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المصطمح لغة وفكر - 1
ودون المصطمح تصبح المغة مجرد . المصطمح لغة الفكر، والمغة أداة صياغتو
المصطمح ىو الذي ينقل الفكر من . تعبير تمقائي عن الفكر، أشبو باألدب أو المقال

مستوى األدب إلى مستوى العمم، ومن مخاطبة العامة إلى مخاطبة الخاصة، ومن الثقافة 
المصطمح ىو العمود الفقري لمغة، يحدد منحنياتيا . الشعبية إلى تخصص الصفوة

المصطمح . ومسارىا، ويوجييا نحو الموضوع، يحدده، ويحتويو، يحاصره ويضع بناءه
. أشبو بالمحطات الرئيسية لمسار المغة أو الدشم العسكرية في خط الجنود

فإذا قيل مثاًل . والمصطمح يحدد بنية الفكر، فمكل مصطمح معنى واتجاه وقصد
تحددت بنية الفكر ورؤية العالم، عالقة بين المركز والمحيط، بين " الجوىر والعرض"

وكذلك األمر في كل المصطمحات الثنائية مثل . الحامل والمحمول، بين األصل والفرع
العمة والمعمول، الواجب والممكن، الصورة والمادة، القديم والحادث، الوجود والعدم، ما بعد 

الطبيعة والطبيعة، النفس والبدن، العقل والحس، الذات والصفات، اهلل والعالم،  الخير 
والشر، الصواب والخطأ، الحق والباطل، الرجل والمرأة، وىي تدل عمى ثنائيات المعرفة 

في حين تدل مصطمحات أخرى أحادية الطابع . مباحث الفمسفة الثالثة: والوجود والقيم
عمى بنية أخرى أحادية كذلك مثل الطفرة والكنون، ولو أن أضدادىا المعنوية في الذىن 

. ()مثل التطور ضد الطفرة، والخمق ضد الكمون
ولما كانت المصطمحات الفمسفية القديمة قد نشأت من خالل الفمسفة اليونانية 

القديمة، وكانت ذات طابع ثنائي تعبر عن مثاليتيا العقمية الطبيعية التمقائية فقد طبعت 
فاتحد الوحي والعقل . الفكر اإلسالمي الكالمي المتأخر والفمسفي بيذا الطابع الثنائي

والطبيعة، الوحي اإلسالمي، والعقل والطبيعة اليونانية في نظام واحد يّمحي فيو الفرق 
بين الداخل والخارج، بين الموروث والوافد، بين ثقافة األنا وثقافة اآلخر توحيدًا لمثقافتين 

. في ثقافة واحدة، أحد مآثر التوحيد
أي كتاب المصطمحات، ماذا " الحروف"وقد الحظ الفارابي ذلك من قبل في كتاب 

يحدث عمى مستوى الفكر عندما ينقل لفظ من لغة إلى لغة، من لغة منقول منيا إلى لغة 
ففي المغة . منقول إلييا؟ وتعدى األمر المصطمح إلى بناء الجممة، ثم إلى بنية الفكر ذاتو

 etre, E 6Tiاليونانية ومثيالتيا من المغات اليندية األوروبية يظير فعل الكينونة 
                                                 

 .1993ثنائية الجنس أم ثنائية الفكر؟ مجمة ىاجر، العدد األول، القاىرة : انظر، بحثنا  ()
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في حين أنو في المغة . كرابطة بين الموضوع والمحمول سواء في الوسط أو في النياية
. العربية ال يظير فعل الكينونة ألن الموجود متضمن في الموضوع، وال حاجة إلى إثباتو

وىذا ". المناضل ىو شييد"أو " المناضل يكون شييداً "وال نقول " المناضل شييد: "فنقول
 بين الفكر والوجود، فال يوجد فكر يدل عمى أن الفكر الذي تعبر عنو المغة العربية يوحد

إال إذا كان موجودًا كما ىو الحال في الدليل االنطولوجي عمى وجود اهلل عند انسيمم 
. ()وديكارت وىيجل بالرغم من رفض كانط وكيركجارد والوجوديين والوضعية المنطقية لو

قضية المصطمح إذن ليست قضية مينية حرفية آلية إجرائية، يتم حميا بالحسابات 
كما ىو الحال في الترجمات الحديثة فحسب بل ىي أعمق من " الحاسوب"اآللية وأجيزة 

ال تحل في . إذ تتعمق ببنية الفكر ذاتو وبنية الثقافة وتكوين الشخصية القومية. ذلك بكثير
مجامع المغة العربية أو في مدارس األلسن وحدىا بل في أجيزة الثقافة واإلعالم، في 

تداول المغة في الشوارع والطرقات، في أساليب الثقافة الشعبية وفي أدوات ثقافة 
قد تكشف عن صراع اجتماعي سياسي بين الحاكم والمحكوم، بين أنصار . الجماىير

فعادة ما تتبنى السمطة الحاكمة التصورات الثنائية لمعالم الناتجة . الرجعية وأنصار التقدم
تضع نفسيا في الطرف . عن المصطمحات المزدوجة حتى تسيطر بيا عمى المحكومين

األعمى، وتضع الناس في الطرف األدنى حتى تحكم السيطرة عمى الناس من خالل 
االلتزام بيا والدفاع . الفكر والتصورات الموروثة التي أصبحت ىي والدين شيئًا واحداً 

فتتوقف حركة المجتمع، . عنيا من الدين، ونقدىا ورفضيا والخروج عمييا من الكفر
. ويستمر التسمط من طرف الحاكم، والخضوع من طرف المحكوم

الموروث والوافد : مصدر المصطمح- 2
األول مصدر داخمي، والثاني . ينشأ المصطمح من مصدرين؛ الموروث والوافد

ويتمثل الموروث أساسًا في التراث . مصدر خارجي يتحول إلى داخمي بعد عصر الترجمة
المغوي الفقيي أو الموروث األدبي الشعري أو القرآن الكريم والحديث النبوي، آيات القرآن 

فقد قام الوحي باستبدال مركز الثقافة العربية من الشعر إلى القرآن في . وأحاديث الرسول
أما الوافد فيأتي من الثقافات المحيطة المجاورة التي تم . وحدة المغة واستمرار التاريخ

االنتشار فوقيا وقت الفتوح، ودانت شعوبيا ثقافيًا ولغويًا لإلسالم والعروبة، وقام مثقفوىا 

                                                 

، دار القمم، "الجوانية"وأيضًا . 1968فمسفة المغة العربية، دار المعارف، القاىرة : عثمان أمين(  )
. 1968القاىرة . المغة والفكر، مركز الدراسات العربية: محمود قاسم. 1964: القاىرة
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بنقل ثقافاتيم القديمة من لغاتيا القديمة إلى المغة العربية في مشروع قومي واحد ال فرق 
فقد كان المترجمون األوائل نصارى دينًا، وعربًا لغة، . بين فاتح ومفتوح، بين جديد وقديم

فنشأت . قدموا إلى الدين الجديد ثقافة قديمة، نقموىا من اليونانية إلى العربية. ويونانًا ثقافة
وكان والء . المصطمحات العربية الجديدة لتعبر عن المصطمحات اليونانية القديمة

المترجمين لمغة المنقول إلييا ولمثقافة المترجم إلييا وليس إلى المغة المنقول منيا أو إلى 
بل إن الفاتحين الجدد رأوا في ىذا النقل واجبًا دينيًا وأمرًا إلييًا وحممًا . الثقافة المترجم منيا

نبويًا كما ورد في حمم المأمون الشيير برؤية أرسطو في المنام طالبًا منو نقل كتبو إلى 
وحدث نفس الشيء بالنسبة لمثقافة الفارسية والثقافة اليندية . العربية تدعيمًا لمدين الجديد

من الشرق ثم الثقافة الرومانية من الغرب من جديد، بل لقد وضعت عمى لسان الرسول 
، إضافة لمبعد الرأسي اإلسالمي "من عرف نفسو فقد عرف ربو"أحاديث سقراطية مثل 

". لو كان أرسطو حيًا التبعني"عمى البعد األفقي اليوناني، أو أرسطية مثل 
أصول : والمصطمح الكالمي الفمسفي جزء من مصطمح العموم النقمية العقمية األربعة

ىذا باإلضافة إلى مصطمح آخر، . الدين، وأصول الفقو وعموم الحكمة، وعموم التصوف
القرآن، والحديث، والتفسير، والفقو، وأيضًا : المصطمح في العموم النقمية الصرفة الخمسة

الحساب، واليندسة، والجبر، والموسيقى، والفمك، : المصطمح في العموم العقمية الخالصة
الطبيعة والكيمياء، والمعادن، والنبات، والحيوان، والصيدلة، : وفي العموم الطبيعية

لذلك ارتبط المصطمح . المغة، واألدب، والجغرافية، والتاريخ: والطب، وفي العموم اإلنسانية
. بتصنيف العموم

وقد نشأ المصطمح الكالمي قبل المصطمح الفمسفي تاريخيًا نظرًا لنشأة عمم الكالم 
فعمم الكالم نشأ داخميًا أواًل منذ القرن األول تنظيرًا لمحوادث التي وقعت منذ . قبل الفمسفة

وفاة الرسول مثل اإلمامة وعبر الفتنة الكبرى والحروب بين الصحابة بْحثًا عن معاني 
وكميا ألفاظ قرآنية مستمدة من . اإليمان والكفر والفسوق والعصيان ووضع مرتكب الكبيرة

ن كانت ليا شواىدىا  آياتو ثم تحولت إلى مفاىيم نظرية ليا معانييا المستقمة في داخميا وا 
وظيرت مصطمحات االستطاعة، . تم ذلك قبل عصر الترجمة في القرن الثاني. النقمية

والقدرة، والفعل، والقضاء، والقدر، وليا أصوليا القرآنية، وأخرى جديدة من طبيعة العقل 
وبعد عصر الترجمة في . مثل الجبر لمتعبير بو عن المضمون مباشرة وعمى نحو تمقائي

القرن الثاني استمر إفراز المصطمحات القرآنية في عمم الكالم مثل الذات والصفات 
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واألفعال والنبوة والمعاد مع تحويل األسماء مثل واحد إلى أسماء أفعال مثل التوحيد، 
وتحويل األفعال مثل يصف إلى أسماء مثل صفة، وتحويل الجمع إلى مفرد، والمفرد إلى 
الجمع، إعمااًل لمعقل في النص، وبحثًا عن لغة ليا جذورىا في الموروث، وبيا قدرة عمى 

جراء الحوار بين المتخاصمين . مخاطبة العقل وا 
وبعد عصر الترجمة في القرن الثاني نشأ المصطمح الفمسفي في القرن الثالث عند 
الكندي بعد أن تمت صياغتو عمى أيدي المترجمين منذ القرن الثاني حتى القرن الرابع 
نحتًا وتطويرًا، صنعًا وأحكامًا حتى إنو ليصعب أحيانًا التمييز بين المترجمين والفالسفة 

فقد تتممذ . مثل الكندي وحنين بن إسحق، وأبو بشر متي بن يونس، وقسطا بن لوقا
الفالسفة عمى المترجمين كما تتممذ المترجمون عمى الفالسفة مثل الفارابي والخمار وابن 

وظيرت مصطمحات المنطق والطبيعيات واإللييات مثل المقوالت واألجناس . زرعة
واألنواع والخواص، والجواىر واألعراض والحركة والسكون، والصورة والمادة، والعمة 

والمعمول، والكم والكيف، والزمان والمكان، والجية واإلضافة، والفعل واالنفعال، والوضع 
والممكية، والقوة والفعل، والعقل المستفاد، والعقل الفعال، والواحد، والوجود والفيض 

. الخ..والصدور
وتتشابو مصطمحات الكالم والفمسفة خاصة بعد القرن الخامس بعد قضاء الغزالي 

لذلك ألف اآلمدي كتابًا . عمى العموم العقمية والتفاف الفمسفة حوليا من خالل عمم الكالم
تحول الكالم المتأخر كمو إلى . في مصطمحات الفريقين العتمادىا عمى وافد فمسفي واحد

بل وتضخمت . فمسفة كما يتضح ذلك عند اإليجي والتفتازاني والبيضاوي والدواني
. ()المقدمات النظرية خاصة نظرية الجوىر والعرض حتى كادت تبمغ ثالثة أرباع العمم

ولقد تأسست العموم بتأسيس . إن المصطمح ال يُيحكِكم فقط لغة ولكنو ينشش عمماً 
ىكذا تأسس عمم أصول الفقو برسالة الشافعي واستعمال ألفاظ العموم . المصطمحات

كما تم إبداع . والخصوص والبيان من المغة أو من العقل البسيط لوضع مصطمحات العمم
األصل والفرع والعمة والحكم، : فأركان القياس. مصطمحات العمم قبل الوافد اليوناني

السبب والشرط والمانع، والعزيمة والرخصة، والصحة والبطالن، وأحكام : وأحكام الوضع
                                                 

نظرية : المقدمات النظرية، الباب الرابع: المجمد األول. من العقيدة إلى الثورة: حسن حنفي  ()
 .1988الوجود، مدبولي، القاىرة 
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الحقيقة والمجاز، : الفرض والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، ومباحث المغة: التكميف
والظاىر والمؤول، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابو، والمطمق والمقيد، والعام 

ومصطمحات عموم التصوف، . والخاص، واألمر والنيي كميا إبداع داخمي خالص
أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، : المقامات واألحوال، ومصطمحات عموم القرآن

الرواية، والتواتر، واآلحاد، والسند، والمتن، والمرسل، : ومصطمحات عموم الحديث
العبادات والمعامالت، والفرض والسنة، والقضاء والقدر : والمشيور، ومصطمحات الفقو

والتراخي كميا مصطمحات أصيمة من إبداع المسممين، من المصدر الداخمي وليست من 
. المصدر الخارجي

التشكل الكاذب في المصطمح الجديد - 3

وبعدما حل المصطمحان، الموروث والوافد، في الوعي الفمسفي الجمعي بدأت عممية 
وتعني إحالل المصطمح الوافد بدل الموروث دون إحالل . التشكل الكاذب في الحدوث

حالل المفظ . المعنى بقاء معناه وا  ىي ظاىرة لغوية تقوم عمى إسقاط المفظ الموروث وا 
: الوافد محمو دون معناه في جدل رباعي عمى النحو اآلتي

 

 الوافد الموروث

  المفظج أالمفظ  

ب دالمعنى 
 المعنى   

 
إسقاط المفظ الموروث نظرًا لضيقو ومحميتو وانغالقو وبالتالي فقدان قدرتو عمى  -أ 

. التفاعل الحضاري واستبقاء معناه فالمعنى ىو األىم واألبقى
إحالل المفظ الوافد محمو نظرًا لما يمثمو من إغراء حضاري وجذب ثقافي، وما  -ب 

يتصف بو من عقالنية وانفتاح وشمول ونزعة إنسانية عامة وبالتالي القدرة عمى 
 .التفاعل الحضاري
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استبقاء المفظ الموروث كوعاء قديم أصيل محكم مضبوط واستعمالو كأداة لمتعبير  -ج 
 .عن المعنى الوافد

كمال نقصو، وتعادل  -د  إحكام وضبط المعنى الوافد بالتعبير عنو بالمفظ الموروث وا 
 .ميزانو، واستقرار تصوره

 وعمى ىذا النحو يتم التفاعل الحضاري من أجل خمق ثقافة جديدة تضم الموروث
والوافد معًا عمى مستويي المفظ والمعنى، المفظ الوافد كأداة لمتعبير عن المعنى الموروث 

لصالح الحضارة الجديدة، والمفظ الموروث كأداة لمتعبير عن المعنى الوافد لصالح 
. الحضارة القديمة

وعمى ىذا النحو حدث تحول من مصطمحات الكالم العقائدية اإليمانية التقميدية 
فاهلل واجب الوجود، . الموروثة إلى مصطمحات الفمسفة العقمية الفمسفية المفتوحة الوافدة

. العمة األولى، مثل المثل، الصورة المحضة، العقل الفعال، إلى آخر ىذه األلفاظ الوافدة
ومع ذلك خالق لمعالم ويعتني بو، والخمق والعناية معنيان موروثان دون قدم العالم وتحرك 

وأمكن التعبير عن الواحد الموجود عند . العالم نحو اهلل بالعشق، وىما المعنيان الوافدان
لقد تم التعبير عن معنى . أفموطين مثاًل وىو المعنى الوافد بمفظ اهلل وىو المفظ الموروث

األنا بمفظ اآلخر، والتعبير عن معنى اآلخر بمفظ األنا في قراءة حضارية مشتركة عمى 
التبادل، األنا في مرآة اآلخر عمى مستوى لفظو، واآلخر في مرآة األنا عمى مستوى 

. معناه
وقد بدأت إرىاصات عممية التشكل الكاذب عند المترجمين والفالسفة في مرحمة 

الشرح والتمخيص خاصة بالنسبة لموافد، إسقاط معانيو أو أحكاميا أو إكماليا ثم استعمال 
ألفاظو لمتعبير بيا عن المعاني الموروثة التي ضاق بيا الثوب القديم، وىو المفظ 

فقد وجد المترجمون من نصارى العرب أن المغة المنقول منيا وىي اليونانية . الموروث
ولما كان والؤىم الثقافي لمغة . تحمل ثقافة مغايرة لثقافة المغة المنقول إلييا وىي العربية

. العربية وثقافتيا فإنيم قاموا بتطويع ترجمة المصطمحات اليونانية إلى بنية الثقافة العربية
 الذي يعني آلية باليونانية عمى الجمع نظرًا لثقافة تعدد اآللية تمت Eoû (-)فمفظ 

ترجمتو بمفظ مالئكة نظرًا لثقافة التوحيد، وحدانية اهلل، أما التعددية فيي لممالئكة، 
 اليوناني الذي يعني المكان الذي (MδM6)كما أن لفظ . المالئكة جمع واهلل فرد صمد

وفي . يتم فيو عقاب األرواح الشريرة تمت ترجمتو بالنار أي المصطمح اإلسالمي المقابل
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نفس الوقت يتم فيو التعبير عن معنى األلوىية عند أفالطون وأرسطو بمفظ اهلل سبحانو 
. وتعالى أو اهلل جل جاللو تأكيدًا عمى التوحيد

وبفضل ىذا االستبدال المغوي تحققت وحدة الثقافة، ال فرق في ذلك بين الموروث 
األول تجديد المغة الموروثة المنغمقة اإليمانية : وتم تحقيق ىدفين. الفكري والوافد المغوي

الخاصة إلى لغة مفتوحة عقمية عامة مما يسمح لكل المعاني الموروثة بالتمدد واالنتشار 
والثاني تمثل الثقافات الوافدة داخل . والقدرة عمى الدخول في حوار مع الثقافات المجاورة

الموروثة وعدم تركيا كبؤرة منعزلة، كقطب جذب في الثقافة الموروثة خارجًا عنيا، ونقد 
كمال ما نقص فييا . ()ما لم يتفق معيا، وا 

وتدل ظاىرة التشكل الكاذب التي تعني االستبدال المفظي بين حضارتين دون 
االستبدال المعنوي، االستبدال الحقيقي في المفظ واالستبدال الوىمي في المعنى، عمى 

حالل المفظ الوافد الجديد بداًل عنو في  جرأة لغوية تتمثل في إسقاط المفظ الشرعي القديم وا 
وقد كان ىذا اإلحالل طبيعيًا نظرًا لتطور الحضارة وانتقاليا . بيئة يسيطر عمييا الفقياء

فقد كان المصطمح الكالمي عقائديًا إيمانيًا . من النقل إلى العقل، ومن التقميد إلى التجديد
كان المعنى يتضخم والمفظ ثابت . تشريعيًا نقميًا ال يتفق مع تطور الحضارة وتمثل الوافد

. مما دفع المعنى إلى االنتقال من إسار المفظ إلى البحث عن لفظ جديد
كان ىذا االستبدال المغوي ينم عن قدر كبير من الشجاعة الفكرية، والثقة بالنفس، 

فنشأت الحضارة . وعدم اإلحساس بالنقص أمام اآلخر أو اإلحساس بإرىابو وسطوتو
اإلسالمية ابتداء من تأسيس العموم في القرنين األول والثاني، وتطورت في القرنين الثالث 

وبعد ىجوم الغزالي عمى العموم العقمية، توقفت . والرابع، واكتممت في القرن الخامس
وتحجرت في القرنين السادس والسابع فأرخ ليا ابن خمدون في القرن الثامن منييًا بذلك 

. الحضارة اإلسالمية في فترة  إبداعيا األول
وقد نشأت معركة بين المتكممين والفالسفة من ناحية والفقياء من ناحية أخرى حول 

وىاجم ابن حزم . شرعية استخدام ىذه المصطمحات الوافدة لتأسيس العموم اإلسالمية
ونقد الفالسفة لتركيزىم عمى . استعمال المتكممين ألفاظ التراث والصفات في العقائد

                                                 

التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، التجديد المغوي، المركز العربي لمبحث : حسن حنفي(  )
. 1980والنشر، القاىرة 
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المقوالت والصور في عالم األذىان والحديث عنيا كأنيا موجودة بالفعل في عالم األعيان 
وبقضاء الغزالي عمى العموم العقمية باإلضافة إلى فتاوي . مما يؤدي إلى التعددية والشرك

. الفقياء مثل ابن صالح توقف اإلبداع االصطالحي األول
طرق وضع المصطمح - 4

وقد تم وضع المصطمح بطريقتين، التعريب أو النقل المفظي، والترجمة أي النقل 
. المعنوي، انتقااًل من الترجمة إلى الشرح والتمخيص إلى اإلبداع الخالص

 من المغة Transliterationالنقل المفظي أو التعريب، وىي طريقة النقل الصوتي 
المنقول منيا إلى المغة المنقول إلييا، وذلك لرىبة المفظ الجديد وعدم وضوح 

فترجمت كتب . معناه وعصيان المغة المنقول إلييا لتفرز مصطمحًا مقابالً 
ايساغوجي قاطيغورياس، : أرسطو الثمانية والمدخل في المنطق تعريبًا في

وباري أرمينياس، وأنالوطيقا األولى، وأنالوطيقا الثانية، وطوبيقا، وسوفسطيقا، 
ومن الطبيعة ألفاظ اسطقس، واسطقسات، وفانطاسيا، وجيرمطريا، . وبويطيقا

 .واسطرنوميا، وىيولي

النقل المعنوي، أو الترجمة، ويعني نقل المعنى من المغة المنقول منيا مع تجاوز 
إلييا مع الحفاظ عمى المعنى والبحث عن لفظ أصيل من الموروث بداًل عن 

وقد كانت ىذه الطريقة تالية لألولى لالستيجان المغوي والغرابة المغوية . الوافد
وذلك مثل كتب المنطق . الناشئة عن التعريب وحرصًا عمى النقاء المغوي

المقوالت، والعبارة، والتحميالت األولى أو : الثمانية ألرسطو بعد المدخل
القياس، والتحميالت الثانية أو البرىان، والجدل، والمغالطة، والخطابة، 

وتصبح المغة تأليفًا . عنصر، وعناصر، ومادة: ومن الطبيعة ألفاظ. والشعر
وليست ترجمة، طبيعية وليست اصطناعية، إبداعية وليست منقولة، ثم 
أصبحت بعض األلفاظ المعرفة ألفاظًا منقولة تضم التعريب والنقل معًا، 

فمسفة، موسيقى، : فالمفظ في أصمو معرب تحول بعد ذلك إلى لفظ أصيل مثل
جغرافيا، ومثل ىذه األلفاظ األعجمية قد دخمت في المغة العربية عبر 
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ستبرق واستعمميا الوحي كمغة أصيمة كما أعطت . العصور مثل سندس وا 
المغة العربية غيرىا من المغات الغربية ألفاظيا وبخاصة في المغة اإلسبانية 

 .والمغات الشرقية مثل التركية واألردية والفارسية والماالوية واألندونيسية
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وقد تطورت المصطمحات الكالمية والفمسفية عبر العصور وبمنطق اإلحكام المغوي 
فالوجود عند الكندي ىو األيس والعدم أو الالوجود ىو الميس، . والدقة االصطالحية

ويبدو ذلك في رسالة الكندي إلى المعتصم باهلل في . والعمة الغائبة ىي العمة التمامية
. وكانت األعراض أواًل المتى واألين قبل أن تتحول إلى الزمان والمكان. الفمسفة األولى

وكذلك تحولت المصطمحات عند الفارابي من اآلن واألون إلى الواحد الموجود، ومن 
ثم ". الحروف"األيناي إلى فعل يوجد ومن األست إلى الوجود، وكما يبدو ذلك في كتاب 

: استقرت المصطمحات نيائيًا عند ابن سينا لغويًا كما استقرت الفمسفة في بنيتيا الثالثية
. المنطمق والطبيعيات واإللييات

ونظرًا ألىمية المصطمح فقد وضعت فيو عدة مؤلفات منذ نشأة الفكر الكالمي 
". رسالة في الحدود "(ىـ200ت )فقد كتب جابر بن حيان . والفمسفي وبخاصة الفمسفي

( 387ت )والخوارزمي " في حدود األشياء ورسوميا"رسالة  (252ت )ثم كتب الكندي 
( 505ت )، والغزالي "رسالة في الحدود "(428ت )كما كتب ابن سينا ". الحدود الفمسفية"
ووضع ". المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكممين"ووضع اآلمدي كتاب " كتاب الحدود"

مع قاموس خاص باأللفاظ الصوفية كما ىي " التعريفات"كتاب  (816ت )الجرجاني 
، "كشاف اصطالحات الفنون"وكتب التيانوي . البن عربي" الفتوحات المكية"واردة في 

ثم توقف ". أبجد العموم"وحسن صديق خان " دستور العمماء"والقاضي عبد الرسول 
اإلبداع األول وحفظو في عصر الشروح والممخصات مع توقف الحضارة اإلسالمية في 

. طورىا األول
توقف المصطمح وتغير المرحمة التاريخية - 5

وبعد تراكم تاريخي طويل تحولت بنية المصطمح إلى بنية الفكر، وتحولت بنية 
الفكر في مرحمة تاريخية بعينيا وفي إطار ثقافة خاصة إلى بنية الفكر ذاتو في كل 

مع . فحدث الفصام بين المصطمح والفكر الثابتين وبين الواقع والثقافة المتغيرين. العصور
ولما . أن كل واقع متجدد، وكل ثقافة متغيرة يستمزمان مصطمحات متغيرة وفكرًا متجدداً 
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استعصى المصطمح المتغير والفكر المتجدد من الموروث نظرًا لتوقفو ثم االنفتاح عمى 
وافد جديد من الثقافات المعاصرة نشأ الصراع بين الموروث القديم المتوقف المتحجر 

فوقعت االزدواجية في الثقافة الوطنية وفي الشخصية . والوافد الجديد المتحرك المتجدد
القومية وىو ما نحن عميو اآلن منذ توقف المصطمح القديم في الحضارة اإلسالمية في 
طورىا األول من القرون السبعة األولى وبروز وافد جديد من الحضارة الغربية منذ مئتي 

. عام
وشتان ما بين المحظتين التاريخيتين، األولى والثانية، والطورين المتتاليين لمحضارة 

اإلسالمية، في القرون السبعة األولى، التي أرخ ليا ابن خمدون، وفي القرون السبعة 
الثانية التي يحاول جيمنا أن يخّمفيا ويبدأ قرونًا سبعة ثالثة متنقاًل من الكبوة إلى النيوض، 

إذ تحدد . ومن النقل إلى اإلبداع، ومن اليزيمة إلى النصر، ومن التجزئة إلى الوحدة
المحظة التاريخية وعالقة الثقافات والشعوب بعضيا ببعض طريقة وضع المصطمحات 

فإذا كانت الثقافة منتصرة، في موضع قوة، فإنيا سرعان ما . ونقميا من ثقافة إلى أخرى
ن كانت أقدم منيا وأقوى صياغة كان ىذا حال . تتمثل ثقافات الشعوب المغموبة حتى وا 

الثقافة اإلسالمية الناشئة في القرن األول، عصر الفتوح، مع الثقافات اليونانية والفارسية 
لم يكن ىناك خوف من ثقافة اآلخر أو . واليندية بعد أن تمت ترجمتيا في القرن الثاني

ضعف ثقة بالنفس، فحدث نقل طبيعي لممصطمح الوافد داخل المصطمحات الموروثة من 
. أجل خمق ثقافة متجددة يتوحد فييا الرافدان الخارجي والداخمي

. ومنذ فجر النيضة العربية الحديثة بدأت حركة ثانية لمترجمة من الحضارة الغربية
وكما نقمنا عن اليونان قديمًا من موضع قوة فإننا نقمنا عن الغرب حديثًا من موقع 

انتقمنا من . كنا منتصرين فأصبحنا ميزومين. كنا فاتحين فأصبحنا مفتوحين. ضعف
فقد احتمت . اليجوم إلى الدفاع، ومن االنتشار إلى االنكماش، ومن التقدم إلى التقيقر

األوطان، ونيبت الثروات، وتوقفت العموم القديمة ولم تتطور حتى أرخ ليا ابن خمدون في 
وجاءت حضارات أخرى غازية تجد النخبة فييا تعبيرًا عن الواقع الجديد في . القرن الثامن

النصر قديمًا : مواجية القديم يتحدد المصطمح الكالمي الفمسفي إذن بفترتين تاريخيتين
. وتتحدد طريقة وضع المصطمح بناء عمى ىاتين المحظتين التاريخيتين. واليزيمة حديثاً 

ىاربًا إلى القديم، . وعادة ما يتجنب الباحث العربي المعاصر التعرض لمموضوع حديثاً 
تعويضًا عن مآسي العصر، واستسيااًل لتحميل مادة عممية حوتيا أميات الكتب دون 

يثارًا لميدوء وتوقفت . لم تعد الشجاعة قائمة. تنظير جديد ومباشر لمواقع طمبًا لمسالم، وا 
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بل إذا ذكر واجب الوجود أو العمة األولى أو . العموم القديمة حتى تأريخ ابن خمدون ليا
أفالطون، وأرسطو، وأنسميم، : الماىية فإنو يتبادر إلى الذىن الوافد أكثر من الموروث

وتوما اإلكويني، وديكارت، وكانط، وىيجل، وىوسرل، وبرجسون، توقفت المصطمحات 
بل عادت األلفاظ القديمة وتراجعت إلى موطنيا األصمي كما . القديمة عن التطور والنمو

تريد الحركة السمفية، وظيرت من جديد ألفاظ اهلل بدل واجب الوجود أو الغاية القصوى، 
. واإليمان بل النظر والقضاء والقدر بدل القانون الطبيعي

ومنذ فجر النيضة العربية والتعريب قد جاوز النقل، واستسيل المشتغل بالفمسفة 
فظيرت في المغة الفمسفية المعاصرة مصطمحات مثل . النقل الصوتي عمى النقل المعنوي

وتعددت االجتيادات في شارطي، . ترنسندنتال دون أن يتحول إلى لفظ عربي مقابل
صوري، أولي، جواني، ومثل ميكانيزمات وتعني آليات، ديالكتيك وتعني الجدل، الفيزياء 
وتعني عمم الطبيعة، وتحول البعض منيا إلى ألفاظ عربية ال بديل عنيا مثل الكمبيوتر، 
التابو، السوبرمان، التكنولوجيا، االيديولوجيا، السوسيولوجيا، االنثروبولوجيا، االثنولوجيا، 

وكثرت ىذه المصطمحات في العمم والمخترعات الحديثة مثل الراديو، التمفزيون، 
الكمبيوتر، الفونوغراف، التمجراف، التمكس، الفاكس، الدش، بل تحولت أسماء الفالسفة 

األوغسطينية، التوماوية، الديكارتية، الكانطية الييجيمية، : الغربيين إلى مذاىب مثل
الماركسية، البرجسونية مع أن القدماء لم يقولوا األفالطونية واألرسطية والسقراطية 
وقصروا النسبة لمشخص إلى الفرق الكالمية مثل اليذيمية، الجاحظية، الواصمية، 

وقمدنا الغرب في تحويمنا أسماء . األشعرية، اليشامية، السبأية، الكرامية، الماتريدية
. السينوية والرشدية: الحكماء إلى مذاىب مثل

ومنذ الرافد الثاني الفمسفي من الثقافة الغربية بدأ أساتذة الفمسفة يعتمدون عمى 
وقمما يعودون . المعاجم الغربية مثل الالند وريفو وغيرىا من المعاجم اعتمادًا شبو كمي

إلى الكندي أو ابن سينا أو اآلمدي أو الجرجاني أو التيانيو أو القاضي عبد الرسول أو 
وكمما انزوى األساتذة عن القدماء ونيموا من المحدثين زاد البعد بين . حسن صديق خان

الثقافتين فتطغى الثقافة الغربية الوافدة المتجددة الغازية عمى الثقافة الموروثة المتوقفة 
فإذا ذكر مصطمح الوجود والعدم والماىية تذكر معاني ديكارت وكانط وىيجل . المتقيقرة

فأصبحت ثقافتنا الفمسفية عرجاء . وىيدجر وسارتر وليس ابن سينا واألشاعرة والمعتزلة
فتراجع التفاعل الثقافي وحل . تسير عمى قدم واحدة أو عوراء ترى العالم بعين واحدة



 59 

محمو الصراع الثقافي بين الموروث والوافد مجسدًا الصراع بين األنا واآلخر، بين السمفية 
. والعممانية

تحريك المصطمح وتوليد المصطمحات - 6
المصطمحات طبقًا لتعريفيا اصطالحية وليست توقيفية طبقًا لإلشكال الرئيسي عند 
النحاة واألصوليين ىل المغة توقيف أو اصطالح؟ إذ تنشأ المغات نشأة اجتماعية لضرورة 

التخاطب بين الناس تقميدًا ألصوات الحيوانات والطبيعة أو طبقًا لمخارج الحروف 
فاالصطالح ليس مجرد إتقان ومواضعة بين إرادات . وعالقاتيا باالنفعاالت اإلنسانية

الصنع اإلنساني حر، والضرورة طبيعية . المتكممين بل يقوم عمى أساس طبيعي صوتي
وقد يكون أحد أسباب توقف المصطمحات سيادة نظرية التوقيف في المغة . وليست إليية

وال سبيل إلى . عمى نظرية الوضع، واعتماد التوقيف عمى اإلرادة اإلليية والعمم اإلليي
تحريك المصطمح إاّل بنظرية الوضع وتغميبيا عمى التوقيف في ثقافتنا الوطنية وفي 

. المصطمح موضوع لعمم المغة وليس لعمم الكالم. وجداننا القومي
والمصطمح ليس قضية صوتية لفظية فقط بل يتجو أساسًا نحو المعنى، والمفظ ليس 

مجرد ثوب لمبدن أو بدن لمنفس كما شّبيو القدماء بل ىناك عالقة عضوية بين المفظ 
المعنى االشتقاقي، والمعنى العرفي، والمعنى : والمعنى تتجمى في المعاني الثالثة لمفظ

. االصطالحي
فالمعنى االشتقاقي يربط المفظ بالصوت الطبيعي، ويرجع المغة إلى الوجود نظرًا 

وال يحيل المفظ إلى مجرد بنية صورية . لمتقابل األصمي بين عالم األذىان وعالم األعيان
أو مجرد اختيار حر ال ضرورة فيو، لذلك نشأت القوامين االشتقاقية لمغة لمتعرف عمى 

نشأة األلفاظ الطبيعية وتأسيس المغة في العالم، وقامت القواميس عمى الجذر، والجذر ىو 
الوحدة الصوتية األولى التي تخرج من الفم في مقابل الوحدة الصوتية في الطبيعة من 

. خالل األذن
والتداول عبر العصور . فالمغة لمتداول. والمعنى العرفي يدل عمى أىمية االستعمال

يعطي المفظ معناه العرفي طبقًا لقدرات الناس عمى التعبير بو وتبعًا لمقاصدىم وحاجاتيم 
لذلك يتغير المعنى العرفي . المغة عادة اجتماعية. وعاداتيم وخبراتيم التاريخية الطويمة

ونشأت المعاجم المغوية التاريخية لتحديد األلفاظ وتغيراتيا في . لمفظ عبر التاريخ
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والمعاني االجتماعية لأللفاظ ال تقل . العرف جزء من المعنى. االستعمال عبر األجيال
وتصورات الناس هلل كما تبدو في الثقافة الشعبية وفي . أىمية عن معانييا الشرعية

. فالواقع جزء من المعيار. االستعمال الدارج تؤخذ في االعتبار مع تصوراتو في التوحيد
والمعنى االصطالحي ىو المعنى الجديد الذي ييدف إلى وضع المعيار العام من 
خالل الواقع الخاص من أجل التشريع وسن القوانين ومعايير السموك بصرف النظر عن 
تداول األلفاظ والذي يمكن استنباط األحكام منو والذي يتفق عميو كل الناس طبقًا إلجماع 

المعنى االصطالحي ىو الثابت من خالل المتغيرات، والجوىر . العقالء واتفاق الجميور
. في مقابل األعراض

فاالشتقاق ىو . وال يقع تناقض مبدئي بين المعنى االشتقاقي والمعنى االصطالحي
إنما يقع االختالف في االستعمال، في الجذوع المتعددة . جذر الكممة واالصطالح ثمرتيا

المعنى االشتقاقي ىو الذي يربط . من الجذر الواحد والتي تؤدي إلى الثمار نفسيا
والمعنى العرفي ىو الذي يسمح بالتعددية في التطبيق . المصطمح بالواقع وبالحياة

والمعنى االصطالحي ىو الذي . واالختالفات الجزئية طبقًا لمحددات الزمان والمكان
المعنى االشتقاقي في الطبيعة، والمعنى . يعطي القاعدة والمعيار، والعموم والشمول

المعنى االشتقاقي ىو الثابت . العرفي في المجتمع، والمعنى االصطالحي في األخالق
في الطبيعة والمعنى االصطالحي ىو الثابت في األخالق والمعنى العرفي ىو المتغير 

ومن ثم يمكن تحريك معنى لمصطمح طبقًا لممعنى العرفي واستعمال . في المجتمع
. فالمغة لمتداول. الناس

وقد يتطمب ذلك توليد مصطمح آخر أكثر تعبيرًا عن المعنى العرفي الجديد ودون 
مثاًل، . والمفظ مجرد ثوب لممعنى. الخروج عمى المعنى االشتقاقي والمعنى االصطالحي

لقد استطاع المتكممون قديمًا عرض قضية الحرية في مصطمح خمق األفعال عند 
ولم نتجاوز نحن مصطمحات . المعتزلة أو الكسب عند األشاعرة أو الجبر عند الجيمية

القدماء عمى الرغم من االنتقادات الموجية لمموروث من أنصار الوافد من أننا لم نعرف 
فالمفظ عندنا شرعي يدل عمى الحرية في مقابل العبودية، الحر . الحرية بالمعنى الحديث

ىنا تأتي أىمية توليد المصطمحات وضرورة تطوير المصطمحات . في مقابل العبد
الكالمية القديمة بالرغم من إبداعيا ألفاظ خمق األفعال والكسب إلى مصطمحات الحرية 
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والتحرر واالعتراض والمقاومة والثورة والغضب والرفض والتمرد ونقائضيا في التسمط 
والطغيان والقير واإلرىاب والتحكم والسيطرة والعبودية واالستكانة واالستسالم والرضا 

. والقبول والطاعة والرضوخ
فقد توقفت النبوة بعد أن اكتممت، ولم تعد . وكذلك قدمت مصطمحات النبوة والمعاد

ولكن . تثير قضية إثبات أو نفي كما لم يعد أحد ينكر خمود النفس حتى يثبت المعاد
كما . وجدت أنو طبقًا لمعصر فإن النبوة تعني تطور الوحي في الماضي أي تاريخ الفكر

يشير المصطمحان القديمان إذن إلى . يعني المعاد مستقبل اإلنسان وآثاره بعد الموت
التاريخ الماضي والمستقبل وىو ما نحتاج إلى تأسيسو في وعينا المعاصر، الوعي 

. التاريخي الذي ينقصنا والذي بدونو يتأزم الوعي السياسي ويكون مجتث الجذور
كما أن مصطمح اإلمامة القديم أصبح لو مدلول سمبي، أولوية الحاكم عمى 

المحكوم، واختزال المشكمة السياسية في شخص اإلمام لدرجة تسمية الدولة كميا باسم 
ولكن وجدت أن العصر يجعل القضية السياسية أواًل الدولة، والمجتمع المدني، . اإلمام

واستقالل المؤسسات، وحرية المواطن، وحقوق اإلنسان، والتعددية الحزبية، وديمقراطية 
. فأين ذلك كمو من مصطمح اإلمامة. الحكم

قد يكون توليد المصطمحات جزئيًا وليس مبدئيًا في كل المصطمحات القديمة بل 
فإذا . إذ يظل بعضيا ذا داللة معاصرة مثل لفظي اإليمان والعمل. فيما تقادم منيا فقط

كان اإليمان ىو النظر ألن إيمان المقمد ال يجوز، يصبح المصطمحان النظر والعمل، 
التوليد ". ما أكثر القول وأقل العقل"وىي مشكمة معاصرة، فقد الحظ محـمد عبده من قبل 

االصطالحي ىنا جزئي بعد إظيار معنى اإليمان في النظر وتخميصو مما عمق بو من 
. تقميد عبر العصور

وقد تكون بعض المصطمحات القديمة معاصرة في نفس الوقت ولكن مستوى إدراكيا 
ىو الذي يتغير من المستوى اإلليي القديم إلى المستوى اإلنساني الحديث مثل 

فقد نشأت قديمًا لمدفاع عن التوحيد وحرصًا عمى . مصطمحات الذات والصفات واألفعال
واآلن في وجود اإلنسان واالعتراف بذاتو وصفاتو وأفعالو، وحقو في الوجود والعمم . التنزيو

وىو ما حاولو الصوفية في اإلنسان . والقدرة والحياة والسمع والبصر والكالم واإلرادة
بل إنيا ذات اإلنسان وصفاتو أواًل ثم . الكامل الذي يّمحي الفرق فيو بين اهلل واإلنسان
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فبتوليد المصطمحات الجديدة من . أسقطيا عمى اهلل قياسًا لمغائب عمى الشاىد
المصطمحات القديمة في عمم الكالم يمكن اكتشاف اإلنسان والتاريخ، وىما البعدان 

. ()الناقصان في وجداننا المعاصر
إبداع المصطمح من ثقافة العصر - 7

لما كان المصطمح منذ نشأتو تعبيرًا عن روح الموروث في المفظ الوافد من ثقافة 
العصر، وكانت ثقافة العصر متغيرة بتغير الثقافات والحضارات ومراحل التاريخ تجدد 

وقد ال يكفيو توليد المصطمح الجديد من ثنايا المصطمح القديم . المصطمح أيضًا وتغير
حينئذ يتم إبداع . بعد إعادة قراءتو وتأويمو واستخراج المسكوت عنو في مصطمح جديد

مصطمح جديد من ثقافة العصر طبقًا لممعنى العرفي ولغة التداول ومع االرتباط بالمعنى 
الجذر التاريخي الطبيعي ودون التضحية بالمعنى االصطالحي المعياري . االشتقاقي

. وتضم ثقافة العصر واقع العصر وكالىما يكونان روح العصر. الدائم
فاهلل والسمطان، . كل المصطمحات التي تتعمق باإلنسان وحقوق اإلنسان: مثال ذلك

اإلنسان الكامل في السماء وكامل األوصاف في األرض تم اثباتيما في عمم الكالم القديم 
والعصر عصر اإلنسان ونحن نعيش في  مجتمع اإلنسان فيو . وفي الفمسفة القديمة

بل إنو لفظ قرآني وفي . وفي الوقت نفسو اإلنسان لفظ موروث. ضائع، وحقوقو منتيكة
لقد عرفنا قديمًا . الوقت نفسو لفظ من ثقافة العصر، يعبر عن حاجة الفرد والمواطن

كتاب التوحيد ىو "حقوق اهلل وواجبات اإلنسان كما قال محـمد بن عبد الوىاب من قبل 
وقد . وعصرنا في حاجة إلى أن يعرف واجبات اهلل وحقوق اإلنسان" حق اهلل عمى العبيد

. الخمق والتكميف واالستحقاق: قال المعتزلة قديمًا بالواجبات العقمية
مصطمحات الحرية والديمقراطية واالنتخاب والتعددية وحق االختالف، : مثال آخر

فالمواطن يتوق إلى الحرية، وتسعى . وكميا تعبر عن ثقافة العصر وحاجة الناس
المعارضة إلى تأسيس نظم حكم ديمقراطية تقوم عمى التعددية الحزبية، ويحاول السمفيون 

الجدد والعممانيون بداية تنوير عربي جديد، استئنافًا لتنوير القرن الماضي منذ فجر 
                                                 

لماذا غاب مبحث اإلنسان في تراثنا القديم؟ لماذا غاب مبحث التاريخ في تراثنا : انظر، بحثينا(  )
من العقيدة إلى الثورة، المجمد "وأيضًا . 1981القديم؟ دراسات إسالمية، األنجمو المصرية، القاىرة 

. 1988مدبولي، القاىرة ".  اإلمامة–اإليمان والعمل : الخامس
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يقاف ردتو، فقد تم تعريب  النيضة العربية الحديثة، ومن أجل إقالتو من عثرتو وا 
. الديمقراطية والميبرالية في ثقافة العصر كما عرب القدماء الجغرافيا والموسيقى

مصطمحات الشعب والجماىير التي أصبحت أيضًا من لغة التداول في : مثال ثالث
صحيح أنو يمكن توليدىا من مصطمح األمة، فيي تنويعات عميو، ولكن . ىذا العصر

نظرًا ألىميتيا وشيوعيا يمكن لممتكمم والفيمسوف الجديد استعماليا اعتمادًا عمى العرف 
وتأصياًل ليا في المصطمحات القديمة مثل القوم والجميور والناس والشعوب والقبائل 

كذلك تبرز مصطمحات المساواة والعدالة االجتماعية من أجل المعاني القديمة . والعوام
. بألفاظ جديدة حماية لمثقافة الوطنية من سحر األلفاظ الوافدة

ولما كان اإلنسان في العالم وليس فقط مع اآلخرين فقد برزت مصطمحات العالم 
والكون والطبيعة واألرض كي تبين ميدان الفعل اإلنساني وتعبر عن حاجة الناس لمعودة 

لى الدفاع عن األرض فاإلنسان بين عالمين، عالم الفكر وعالم . إلى العالم والطبيعة وا 
الطبيعة، فالطبيعة ىي اآلخر الذي يعيش اإلنسان فيو، وقديمًا كانت الطبيعيات مقدمة 

وكانت اإللييات طبيعيات مقموبة إلى أعمى عن طريق . لإللييات في عمم الكالم والفمسفة
واآلن يعد اإلنسان آلخرتو أكثر مما يعد إلى دنياه، ويتصور أن اآلخرة التي يعد . النفي

. ليا ىي اآلخر الذي يعيش فيو

وأفضل مصطمح ما كان ىو والمفظ العادي شيئًا واحدًا، فال فرق بين المغة العممية 
ىذا ىو السيل الممتنع الذي يقدر كل . والمغة العادية، بين لغة المتخصصين ولغة الناس

فالمصطمح عويص الفيم، غريب االستعمال، ثقيل . الناس عمى فيمو والتأثر والتأثير بو
التحمق ال يؤدي وظيفتو في إيصال المعاني، وتتحول المغة إلى غاية في ذاتيا وليست 

وسيمة لمتعبير واإليصال، توىم بالتعالم وبالعمم المدني، وتعطي الناس اإلحساس بالدونية 
نظرًا لممسافة الشاسعة بين الثقافة العالمية والثقافة الشعبية، بين تخصص العمماء والحس 
البدىي مما يساعد عمى انحسار العمم وعزلة العمماء، وانتشار الثقافة الشعبية الموروثة 
كبديل عن العمم الدقيق بما ليا من رصيد عند الناس وما تتمتع بو من قدرة فائقة عمى 

. التأثير
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وتمك ميمة المتكمم الجديد والفيمسوف الجديد في عصرنا، قدرتو عمى إبداع مصطمح 
يعبر عنيم ويؤثر فييم باسم العمم . تمقائي يعبر عن ثقافتو المعاصرة وحاجات الناس

الدقيق ومواصمة الثقافة الشعبية الموروثة والتراكم التاريخي الطويل واالنفتاح عمى 
لذلك ارتبط المصطمح . استطاع ذلك برجسون كما فعمو القرآن الكريم من قبل. العصر

بالصورة الفنية، فالجوىر والعرض مصطمحان وصورة فنية في آن واحد، الحامل 
والذات والصفات واألفعال مصطمحات وفي . والمحمول كمفيوم، والمركز والمحيط كصورة

نفس الوقت صورة فنية، الدوائر الثالث ذات المركز الواحد، مما يدل عمى أن عمم الكالم 
والفمسفة عموم إنسانية تقوم عمى قياس الغائب عمى الشاىد، ويحدث ذلك في العموم 

المصطمح تصور عند العالم، . الطبيعية أيضًا، فالذّرة مصطمح عممي وصورة فنية
والصورة أداة لمتعبير عنو أمام الناس، فالمعنى ينقل من عقل العالم إلى خيال الناس، وقد 

يصالو من التصور الشيء تصور عند . تكون الصورة أقدر عمى التعبير عن المعنى وا 
العالم وصوره عند الناس، وأصالة المصطمح ىو أن يكون جامعًا بين التصور والصورة، 

. ()بين عمم العالم وثقافة الجميور
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