أعاله ا نتائج التحليل العامليتوضح 
  :التالية الخمسة بعادألا

�% ا���:� ا����((ا���	# ا�ول  -�تراوحت تشبعات البنود الملحقة  ):
 ) 8.43(  فسر و ، )6.10(   الكامن الجذر بلغ ).0.30، 0.79(بهذا العامل بين 

 العامل هذا مساهمة مدى لىإ تشير مرتفعة نسبة وهي الكّلي، الّتباين من % 
 كما. تشبعها قيم حسب مرتبة بندا 15 العامل هذا على تشبع وقد ختبار،اال في

المستقبل الذي  ضمن بنود بعدمن  "0.36"بقيمة  18البند  أيضاتشبع عليه 
  . و بقيمة تشبع أعلى هذا البعد ، ألن محتوى عبارته يعبر عنتم الحاقه به

  -  $X�\�ا #	���% ا���:$ ا��Y/$(ا�� و ،))4.48  نالكام الجذر بلغ :(
 .بنود 10 العامل هذا على تشبع و  الكّلي، الّتباين من %  ) 7.69(  فسر

بقيمة  )37(كما تشبع عليه أيضا البند رقم  .)0.34، 0.80( بين قيمهاتراوحت 
حيث تشبعه على هذا األخير  بنود بعد الحاضر الحتميب و الملحق" 0.38"

  . يعبر عنهالذي  و تم اإلحتفاظ به ضمن العامل. بقيمة أكبر

�% ا����Y/#(ا���	# ا�\���  -�(  فسر و ، ))3.70  الكامن الجذر بلغ :(
تراوحت تشبعات  .بندا 13عدد البنود  و  الكّلي، الّتباين من %  ) 6.61

أقبل يومي كيفما هو، وال "  )24(ماعدا البند رقم ) 0.31، 0.77( البنود بين
أعلى قيمة  يو ه ،)0.28(بلغ  "به متوقع أن أقوم هو أحاول التخطيط لما

تشبع لهذا البند في كل من العوامل الخمسة، بالتالي يمكن اإلبقاء عليه في 
البعد مادام معامل ألفا كرونباخ بقى مرتفعا وأن عبارته تدل على هذا 

الذكريات السعيدة  " )20( رقم بينما نجد تشبع البند. التوجه نحو المستقبل
على هذا العامل، ) 0.31( بقيمة "ر إلى ذهني بسهولةلألوقات الممتعة تحض

كما  ،به هانالذي ألحقاكبر و ضمن بعد الماضي اإليجابي بقيمة تشبعه   لكن
   . ه أن محتوى عبارته يعبر عن التوجه نحو

-  )��$(ا���	# ا��ا�C*e:$ ا���ا %�� و ، ))2.70  الكامن الجذر بلغ :(
تراوحت تشبعات   . 9عدد البنود  و  لي،الكّ الّتباين من %  ) 6.38(  فسر

) 43(؛ و تشبع أيضا البند رقم ) 0.35، 0.70(البنود الملحقة بهذا العامل بين 
ه تشبع الذي ألحق به، كونضمن بنود بعد المستقبل وهو من  " 0.35"بقيمة 

   ).0.62( عليه أعلى

-  w	�M�ا #	���% ا���:� ا����$(ا��تراوحت تشبعات البنود  :)
(  يفسر و ، 2.38(  الكامن الجذر بلغ .)0.39، 0.73(لملحقة بهذا العامل بين ا

على هذا العامل  تشبع أيضا . 9عدد البنود  و  الكّلي، الّتباين من %  ) 5.41
و هي درجات  ،)0.30( بقيمة )34( و البند )0.31(بقيمة  )5(البند  كل من

ي الحقناهما به لكون ، الذضمن بعد الماضي السلبي تشبع اقل مما عليه
  .داللة كل من البندين يعبران على حالة التوجه نحوه

األبعاد الخمسة توافق ترتيب العوامل مع الصورة األصلية مع اختالف 
بسيط بينهما، حيث كان العامل األول في النسخة األصلية بعد الماضي 

ورة بينما  تتطابق مع الص. السلبي والعامل الثاني بعد الحاضر الحتمي
 .  المقننة للغة الفرنسية

 
Arabpsynet  Journal :  N°23 –  S u mm e r   2009  

ــــ��  : �ـــــ� �����ــــ�
 ��	���ــــــ� ���ـــ� ���ــ��   2 009    ��ـــــــــــــ�   - �23ـ�

     59    



���������������	
 �������א������������������������ز�����������������������א���ط������������������������א��

 

التي تم التوصل إليها في اطار إعداد  ه الدراسة تتوافق مع تلكنتائج هذ
من حيث درجات تشبع  البنود على العوامل و النسبة الصورة األصلية 

كل بند ضمن البعد و أبقينا  .الكلي مع اختالفات بسيطة لتباينل المئوية
الذي يتم  )24( البند رقم كما في ستجاباتبعض االكون رغم . الملحق به

و هي قيمة يعتمد عليها العديد  0.28تصحيحه عكسا، و درجة تشبعه بلغت 
من الباحثين في مثل هذه الدراسات بأنها مقبولة، مادام معامل ألفا كرونباخ 

  . في بعد المستقبل  )0.74(جيد 

نظور الزمن قدرة النموذج سمحت بتفسير و بصفة دالة تباين ابعاد م
فيوالن، (كما تتوافق بصفة عامة مع نتائج دراسات  .في هذه الدراسة

العينة ال تشمل فئات  من جانب آخر، هذه). تاسينو، سيركوفا، براندلر
ذلك  مختلفة من حيث السن و المستوى الثقافي و متغيرات أخرى، فإن

درة محاولة إعادة فحص المحتوى وعدد البنود من أجل تحسين ق يستدعي
 (ح ااقتر و يمكن األخذ بعين اإلعتبار .اإلختبار على التمييز بينها

 )2004، فيوالنابستولديس و 
 هذه النسخة للغة الفرنسية و ماعند تقنينه ]6[

بإدخال بعدي التفاؤل والتشاؤم  ضمن ، و ذلك عدة دراسات تطبيقية ءاجرا
باردو لمنظور قائمة زامإن التحقق من  .السجل الزمني الخاص بالمستقبل

مازال في بدايته و يتطلب األمر إجراء تطبيقات على عينات غير  الزمن
متجانسة و معرفة مدى  العالقات بين المتغيرات الشخصية واإلجتماعية 

    .  والثقافية من جهة ومنظور الزمن من جهة أخرى

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، فإن هذه األداة يمكنها قياس 
اد متعددة للعالقات بين السجالت الزمنية من حيث تنظيمها وتكاملها، أبع

كما تساعد على القيام ببحوث يدرج فيها تقويم منظور الزمن بداللة 
و يمكن توظيف بعض ابعادها . اإلدماج اإلجتماعي لألفراد و الجماعات

دون األخرى أو صورة مصغرة لها حسب ما تقتضيه مشكلة البحث التي 
  .   احث معالجتهايود الب

�ـــــــــ"8& - 5������ـــــــ�ر ا�o	ـــــــ�د 	�Qـــــــ� ا OـــــــVات أ��ىـــــــ  

دراسة عالقة منظور الزمن بالمتغيرات الشخصية هي من أهم أهداف 
و قد قمنا . اعتماد هذه القائمة لمعرفة الفروقات الفردية و تقديرها كميا

  .الجنس والمستوى اإلقتصادي بدراسة ذلك مع كل من متغيري

- wQC�ا ������ �&8�تباينت نتائج معظم الدراسات حول التوجه  :ا�
و لفحص مدى تغير . لتوظيف محتويات السجالت الزمنية حسب الجنس

درجات متوسطات ابعاد منظور الزمن في عينة الدراسة الحالية، لدى كل 
لدرسة الفروق " ت"ر تم اجراء اختبا ،)136(و الذكور )182( اإلناثمن 

  ).4(الجدول بينهما، و المبينة في 

� ا;�Pر ): 0T)4ول I���وق �� " ت"���� �.�oا
. ا��آ�ر و ا���ث e ا���T �� أ���د �!�Uر ا�:�6

�ى؛ 318=؛ ن 1،316=ح .د( �� ��B00,05<  ا�(  

أ���د 
�!�Uر  

 ا�:�6

 ا���ث
 )182=ن(

 ا��آ�ر
و " ت"A',�  )136=ن(

�Bع م ع م ^�د 

b, حt 3.66  0.58 3.63 0.66 0.35 0.29 

s�Q 2.91, م  0.92 2.66 0.83 2.49 0.12 

nP$�� 3.84  0.56 3.87 0.50 -0.45 0.31 

3.66 ا���r,م  0.65 3.73 0.69 -0.93 0.56 


,�,ح 3.14  0.82 2.99 0.87 1.57 0.16 
 

 8A0ول رT)3:( ط�P+ر��  ����Yت اI��)�Pر ا;
�Pر;�  )و ا*�دة +M'P2 ا

ا"��7  ا���Cد
s�ا�� 

 �7�Vا
bا"��7  ا"�$nP ا",

���r� ا
 �7�Vا
�,Vا 

 nآ
�Pر;� ا

����Yت 
  ا�ر+�Pط

ا*�دة (
 M'P2+
�Pر;�ا

( 

0.65 0.87 0.73 0.74 0.76 0.85 

" إعادة اختبار -اختبار"معامالت اإلرتباط   قيمالنتائج  أن  توضح
في الصورة  وردت تتوافق مع النتائج التي  ،)0.87و  0.65( ن تراوحت بي

و . ) 0.80و  0.70(التي تراوحت بين   )1999زامباردو و بويد ، (األصلية
مع النتائج الواردة في الصورة المكيفة للغة الفرنسية  وافق أيضاتت
التي  )Apostolodis T. et Fieulaine N، 2004ابستوليدس و فيوالن،(

  ). 0,78و  0.68(بين تراوحت 

اإلرتباط أعلى  معامل بلغت درجة" الحاضر الممتع"في البعد الفرعي  
 ،بينما في القائمة األصلية كانت أعلى قيمة في بعد المستقبل )0.87(قيمة 
أما  في بعد . )0.78( لكن بقيمة أقل   في النسخة المكيفة للغة الفرنسيةكما 

" الماضي اإليجابي" وفي  بعد  ) 0.73( بلغ معامل  اإلرتباط"  المستقبل" 
فبلغت قيمته " الحاضر الحتمي" بينما في بعد . ) 0.74 (بلغ معامل اإلرتباط 

). 0.65(و أقل قيمة لمعامل اإلرتباط كانت في بعد الماضي السلبي . )0.76(

ثبات قائمة زمباردو  لمنظور الزمن في نسختها  مدى تؤكد هذه النتائج
   .باللغة العربية

4 -  &�Q	ـــــــــــــ �  

أن  ، (ZTPI )نتائج عملية تكييف قائمة زامباردو لمنظور الزمنتوضح 
و تبين . األداة في نسختها باللغة العربية لها خصائص سيكومترية مقبولة

 Principal Component( صدق اإلختبار من خالل التحليل المركزي

Analysis(مة بين ابعاد منظور الزمن و اظهرت النتائج مدى تمييز القائ ؛
 اإلتساق الداخليمدى  تبين" معامالت ألفا كرونباخ"أن قيم و   .التي تقيسها
" الثبات نتائج حساب معامالت وكذلك  .لكل من العوامل الفرعية بين البنود

تؤكد أن األداة المترجمة تتميز تركيبتها باستقرار " إعادة اختبار -اختبار
جود أداة مكيفة، في صورتها باللغة العربية تحوي مما سمح بو. الزمن عبر

  .   كما في النسخة األصلية" بندا 56"

 أوضحتاإلرتباطات المميزة التي الحظناها في العينة العربية   
الحدود السيكومترية، وأن اإلجراءات العملية لتكييف مثل هذه األداة لبيئة 

ات ألن تقنينها في مغايرة للبيئة التي صممت لها، اثارت بعض الصعوب
تطلب اعادة صياغة بعض  يوسط  اجتماعي وثقافي له مميزاته، 

و هو ما .  المناسبة لبيئتنا) المعاني ، المحتوى ( المستعملة " المؤشرات
، 12( بنود  ثالثة معانيصياغة  و إعادة قمنا به، باتباع اقتراحات المحكمين

 و. )55، 41، 35، 28(نود بسيطة في محتوى عبارات البوتعديالت  )36،  13
في الواقع منظور الزمن " أنه ) 1999زامباردو و بويد ، (هو ما يقترحه 

لها  السلوكية الفردية و الجماعية المظاهر". يعتبر عملية اجتماعية محددة 
منظور التي لها دور في عملية قياس  في مجتمع ما، و هي طابعها السوي

معايير التي تختلف حسب الوسط لا قيم واليمكن أن تعبر عن . الزمن
" و أكدت صحة هذه الفرضية، نتائج أبحاث . اإلجتماعي والثقافي

في إطار اجراء عملية "و أوضح أنه  "Klingemann ، 2001كلينجمان، 
 . ]38[" تكييف البد من تكييف المحتوى
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0.24  1.42  
0.41 0.81 

 ��
$nP ا�,�*�ت�� 

  
  

0.29 90.27 
 n;دا
 ا�,�*�ت

 91.08 ��� ا�

0.67  0.40  
0.18 0.36 

 ��
 ا���r,م ا�,�*�ت

  
  

0.45 142.64 
 n;دا
 ا�,�*�ت

 143.00 ��� ا�

0.53  0.63  
0.45 0.90 

 ��

,�,ح ا�,�*�ت 

  
  

0.71 224.62 
 n;دا
 ا�,�*�ت

 225.52 ��� ا�

كلها أقل من القيمة " ف"ه، أن قيم تبين النتائج الواردة في الجدول أعال
و هي غير دالة إحصائيا في كل من األبعاد الخمسة  )3.00(الجدولية 

حيث بلغت  قيمتها و مستوى داللة .0.05لمنظور الزمن عند مستو الداللة 
و في بعد ]  0.96، مستوى الداللة 0.04)=  315، 2(ف[ في بعد الماضي 

و تراوحت القيم  ]. 0.24توى الداللة مس، 1.42)=  315، 2(ف[ المستقبل 
 مما يدل على أنه ال توجد فروق.  في باقي األبعاد بين القيمتين السابقتين

التوجه نحو في  بين المجموعاتبين متوسطات الفئات الثالثة السابقة 
   .أبعاد منظور الزمن توظيف

)Taciano.L. 2006، ،لتاسيانو(وهذه النتائج تتوافق مع  نتائج دراسة 
 

التي أوضحت أنه ال توجد فروق بينهما، ماعدا في بعد المستقبل الذي  ]40[
يرتبط سلبا مع فئة المستوى اإلقتصادي المنخفض و فسر ذلك، بكون هذه 
الفئة يفضلون  التوجه نحو بعد المستقبل، لتحقيق أهدافهم وتحسين 

رون إيبال و آخ(دراسة وضعيتهم اإلقتصادية؛ وهو ما توصلت إليه ايضا 
1999،Epel et al(  التي تشير إلى أن منخفضي المستوى اإلقتصادي

يتميزون بتوجه مرتفع نحو بعد لمستقبل لتحقيق أهدافهم وتحسين وضعيتهم 
   .اإلقتصادية

  ةـــــــالخالص

في صورتها منظور الزمن  تعتبر قائمةالدراسة استنادا إلى نتائج 
تعتمد على نفسية الصحية التي توظيفها في األبحاث الالعربية أداة يمكن 

ألن العديد من األبحاث العالمية أثبتت األهمية . منظور الزمن دراسة
في عملية التنبؤ و تحليل "  قائمة منظور الزمن " التطبيقية لهذا اإلختبار 

كلينجمان،هـ (اتجاهات السلوكات التي تكمن فيها أخطار صحية، و يذكر 
،2001 ،Klingemann, H(  استعمالها في التطبيقات الخاصة "أهمية

بالتشخيص في الصحة العمومية، الذي يمثل اتجاها ميدانيا استثنائيا و مهما 
  .]30["جدا في التدخل و الوقاية من العديد من األخطار الصحية 

كما توصلت هذه الدراسة ضمن اإلطار المحدود لعينة البحث، بأنه ال 
األبعاد التي تقيسها قائمة زمباردو توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا بين 

و أن . لمنظور الزمن و كل من متغيري الجنس و المستوى اإلقتصادي
هذه النتائج تتوافق إلى درجة كبيرة مع نتائج الدراسات السابقة التي 
أعتمدت عينة مشابهة لمثل هذه التي قمنا بدراستها أو أنها خلصت إلى 

  .  ن دراسة ألخرىيختلف م وجود ارتباط مع بعد واحد و

بتوفير وسيلة قياس مقننة، فإنها تمنح فرصة دراسة الفروق بين 
المتغيرات النفسية ب و عالقنها  األفراد و الجماعات فيما يخص سلوكاتهم

و يمكنها المساعدة على الكشف . منظور الزمنل قائمة زمباردو تقيسهاالتي 
كيز على بعد الماضي و التعرف على األنماط النفسية المعرفية حسب التر

  كما. السلبي أو الحاضر الممتع أو غياب الطموح واألهداف المستقبلية

ليست دالة عند " ت"أن كل قيم  )3( توضح النتائج الواردة في الجدول
  2.49حيث بلغت قيمتها في بعد الماضي السلبي . )0.05( مستوى أقل من

 0.93الماضي اإليجابي و بلغت قيمتها في بعد   ؛) 0.12مستوى الداللة (
في باقي " ت"بينما تراوح مستوى الداللة لقيم  ).0.56مستوى الداللة (

مما يعني أنه ال توجد فروق  بين درجة . األبعاد بين القيمتين السابقتين
هذه النتائج توافق  . المتوسطات في كل من األبعاد الخمسة حسب الجنس

 et all، 2005كوال فيوالن، ني(إلى درجة كبيرة تلك التي توصل إليها 
Nicolas F ( في دراسته، و أوضح أنه ال توجد فروق حسب الجنس إال في

. 2006ل،. تاسينو(كما توافق ما ورد في دراسة . بعد الحاضر الممتع
Taciano.L(،  و أنه ال توجد فروق بين الذكور و اإلناث في التوجه نحو

بينما ال توافق تلك التي . سلبيأبعاد منظور الزمن ماعدا في بعد الماضي ال
  ).زمباردو و بويد( وردت في دراسات 

� ا����Yي ا�I�&eدي -����� �&8�نتائج  )5(يوضح الجدول رقم  :ا�
درجات المتوسطات و اإلنحرافات المعيارية  ألفراد مجموعات عينة 
الدراسة، التي تم تصنيفها حسب المستوى اإلقتصادي العائلي إلى ثالث 

و في كل من األبعاد  ))27(، مرتفع )241( متوسط ،)50( منخفض(فئات 
  .الخمسة التي تقيسها قائمة زمباردو لمنظور الزمن

در�Tت ا"��2Qت و ا���ا#�ت ا"�'�رJ� ): 5(ا0fول 
?�دي ��n �6 أ���د �!�Uر ا�:�6A�R3 ا"��ى ا"  

أ���د 
�!�Uر  

 ا�:�6

 ��i!�
 )50=ن(

 

 �Q��
 )241=ن(

�+�� b
 )27=ن(

�ى ��  ع م ع م ع م

b, حt 
3.6

3 
0.65 

3.6
5 

0.6
2 

3.67 0.52 

 s�Q, م
2.7

2 
0.92 

2.7
9 

0.8
7 

3.01 1.05 

nP$�� 
3.7

8 
0.45 

3.8
5 

0.5
7 

3.99 0.27 

ا��r,م
 ي

3.6
1 

0.64 
3.7

1 
0.6

7 
3.68 0.79 


,�,ح 
3.1

2 
0.82 

3.0
4 

0.8
6 

3.22 0.71 

فروق بين متوسطات الفئات الثالثة وجود ال عدم و للكشف عن  
السابقة في كل من أبعاد  قائمة زمباردو لمنظور الزمن؛ استخدم تحليل 

النتائج المتحصل  )6(الجدول  ويبين "ف"التباين أحادي اإلتجاه و حساب قيم 
     .عليها

� ��'n ا�6J�P �0ر�Tت ا"��ى ): 0T)6ول I��
?�دي �� ا�,�*�ت e ا*,�د A�أ���د �!�Uر ا�:�6 ا

�ى ، 318= ؛ ن 315، 2=ح.د(����B00.05= ا�(  

�ى ��
��B0ا� 

 "ف"
 �Q��
 ا"����ت

�,�ع 
 ا"����ت

�?0ر 
6J�P ا�

أ���د 
�!�Uر 
 ا�:�6

0.96  0.04  
0.02 0.03 

 ��
 ا�,�*�ت

b, حt 0.38 120.48 
 n;دا
 ا�,�*�ت

 120.51 ��� ا�

0.38  0.97  

0.77 1.54 
�� 

 ا�,�*�ت
 s�Q, م
  0.79 249.78 

 n;دا
 ا�,�*�ت

 251.33 ��� ا�
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The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI)  

  

ال أوافق :  لنسبة لك، حيث يمكنك تقدير ها بـاقرأ كل عبارة مما يلي وأجب عنها بعناية، وقرر إلى أي مدى تُعبر عن مشاعرك أو أنها صحيحة با
في إحدى الخانات   ) X( وذلك بوضع عالمة . اختر إحدى الخانات لتحديد تقدير مدى انطباقها عليك. والمقدرة بخمسة درجات تماما إلى أوافق تماما،

  .المقابلة للعبارة

     M#أوا B 
���� 

M#أوا B ���'
 أوا#M أ
 

M#أوا 
���� 

1  -  �Iِ�A0.أ  b�� ���َأ*$�0 أ��، *!0r ��0 ا���د �
 . وأه��  PQ�!� e� #�ح، #^�ا �6 إ
0ى أه8  ����b اV'�ِة

     

2 – ،c���a e  �ِ#��/"ات ا�.Cو ا jIا�?�ر و ا��وا
�ِ�Iت را�Jن  ��آ��'
Cا N�أ� e آ������+ . 

     

3 – e ء�'_C6 ا� R%�
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�+ِ�'
 e ��� n���. 
     


�¤ �6 ا�!�س -  5  6L �+ارا�A ���ّ/      . *�E و�T اo?�ص +�
6 –  ���'� �$P�� �2§ أن giا�� E�* 0�B ���/�  �0$َأ*
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      . �������J �7 أن أ#��� ��/ن - 7
      . أ�Aم �/*,��¤ ���n ا��#0*� - 8
        . إذا � +! : اC*,�ل e ا��A¨ ا"!�Y# ،NQ أه8 �/��ه� – 9
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ولتنمية اللغة العربية، طبقاً لقانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي أصدره 
ولعدم وجود إرادة . 1990سنة ) البرلمان الجزائري(المجلس الشعبي الوطني 

في تعريب المؤسسات، فإن المجلس يشتغل بجد في تنمية اللغة العربية، سياسة 
كتاباً ودفتراً، وعشرين عدداً من  68فأصدر خالل السنوات العشر الماضية 

، وخصص عشرات الجوائز السنوية في علم اللغة "اللغة العربية"مجلته    
د، والتاريخ العربية، وفي الترجمة إليها في العلوم، واآلداب؛ وفي االقتصا

دليل اإلدارة، : ومن مطبوعاته. الوطني الموجه لمنظومة التربية والتكوين
قاموس موسوعي في اإلعالم واالتصال، دليل وظيفي في التسيير : المبرق

المال والمحاسبي، دليل وظيفي في تسيير الموارد البشرية، دليل المحادثة 
معجمية على جميع المفاهيم وتشتمل هذه المطبوعات ال. الطبية، دليل المكتب

ولكن . والمصطلحات المستعملة في اإلدارة، لتيسير تعريب اإلدارة الجزائرية
  .اإلدارة الجزائرية سادرةٌ في اعتماد الفرنسية لغةً لها

���Q	!�ــــــــ���ـــــــــــــــ�ت ا�  

في الكلمة االفتتاحية التي ألقاها وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس 
، اعتبر اللغة مظهراً )الوزير األول السابق(مهورية عبد العزيز بلخادم الج

من مظاهر السيادة، وشدد على ضرورة التحصن باللغة الوطنية للحفاظ 
على الشخصية والهوية، وألح على ضرورة اإلسراع في إصدار قوانين 

  .وتدابير تنظيمية وإجرائية لتعميم استعمال العربية

لنظر أن مثل هذا القانون الذي يطالب به الوزير، أي قانون ولكن الملفت ل
تعميم استعمال اللغة العربية، كان قد صدر عن المجلس الشعبي الوطني 

وطبقاً للدكتور عثمان سعدي، أحد ، 27/12/1990يوم ) البرلمان الجزائري(
 المشاركين في الندوة، وقعت ضغوط هائلة على الرئيس الشاذلي بن جديد لكي ال

أي بعد عام واحد تقريباً، من قبل  ،11/1/1992يوقِّعه ، بيد أنه وقَّعه، فعزِل في 
العسكريين الفرانكوفونيين وعلى رأسهم الضابط السابق في الجيش الفرنسي 

وجاءوا بالرئيس بوضياف رئيساً للمجلس األعلى، وشُكِّل .   اللواء خالد نزار
 1992، فأصدر مرسوماً تشريعياً سنة المجلس االستشاري بالتعيين ال االنتخاب

ثم ألغى الرئيس زروال التجميد بمرسوم . جمد قانون تعميم استعمال اللغة العربية
وَأسس المجلس األعلى للغة العربية لتطبيق القانون، فدفع هذا  1996أصدره سنة 

  ).1(الرئيس إلى االستقالة 

مشارك وقُدمت فيها لقد شارك في هذه الندوة أكثر من ثالث مائة 
حوالي خمسين دراسة أعدها باحثون متخصصون من جميع األقطار 

راهن العربية ومستقبلها في أوطانها، ووضع اللغة : العربية، تناولت
العربية خارج أوطانها، والترجمة والمصطلحية والمعجمية، ودور 

انات المؤسسات ذات االختصاص في النهوض بالعربية، وسبل توطين التق
كما عقد المؤتمر . باللغة العربية ومستقبل اللغة العربية ورهانات العصر

ورشتين، ناقشت األولى قضية تحديث العربية وإسهامها في المجالين 
العلمي والتكنولوجي، وتناولت الثانية مستقبل العربية في سوق لغات 

اته وقد أصدر المجلس هذه الدراسات في مجلد كبير تقرب صفح. العالَم
 .من األلف صفحة، قبل انعقاد الندوة

�א����������������������	�����وق��'����� �א����������מ��	!���������ل  �

  %وات؟ـــــ�ات وا�Qـــــ@u ا���!�ـــــ%وى هـــــ� <ــــــ	

لم أستقّل الطائرة يوماًً للمشاركة في مؤتمر حول الثقافة العربية عموماً أو 
اً، إال وشعرتُ بالذنب وتأنيب الضمير، ألن ما يتمخَّض اللغة العربية خصوص

عن هذه المؤتمرات والندوات من نتائج هزيلة ال يرقى إلى ما ينفَق علينا نحن 
نجتمع . المشاركين من أموال األمة التي يعيش أكثر من نصفها تحت خط الفقر

لمكررة التي في فندق أربعة أو خمسة أيام، نلقي في الصباح والمساء بأقوالنا ا
يعرفها معظمنا مسبقاً، وفي نهاية المؤتمر ندبج توصيات غالباً ما نستعيرها من 
توصيات مؤتمرات سابقة، ونغادر عائدين دون أن يعلم بنا أحد أو تتجاوز 

فوسائل اإلعالم ال تعبأ بمثل هذه اللقاءات الفكرية، ألن . أصواتنا أسوار الفندق
الدول العربية ال تشجع من الثقافة إال كرة القدم واألغاني السياسات اإلعالمية في 

ولهذا فإن في وسعك أن تجد عشرات . الخفيفة والرقص الرخيص، وتغفل الفكر
الرياضيين والمغنيات والراقصات ممن يملكون ماليين الدوالرات، وال تعثر في 
 طول الوطن العربي وعرضه على مفكِّرٍ أو كاتب عربي واحد يستطيع أن
 يعيش من إنتاجه الفكري، ولهذا كذلك نستطيع أن نهزم أستراليا، مثالً، في مباراة
لكرة القدم أو الغناء أو الشطح، ولكن نستورد منها حتى الحبوب والجبن 

فاإلذاعات والفضائيات الوطنية ال تبثّ أغنية ما لم تدفع حقوق المطربة . واللحوم
فلساً واحداً للمثقف العربي لقاء محاضرة سلفاً، ولكنها، وكذلك الصحف، ال تدفع 

  .الفكر سلعة بائرة في بالدنا العربية. له أو مكافأة على مقال كَتبه

في الدول التي تحترم حقوق اإلنسان، تُعقَد المؤتمرات، عادةً، للنظر 
في مشكلة من المشكالت، فيتدارسها أهل االختصاص في المؤتمر ثم 

شكل توصيات، فتقوم الجهات المختصة يتفقون على حلول يصوغونها في 
أما في بالدنا العربية فإن أصحاب القرار ال . باإلفادة منها وتطبيقها

يحفلون بآراء أهل االختصاص، ولهذا فإن توصيات المؤتمرات هي مجرد 
  . حبر على ورق وال جدوى منها

ولكي أتفادى الشعور بالذنب بعد أن أشارك في مؤتمر من هذه 
ت، أحاول أن ألخّص في مقال، مثل هذا، القضايا والمسائل التي المؤتمرا

تمت مناقشتها فيه، الطالع القراء الذين لم يحضروا المؤتمر، وألشعر 
  . بأنني قمت بواجبي في التبليغ

��ـــــ] ���ـــــw ا�"�ـــــ@ا ا���Cـــــ����  �؟ـــــ� ا�

على للغة العربية في شاركتُ مؤخراً في ندوة دولية أقامها المجلس األ
الراهن : تحديث العربية ومستقبلها في سوق لغات العالم" الجزائر حول 

ألنني شعرتُ بأن من الضروري  ،26/2/2009ـ25في المدة من " والمطلوب
دعم هذه المؤسسة التي تنافح بضراوة عن اللغة العربية في فضاء تعالت 

ليزية محلها في اإلدارة فيه األصوات إلحالل اللغة الفرنسية أو اإلنك
 لقد تم تأسيس هذا.  والتعليم واستخدام اللهجات العامية في اإلذاعة والتلفزة

  ، لغرض تحديد اآلجال المناسبة لتعريب المؤسسات،  1996المجلس سنة 
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إن الحكومات العربية ال تلتزم بالتعليم اإللزامي الذي تنص عليه  )1
فطبقاً إلحصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة . يرها وقوانينهادسات

، وأن %30والعلوم، فإن نسبة األمية في البالد العربية تبلغ أكثر من 
من األطفال في سن التمدرس، ال تُتاح لهم فرصة االلتحاق  25%

وهكذا فإن نسبة كبيرة من المواطنين ال يتمكّنون من تنمية . بالمدارس
 .لغتهم العربية، ويشكّلون عقبة في طريق التنمية البشرية

إن النظم التربوية في البالد العربية متخلِّفة وبعيدة عن  )2
فهناك تعليم . الديمقراطية تماماً وال تحقِّق للمواطنين المساواة في الفرص

خاص، أجنبي في معظمه، ألبناء النخبة، وتعليم حكومي سيء ألبناء عامة 
المدارس الخاصة ال تعلّم باللغة العربية وإنما بلغات الدول  وجّل. الشعب

وهكذا فإن أبناء النخبة يتلقّون ثقافة أجنبية بلغة أجنبية، . األجنبية التابعة لها
وهم إما أن يشعروا باالغتراب في مجتمعاتهم ويهاجروا إلى الغرب، أو 

يغلب عليهم يتولون الحكم في بلدانهم وال رابطة تربطهم بمجتمعاتهم، و
ولهذا تستعمل كثير . الشعورياً احتقار الثقافة العربية ولغتها واحتقار الذات

من عوائِل النخبِ العربية اإلنكليزيةَ أو الفرنسيةَ لغةً للتواصل المنزلي مع 
 .األطفال

وحتى التعليم الحكومي، ال يستعمل اللغة العربية في جميع  )3
لعالي، وأحياناً الثانوي، يستخدم فالتعليم ا. مراحله ومختلف تخصصاته

في بلدان (أو الفرنسية ") العربي"في بلدان المشرق (اللغة اإلنجليزية 
وهذا التحول في لغة التعليم . لتلقين العلوم والتكنولوجيا") العربي"المغرب 

يؤدي إلى انحطاط المستوى، ألن المعلومات ال تتشكَّل في جزر منفصلة 
ولكل لغة نظامها . هومية مترابطة متراكمةوإنما في منظومات مف

وهكذا فإن الطبيب الذي تلقى تعليمه بلغة أجنبية، مثالً، ال . المفهومي
يستطيع استيعاب المعرفة العلمية بعمق أو تمثّلها، أو اإلبداع فيها، كما أنه 
ال يمكنه نقل معلوماته بسهولة ويسر إلى الممرضات والمساعدين الطبيين 

 .ويشكل هذا عائقاً للتنمية البشرية. لمجتمع عامةوالمرضى وا

كان الفرانكوفونيون في المغرب العربي والداعون إلى استعمال 
اإلنكليزية في التعليم العالي واالقتصاد في المشرق العربي، في الستينيات 
والسبعينيات يتذرعون بعدم توفر العربية على المصطلحات الكافية، أما اليوم 

وفي الجزائر يعد . ن بجرأة أن العربية لغة ال تصلح للحداثةفإنهم يعلنو
 ).2(ينبغي المحافظة عليها " غنيمة حرب" الفرانكوفونيون اللغة الفرنسية 

إن المعلمين في التعليم الحكومي نفسه ال يستعملون اللغة العربية  )4
الفصيحة في دروسهم، وإنما يستعملون اللهجة العامية القُطرية، ألنهم لم 
يتلقّوا التدريب الكافي، وألن األنظمة التربوية واإلعالمية ال تساعد على 

 .تعزيز ملكتهم العربية الفصيحة

إضافة إلى ذلك، فإن مناهج التعليم في البلدان العربية تنأى اليوم  )5
عن الثقافة العربية المشتركة وتروج لإليديولوجية المتحولة لكل قطر، 

ضيقة، وهذا ما عبر عنه أحد المشاركين في  وتنمي ثقافة قطرية انفصالية
إن المرض الرئيسي الذي يعاني منه الوضع الثقافي : " الندوة بقوله

العربي، فكراً ولغةً وممارسةً سياديةً، هو تعدد مناهج التعليم في الوطن 
العربي بتأثيرات إقليمية مرضية تطلق على العملية ألقاب مملكة في غير 

 )3(." أرة وسعودة ولبننة وتونسة وما إلى ذلكموضعها، فهي جز

افتعلت بعض الدوائر األجنبية صراعاً بين اللغة العربية  )6
وفي حالة األمازيغية في الجزائر . وأخواتها من اللغات الوطنية األخرى

والمغرب، مثالُ، يقول رئيس المجلس األعلى للغة العربية، الدكتور محمد 
تعمل : " أمازيغي أصيل وعالم لغوي مبرز العربي ولد خليفة، وهو نفسه

بعض التيارات على اصطناع الصراع بين العربية واألمازيغية أحياناً 
 ونجحت في استقطاب بعض الباحثين الجزائريين ...ألهداف سياسية، 

ويمكن تلخيص أهم منطلقات العلماء واللغويين المشاركين في هذه  
  :الندوة بما يلي

1( م والتخلُّف من ال توجد لغة متقدمة وأخرى متخلِّفة بذاتها، فالتقد
 .صفات الناطقين بها

إن اللغة العربية هي لغة التواصل المشتركة بين بلداننا العربية  )2
وأداةَ حفظ تراثنا المشترك وثقافتنا، إضافة إلى كونها لغة الثقافة 
اإلسالمية التي تصل العرب بأكثر من مليار ونصف المليار من 

واللغة العربية مكون أساسي في إستراتيجية . ن حول العالمالمسلمي
 .األمن القومي

الدول العربية محظوظة ألن لها لغة واحدة، فاالتحاد األوربي  )3
لغةً، ويضطر إلى إنفاق األموال  26دولة يستعمل  27الذي يضم 

الطائلة على جيش من المترجمين في مقر االتحاد في بروكسل 
 .ومؤسساته المختلفة

ال يمكن للدول العربية أن تحقّق التنمية الشاملة إال بإيجاد مجتمع  )4
المعرفة الذي يمتلك جميع أفراده لغة مشتركة قوية موحدة تكون وسيلةَ 
النفاذ إلى مصادر المعلومات وإنتاجها وتبادلها وإشاعتها بسرعة 

علماً بان إيجاد مجتمع المعرفة يتطلب التزام الحكومات (وسهولة 
لديمقراطية منهجاً وسلوكاً، وتعميمها تعليم إلزامي جيد على نفقة با

الدولة، وأخذها بآخر معطيات العلم والتكنولوجيا في اإلنتاج 
 ،)والخدمات

وال يمكن أن تكون لغة مجتمعِ المعرفة أجنبيةً، فمحو األمية ال يجري  
وفي . ة الوطنيةباللغة األجنبية، وتوطين العلوم والتكنولوجيا ال يتم إال باللغ

هذا الصدد أشار بعض المشاركين في المؤتمر إلى أن جميع الدول 
اآلسيوية التي حققت التنمية البشرية، مثل اليابان وكوريا وماليزيا، 
والصين، وتركيا، وإيران تستعمل لغاتها الوطنية في تعليم العلوم 

ية، ومعظم ففي إيران، مثالً، يدرسون الطب باللغة الفارس. والتكنولوجيا
المصطلحات الطبية الفارسية هي عربية تراثية، فاأللفاظ العربية تشكِّل 

من المفردات الفارسية، طبقاً للمشارك اإليراني في الندوة  %65حوالي 
الذي ضرب مثالً على ذلك بمنصب الرئيس اإليراني األسبق هاشمي 

هذه  ميع، فج"رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام" رافسنجاني بالفارسية 
وغني عن القول إن توطين . الكلمات الفارسية الخمس مستعارة من العربية

العلوم باللغة الفارسية أهَل إيران إلقامة المفاعالت النووية وإطالق األقمار 
 .الصناعية

استعمال اللغة العربية لغةً لإلدارة واالقتصاد والتعليم في   )5
م مطلقاً استبعاد اللغات مختلف مراحله ومتباين تخصصاته، ال يستلز
ولكن تعلُّمها ال يعني . األجنبية وعدم تعليمها، فهي نافذتنا على العالم

 . التعليم بها وإقصاء لغتنا الوطنية

اللغة العربية ليست في منافسة مع اللغات الوطنية المتواجدة في  )6
البلدان العربية كاآلشورية والسريانية واألمازيغية، فهذه لغات العرب 

لعاربة وتنمية ثقافاتها إغناء لثقافتنا المشتركة، وهي ال تزاحم اللغة ا
العربية مطلقاً، وإنما لكلٍّ منها دورها التواصلي في مجالها حيث 
تُستعمل لغة ُأم، أما العربية فهي اللغة االًم الموحدة في كل قطر عربي 

 . وفي الوطن العربي كلّه

��� اـــــــ( ا���ــــــــــوا&��  :�مــــــــــ� ا��ـــــــــــــ�

أظهرت الدراسات التي قُدمت في المؤتمر أن اللغة العربية اليوم في 
وضع سيء حقاً وعاجزة عن القيام بدورها في التنمية البشرية، بسبب 
السياسات التعليمية واإلعالمية والسياسية التي تنتهجها الحكومات العربية، 

 :وإليك شيء من التفصيل
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ويظن  ).6"(أخشى أننا نبني عمارات ونفقد إمارات: " قائالً 15/4/2008
كثير من الخليجيين الطيبين أن انتماء العمال الوافدين إلى دول مختلفة 
يمنعهم من تكوين دولة لهم في بلدان الخليج، ولم يدرك هؤالء الخليجيون 

، وأنه لم يبق لتحويل بالدهم إلى "اللغة وطن" ني أبعاد داللة المبدأ اللسا
بالد من البلدان الناطقة باإلنكليزية كأستراليا وكندا ونيوزيلندة إال خطوات 

  .شكلية صغيرة

إن دول أوربا الغربية التي تعرف معنى التخطيط، تنفق أمواالً طائلة 
جرين عن على محاربة الهجرة السرية إليها، وال تسمح بزيادة عدد المها

من السكان، وتصر على إدماجهم عن طريق تعلّمهم اللغة   %15ـ  10نسبة 
الوطنية واجتيازهم اختباراً بها قبل حصولهم على تأشيرة الهجرة، على 

  . الرغم من حاجة هذه الدول الماسة إلى اليد العاملة الرخيصة

ومع العولمة، ازداد تهميش اللغة العربية واستعمال اللغة  )7
إذ رغم الشعارات البراقة المرفوعة، فدواليب اإلدارة "بية بدالً منها األجن

والتعليم واالقتصاد والتجارة والسياسة وغيرها تسير وتُسير بغير اللغة 
العربية في معظم البلدان العربية، ومن المواقف المضحكة المبكية مثالً 

عن ] بيةبالعر[والدالة على وجود نفاق إداري واضح أن مذكرةً صدرت 
دوائر عليا تنص على وجوب استعمال اللغة العربية في العمل 
والمراسالت وغيرها، فلما وصلت إلى المسئول عن التنفيذ، كتب 

أي للتحدث معي  "m’en parler"  لمرؤوسه في الهامش بالفرنسية عبارة 
وذكر مشارك آخر من دولة مغاربية أن عمال أحد القطاعات ). 8." (فيه

مطالبهم مطلب ضرورة  ن العمل الشهر الماضي وتضمنتأضربوا ع
 ).7(كتابة لوائح الرواتب باللغة العربية لكي يفهموا ما يستقطَع من رواتبهم

إن استخدام اإلدارة، في مخاطباتها ومراسالتها، لغةً أجنبية ال يفهمها 
المواطنون، ال تنم عن احتقارها للمواطنين فحسب، بل كذلك عن رغبة 

 .في اإلخالل بالسلم االجتماعي كامنة

�/Q* �	ــــــــ$ "��ــــــXe |ــــــــــ�ـ/��Y	 ــــــــــ�ذ����  �؟ــــــــ# ا�

بعد أن شخَّص المشاركون في الندوة الدولية الصعوبات التي تواجهها 
العربية، أشاروا إلى أن مستقبلها مرهون بأيدي أصحاب القرار في البالد 

  :هم بجملة من اإلجراءات أهمها بتلخيصالعربية، وأوصو

ـ اتخاذ قرار ملزم باستخدام العربية في كل المجاالت بما يجعل منها 
  .اللغة األساسية للتواصل والتعليم بمختلف مراحله وخاصة التعليم العالي

ـ إنشاء مجلس أعلى للغة العربية لدى جامعة الدول العربية لتنسيق 
  .ض بالعربيةسياسات الدول األعضاء للنهو

ـ تنظيم عالقة اللغة العربية مع اللغات األجنبية وتحديد أدوار كل 
منها في األقطار العربية بما يجنّب الثنائية المفقرة للغة العربية، ويحل 

  .لغتنا محلها الطبيعي في كل المجاالت

ـ فرض اللغة العربية لغةً للتعليم في المدارس والجامعات الخاصة في 
  .بيةالبالد العر

ـ تطوير طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية في التعليم العام 
وتنمية قدرات التالميذ على استخدام اللغة أداةً طيعةً للتعبير الوظيفي 

  .واإلبداعي، تحدثاً وكتابةً

ـ العناية باللسانيات الحاسوبية بحثاً وتطبيقاً وتدريساً بما يساعد على 
  .ل مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية البشريةاستخدام اللغة العربية لدخو

ـ االهتمام بالقضايا النظرية والمنهجية في وضع المصطلحات وتأليف 
 .المعاجم المختصة والعامة

وقطاع من الشباب األبرياء وآخرين من االحتجاجيين، وإقناعهم بأن  
ة لقد كانت الغفل... ترقية العربية وتعميم استعمالها خطر على األمازيغية

واالستقطاب صفقة مربحة للفرنسية المرشَّحة ألن تكون اللغة الجامعة بين 
  )4" (...مجموعتين في وطن واحد ال يتفاهمان إال بالفرنسية

بعد أن أطلقت اإلدارة األمريكية السابقة التي سيطر عليها  )8
الذي كانت تبشر " الشرق األوسط الجديد" المحافظون الجدد، مشروعها لـ 

لخارجية كوندليسا رايس في جوالتها المكوكية على زعماء به وزيرة ا
الدول العربية، وبمصادفة عجيبة غريبة، سمحت كثير من الحكومات 
العربية بإنشاء إذاعات وفضائيات إقليمية خاصة تبث باللهجات العامية، 
وفي الوقت نفسه قلّصت حصة العربية الفصيحة لصالح العامية في 

لح العاميات،  بحجة تقريب المعرفة إلى فهم عامة اإلذاعات الوطنية لصا
الشعب، على الرغم من أن أمهاتنا األميات يتابعن المسلسالت المكسيكية 
الناطقة بالعربية الفصيحة بكل شغف واهتمام، وعلى الرغم من أن إذاعات 
الدول األجنبية كبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، التي ال يمكن اتهام 

 .  بالغباء، تبث برامجها إلى شعوبنا باللغة العربية الفصيحةإداراتها 

أن لجميع اللغات في الدنيا مستويين على األقل في " يدرك اللغويون 
، )4(كما ورد في مداخلة رئيس المجمع الجزائري للغة العربية " التعبير

وال يغفلون إمكان االستفادة من اللهجات العامية في إغناء اللغة العربية 
الفصيحة، ولكن استعمال العامية في اإلعالم والتعليم ال يعزز اكتساب 
اللغة الفصيحة، لغة التواصل المشتركة واألداة األساسية في التنمية 

ولهذا فإن البلدان المتقدمة تعمم استعمال لغتها المشتركة في . البشرية
ا فعلت فرنسا التعليم واإلعالم والحياة العامة، وتحميها بقوة القانون، كم

، الذي صدر بمناسبة 1994سنة " حماية اللغة الفرنسية " حين سنّت قانون 
مرور مائتي عام على قانون حماية اللغة الفرنسية إبان الثورة الفرنسية 

يعاقب كل من يوقع وثيقة بغير اللغة الفرنسية بالفصل من " الذي ورد فيه 
  ." وظيفته وبالسجن ستة أشهر

اعات والفضائيات باللهجات العامية، أجازت إضافة إلى اإلذ )9
الحكومات العربية تأسيس إذاعات وفضائيات باإلنكليزية في بلدان المشرق 

وهذه اإلذاعات ". العربي"وبالفرنسية في بلدان المغرب " العربي"
والفضائيات ليست موجهة لألجانب في أنحاء العالم لعرض قضايانا أو 

هة ألبنائنا لتنقل إليهم برامج من أمريكا أو الترويج لثقافتنا، وإنما موج
"  وقد وصف مشارك مغربي في الندوة هذا اإلجراء بأنه . فرنسا مباشرة

فتح المجال إلعادة استعمار المغرب من جديد، حيث إن هذه اإلذاعات 
تفتخر بإعالن تبعيتها للغة والثقافة الفرنسيتين انطالقاً من لغة ... الخاصة 

ر واالختيارات الغنائية، ومروراً بنقل عدد من البرامج الحديث والحوا
مباشرة من إذاعات فرنسية، وانتهاء بتغطية الحياة الفنية والثقافية 
واإلعالمية بفرنسا دون ذكر اسم هذا البلد، وكأن المستمع المتابع يقطن 

   )5(." بإحدى المدن أو القرى الفرنسية وليس بمدن المغرب وقراه

لدان الخليج الصغيرة الغنية بالبترول، تتقدم بنجاح في كثير من ب )10
أنكلزة التعليم واإلعالم والحياة العامة، بفضل العمال المهاجرين الذين 

من السكان، بحيث أصبح من اليسير جداً على أية  %90يشكّلون أكثر من 
دولة كبرى ناطقة باإلنكليزية تحويل هذه البلدان ـ بذريعة إحقاق حقوق 

إلى قُطر ناطق باإلنكليزية ال عالقة له بالبالد العربية وال  اإلنسان ـ
لغتها، تماماً كما فعلت بريطانيا في سنغافورة بعد أن رفعت نسبة العمال 
المستوردين من الصين والهند وتايلند والفلبين وغيرها إلى أكثر من تسعين 

 اختارت فيه األكثريةُ قيام دولة مستقلة بالمائة من السكان وأجرت استفتاء
عن ماليزيا وناطقة باللغة اإلنكليزية، وأصبح أهل البالد األصليون من 

وقد جعل هذا الوضع . المسلمين الماليزيين أقلية ال شأن لها في إدارة البالد
 الخطير في بلدان الخليج قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان يصرخ يوم 
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��ت ن ا��� ا�D)Hإc =ى	إ IG� �
ا�LU5PZض ����م D=ور�� ا��4رى �@ 
 ،��K9>* /0 ��D)H���U5 ا �#$ \�-��50
وI�H:� IGY ا��� ا<ã ،�r�r ا���ة 
 �ً��o0 ،9اءP =	 <�$ ��#�Hا�0�H وا
����م ¬Bا ا=ور، ID و�r:�ظ $�>  �ً�P�Pأ

�sذا =	 ã ��D)H  . ا��� ا

  �=ور 	�F9 �9ث  واوn] أن  ا�Òورا
  ��� اH5��_ وا��5#�ء ا�09> : ا7|�( ه

��09�، و ا��� ا���09 .وا��9F ا
��9Fوا. ã <H0م وا���H، و�� اH5��_ ا

، .ا��H#5ت ا��D)H وã ا=ول ا�57=�0
و��   وا��� واU5#�� إ8��#�ً� و�7�$ً� ،
��#��H5، و .اH5��_ وآ:�ءة اH#��� ا

���ت ا���U�S وا���Lت اã ��0�H ا
  .اH5��_ وا�#5^

�>��*ـــــــــ� ا�����ــــــــا���  �مــــــــ, ا���ــــــــــ� و!

إن  أمتنا العربية اليمكن أن تعودإلي سابق مجدها الحضاري اال  
، وال يتناغم هذا المستهدف مع  بالعودة إلي سيادة العربية علي ارضها

التنموى فى منطقتنا العربية حيث تزاحم اللغات االجنبية الوضع العلمى و
اللغة العربية في معاهد التعليم خاصة الجامعي علي حساب اللغة االم حتي 
بعد ان ثبت علميا ان التعليم الجامعي هبط مستواه ومستوي خريجية بسبب 

اللغة تمثل أحد آليات  ذلك ونسي القائمين علي هذا التخريب التعليمي أن
تنهاض األمة للقيام بدورها الحضارى غير متغافلين عما للغتنا العربية اس

وان كل دول العالم تدرس المناهج العلمية والتقنية بلغاتها .من خصوصية
ويمثل تفعيل اللغة فى الحياة العامة والعلمية  االم وليس باللغات االجنبية 

المنشود ، بل على حد سواء مطلباً أساسياً للقيام بهذا الدورالحضاري 
  . وللحفاظ على اللغة العربية فى حد ذاتها

ولفت إلي أنه من المفيد اإلشارة إلى أن مختلف الدراسات  )1(
 التربوية

ودراسات التنمية التى عالجت تأثير بنية المجتمع على تقدم األمم تصب فى 
  أحقية اللغة القومية فى أن تكون هى الوعاء الوحيد لمختلف مناشط

يعنى هذا انغالقاً ومجافاةً للغات األخرى بل على العكس  وال. المجتمع
يعنى ذلك وضع األمور فى نصابها الصحيح من حيث كون اللغة القومية 
وعاءا وحيداً لمختلف مناشط المجتمع وكون اللغات األجنبية أدوات اتصال 

  .مع الثقافات والحضارات األخرى

ما تواجه من تحديات وشدد علي أنه  بات واضحاً أن أمتنا تواجه في
التحدى اللغوى المتمثل فى طغيان اللغة األجنبية على لغتنا العربية األم، 
ومحاولة التوسع فى استخدام اللغة األجنبية على حساب اللغة العربية 
بدعوى الظن أن هذا هو السبيل إلى مالحقة العصر بعلومه وتقنياته 

ومن هذا . لغوية عالية ومتطلبات حاجة السوق العالمى من خالل مهارات
المنطلق يتطلب األمر أن يتداعى كوكبة من علماء األمة ومفكريها لمناقشة 

  .هذا الموضوع من جميع زواياه، واضعين مصلحة األمة هدفاً أعلى

نسليط الضوء ونركيز التفكير على واقع قضية   ضرورةودعا إلي 
تراح خطوات الترجمة العلمية وتعريب العلوم، لفهم هذا الواقع واق

إجرائية محددة لحل قضية استخدام اللغات األجنبية كوسيط تعليمى 
 ونأمل أن نصل إلى آليات عملية يمكن. والتى يتفرد بها العالم العربى

أن تقوم بها جامعاتنا العربية لحل هذه القضية وتقديم بعض اإلجابات 
تنفيذ  العلمية لما يثيره المؤتمر من أسئلة حول موضوعه، بحيث يمكن

 المسئولين تلك اإلجابات من المشاركين فيه وتقديم تلك اإلجابات إلى

ـ العناية بالترجمة العلمية والتكنولوجية، تمشياً مع تدريس العلوم  
  .والتكنولوجياً باللغة العربية

ـ التشجيع على إنشاء جمعيات أهلية للعناية باللغة العربية وتحبيبها 
  .إلى المواطنين والناشئة

توجيه العناية إلى نشر اللغة العربية للناطقين بغيرها من اللغات في  ـ
  .داخل الوطن العربي وخارجه

  . سنة للغة العربية في جميع البالد العربية 2010ـ إعالن سنة 

�!�Vــــــــــ�  

ولكن مثل هذه التوصيات الموجهة إلى الحكومات العربية تصدر 
مرات سنوياً، من لدن المجامع اللغوية باستمرار منذ عشرات السنين، عدة 

بل إن مؤتمرات . العربية، ومؤتمرات التعريب، والندوات العلمية المختلفة
وزراء التربية والتعليم العرب ومؤتمرات وزراء التعليم العالي العرب 
واتحاد الجامعات العربية المكون من رؤساء الجامعات، قد رددت هذه 

ضرورة تعريب التعليم العالي وضرورة التوصيات مرات ومرات خاصة 
استعمال العربية في اإلدارة، ولم يتمكَّن هؤالء الوزراء من تنفيذ توصياتهم 

فمن، يا ترى، هو صاحب الكلمة في هذا . وتعريب الجامعات التابعة لهم
  !!الشأن؟

  �ــــــــــا��Rا	

ا=آ95ر $G#�ن HP=ي � �(�=ة   )1(
ر��5D p 11021اC(ق اSو�P، اH=د 

30/1/2009 

� " ا=آ95ر �� ا=�/ $#�#9ر،  )2( ��D)Hراه/ ا
�x�{آ�5ب " أو �: 

 ،��D)H��� ا <�$Sا X�ـ ا��ا��اه6 : ا����'
 .64ـ53ص) 2009ا��X، : ا��اW(( وا"/��ل

)3( �D�6 .ا7(�^ ا

� آ�5ب )4( ،�:��* =� وD)H: ا=آ95ر �#= ا
 .52ـ  17، ص ا��اه6 وا"/��ل: ا����'�

)5(  � ��D)H�، ا��� اH®�U�ا=آ95ر �#= ا
� آ�5ب اU=وة" أو}�D �x\ اr5=��ت واÀ-�ق :

 .97ـ89، ص ا��اbA وا"/��ل: ا����'�

�5Dر�p  10732، اH=د  "ا���ق اCو�Q" �(�=ة  )6(
16/4/2008. 

وا8^ : ا��� ا��D)H" ا=آ95ر �#= *(�0ش،  )7(
ا��اbA : ا����'�: � آ�5ب اU=وة" وc-�ق

 .84ـ75، ص وا"/��ل

 ��o�� اU=وة ا=آ95ر $�= ا �6�95$/ ا�C7رك ا
=��$. 

����א��'��������وא�:و�������وא�!����������:�3و��������9س�א�������د��و������� �

ا�5Pذ (اوn]   ا=آ95ر �#= �X�9 ا�#Mوي 
ا����Pت D?��� ا�H0�� �P=UF ا�زه( و ا0\ 

�� ا��!�ي ���NJ ا"*Mل ) $�م ا7|�(
أ��U �9ا�ã 1 اR89 ا(اه/ w=��ت   ا����م

 Ï��59o5ر ا�D ق�r� ��- X���6م 
 ��P�0 ذات رAت و�9د�� آ��.Z ID <7�Hا

دون أن �H5� �0 <P�U5(ض 1 0/ .	�4ر��
 IW�P9إ���5ح واL5P=اف 5ji �s�09�7�� ا

��)?6Hو�0 �=ث ã . ا:?(�� وا�7د�� وا
 .�m @* ��DSه=��ة ا
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����������������	���������������وא��������������;�א�د&!�������������و��)����������������א���
��UL7وا ��#�H :6D ��90@�1 ا

� ا7�(ب • _��0 �  . آ��� و�D	� $(ا8
� ���H0ت � اH(اق  • T�H���> �H��#1 ا
ا���H0 ا0S(�?�� (، و��Uن  )��D �H0�=اد( 

� D@وت، و��D �H0@وت ا��D)H ا  ه� -(ع 
)>i ر��=U?PZا �H0�� /0( ����o�)Dو ، )

، )���H0 ا96ر9Dن(، و-�H0��( �6�) أآ9:6رد
 ��?�)0Sة ا=r57���9ت ا���H0 �?�6س � (وا

åPأو .(  
� ) 0(��� اC(ف(	<D <�$ I?�9ر�9س  •

� X��6� ا��9ق، و56��0@ � اÀداب، و
 ���� $�_ ا �:6�:ا"��D، ودآ95راy ا

����o5  . ا
� ���H0ت D�=اد وا(��ض  • _��H5�0رس ا

� ���H0ت أ*(ى )n�	ط و�?�6س، و�D)  . وا
$#I 0=�(ًا Zدارة ا"k ��D 0=�(ًا  •

 ��D"� ��0MPZا �#vU7ا � �-��GZدارة ا
¤���0 ا�0�H واH�9م واk ،�-��G 0=�(ًا 

�0MPZا d�H  . ��wد ���H0ت ا
•  ��D)H� Q#^ ا��� ا IP94 0(ا$

��ه(ة�D .  
•  /0 T��U6	��W $�> و�Pم اPS= ا

9= UP�9ر�� )$�C .ا(X�W ا(ا	I ا

:��1 اS*@ة ا<�درة هBا ا�Hم |0/ 0
)2008):  
اp�C وا�r(، �(!� 0/ إر�U� R6�9اي  •
 ) 2008ا�9CU0  ،/0رات: ا(�Dط( 

•  [�o>71 : $�_ ا�����oو� ��)vUأ16P ا
 ���#H��Uن ��m(ون،: D@وت (ا 02008?��5 (  

•  ^ÛP97دات ا�LC5Pا� _�H0)وت@D : ��5?0
2008��Uن ��m(ون،  (  

•  V>8 ، ��D�P ة��	�4ء(��: ا=ار ا
 ،�-��G )2008دار ا

•    
0ر  -$� �?A 8Tز، و���t �?A N+8 آ�ذ�Ã �%�ل (أ�

'� وا��'¬* ®���J� ا�� �ز وا��ي ��Å �6 ا�
 :
، #/J^,� أ�Aب إ° )��T� �� ,'� �!'� ��ه��'�

8�ا�/�'� أم : *$��8، وأJ^,� أ�Aب إ° و0Tا�
 ا��-�؟

ج ـ أنا في الحقيقة موزع بين اهتمامات متعددة، ولكن ما هو أقرب 
  .إلى قلبي وعقلي هو العمل الذي أباشره في تلك اللحظة

8 ��� �Tا�N ا��3�، �6  -A�a 8�
Ä أ�Y"6 ا�
#^n آ�ن ... ����'�ت و�� ,'�ت و�?2�<'�ت و+�-'�ت 

 6,7 Ã"ذ��ا+' '�Q؟" ا���Q 0د��ه�
 
ج ـ بصراحة، لم تكن لي استراتيجية في البداية، ولكن منذ عشر 
سنوات أو أكثر أخذت أكتب الدراسات أو المقاالت التي يمكن أن 

ما بعد على شكل كتاب يتناول قضية واحدة، كما هو الحال تُجمع في
في مقاالتي عن حقوق اإلنسان والحرية التي سأصدرها في كتاب 

  ".قضية الحرية في األدب العربي: النور والعتمة"بعنوان 

آ'� +!�Uون إ° ا�Ç>P ا"?e �>�2 ا���� ا�����  -
8 ا�'�م �$�ر�� �L آ�ن e ا�$�ن ا����6J؟ هn أ�

��I��ن أم +�اآ8 ���I,�ن؟� 

عن أمور اللغة العربية واللغات األجنبية فى الوطن العربى، بهدف  
الخروج بخطة عملية وميثاق شرف بين المشاركين لدفع جهود تعريب 

  .العلوم التطبيقية والتقنية فى مختلف ربوع وطننا العربى

حركة     النقاش داخل المؤتمر سيشمل وسائل  تفعيل واشار إلي أن
ترجمة الكتاب الجامعى فى الوطن العربى والتأليف باللغة العربية   ما لها 
وما عليها ولماذا أهملت الترجمة العلمية ولماذا أهمل تأليف الكتب العلمية 

كفاءته : بالعربية، و التعليم باللغة األجنبية فى التعليم العام والتعليم الجامعى
، و التجارب .ة القومية وأثره على الهوية والتنميةالنسبية مقارناً بالتعليم باللغ

و حاالت الجزائر والسودان ) الخطوات والمعوقات(الحديثة لتعريب العلوم 
  .، و تجارب الدول المختلفة فى تعليم اللغة األجنبية.وسوريا والعراق

: حركة الترجمة فى بعض الدول المتقدمة  النقاش ايضا وسيشمل
الخليج كدراسة : العربية فى الجامعات العربيةو اللغة .دروس مستفادة

حالة، والتعاون العربى فى مجال تعريب العلوم وترجمة وتأليف 
،االستفادة من .المعوقات وكيفية التغلب عليها: الكتب العلمية بالعربية

، تعريب الدوريات العلمية، .التقنيات الحديثة فى تعريب العلوم
، وتعريب العلوم .يب العلوممساهمة المؤسسات المدنية فى تعر

   .والبحث العلمى

 �V/%.�ـــــــــ� "�ـــــــــ	ـــــــــــــ# �  
وطالب بتضافر الجهود لدفع مسيرة التعريب من خالل الخطة 

لمن نتوجه : المقترحة التالية  والتي تهدف إلى اإلجابة على التساؤل التالى
ولنبدأ : ن أولهما التعريبوبم نبدأ؟؟ كما تسير الخطة على محورين رئيسيي

بتعريب التعليم حيث سيتبعه تلقائيا تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة، 
  .ولنبدأ بالتوازى باالرتقاء بممارستنا للغة العربية: وثانيهما اللغة العربية

حينما نتحدث عن تعريب التعليم فإننا نشير إلى التعليم قبل : وقال  
الخ، ... معى من طب، هندسة، صيدلة، تجارةالجامعى وإلى التعليم الجا

وفى خطتنا الحالية فإن البدء بالطب والهندسة لكونهما أكثر العلوم مقاومة 
وقناعتنا أنه إذا ما تم تعريب الطب .  للتعريب قد يكون من المستحبات

وليكن ذلك من خالل . والهندسة فستسير بقية العلوم على نفس المنوال
ات البحوث والمجالت العلمية والبحوث والنشرات تعريب الكتب ومستخلص

  العلمية

واضاف بأنه نظراً لتوفر قدر مقبول من الكتب العلمية بالعربية تغطى 
  )فى سوريا على سبيل المثال(مختلف مناحى الدراسات الجامعية األولى 

ونظراً لصعوبة ) فى مختلف البلدان العربية(والدراسات قبل الجامعية 
غير ذلك من الكتب ولرغبتنا فى التوجه نحو هدف واقعى  البدء بتعريب

يمكن البدء بتعريب البحوث ومستخلصات البحوث .. وغير مستحيل
وسيكون . والنشرات العلمية دون أن يغيب عن بالنا تعريب الكتب العلمية

من ضمن ما يجب فعله فى هذا المجال الحصول على الكتب العلمية 
لقومية والوطنية فى مختلف بلداننا العربية المنشورة بواسطة الهيئات ا

على شبكة المعلومات ) بعد موافقة الجهات صاحبة حقوق النشر(ونشرها 
وبهذا .  العالمية كى يتمكن الكافة من االستفادة من تلك الثروة العلمية

  ...نكون قد وضعنا أيدينا على خطوة عملية نحو الهدف

كتب العلمية العربية وترجمة ولفت إلي أنه ال يكفى الحصول على ال 
غيرها من الكتب والبرمجيات والبحوث إلى العربية وتحفيز الكافة للكتابة 
بالعربية فى تحقيق التعريب بل يلزم الترويج للقضية من خالل خلق سوق 

  . يستوعب تلك المواد المعربة

*  ��D)H " ���" �m?� ا�$Mم ا
  ا"�� ا��!�ي ���NJ ا����م
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M'�!+ N ا���NJ، #,� �0ى  -�� e ��J�a 8 #�ة'	A
e N ا"^,� ا��I'�� ا�c أ��¾ �6 أT�^�؟ �»�ح ا"

 و�� واbA ا���e NJ ا���� ا����� ا�'�م؟
نعم ، عملتُ خبيراً في مكتب تنسيق التعريب مدة أربع سنوات ج ـ 

وأعلم . اً غير متفرغ في المكتبوأعمل حالياً مستشار )1982ـ1978(
فأصدر أكثر من ثالثين : أنه حقّق األهداف الرئيسة التي رسمت له

معجماً موحداً لمصطلحات التعليم االبتدائي والثانوي والتقني والعالي، 
اللسان "كما شجع البحث في علم المصطلح والترجمة من خالل مجلته 

وله بنك . ت المستجدةواآلن انتقَل إلى رصد المصطلحا   "العربي
: ، وعنوانه)اإلنترنت(مصطلحات ذو موقع على الشابكة 

http://www.arabiazation.org.ma/ يمكن االستعانة به في الترجمة.  

-  �;ª e أن +$�ض �'T���!��Jى ا���P أن �6 _/ن ا�
��"ا"�2ف ���] ه�[nI إن ا��-� ا�$�" ا���اب ا�

ا��-� "أن  -*�E ا���p �6 ذ�Ã-ا�Vار، و�Jى ª;�ون 
��ه� ا��ات �b ا�?��ت، وأن " +,�هb� E ا�Vار

 Ã�!J Bو g;Cا ½�"�� Ë�!¡'� ز��Y+ �-زم ا��YJ ار�Vا
�8 �6 ذ�Ã؟�A�� �,# ،�^!� 

. ج ـ هذا سؤال جميل يدخلنا في متاهات الفلسفة وعلم المعرفة
سب أن التكنولوجيا هي النتاج المادي للثقافة، والترجمة هي أداة أح

  .الحوار بين الثقافات

-  8T��"ل ا�� e nJ�a 8 �6 ;®ة و��ع���Uا "� �
8�"�ذا 0T�J B إ° اÍن : وو�7^�، اÌ<�ا ¤ ��ا�

�� 8 +�ر§� ��3� ا����'� ر�8 أن ا���ب آ���ا 
 ا��واد e وb7 ا"��8T؟

المعاجم التاريخية جاءت متأخرة بعد أن تطور . على حقج ـ أنت 
ـ خالل القرن التاسع عشر ـ علم اللغة التاريخي وعلم اللغة 

وكانت هناك محاوالت لمجمع القاهرة لتصنيف معجم . المقارن
وقبل خمس سنوات . تاريخي ولكن أوضاعاً طارئة أخّرت المشروع

تشكيل هيئة المعجم ) بيةاتحاد المجامع اللغوية والعلمية العر(قرر 
التاريخي للغة العربية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها وقد بدأت 

وإنجاز معجم تاريخي يستغرق أكثر من سبعين سنة مع . العمل فعالً
  .االستعانة بمدونة حاسوبية

آ��¨ ه!�ك =�وBت ���Q+'� *0ة �!� �0ا�Jت ا�$�ن  - 
!��¨ -'�� nPA ا"��7 �/�'� �� 8 +�ر§� *���، �A�+ �^

��ر �U� eآ8؟. إآ,�¼� #,� أ�PQب ه�ا ا��A� ا"
ج ـ السبب أن الدول العربية ال تولي الثقافة أهمية كاألمن 
واالقتصاد، في حين ـ نحن المعلمين ـ نعتقد أن الثقافة أساس 

  .األمن واالقتصاد والتقدم عامة

 أ�0*8، وB +:ا��ن، e ا�����'�ت وا"?2�<'�ت -
وا"� ,'�ت وا��-� و+/�'� ا�$?J/# ،g^� أ�Aب إ° 

�8؟ و"�ذا؟��� 
أجدني مرة أكتب ومرة أترجم وال أعرف السبب . ج ـ ال خيار لي

بيد أني أحسب لو أني منحتُ جميع وقتي مثالً للسرد . حقيقة
  .ألنجزت روايات وقصصاً أفضل

���8 أ��8 +��@�ن e ا�<�ور �� ا����ب  -
�8 ا�_�رة إ° ��� +�Ã ا�Vارات  وا�%$�#�ت،!�q n^#

8 إ�'^�؟?�; cا� �I��8؟ و�� ه� أه8 ا�!�	# 6� 
ج ـ قبل بضعة أشهر شاركتُ في الحوار الثقافي العربي الكوري 
في سيول، وكان هذا الحوار قد نظمته كوريا لتطوير تجارتها مع 

نتائجه مثالً،  البالد العربية، فهي تستخدم الثقافة وسيلة للتجارة، ومن
 تطوير معهد تعليم اللغة العربية في كوريا، كما أن الدكتور جابر 

ومما ". تفاءلوا بالخير تجدوه"ج ـ أنا بطبعي رجل متفائل شعاره  
يؤيد تفاؤلي كثرة الشباب الذين تخصصوا في علم اللغة 
والمصطلحية والمعجمية، وكثرة رسائل الدكتوراه في هذه 

  .التخصصات

 �L ـ B6 دون �?2�<�ت، و� �ر +�-�?� B �!أ�
�?2�<�ت �6 دون +�-�، و�L أن ا��%R �6 ا"�-� 

 �$��� ا��J ت�'������� �," ا"bA0"وا"^
 �2A �� �^!� د�T�"ا ¨��,?2�<'�ت ا����'�، و+�
*��� و�R *��� وn^# ،�;ª +�ون أن ا"?2�<'�ت 

n ا���رم �6 ا����'� �Aدرة *�Y� Eز�� ذ�Ã ا��'
ا"?2�<�ت ا�c �¹ج B�� e �'��Jت *�,'� _Î؟ #¶ذا 
 �!!��'� �!� أن ��8Q أو���Jت �# ،Ãذ� R� ��Cآ�ن ا
 8�� nه�ا ا"'0ان؟ وه e Y�# �T�� �L 6 ا��#�ء�
 e �'�* 8+?�ر e 0J0T ه�ا ا��/ن، �$�ر�� �L آ!

 ا����M؟
للغات غير   ل معضلةج ـ فعال تدفق المصطلحات العلمية يشكّ

المنتجة مصطلحياً، أي اللغات التي ال ينجز أهلها كثيراً من البحث العلمي، 
فهم ال يولّدون المصطلحات، وإنما يستهلكون ما يوضع منها في البالد 

التعليم العالي  وفي نظري المتواضع إذا استطعنا أن نعرب. األخرى
لتعليم ونشيع الديمقراطية، والبحث العلمي ونرفع من مستواهما ونعمم ا

األول إيجاد مجتمع المعرفة القادر على : سنضرب عصفورين بحجر
  .تحقيق التنمية البشرية، والثاني تيسير وضع المصطلحات بالعربية

<0ث ا���P *6 ;'�ر ا��0اع ���/.'n، و�Jى أ��  -J
 �^3P. E�* ¨إن ه� دأ� �ا����' �-��� nP$�� B

�^�م ا��.'�'�، إن �L ،�!ا��اه �'�'?> �$n ا�
�!!� ا�$�ل إن . ا�0آ�ر 0P* �a ا��[6q 0
#¶° أي 

��n إ° ��� E$+ار �ا"?2�<'�ت ا����' �$$
 ��
 b'2�� 6t ��R� 0!* �� ه��	J وأ�� n'./�ى ا���
�$�ر�� أ���!� وإ�Jه8؟ وهÐ n� _�ء ا�Ì ا"?2�<'�ت 

^� ��A�P ا"AY* ؟ و���ى؟ا����'�;C2�<'�ت ا? 
تحدث في كتابه حول الترجمة   ج ـ فعالً الدكتور طه عبد الرحمن

ترجمة تحصيلية، وترجمة توصيلية، وترجمة : عن مستويات ثالثة
تأصيلية، وقد ذكر طرائق متعددة إلنجاز النوع األخير، وأقترح 

نحتاج لترقية الترجمة كماً وكيفاً إلى خطة . العودة إلى كتابه القيم
وهذه مسؤولية . طنية في كل بلد عربي باإلضافة إلى خطة قوميةو

الدولة التي تريد أن تستفيد من الترجمة بوصفها من أهم وسائل 
  .التنمية العلمية

-  8�J 8 ��-� دون أنT�"ن ا��J 6 أن�q nه
 ��"?2�<'� و�� ��� ا���ء؟

 ج ـ اتفق معك في ضرورة إلمام المترجم بصناعة المعجم وعلم
المصطلح، وأظن أن معظم معاهد الترجمة تضمن هاذين 

العالقة بين علم "ولي دراسة بعنوان . الموضوعين في مناهجها
أسسه : علم المصطلح: "ضمن كتابي" المصطلح ونظرية الترجمة
الذي صدر هذا العام في بيروت عن " النظرية وتطبيقاته العملية

  .مكتبة لبنان ناشرون

 - oآ8 ا�U� �^T8 �6 و���8T�,�� 6 ا"q �'آ �.�
ا"��@� R�� eة ا�!^	� ا�%$�#'� ) أ*¯ ا�P�2� ا0fد(

ا����'�، ه�ا e ا��A¨ ا��ي ���8 #'� أن آn ا��Cاب 
 +nU �3�$� أ���^NP�� 8 د*�ى *0م ا�Yآ^8 ;®ة آ�#'�؟

ج ـ صحيح أن الشباب يجدون صعوبات في البداية ولكن الجد 
والمترجم الشاب يستطيع أن ينمي . ألبواب أمامهموالمثابرة يفتحان ا

مهاراته بالقراءة والمران ويشارك في المباريات الدولية الكثيرة 
  .الختيار المترجمين
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إلشاعة مفاهيم حقوق اإلنسان والتنمية " عصفورة األمير"ج ـ كتبتُ 
فترة مهتماً بهاذين وكنتُ في تلك ال. بين الفتيان والفتيات

حقوق اإلنسان بين اإلعالن "الموضوعين، ونشرتُ آنذاك كتابي 
  ".الجامعة والتنمية"وكتابي " العالمي والشريعة اإلسالمية

-  e نÍم ا�* n���ل ا"!��ة ��aCا g?$� 8�,''$+ ��
   ا�QCاق؟

 .ج ـ ال بأس بها، وهي في تطور مستمر
-  !Qا cا� �I��e 8 �� أه8 ا�!��µ 6� ه��,

 ا��-�؟ و"�ذا رآ:Ñ أE�* �Q�Q +�-� اCدب؟
ولم أحقق نتائج يعتد بها، . ج ـ ألن األدب أقرب إلى نفسي  

فترجماتي لم تكن ضمن خطة وطنية شاملة، بل محاوالت فردية 
  .بسيطة

-  8�+RQ ����ا�^E إ° *�,!� أن ا"�دة ا�oم �
�ا#�ة� �'Iروا �؟#^. ا��ا+'Î؟ و�Ë�PJ�A ؤه��$!Q n 

مرافئ "ج ـ أنا في طور تصحيح رواية سيرذاتية كتبتُها بعنوان 
   .، ونُشرت بعض فقراتها في الصحف"األحزان

 )$�5=ة(890^ ا"!� ا��D)H و	9ار ا��G-�ت  -
 � ،\.MG:�ت ا�5PSذ ا���I ا  �uوزت ا|0

�!"، وا�H7#�� وا��r�o>7 واSدب ا��� وا
�L��$ عM{Ê:

http://atida.org/cv.php?id=35 

عصفور رئيس المركز القومي للترجمة في مصر اتفق مع نظيره  
الكوري على تشكيل لجنة مشتركة لترجمة عدد متساوٍ من الكتب 

  .اً للتواصلالعربية والكتب الكورية سنوياً إلى اللغة األخرى تعميق

$0ون أن �$n ا����م ا���3'� إ° ا��3�  -�+ nه
0 �<$'M ا�$0م ا���,� '
ا����'� nUJ ا��n'P ا��

N . وا�!^	� B�� eت أ;�ى�� e 8���µ ¨آ�� �وآ'
 +!�'M ا���NJ؟

ج ـ نقل العلوم الغربية وتوطينها وتأصيلها في البالد العربية وسيلة 
ي في المكتب أفادتني فيما أكتب عن تجربت. من وسائل النهضة

  .المعجمية والمصطلحية


�ار ا�%$�#�ت"آ�,� �0ث ا"<��0ن *6  - " e ¸و�?A
أو " ا�YQم"و" ا��3ب"ا�N��3 اE�* 8*C ا�Vار �� 

أ�'b'Q�+ �!� 6�� p ��2ق " .. ا�YQم"و" ا"�'<'�"
 8K���Jد ��iL ¸�Q/� ب ا������_ n,�'� ار�Vه�ا ا

 �$�#�8K؟و
  .ج ـ اتفق معك تماماً

��ل؟ -a´� g?$ا� ����Î� �!� ... 8 �0أÑ آJ0� nوه
 R� أ;�ى g?A"R�Cرة ا�� ؟"*?

عصفورة "ولم أكتب لألطفال سوى . قبل خمس سنوات  ج ـ
  ". األمير

-  g?$ا� �إ° +/�' �T��� ا��ي 
0ا ��8 إ° ا�
��ل؟a´�   

                  
Arabpsynet Association 

 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.htm 
French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Fr.htm 

 

Arabpsynet Links 

 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm 
French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Fr.htm 
                  

Arabpsynet Jobs 

 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.Ar.htm 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.htm 
French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.Fr.htm 

 

Arabpsynet Dictionary 

 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 
French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 
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�+�����وא)د�א�����������/���������&������א������وמ�א��
	������א��������� �

  

   ���"������ ������� ����� ���� ��  "!"� ���#$�% ��&'(� )�* +,,-$.� �&/&0 ��&#$1"� 2�3� +��&4 ،������� ����� 6��7 �7&8 9 :&,$
��;&�;(� ����� 6��7 <�$= >� :&,$!"� �&?��@� �!��� �� &A�,! +�$B.�� . )�* D�,$.� 6��� E�! F� 2�G��H�.&�� I�J��� �&K&#ّ��  M�N��� O&�!P�

I�J��� Q3K ��H�#$���  R� S*TU�����AV� I&WX� �& . YN�?$� )�� �ّ�Z� [\7 ������ I�J��� �����&� &H�]���A��� I�J���� �&1�O���  ��H�#$���� ^�N&�.�
 _���� &��$Z �H����� �&/&J���. 

           �N����;(� �] ���;���� ،������ I�`�� �&a��� b�'\� I&WV� �c��� ��?�.  
1 - �� ��;���.� I&WV� ���N�#$�  
2 - �N�e��� ������ �&1�O���� I&WV�  
3 - ^�N�f� g$��� �/��� �] h�* 

4 - ����@�� �&1�O�� ���.� ���ij.� F* ������ �NO&?$�� 

5 - �,,-$.� ��&�� �"&?.� 

    � M/O&! � _���� F���� �!�k l���� Y�* ^3�&1] � +�;&��; 
&��] F� m��� +`'&��� �8 �&�] �'�$�� ��Z� n��c� ���$��� �.�&مه&� �.� gH'�� _K
p&$�� ��c�� )�* >q���� ������ �r�s� &tkH�' u�� �cH���: 

 

��*ـــ� *&�ـــــ� ■qـــ� *&�ـــــ�*��qـــ� *&�ـــــ�*��qـــ� *&�ـــــ�*��q 

- wJ��� ��&$8 9 ������ �*��?�&� ���$�"�. 

- �N�J���� �N�a��� 
&@!V� F� ��x�� ،_���� y�z�$��� ،{B�.�� m��1V�� ^����� 9 ^k�f� 

- ��� E&1O| _;�U��(� �NS�&� wJ APNjournal@arabpsynet.com  [�� :�q �@1��� �])��qO��� I&WV� ��?� ".(  
- ���c�� ��  9 �c��� Ys y��N � FN3�� m&$��� �����&� ^�,$-.� ������ ^���� E&1O|. 

  

■ �HــــA&! �ـــ*��q�HــــA&! �ـــ*��q�HــــA&! �ـــ*��q�HــــA&! �ـــ*��q 

1- * ��&$8 ،������ I�`�� �&a��&� ��'&$�.� �&����� � �&,-�.� >� &BN�� ��N u�� �Bf�� _���� M�?�� w'&��� Y1�� wJ��� [���
�N����;(� �] ���;����. 

2-  k��*| 9 _*��N>/��.� ���&q>/��.� ���&q>/��.� ���&q>/��.� ���&q  _�N &� : O�,.� [���� Yz +1�q +� �c���   ���� �*��$� +TU.�� +��j.� 
&�] ��#�� [&�� Yz
��&H��� Y1� Yz �c���.  

3-  wJ��� ���c�� �?�&��� �&1�O���� ��e��� O&�(�� ���?� F� M���$N &% ���N�#$��� ��;���.� I�J��� �&��@$. wJ��� 
&��$1�
M�&J�@,� <N��� M���7� M7��K]� 

4- !� �NU������� &B,�&,!� �1�O��� ���k]� ،����� O&�$!� m��1] D���� w'&��� )*��N�1�O��� 
��/| ���@ 

5- 2�3� �/&' �&�K �;&8 )$� ��;&���� �&��1��� �] ���&,'(� E���f&� &��$�� ����� {�&$��� h�� w'&��� ��?N 

6-  ��#��� Y��J$� ��������� E&�*V� >�� &�8 ،��#��� ������@�� �NO&c$1"� ��#��� Y��J$� �c��� ����.� ������@�� E&�*V� >��
 �NO&c$1"�+�ّ��� ��q F� �N�� �&'�Uq� E&' 9 w'&��� ���N� ��Z� 9 ��$.� �&e��� &?7� 2�G � ���������. 

7- ��#��� _;�U��(� [����� )�* >q�.� l��O �| �cH��&� �HA&x� ��1��.� >�T MH/��.  
8- YK�e; �&B/�� &�&$8 �]O F* �H�� ��Z� 9 ^kO���� 
�O��.  
9- WV� k&� "&�&JAV ���7�.� I&.  

10 - �c�� u�� I�J��� F* ���&� ��7&��  >7�� ". 
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Instructions to AuthoInstructions to AuthoInstructions to AuthoInstructions to Authorsrsrsrs     ������’��äÛa@†�������Çaì�����ÓŠ@ @
 

  yـــ �z�ـــــــ� ��$ ��*ـqyـــ �z�ـــــــ� ��$ ��*ـqyـــ �z�ـــــــ� ��$ ��*ـqyـــ �z�ـــــــ� ��$ ��*ـq:::: 

   �!V� Y1"� �83N wJ��� �; 9 >/��.� �| ^O&�(� ��*)�?7 ( �`� +1�q +� �c��� ��1� w'&��� �] <�j���) ،��&�*1985 ( �])Sartorius, 1981(  �G|�

&�] �83� ��� �| +�z� F� +`'&��� k�* [&8  �`� ��V� ^���� YB�T +`'&���) ،��,.� ،+K&� ،_���&��� ،_q�1k1995( >/�.� l��� �;&$1"� �O��� �G|� ،

 �`� [��!�� E�V� w'&��� �!V� Y1"� �83N) ،[��!� � _q�1k1999 ( �])Sartorius etal., 1981(  Y1"� �83N �`8P7 �$1 +`'&��� k�* [&8 �G|�
� w'&��� �!V� �`� [��!� � E�V) ،[��!� � ،��k�����1999 ( �] )Skinner, etal., 1965( FN�aA +1�q +� l�$?.� ���� >��N �&�$q"� ��*� ، " "

�`� &B�� l�$?.� �&J�,�� �&qO] �83��) : ،g@' ��]1990 : 43(  

       &B�7 �83N wJ��� �N&� 9 >/��.� ���&q k�/�>/��.� >�T>/��.� >�T>/��.� >�T>/��.� >�T ��] u��  <�j��� �!V� Y1"� g�' ـ ����� Y�q�� [�k ـ &N��] &����� g���� wJ��� �� 9 &B��|
_��� �J��� )�* >/�� �8 �&;&�� �83�� &K�� ����/V� >/��.� Yz "�] ������ >/��.� _�P�� w'&��� �]:   

-ً&�&$8 >/�.� [��N &���*:  
           <�j.� Y1�)�c��� ��1 ($��� [���* m&)��Z� �] ��@�� (����� Y1� :E&`� ،��&��� Y1� : ،��] ��A ،k���)2001( 9 ���&,'(� g��&1V�   ـ������� �����

^�K&?�� ،��*&�$/"�� �N��U��� :�N�,.� ���V�  

-��  9 &`W >/�.� [��N &���*:   
     w'&��� Y1�)�c��� ��1 (�� ��Z� ،��Z� Y1� ،wJ��� [���*�`� ،�&J�, : ��N&; ،_�&@?��)2002( .      ،ـ������#ـ_،  �ـ� ��@���ـ� ��x� ـ��@�� ���$�� Y���12 ،

87 -  114  

  �- m&$8 9 &`W >/�.� [��N &���*:  
     w'&��� Y1�)�c��� ��1 (����� Y1� ،m&$��� [���* ،m&$��� �� Y1� ،wJ��� [���* :wJ��� &B�acN u�� �&J�,�� ،��&���   

1- (��� ��1] 9 ����$�� g�' )�* ��q�� &B��� wJ��� �� 9 �����$� �&qOP� ����s� �| ^O&���    O�ـq )ـ,q] �| ����s� O&,$!� ^&*��� >� &� �kO� u��
>/��.�� Ok&,.&� :&x� 
�f� ��q wJ��� �N&� 9 ����s� O�,% �A&x� �&���.� �83�� ،F��   

2- �� �N&� 9 y'�.� >��>/��.� ���&q �� wJ� 

 

■ �N�e��� ������ �"&?.�� �&1�O����N�e��� ������ �"&?.�� �&1�O����N�e��� ������ �"&?.�� �&1�O����N�e��� ������ �"&?.�� �&1�O���::::                
ـ� ����Vـ� [] ���1�Oـ� [� �.?&�ـ� �ـ&� �qـ�� �ـ�q Fـ&N& ��@ـg �����ـ_ [� *                      /��.� Fـ� ��. �G| �c��� �N�e��� �"&?.�� �&1�O��� ��?�      Dـ�7�ـ�� �� {Bـ�% lـ���� Yـ�

cq&��� �1�O���  ��K]� ���?.� F��$N         �kO� uـ�� �������ـ� 9 ���$&�ـ� ����zـy �.��/ـ< �8$&�ـ� �sـ�� E��&AV&� M���$�� �| �7ـ(&� �3K ،&B�7 g�&��� �N¡O� ���?�� �
y�z�$�� �*��q 9  

■ &B$/���� ^�N�f� g$��� h�*&B$/���� ^�N�f� g$��� h�*&B$/���� ^�N�f� g$��� h�*&B$/���� ^�N�f� g$��� h�*:  

����� n��c�� ��7��� �G| &K�?;� ^�N�f� g$��� +`'&��� �&/��� ��Z� �c��:   
1 - wN�' m&$���  �"&  �'] �� ���q �&N� ،�c���_����� ���J$�� �] _����� ���� ،l���� Y�* ،_����� g@��  
2 - M�&���1� M�&��&¢|� &B'�@N u�� O&�7V� YK]� m&$��� �&N�$� >/��.� h��$1�  
3 - £� b�$h���  ،�c��� ��1� ،��&��� Y1�� &B�7 �c; u�� ������ m&$��� [���*� <�j.� Y1� )�*m&$��� �&J�A k�*�. 

      ��/ m��1P� �/��.� �N�?� ��&$8 

 

■  ���ij.�� ������� F* ������ �NO&?$�� ���ij.�� ������� F* ������ �NO&?$�� ���ij.�� ������� F* ������ �NO&?$�� ���ij.�� ������� F* ������ �NO&?$��:::: 

                       ��� kـ� 9 ��ـ��?� uـ_ ��ـ����� gـ@�� � lـ���� Yـ�* E&1ـ�� 9  ـ�O��� �&ـ?����� *���ij.� F ����ـ���� ��0�� �NO&?$�� ��Z� �c��   � ـ����cـ�aN [] n@ـ(   ��ـ� [� ¤ـ� ��
�&�A�$��� ��O��?�� YK]� &B#�&$;� ���?.� I&WV� <��,�� ��1�O��� �?�0� �] ^����� �] �ij.� O&�!] Ye��� ��&8 ��c� �N�?$��   

              :&,$!"&� y�$� &N&�q �cq&�. &B�7 �O&c� u�� ������� 9 O��0� ��&4 ��Z� �c�� &�8. 
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