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ىػ 1403/جمادي اآلخرة/20عقد مجمع المغة العربية األردني مساء السبت
تجربة مجمع المغة العربية األردني في تعريب "ـ، ندوة بعنواف 1983/نيساف/2

الدكتور عبدالكريـ خميفة، رئيس : ، شارؾ فييا األساتذة"التعميـ العممي الجامعي
. المجمع، الدكتور إسحؽ الفرحاف، والدكتور ىماـ غصيب

وقد اسُتيَِّمت الندوة بتالوة آية مف الذكر الحكيـ، ثـ تحدث الدكتور عبد 
: الكريـ خميفة قائالً 

كلوت األستاذ عبدالكرين خليفت 

 (رئيس الوجوع)

إف ىذا المجمع يمثؿ اإلرادة الطيبة لبمدنا في خدمة لغتنا، لغة القرآف 
الكريـ؛ ىذه المغة التي تتميز ال أعمـ أف ىنالؾ لغة في الدنيا تشاركيا فييا، 

: وىي

أنيا لغة القرآف الكريـ، وأنيا لغة اإلسالـ، وىذا ال يعني :- الميزة األولى
مطمقًا أف لغة القرآف الكريـ تحـر عمى الشعوب اإلسالمية األخرى لغاتيا، بؿ 

فالمغة العربية ليست فقط . العكس، إنما ىي لغات نامية مزدىرة في ظؿ اإلسالـ
. لغة أمة العرب، ولكنيا لغة اإلسالـ، وىي تخص كؿ مسمـ إلى جانب لغتو

ىذه الميزة ال نعمـ أف لغة مف لغات الدنيا، قديميا وحديثيا، تشارؾ المغة العربية 
. فييا

إف ىذه المغة يتصؿ أبناؤىا في الحاضر مع تراثيـ في :- الميزة الثانية
ونحف نعمـ جيدًا أف المثقفيف اإلنكميز أو المثقفيف . الماضي اتصااًل وثيقاً 

الفرنسييف ال يستطيعوف االتصاؿ بآدابيـ التي كتبت في القرف الثاني عشر 
والرابع عشر والثالث عشر والرابع عشر إال إذا ُترجمت إلى اإلنكميزية الحديثة، 
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والفرنسية الحديثة؛ في حيف أف المثقؼ العادي العربي يستطيع أف يتَّصؿ بأدب 
صدر اإلسالـ، وببعض األدب الجاىمي، واألدب األموي، واألدب العباسي، 
ويفيمو دوف وسيط؛ بؿ قد يجد بعضو أكثر قربًا مف فيمو لما قيؿ باألمس، 

ومف ىنا فإف ىذا المجمع قد قاـ مف أجؿ أف يمثؿ إرادة ىذا . شعرًا كاف أـ نثراً 
وقد كاف مف حسف . الشعب المناضؿ المكافح، لكي يخدـ ىذه المغة الشريفة

الطالع أف نختار مبنى المجمع بجوار كريـ يرمز إلى جوىر وجوده، فيكوف 
بجوار مسجد الجامعة، وكاف فضاًل مف الجامعة أف تتبرع بقطعة األرض التي 

. أقيـ عمييا مبنى المجمع

ال أريد أييا األخوة أف أتحدث كثيرًا عف مجمع المغة العربية األردني، 
نما نود  فكثيروف منكـ يعرفوف الشيء الكثير عنو، وليس ىذا ىو الموضوع، وا 

تجربة مجمع المغة العربية :"أف نبدأ موسمنا الثقافي ىذا بقضية محددة، وىي
ويسعدني أف يشارؾ . بشكؿ عاـ" األردني في تعريب التعميـ العممي الجامعي

األخ األستاذ الدكتور إسحؽ الفرحاف، وىو : في ىذه الندوة زميالف جميالف، ىما
غني عف التعريؼ، وكمنا نعرفو في مناصب وزارة التربية والتعميـ الحساسة، 

ورئاسة المناىج، ووزيرًا لمتربية والتعميـ، ووزيرًا لألوقاؼ، ورئيسًا لمجامعة 
األردنية، وعضوًا في مجمع المغة العربية األردني، ولو مشاركات قيمة في 

مختمؼ الموضوعات ومف أىميا ما قاـ بو مف المراجعة المغوية لمكتاب العممي 
المعرب في الكيمياء التحميمية، وكذلؾ في كتاب الكيمياء غير العضوية، وكتاب 

. الكيمياء العامة

كذلؾ يسعدني أف أقدـ عالمًا مف العمماء الشباب الذيف نعتّز بيـ، وىو 
الدكتور ىماـ غصيب، المتخصص في الفيزياء، وكانت دراستو معيا في 
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نني أؤكد عمى ىذه القضية . إنكمترا، أي في بالد أجنبية وبمغة غير العربية وا 
لعميا تمفت انتباه بعض األخواف الذيف، بحسف نية أو بغيرىا، ما زالوا يقفوف 

وقد التحؽ الدكتور ىماـ بكمية . ضد تيار تعريب التعميـ العممي الجامعي
ـ، وتخرج منيا بامتياز سنة 1966مانشستر فيمد لمتقنية، في إنكمترا، سنة 

، وبعد ذلؾ التحؽ بجامعة مانشستر بإنكمترا، حيث ناؿ شيادة 1968
، وشيادة الدبمـو في الدراسات المتقدمة في العموـ، 1971البكالوريوس سنة 

وناؿ جوائز عديدة، . ـ1974ومف ثـ شيادة الدكتوراة في الفيزياء النظرية سنة 
. ولو سجؿ حافؿ في مجاؿ البحث

ال شؾ أف التجربة التي َتَبّناىا مجمع المغة العربية األردني ال تزاؿ 
مكاناتو مف إمكانات بمدنا،  محدودة، وىو في إمكاناتو الضيقة كما تعمموف؛ وا 
مكانات بمدنا ضيقة، ولكف لنا آمااًل واسعة، لنا إرادة طيبة مف أجؿ خدمة  وا 

ىؿ تستطيع المغة العربية أف : ولكي نخرج مف حيز النظرية. أمتنا وخدمة لغتيا
تستوعب العمـ الحديث؟ ىؿ تستطيع أف تكوف لغة البحث العممي، ولغة التعميـ 

مثؿ ىذه التساؤالت قد أثيرت، وأثبتت ! وىؿ؟.. وىؿ... الجامعي؟ وىؿ
مؤتمرات التعريب، التي َتَشرَّْفُت بالمشاركة فييا، أف حصيمة ىذه القضايا، وىذه 

المشكالت التي تعترض طريؽ التعريب، عمى أىميتيا، ليست ىي القضية 
األولى، بؿ القضية األولى في تعريب التعميـ الجامعي تكاد تنحصر في وجوب 

ىذه قضية سياسية، في المشرؽ العربي . جعؿ المغة العربية لغة البحث العممي
كما ىي في المغرب العربي، حيث تُْفَرض الفرنسية واإلنكميزية في جامعاتنا، بؿ 
في جامعات الجزيرة العربية، ميد العروبة واإلسالـ، وفي األزىر الشريؼ، حيث 

كؿ ىذا يجري في وقتنا الحاضر، وأي وقت . يدرس باإلنكميزية كثير مف العموـ
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أنو الوقت الذي نجد فيو أممًا ليس لمغاتيا مثؿ تاريخ المغة العربية، وعمى ! ىذا؟
يراف وغيرىا مف دوؿ  سبيؿ المثاؿ نذكر بمغاريا وبولونيا، وفنمندا، وتركيا، وا 

الشرؽ والغرب؛ فيذه الدوؿ جميعيا، تدّرس بمغاتيا القومية، ألنيا أدركت أنيا 
لف تستطيع أف تصؿ إلى المشاركة األصيمة في بناء الحضارة العالمية إاّل مف 

فما باؿ األمر يختمؼ عندما نتوجو إلى المغة العربية، وقد مّرت . خالؿ لغاتيا
فقد كانت لغة العمـ والفمسفة -  جميعكـ تعرفونيا كما أعرفيا–بتجربة غنية 

ومع ذلؾ، فمنذ ثالثيف سنة، أي منذ قيؿ لنا أف دولنا قد . والفكر قرونًا عديدة
ىؿ تستطيع المغة العربية أف تكوف لغة البحث العممي، : استقمت، ونحف نبحث

ولغة التقنيات الحديثة؟ 

قبؿ الحرب العالمية الثانية كاف المشرؽ العربي حكرًا عمى إنكمترا وعمى 
ولكف . المغة اإلنكميزية، والمغرب العربي حكرًا عمى فرنسا، وعمى المغة الفرنسية

فيناؾ أطباء : بعد الحرب العالمية الثانية تعددت مصادر تكويف عممائنا
سبانيا وروسيا وتركيا وغيرىا يطاليا وا  فكيؼ . وميندسوف يتخرجوف مف ألمانيا وا 

يقبؿ المنطؽ أف أطمب مف ىذا الذي درس وتخرج في إحدى ىذه البمداف، أف 
. يذىب ويتعمـ المغة اإلنكميزية لكي يّدرس بيا طالبًا عربًا، كؿ ما حوليـ عربي

فبعد أف تداعت العقبات . وأف ىذا ليو التأخر بعينو! الميـ أف ىذا منطؽ غريب
التي كانت تحوؿ بيننا وبيف قياـ جامعات وطنية في مختمؼ األقطار العربية، 
وغمبت عجمة التطور السياسات االستعمارية التي تحرص عمى إبقاء أمتنا في 

حالة التخمؼ؛ أقوؿ بعد أف تداعت ىذه العقبات، لجأوا إلى حجج واىية، 
واستطاعوا بوسيمة أو بأخرى أف يجعموا التدريس في معظـ ىذه الجامعات 

بمغات أجنبية، مستبعديف المغة العربية عف ماليا الحيوي في التدريس الجامعي 
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ونحف نعتقد أف كؿ ىذه السياسة تيدؼ إلى تفريغ ىذه . والبحث العممي
.. الجامعات والمؤسسات العممية مف جوىر محتواىا في االصالة واإلبداع 

. وبالتالي إلبقاء أمتنا في حالة التخمؼ والتبعية

ولكي ال نذىب بعيدًا، أود أف أضرب مثاًل مما يحيط بنا، فقد تأسست منذ 
سنوات كمية لمزراعة في الجامعة األردنية، كاف مف أىـ الدوافع لتأسيسيا أف 

الزراعة ذات طابع محمي؛ فاألردف، مثاًل، يتميز بوجود مناطؽ األغوار والشفا، 
في حيف أف مصر تتميز بطبيعة وادي النيؿ، واالىتماـ بزراعة القطف، وكذلؾ 

ولذا فمف المنطقي أف ُيَكوَّف طمبة الزراعة في الجامعة ... العراؽ، وسوريا
األردنية مف خالؿ طبيعة ىذه المنطقة، وما تستمزمو ظروفيا المناخية 

والجغرافية ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى فإف تأسيس كمية لمزراعة في 
الجامعة األردنية مف خالؿ طبيعة ىذه المنطقة، وما تستمزمو ظروفيا المناخية 

ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى فإف تأسيس كمية الزراعة ييدؼ . والجغرافية
إلى رفع مستوى المينة بيف الفالحييف األردنييف، وذلؾ عف طريؽ توطيد دعائـ 
التعاوف بيف ىذه الكمية وبيف المجتمع األردني بصورة عامة، والفالح األردني 

ولكف ما أف بدأت ىذه الكمية بالتدريس، حتى تفرَّد، بأكثرية . بصورة خاصة
... صوت واحد، أف تكوف اإلنكميزية لغة التدريس فييا والبحث العممي 

فأصبحنا ندرس الطمبة في كمية الزراعية بالمغة اإلنكميزية، ونعطييـ أسماء 
فآؿ األمر إلى عزؿ ىذه . األمراض والحشرات بمصطمحاتيا الالتينية واليونانية

بعادىا عف مجاليا الحيوي في التفاعؿ مع الفالح األردني، ورفع مستواه  الكمية وا 
!!... الميـ أف ىذا منطؽ ال نفيمو.. العممي والعممي 
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ولكي يخرج مجمع المغة العربية األردني مف ىذا المجاؿ المحدد، وىو أحد 
المجاالت التي بدأ بعمؿ فييا لخدمة لغتنا بإمكاناتو الضيقة، َتَبّنى مشروعًا 
محددًا، وىو تعريب الكتب العممّية التي تدّرس في السنة األولى في الجامعة 

األردنية، وجامعة اليرموؾ واختار أساتذة أعالمًا مف الزمالء الذيف يدّرسوف في 
الجامعتيف، وطمب منيـ أف يختاروا أحسف الكتب العممية، وأعالىا مستوى، 

وأحدثيا، فاختاروا في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واألحياء، والجيولوجيا، 
وقاـ المجمع بإعالـ جميع الجامعات في الوطف . كتبًا معينة ضمف ىذه الشروط

العربي، ووزارات التعميـ العالي، بأف مجمع المغة العربية األردني، في حممتو 
لتعريب التعميـ العممي الجامعي، يعتـز ترجمة أحد ىذه الكتب، حتى إذا كانت 
ىناؾ جية مف الجيات تعمؿ عمى ترجمة أحد ىذه الكتب، نترجـ كتابًا آخر، 
ألننا لسنا دار نشر، ولسنا مركزًا تجاريًا، ولكف ىدفنا ىو تعميؽ ىذا الخط، 

فجاءت . الذي نؤمف بأف ىذه األمة ال بد مف أف تسمكو في يـو مف األياـ
وكانت خطتنا في العمؿ أف يقوـ أكثر مف . الردود إيجابية، وبدأنا عمى بركة اهلل

شخص واحد بترجمة الكتاب الواحد، وبعد االنتياء مف الترجمة، يقدـ الكتاب 
إلى مراجع لغوي، فالمغة عامؿ مساعد، ولكف األساس والجوىر ىـ  (المشروع)

العمماء المتخصصوف، وما ميمة المغوي ىنا إال ليحرص عمى عدـ وجود 
ثـ بعدئذ يدفع الكتاب إلى المطبعة، ويعيَّف شخص . أخطاء في التراكيب المغوي

وانتيينا مف المرحمة األولى، . بكفاءة عممية معينة مف أجؿ مراجعة الطباعة
وقبؿ أف ننتقؿ إلى المرحمة الثانية كمَّؼ مجمع المغة العربية األردني عضويف 

مف أعضاء ىيأة التدريس في قسـ التربية في جامعة اليرموؾ، وتخصصيما في 
وكاف مف حسف . أف يقوما بدراسٍة عممية لتقويـ المرحمة األولى" مجاؿ التقويـ"
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الحظ، أف بيع كتب المرحمة األولى، وبالتحديد كتب الرياضيات واألحياء، قد 
وكانت نتيجة التقويـ، أف الطمبة .... دّرست بالمغة العربية في الجامعة األردنية

عندما درسوا بالمغة العربية، درسوا مادة أوسع وبصورة أدؽ، وانخفضت نسبة 
وعمى الرغـ مف ... ال شؾ أنيا نتائج مدىشة %.. 3إلى % 35الرسـو مف 

وكاف ذلؾ .. ىذا كمو، فقد ألغي التدريس بالمغة العربية في العاـ الجامعي التالي
.. رّدة إلى وراء ال نعرؼ ليا كنياً 

كؿ ىذه األسباب وغيرىا، تدعونا أييا السادة لكي نجد مف الواجب عمينا 
. أف نتبني لغتنا العربية، كما تتبني األمـ األخرى لغاتيا القومية

وما دمت بصدد استعراض تجربتنا في مجمع المغة العربية األردني، أرجو 
أف تسمحوا لي أف أذكر أف مجمعكـ، بجيوده المتواضعة، قد حاز عمى جائزة 
أحسف كتاب مترجـ في معرض الكتاب، الذي أقيـ في الكويت الشقيؽ لمكتب 

فتحية لألخوة . ىو الذي فاز " األحياء"وكاف كتاب . المترجمة قبؿ نحو سنتيف
... العمماء الذيف ترجموه، وىـ مف زمالئنا الذيف يدّرسوف في الجامعة األردنية 

ويسعدني أف أذكر . وقد صدرت بعد ذلؾ كتب عممية مترجمة يعتز بيا المجمع
، الذي قاـ بترجمتو الزميالف "الفيزياء الكالسيكية والحديثة"بصورة خاصة كتاب 

الدكتور ىماـ غصيب والدكتور عيسى شاىيف، وأشرؼ الدكتور ىماـ غصيب 
 وليس الوقت وقت تقريظ، –واسمحوا لي . أشرافًا حقيقيًا عمى تنسيقو وصياغتو

فقد وضع الدكتور - ولكف مف الفضؿ أف ننكر جيد عالـ مف أخواننا العمماء
وكاف مف . غصيب كرسيًا في المطبعة لمدة ستة أشير يشكؿ فييا كؿ حرؼ

نتيجة ذلؾ أف انعكس ىذا العمؿ عند ميرة عماؿ الطباعة، فخرج كتاب 
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الفيزياء، بما أضيؼ إليو مف حواش، أفضؿ مف األصؿ، بشيادة عدد مف 
. المتخصصيف

ثـ ُقِدرَّ لممجمع أف ينتقؿ إلى المرحمة الثانية، لمسنة الثانية الجامعية، 
وبطبيعة الحاؿ، إذا كاف لمسنة األولى كتاب واحد لكؿ مادة، فال بد أف  

. يكوف ليا في السنة الثانية عدد مف الكتب وشكمت المجاف

اننا ال نزعـ مطمقًا أّف مجمعنا قادر عمى تعريب جميع العموـ والتقنيات 
الحديثة، ولكننا نزعـ أننا قادروف عمى أعطاء مثؿ عممي عمى إمكانية التعريب، 
وأف ىذا الطريؽ، إذا ما توافرت اإلمكانات المادية، واإلمكانات العممية، ىو نيج 

وقد أعمنا ذلؾ لممؤسسات، والشركات في داخؿ ... واضح، ونحف قادروف عميو
األردف وخارجو، عمى اعتبار أف إمكانات المجمع محدودة، واسمحوا لي أف 

أذكر بالخير مؤسسة عبدالحميد شوماف، فقد كانت ىي المؤسسة الوحيدة التي 
تبرعت بتغطية نفقات كتب ثالثة، صدر أوؿ كتاب منيا قبؿ بضعة أياـ، وىو 

. كتاب في عمـ تكويف األجنة

وبدأنا المرحمة الثانية، وصدر كتاب في الجبر المجرد، وكتاب في عمـ 
تكويف األجنة كما ذكرت، وىناؾ بعض الكتب ما زالت في المطابع، وبعضيا 
بأيدي المراجعيف العمميف، وأخرى ما زالت بأيدي المترجميف، ونسأؿ اهلل أف 
ييدينا سواء السبيؿ، وأف ييدي القادريف مف أمتنا عمى أف يتبنوا مثؿ ىذا 

الموضوع، ألننا أعتقد أف ىذه القضية ال تحؿ إال بإيجاد مؤسسة عمى مستوى 
الوطف العربي، تكوف ميمتيا نقؿ العمـ الحديث، ونقؿ التقنيات الحديثة إلى 

ونحف نتطمَّع إلى قياـ -. وليس فقط، ترجمة كتاب مف ىنا وىناؾ- المغة العربية
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مثؿ ىذه المؤسسة العربية عمى غرار ما فعمتو الياباف، وروسيا، وأكثر الدوؿ 
المتقدمة، وسيكوف مف واجب ىذه المؤسسة أيضًا أف تنقؿ كؿ ما يجّد مف كتب 

. ومقاالت في مختمؼ مجاالت المعرفة

أييا السادة، وعمى الرغـ مف ضيؽ الوقت، أود أف أشير إلى قضية تراثنا 
فنتيجة لمتجربة التي مّر بيا المجمع، وجدنا أنو ال انفصاـ بيف إحياء . الفكري

التراث وتعريب المعرفة الحديثة والعموـ، بؿ ىما عمى ميالف متالزماف، فإف 
معرفة تاريخ ىذه العمـو في تراثنا، ومعرفة موقعيا مف الفكر األنساني، ضرورة 

حيوية مف أجؿ تأصيؿ العمـ الحديث بيف أبناء أمتنا العربية، وتوسيع آفاؽ 
ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى، . المشاركة المبدعة في بناء الحضارة الحديثة

فإف تحقيؽ ىذا التراث العممي سيكوف رافدًا خصبًا الستيعاب المصطمحات 
. العممية الحديثة

وىناؾ قضية أخرى أود أف أشير الييا، وىي أننا في مجمع المغة العربية 
األردني، نترجـ عف إرادة كؿ مواطف يعتز بتراث أمتو وبمغتو، انضـ مجمعنا 
منذ البداية إلى اتحاد مجامع المغة العربية، وأعمنا في ىذا االتحاد أف فمسفة 
مجمع المغة العربية األردني تقـو عمى أساس وجود مجمع واحد لمغة العربية 

ونحف نتطمع إلى ذلؾ اليـو الذي يكوف فيو مجمع واحد ليذه المغة . الواحدة
الواحدة، ألننا بقدر ما نحف حريصوف عمى تعريب التعميـ، فإننا حريصوف عمى 
أف تكوف ىناؾ لغة عممية واحدة، فإف تعدد الجيات العاممة في المصطمحات، 

.... دوف تنسيؽ واتفاؽ فيما بينيا، سيؤدي إلى نشوء لغات عممية متعددة 
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وبعد ذلك قدم األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة زميمه األستاذ الدكتور 
:- إسحق الفرحان فقال الدكتور إسحق

كلوت لألستاذ الدكتىر اسحق الفرحاى 

 (عضى الوجوع)

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف، والسالـ 
عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو؛ وبعد، فأنني ألتشرؼ بالمشاركة في ىذه الندوة 
لمحديث عف لغة القرآف الكريـ، لغة الضاد، التي ساىـ المجمع في خدمتيا 

بتجربة ناجحة مف تجاربو أزاء تعريب العموـ، وقد كفانا األستاذ الدكتور خميفة 
كثيرًا مف الحديث عف المنطمقات، وعف االعتزاز بيا، وجعميا لغة التدريس، 

ولغة العموـ، ولغة الطالب واألستاذ في جميع المراحؿ الدراسية؛ ال يختمؼ في 
وسأتكمـ عف . ذلؾ اثناف مف الذيف أخمصوا ليوية ىذه األمة وعقيدتيا وتراثيا

بعض ىذه المنطمقات، وعمى أمؿ أف ال أكرر بعضًا مما قالو األستاذ الدكتور 
خميفة، تاركًا ذلؾ لمنقاش الذي خّططنا معًا أف يكوف أكثر مف نصؼ الوقت 

.  المخصص لمندوة، لكي تثري ىذه الندوة بمالحظات األخوة المشاركيف

ونريد أف . كثير مف األمور معروفة لديكـ، ولكف لقاء العقوؿ لقاح ليا
تتداوؿ أطراؼ الحديث في ىذه الناحية الميمة في مسيرة أمتنا، التي ييددىا 

ولكف لعؿ . العدواف صباح مساء، وتشعر بأنيا مكبمة، وال تدري مف أيف تبدأ
ىذه النوحي الفكرية ىي مف نقاط البدء أيضًا، مع غيرىا مف النقاط األخرى 
التعبوية اإليجابية، وليست التعبوية السمبية، ثـ أعّرج بالحديث عمى أبعاد 

التجربة مف الناحية الفنية والمالية واألدارية، وأقصر كالمي بصورة محددة عمى 
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بعض ىذه النقاط، وما أرى مف إمكانية التوصيات عمى المستوى المحمي 
. والعربي والعالمي

كما تفضؿ األستاذ الدكتور خميفة، أف المنطمقات في اىتمامنا بالمغة 
العربية تقوـ عمى قاعدة أساسية، ىي أف تعريب التعميـ العممي الجامعي ضرورة 
حتمية، قوميًا، وعميمًا، وتنمويًا، لمحفاظ عمى ىوية األمة، والتفاعؿ مع العصر 

ولضماف مزيد مف االنتاج الحقيقي، واإلبداع مف األفراد والمجتمع، ثـ أف 
وىنا أقتبس كممة لمدكتور إبراىيـ بدراف في التمييز . التعريب أوسع مف الترجمة

مالحظات حوؿ "بيف التعريب الترجمة، في دراسة جيدة قدميا تحت عنواف 
أف تعريب العموـ ىو : "، فيقوؿ"تعريب العمـو مف حيث المنيج وأسموب العمـ

في النياية تحويؿ المادة العممية مف مادة غريبة عف العقؿ العربي، إلى مادة 
قادرة عمى التمازج مع العقؿ والمساف والتفكير والتداوؿ، وذلؾ مف خالؿ تفاعؿ 
حقيقي وخصب، بيف المادة العممية والمغة بصفتيا وعاء الفكر، وأداة اإلبداع 
العممي، وواسطة الربط بيف التراث والحاضر، مف جية، والمستقبؿ مف جية 

أما الترجمة فيي نقؿ مادة الكتاب مف لغة إلى لغة أخرى، بالمفيـو . أخرى
والذي يركز عمى نقؿ الكتاب إلى المغة -  أف جاز التعبير–الترجمي الضيؽ 

العربية بنفس النص، بغض النظر عما إذا كاف أسموب ىذا النقؿ أو نيجو أو 
شكمو يحقؽ التفاعؿ بيف المغة والعمـ، وبغض النظر عما إذا كاف ىذا النقؿ 

سوؼ يتيح فرصة التداوؿ اليومي أو ال يتيحيا، إذف فالتعريب بمعناه الشامؿ 
.  ىو أوسع مف الترجمة متَضمَّنة في التعريب

وىذه قضية حيوية وأساسية، وىي حمقة وصؿ بيف التراث والحاضر الذي 
ذا أردنا فعاًل أف نعيش حياتنا المعاصرة  نعيشة، والمستقبؿ الذي نشرئب إليو، وا 
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وترجمة العمـو وتعريبيا ما ىي إال إحدى . بفعالية، فال بد مف أف نتصؿ بتراثنا
وصالت ىذه المسيرة، فحضارتنا في السابؽ جربت ترجمة العمـو زىاء ثالثة 
قروف، وكاف أف أزدىرت الحضارة، وأصبحت العمـو المعاصر في ذلؾ الوقت 

جزءًا مف حضارتنا، وأصبحت العموـ المعاصرة في ذلؾ الوقت جزءًا مف 
وكذلؾ التجربة جربت نفسيا مع الحضارة الغربية األوروبية، عندما . حضارتنا

والدور اليوـ عمينا، . تجرمت العمـو العربية إلى المغات األوروبية الحديثة
وحتمية ىذا الدور ال بد منيا، وال بد مف أف نترجـ ما نستطيع مف العمـو 

المختمفة مف المغات المختمفة إلى لغتنا العربية، ونعّربيا، بحيث تصبح جزءًا مف 
. تكويننا المعاصر

كما تفضؿ األستاذ الدكتور خميفة، حتى ألمانيا بمد المميوف ونصؼ 
وأذكر أنني كنت في حفمة . المميوف، تدّرس الطب واليندسة بمغتيا القومية

: لمسفارة الكورية، ومعي األستاذ الدكتور محمود السمرة، فسألنا السفير الكوري
: وكررنا السؤاؿ مرتيف فقاؿ. بـ تدرسوف الطب واليندسة والعمـو في بالدكـ؟

طبعًا بالكورية، وىؿ ىذا السؤاؿ يسأؿ؟ ونحف نعمـ أنو حتى في الدوؿ التي فييا 
ثالث لغات رسمية، مثؿ ىولندا، وبمجيكا، وسويسرا، وغيرىا، تدرس القطاعات 

فاألمة التي تعتز بمغتيا، عنواف اعتزازىا، تدرس . المختمفة بالمغات المحمية
... بمغتيا القومية

واسمحو لي أف اقرأ عميكـ شيئًا مما زودنا بو الدكتور عبدالكريـ غرايبة في 
إحدى جمسات مجمع المغة العربية األردني، منذ حوالي سنة، عف وثييقة وقَّعيا 

أعداؤونا ىؤالء عبر النير، في : موشيو شاريت، ودوف خوس، والياىو كولومب
كاف ىناؾ حديث عف إمكانية  (التخنيوف)عندما أسس معيد حيفا . 1913سنة 
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التدريس بمغة أجنبية في العموـ، ألف ىذا المعيد تكنيكي، فيكؼ يدرسوف بالمغة 
العبرية، وقد كانت في بداية أحيائيا، ألنيا لغة ميتة؟ فضج ىؤالء، وىـ طالب 

في الثانوية آنذاؾ لـ تتحمؿ ضمائرىـ الييودية أف يدرسوا في معيد عالي 
 مف الموسوعة 332وىذه الوثيقة موجودة في صفحة . لمتقنية بغير المغة العبرية

. الييودية مف النص العبري، ومترجمة باإلنكميزية وقد وقعيا ىؤالء الييود الثالثة
ىؤالء ىـ أعداؤنا، وىذا ىو تخطيطيـ قبؿ أف ينشئوا دولتيـ عمى أنقاض 

صحيح أنيـ يستعمموف .. بعد ذلؾ أسسوا الجامعة العبرية ودرسوا بمغتيـ. شعبنا
أحيانًا مراجع أجنبية، ونحف ال ننادي، عندما نطالب بالتدريس بالمغة العربية، 
أف تمقى المراجع األجنبية اإلنكميزية، والروسية، والبمغارية، وغيرىا، بؿ نطمب 

أف تبقى جميع المراجع، ولكف الغرض األساسي ىو أف تكوف لغة التدريس ىي 
وقد أثبتت الدراسات التي أشار إلييا الدكتور لطفي لطفية، والدكتور . العربية

يعقوب الحمو، المذاف كمفيما المجمع بدراسة أثر الكتب المعّربة، إلى أف رضى 
المترجميف ورضى المدرسيف فوؽ النسبة المعقولة عف ترجمة ىذه الكتب، 

. وبشكؿ عاـ كانت النسب لصالح الكتب المعّربة

كما أف ىناؾ دراسة قاـ بيا السيد تيسير صبحي عمي، مف قسـ الفيزياء 
ىؿ : في الجامعة األردنية، وسأؿ الطالب في دراستو بضعة أسئمة، ومنيا

تفضؿ الدراسة بالعربية أـ باإلنكميزية، ولماذا؟ فكانت النتيجة أف ما نسبتو 
توفير الوقت : مف الطمبة يفضموف الدراسة بالعربية ألسباب كثيرة، منيا (68%)

والجيد، والتعمؽ، وزيادة االستيعاب، واالعتزاز بالمغة العربية، وزيادة التحصيؿ 
عدد منيـ ال يفضموف الدراسة  (%68)العممي وغيرىا، والنسب األخرى غير الػ

نما يفضموف بقاء الوضع نصؼ عربي ونصؼ إنكميزي، عمى  باإلنكميزية، وا 



 -22 -

كما سأؿ . أساس أنيـ سيستمروف في دراستيـ كما ىي دوف حاجة إلى تغيير
ىؿ المغة العربية مشوىة؟ : الطمبة سؤااًل آخر-  ضمف تمؾ الدراسة–الدارس 

مف الطمبة أجابوا أف لغة المحاضرة ليست  (%58)فكانت النتيجة أف ما نسبتو 
نما ىي لغة مشوىة، نصؼ عربية، ونصؼ إنكميزية . لغة إنكميزية سميمة، وا 

مف المالحظ أف جيود التعريب في الوطف العربي بشكؿ عاـ، وفي مجاؿ 
العموـ بشكؿ خاص، ليست في المستوى المطموب، ال مف قبؿ السياسات العميا، 
وال عمى مستوى المجامع والمؤسسات العممية، بؿ أف حمالت التغريب بداًل مف 

التعريب، وتفتيت الجيود بداًل مف استنياضيا، ىي التي تجد الدعـ أحيانًا، 
. والنشر اإلعالمي أحيانًا أخرى

وىنا أذكر محاولة قاـ بيا المجمع إليجاد ما يسمى بقانوف المغة العربية، 
وقد رفع . وكاف لمعالي األستاذ الدكتور سعيد التؿ جيد واضح في ىذا المجاؿ

إلى مجمس الوزراء، ونأمؿ أف تقّر الدولة  (المشروع)مجمس المجمع ىذا القانوف 
نما أيضًا في تعريب محالت  مثؿ ىذا القانوف، وليس فقط في تعريب العموـ، وا 

الكاتو ومحالت التجارة، وغيرىا، التي تجعمؾ وأنت تسير في الشوارع تكاد 
. تخاؿ نفسؾ في باريس أو لندف، وليس في بمد عربي

وىناؾ نقطة أخرى ال يغيب عني أف أذكرىا، وىي أف جيود التعريب 
ستبقى حبرًا عمى ورؽ، ولو عّرب مؿء ىذه القاعة كتبًا، بؿ مؿء مساحة البالد 
العربية كتبًا، ولو خزنت في أجمؿ الخزائف وستبقى حبرًا عمى ورؽ، إذا لـ تكف 

وأذكر . ىناؾ ممارسة عممية مف قبؿ الطالب والمعمـ لتطبيؽ ىذه المادة المعّربة
أف الدكتور محمد أحمد سميماف، وىو مف زمالئنا األساتذة المصرييف في كمية 
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نحف : الطب، وكاف يومئذ وكياًل الحدى الجامعات في القاىرة، أنو قاؿ لي
عّربنا كتب السنة األولى في كمية الطب، ولكف لـ نستعمؿ كؿ الكتب، وأكمتيا 

ونحف أيضًا ال نريد أف نعّرب كتبًا تتراكـ عمييا األغبرة في . الفئراف في المخازف
المخازف، بؿ ال بد مف قرار سياسي، وما لـ يتخذ قرار سياسي في كؿ البالد 

وأنا ال أدعو . العربية لدفع عممية التعريب إلى األماـ، ستبقى الجيود محصورة
إلى إيقاؼ الجيود المشكورة لممجامع وبعض الجامعات العربية، أو التباطؤ بيا، 
بؿ أدعو إلى دعـ ىذه الجيود التي يقوـ بيا ضمير األمة، ممثاًل في أشخاص 

وآمؿ أف يستجيب السادة لقرار شجاع . أو مجموعات أو مجامع أو مؤسسات
. جريء لمرجوع إلى ىوية ىذه األمة

أما مف الناحية الفنية، فإف ما استفدناه مف ىذه التجربة أننا شعرنا بأف 
ىناؾ كوادر ترجمة مف الفنييف كافية، وىي كثيرة لدينا، ومثؿ ىذه التجربة تزيد 

وأنا أخالؼ السيد تيسير صبحي عمي، الذي ذكر . مف ىذه الكوادر مع الزمف
قد يكوف ىناؾ ندرة مف المترجميف . في دراستو أف ىناؾ ندرة مف المترجميف

المثالييف الذيف يتقنوف مادة العمـو والمغة العربية والمغة األجنبية في آف واحد، 
إف الترجمة ال بد أف تسير بشكؿ واقعي، وأف تتحسف مع . عمى درجة عالية

–وأنا أعتقد أف أي أستاذ جامعي في مادة تخصصو يستطيع . مسار الطريؽ
كما استطاع أف يغترب ويدرس في إسبانيا، أو بمغاريا، أو رومانيا، أو روسيا، 
وكما استطاع أف يتقف لغة البمد الذي درس فيو، وأف يأخذ شيادتو وأطروحتو 

 يستطيع بمغتو األـ، وبدراستو السابقة، وبمزيد مف العناية الذاتية –في تمؾ المغة 
بنفسو، وبالتعميـ الذاتي، أف يتقف لغتو، وال سّيما إذ اتُِّفؽ عمى منيجية الترجمة، 

. وعمى أساسيات الرموز والمصطمحات العممية
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ولذلؾ أقوؿ أف الجامعات األردنية الثالث، والجمعية العممية الممكية، تزخر 
بمئات، بؿ ربما في عيد قريب خالؿ سنتيف أو ثالث، ستصبح فييا آالؼ مف 

. ىذه الطاقات البشرية التي يمكف أف تستخدـ في ىذه العممية

والمالحظة الثانية التي استفدناىا مف ىذه التجربة، ومف الناحية الفنية، أف 
الترجمة عف طريؽ الفريؽ أفعؿ مف الترجمة عف طريؽ الفرد، والفرد يمكف أف 
نكتفي بو لترجمة األعماؿ األدبية، والفنية، والتي مف طبيعتيا أف فييا العنصر 

وربما تتموف الترجمة بنفس الفرد المترجـ، إال أف الترجمة العممية ال . الذاتي
مجاؿ فييا لالختالط والخمط، وال بد مف االتفاؽ عمى منيجية معينة يتقيد بيا 

ولذلؾ فإف عممية الترجمة عف طريؽ الفريؽ، مع وجود . جميع المترجميف
محرر لكؿ كتاب يترجـ، ىي أسمـ مف الترجمة الفردية، مف حيث أسموب العمؿ 

واختيار الكممة العربية، أو تعريب الكممة، أو استعماؿ الكممة األعجمية مع 
وىكذا نرى أف ىذه التجربة فييا إغناء لممنيجية . جعميا أقرب إلى الوزف العربي

. العممية التي تتبع عندنا

ثـ ىناؾ نقطة أخرى تتردد عمى ألسنة الكثيريف، فيـ يقولوف أف كؿ أربعيف 
دقيقة يمكف أف يولد اصطالح جديد، فيما ترجمتـ يا مجامع المغة العربية، 

. فالزمف سيسبقكـ، والزمف ىو زمف تفجر ومعرفة وغير ذلؾ

وفي الوقت الذي درسنا فيو الكيمياء في أوائؿ الخمسينات، كاف أساتذتنا 
في الكيمياء العضوية يقولوف لنا أف عدد المركبات في الكيمياء العضوية 

واآلف بمغ عدد المركبات . ثالثمئة ألؼ مركب، أو نصؼ مميوف مركب
حتى في المغات - المعروفة بأسماىا نحو ثالثة مالييف أو تزيد؛ فيؿ يا ترى
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اخترعوا ليذه المركبات اصطالحات جديدة كؿ الجّدة في المغات التي - األجنبية
أنا أؤكد لكـ أف بضع مئات مف المصطمحات : دخمتيا ىذه المركبات؟ الجواب

أف جاز - األساسية تكفي، ثـ بقية المصطمحات تشتؽ مف المصطمح األصؿ
ذا أضيؼ - التعبير وىناؾ أمثمة كثيرة عمى ذلؾ، كأف نقوؿ مركب البنزيف، وا 

إليو البروميد نقوؿ برومو بنزيف، وبذلؾ يكوف لدينا اصطالح جديد ليدؿ عمى 
مركِّب جديد، إال أنو في واقع األمر، كما وجد الحؿ في المغة اإلنكميزية نستطيع 

. إيجاد الحؿ في المغة العربية

فالمسألة إذف ليست مستحيمة كما يتصورىا البعض، أو قد يوىموف البعض 
. وقد لمسنا ىذا في ترجمة الكتب العممية، التي لـ تأخذ وقتًا طويالً . بتصورىا

ولو كاف لدينا موازنة كافية، واستغالؿ لكؿ الطاقات الفنية، وقدرة                
ثـ . عمى الطباعة، وكانت مطابعنا كافية ألف تسيـ لما كانت ىناؾ عقبات
ىناؾ فائدة أخرى أُستفيد منيا في ىذه التجربة، وىي بناء نواة قواميس 

المصطمحات العممية التي استخرجت مف ىذا الكتب، وبدأت لجنة المصطمحات 
ومجمس المجمع في تبنييا، وبنائيا بشكؿ متسمسؿ ىرمي، بحيث يصدر في كؿ 

عمـ مف العمـو نواة قاموس ينمو مع الزمف، فتضاؼ إليو المصطمحات التي 
: وفي ىذا المجاؿ الفني أريد أف ألمح إلى االقتراحات التالية. ستجدّ 

مف الضروري أف يشترؾ جميع أساتذة العمـو في الترجمة، بشكؿ أو بآخر، 
وثابت مف الدراسات أف الذي يشارؾ في العممية . ألثارة اىتماميـ ومشاركتيـ

وقد ال يتحمس أستاذ لتدريس ىذا الكتاب أو ذاؾ، ألنو لـ يشارؾ . يتحمس ليا
في الترجمة، وىذا ما قد يدفعو إلى القوؿ أف ىذه الترجمة ال تنفع، والتدريس 
أف : باإلنكميزية وفي الكتاب اإلنكميزي أفضؿ، أو كما حدث في بعض الحاالت
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األستاذ أو العميد يصدر قرارًا بتغيير الكتاب بكاممو لمجرد أف يصؿ الكتاب مف 
. المطبعة، وقد يغير الكتاب بكتاب آخر صدر قبمو بعدة سنوات

وفي رأيي أف الجامعات العربية يجب أف تحسب أعماؿ الترجمة في 
نما تكوف الترجمة جزءًا مف الترقية، كأف يكوف  الترقيات؛ ال أقوؿ كؿ الترقية، وا 

. الثمث أو الربع لمجيد المبذوؿ في الترجمة

أما عف إمكانية إنشاء معيد متخصص في الترجمة، فأذكر أنو في أثناء 
زيارة لي إلى الياباف قالوا لي أنو ال يوجد كتاب ذوباؿ يظير في أي ركف مف 
أركاف العالـ، حتى يقوـ معيد الترجمة في الياباف بترجمتو إلى المغة اليابانية 

 إذا –لذا ال بد لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو . خالؿ ثالثة شيور
أف تعرؼ ما ىي أولويات العمؿ، وأف تعمؿ عمى إنشاء - كانت تريد العمؿ

معيد لمترجمة عمى مستوى الوطف العربي، وأف تعمؿ عمى اشراؾ الجامعات 
. العربية في ترجمة شاممة لألعماؿ العممية

ثـ ىناؾ اقتراح آخر، ربما كاف عمى رؤساء الجامعات، وعمى المسؤوليف 
. أف يطمبوا مف كؿ طالب مبعوث ترجمة كتاب عمى األقؿ في مادة تخصصو

ويجب أال نستييف بذلؾ، فمدينا آالؼ المبعوثيف، وآالؼ الناس الذيف يرجعوف 
إلى البالد العربية بعد تخرجيـ، فيجب أال يوظؼ ىذا المبعوث، أو ال يؤمف لو 

وليكف ىذا المطمب جزءًا . عمؿ، إال إذا جاء ومعو كتاب مترجـ في مادة عممو
وأنا أؤكد أف ىناؾ نحو مئة ألؼ طالب أردني في الخارج اآلف، . مف ميماتو

فمو عاد كؿ طالب ومعو كتاب مترجـ في مادة عممو، لصبح لدينا مئة ألؼ 
أستاذ، وفي الجامعة  (1500)كما أف ىناؾ في جامعة اليرموؾ نحو . كتاب
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أستاذ؛ فالمجموع  (500)أستاذ، وفي جامعة مؤتة نحو  (1000)األردنية نحو 
ىو ثالثة آالؼ أستاذ، لو طبنا مف كؿ أستاذ أف يترجـ كتابًا في بضع سنيف، 

. لكاف عندنا وفرة في ىذه الموضوعات

وىذه التجربة، كما عممت خاضتيا فيتناـ، وكانت تطالب مف كؿ طالب 
أف يترجـ كتابًا، ويعود بشيادتو وبالكتاب المترجـ - حتى قبؿ تحريرىا–مبعوث 

. إلى المغة الفيتنامية

أما مف الناحية المالية، فالتكمفة المالية لمعممية، رغـ أنيا بسيطة، 
ومتواضعة، شممت كتب العمـو في السنة الجامعية األولى، إال أنيا كمفت 

المجمع عشرات اآلالؼ مف الدنانير، فقد كاف الكتاب الواحد يكمؼ مف عشرة 
واالقتراح . ولذلؾ تحتاج عممية التعريب إلى موازنة كبيرة. ألؼ دينار (15)إلى 

في ىذا المجاؿ ىو أف تزيد الدولة مف موازنة كؿ جامعة لدفع مكافآت مجزية 
لكؿ أستاذ يترجـ كتابًا عمميًا في حقؿ، تخصصو، بغض النظر عف الترقية، 

بحيث تصبح حوافز مف خطتيا جعؿ كؿ أستاذ يترجـ كتابًا، بداًل مف أف 
يقتصر عممنا عمى التغني بالمأموف وىاروف الرشيد، الذي كاف يعطي المترجـ 

. وزف الكتاب الذي يترجمو ذىباً 

وفي مجاؿ طباعة الكتب وتوزيعيا عمى الجامعات، َتَعرَّض كثير مف 
وأذكر أف بعض األخوة، ومنيـ معالي األستاذ وزير . الكتب لمسرقة والتصوير

التربية والتعميـ الدكتور سعيد التؿ، واألخ الدكتور خميفة، اتصموا بوزير التربية 
في أبو ظبي، ووعدىـ وزير تربية أبو ظبي بشراء كتب مف الكتب المترجمة، ثـ 

ظير أف أبو ظبي قد اشترت ىذه الكتب مف جيات أخرى، وثبت أف كتب 
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وأقاـ المجمع دعوى، ولكف الدعوى لـ . المجمع قد صّورت ووزعت في األسواؽ
وىنا ال بد مف حماية الدولة لحقوؽ المجمع مف الناحية . تصؿ إلى شيء
أف ما نقترحو ىو مزيد مف التعاوف بيف المجمع، والجامعات . العممية واألدارية

وفي . في األردف والخارج، ودور النشر العالمية، الختيار أجود الكتب المرشحة
رأيي أنو ال بد مف أف تقـو كؿ جامعة بتأسيس دار طباعة ونشر، ألف المطابع 

التجارية تنظر إلى الربح التجاري، بينما الجامعات والمجامع ىدفيا نوعي 
. وانتقائي، وبذلؾ يشجع البحث العممي، وتشجع الترجمة ويشجع التعريب

: ومف التوصيات أراىا عمى المستوى المحمي

ضرورة تنسيؽ الجيود بيف المجمع والجامعات، ووضع خطة مشتركة : أوالً 
إلى جانب قياـ الروابط والجمعيات العممية، مثؿ رابطة الفيزيائييف . لمتعاوف

األردنية، وجمعية الكيميائييف، وغيرىا بدعـ جيود المجمع في التعريب، يضاؼ 
. إلى ذلؾ دعـ المؤسسات الخاصة

. ضرورة اتخاذ قرار سياسي عمى أعمى المستويات بيذا الشأف: ثانياً 

، ألنو لو نمينا اقتصادنا "ال تنمية دوف تعريب"يجب أف يرفع شعار : ثالثاً 
عمى أعمى درجات االقتصاد، لكف بالمغة األجنبية، لبقي العقؿ األجنبي ىو 

واعتقد أف القيـ واالعتزاز . الذي حكمنا، والمغة األجنبية ىي السائدة فيما بيننا
ال تنمية دوف "بالتراث ىي مف أولويات التنمية التي يجب أف يرفع فييا شعارىا 

يماف بمستقبؿ ىذه األمة"تعريب . ، ودوف اعتزاز بالقيـ والتراث، وا 

:- وعمى المستوى العربي
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ال بد مف التعاوف الثنائي مع الجامعات العربية التي تقوـ بجيد مماثؿ :  ووًال 
في التعريب؛ فجامعة دمشؽ كاف ليا السبؽ في التعريب منذ عشرات السنيف، 
وفي العراؽ أصدروا قوانيف لمتعريب، ووضعوا حوافز كثيرة، في جميع سنوات 

فال بد مف التعاوف المثمر والتكامؿ في الجيود بحيث تكمؿ . التعميـ الجامعي
. جيود كؿ بمد وكؿ مجمع وجامعة، جيود المجامع والجامعات األخرى

في رأيي أف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو وقعت فيما : ثانياً 
. وقعت فيو منظمة اليونسكو العالمية مف حيث الدوراف في حمقة الروتيف والورؽ

وفي رأيي أنو يجب أف تختار بضعة مشاريع، ومف أىميا مشروع تعريب التعميـ 
العممي الجامعي، بالتعاوف مع اتحاد الجامعات العربية، فتقـو بالترجمة 

. والتعريب وتوزيع جيودىا عمى المستوى العربي

: أما عمى المستوى العالمي فأتقدـ بالتوصيات التالية

يمكف السعي لدى اليونسكو لترجمة أي كتاب عممي إلى العربية، وال : أوالً 
سّيما أف المغة العربية أصبحت مف المغات العالمية المعترؼ بيا في ىيأة األمـ 

وال نكوف بذلؾ قد طمبنا شيئًا إضافيًا أو نشازًا، ما دامت المغة . وفي اليونسكو
. العربية إحدى المغات العالمية

االتصاؿ بدور النشر العالمية، وتشجيعيا عمى خوض غمار الترجمة لكؿ :ثانيًا 
كتاب عممي يصدر عنيا عمى المستوى الجامعي، وال سّيما أف دوؿ البتروؿ 

والشرؽ األوسط تشكؿ جزءًا مف اىتماماتيـ؛ فكثير مف دور النشر بدأت تترجـ، 
ويمكف أف تشجع مثؿ ىذه المؤسسات مع الحذر ألي سمبيات أو مثالب تأتي 

. مف ىذا الطريؽ
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 * * * *

وبعد  ن  ختتم الدكتور إسحق الفرحان حديثة، قدم الدكتور عبدالكريم خميفة 
رئيس المجمع، الدكتور همام غصيب لمحديث، وهو من عممائنا الشباب الذين 

. نعتز بهم وله تجربة يعتز بها مجمع المغة العربية األردني
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: فتحدث الدكتور همام غصيب قائئًال 

كلوت الدكتىر هوام غصيب 

 (الجاهعت األردنيت)

أريد أف استيّؿ حديثي، بعد أستاّذيَّ بنبذة مقتضبة عف النيج العاـ الذي 
. حاولنا أف نمتـز بو خالؿ تجربتنا التمييدية ىذه

فقد كانت محاولتنا محض الخطوة األولى نحو برنامج كامؿ متكامؿ، 
ييدؼ في نياية المطاؼ إلى تعريب مواضيع العموـ بكؿ معنى الكممة، وليس 

. فقط إلى ترجمة حفنة مف الكتب والمقاالت

مف ىنا بذلنا جيدًا كبيرًا في انتقاد وابتداع المصطمحات العممية الالزمة، 
وحققنا في أصؿ كثير منيا، كما حاولنا إرساء األسس التنظيرية العامة لعممية 

. التعريب برمتيا

إرساء وترسيخ المباب الجوىري في ىذه العممية، بحيث - أوالً –أردنا 
نبتر بو -  إف صح التعبير–منطقيًا حادًا  (نصالً )نستطيع فيما بعد أف نستعمؿ 

فتعريب العموـ، . كؿ فائض دخيؿ، وننأى بوساطتو عف أي تزمت أو تحجير
كما تفضؿ األستاذ الدكتور خميفة، واألستاذ الدكتور إسحؽ الفرحاف، ال ينحصر 

 قبؿ –في إيجاد أو ابتداع المرادفات والمصطمحات المناسبة فحسب، بؿ ىو 
حركة تجديد عارمة لبعض سمات المغة، وانكباب عمى أصوليا - كؿ شيء

وكمنا بحاجة إلى تثقيؼ ذاتي . ومظانيا، واستنطاؽ عمالقة تراثنا وأساطينو
. مكثؼ في ىذا المضمار
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مف ىذا المنطمؽ، استخدمنا إطارًا عربيًا شاماًل لرموز وحدات النظاـ 
الدولي، استقيناه بتصرؼ طفيؼ مف المشروع الذي نشره المجمع نفسو عاـ 

واألمؿ أف يجد فيو الفيزيائي العربي أداة سمسة مطواعًا ليا مف المرونة . 1979
ما تستوعب منيا ما يطرأ مف تطورات وتعديالت، كما نأمؿ أف يفيد الفيزيائي 

العربي مف الخطوط العريضة ليذا المشروع في تنمية جوانب أخرى مف 
كذلؾ ذيَّمنا المتف بعدد مف الحواشي واليوامش أكبر بكثير مما ىو . الموضوع

مألوؼ في مثؿ ىذا العمؿ، مع تركيز خاص عمى األمور التراثية؛ فإحياء تراثنا 
. واجب مقدس- كما يجب أف يكوف اإلحياء- العممي

عمى صعيد آخر، عنينا عناية خاصة بالترقيـ والتشكيؿ إمعانًا في دقة 
التعبير، فنحف نؤمف بأف ىذا مف شأنو أف يبرز بوضوح تفاوت الظالؿ ودقائؽ 

. الفكرة الواحدة في لغتنا

وماذا عف المبادئ العامة التي حاولنا أف نمتـز بيا؟ 

نحف نعّرب دوف حرؽ الجسور مع التيارات العالمية، ونريد إحياء : أوالً 
. تراثنا العظيـ في نفس الوقت الذي نعبَّ فيو مف الموارد المعاصرة أّيًا كانت

نحف نؤمف بأنو ليس ىناؾ تنمية دوف تعريب، فمشكمة التنمية تقبع : ثانياً 
ىذه ىي بدييتنا األولى، ذلؾ أف المحور ىنا . أواًل وأخيرًا في التربية والتعميـ

وواضح أف البيت والمدرسة . قضية تكويف اإلنساف فكريًا وعمميًا ووجدانيا
والجامعة معامؿ جوىرية ُيْبَنى في رحابيا الشطر األىـ مف مستقبؿ األمة، وبعد 
. ذلؾ فقط تأتي التقنيات والماديات التي يتنطع بمحاسنيا كؿ متحذلؽ ىذه األياـ
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أف ال تنمية دوف تعريب، فالتنمية عممية : مف ىنا كانت البدييية الثانية
قاعدتو تشمؿ الجميور الواسع العريض، : معقدة متشابكة تشكؿ ىرمًا ىائالً 

بينما تخص ذروتو الصفوة ومجاالتيـ المغرقة في التخصص، فثمة مفارقات 
وتناقضات إذف ال بد مف إذابتيا وحميا لدى كؿ القطاعات والمستويات، إذا 

أردنا تحقيؽ تنمية خالقة، فكيؼ نعمـ وسائؿ التنمية وفمسفتيا ومنيجيتيا دوف 
تعريب شامؿ قمبًا وقالبًا، يربط بيف سفح اليـر وقمتو؟ وكيؼ يمكف أف نراكـ 

أعني ذلؾ التعريب المتكامؿ الذي ... تجارب فوؽ تجارب دوف تعريب حقيقي؟
مف المدرسة االبتدائية حتى الحـر : ال يقتنع إال متى شمؿ سائر المستويات

الجامعي المتخصص، وجميع القطاعات أيضًا مف أكاديمية وصناعية 
... وخالفيا

المسألة في النياية مسألة أولويات، وفي يقيننا أف األولية ينبغي أف تعطى 
شكالية األصالة والمعاصرة ما . لمتعريب الجاد، فعنو ينبثؽ كّؿ تطّور راسخ وا 

التعريب الذي ... ىي في خاتمة المطاؼ سوى معركة التعريب بكؿ جوانبيا 
يفيـ التيارات المعاصرة بعمؽ كي يستوعبيا في قالب مميز أصيؿ، والتعريب 

. الذي لف يفمح في ذلؾ إال متى ىضـ أبرز ما في التراث وأحياه

دعوني أستطرد قمياًل ألفسر ما أعنيو بيذا : مسألة الثقافة الثالثة: ثالثاً 
فتعبير الثقافييف قديـ ومعروؼ، إذ تشير الثقافة األولى إلى ... التعبير

وىذا تعبير شاع أكثر ما شاع في نياية . اإلنسانيات، والثانية إلى العموـ
تشارلز )الخمسينات وبداية الستينات، عندما نشر الفيزيائي والرواّي اإلنكميزي 

سنة ( الثقافات والثورة العممية)كتابو الذائع الصيت  (C.P.Snowبيرسي سنة 
ـ، فقد الحظ سنو آفة كبيرة في المجتمع المعاصر، أعنى الشرخ العميؽ 1959
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مف ىنا جاءت فكرة الثقافة الثالثة المكونة مف . بيف أصحاب ىاتيف الثقافتيف
في )، واألساسيات العممية (إف صح التعبير )نظاـ متكامؿ مف الحساسيات 

لى خمؽ (المقاـ األوؿ ، اليادفة إلى ردـ اليّوة التي تفصؿ أصحاب الثقافتيف، وا 
لى خمؽ اإلنساف  اإلنساف العصري الكؼء الذي يستطيع أف يواكب الثقافتيف، وا 

العصري الكؼء الذي يستطيع أف يواكب تيارات العصر ويستوعبيا إلى حد 
والمالحظ ىنا أف الوسائؿ التي يمكف استخداميا في إرساء مثؿ ىذه . معقوؿ

الثقافة الثالثة قد أضحت في غاية التطّور والتنّوع، فال تشمؿ الكممة المكتوبة 
وكؿ ىذه . (الفيديو وما إلى ذلؾ)والمنطوقة فحسب، بؿ تضـّ أيضًا الصورة 

الوسائؿ في يقيننا تمسي بال جدوى دوف تعريب، فال ثقافة ثالثة دوف تعريب، 
وال تعميـ لألفكار وال تغمغؿ ليا في جميع قطاعات مجتمعنا دوف تعريب 

! حقيقي

. ىذه ىي الفمسفة العامة التي حاولنا تطبيقيا وانتياجيا بقدر اإلمكاف

وأوّد أف أتطّرؽ بإيجاز إلى بعض الدروس والعبر التي انتيينا إلييا أثر 
وقد تفضؿ األستاذ إسحؽ الفرحاف، وذكر الكثير مف ىذه . تجربتنا األولى ىذه

:- العبر، وأريد ىنا أف أضيؼ ما يمي

مسألة عدـ التفّرغ وسوء التقدير مف جانب مؤسساتنا العممية الكبرى : أوالً 
 – فإف مؤسساتنا الكبرى المعنية بالترجمة والتأليؼ والثقافة تعاني عمومًا –

إلى درجة ال - عممية التعريب- مف سؤ تقدير لجسامة العممية- وبكؿ أسؼ
تصّدؽ، فيي ترفض أف تفّرغ تمؾ الفئة المتفانية التي تضطمع بعممية التعريب 

وال أستطيع أف . لمثؿ ىذا المشروع القومي الضخـ-  ولو جزئياً –والترجمة 
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أتصور في ىذه الحالة كيؼ يتمكف شخص مكمؼ بمثؿ ىذه األعباء، ميما 
بمغت كفاءتو مف التوفيؽ بيف بحوثو وأعمالو األخرى مف جية، والقياـ بأمور 

. التعريب والترجمة مف جية أخرى

 مثميا مثؿ أي قطاع اقتصادي –مسألة المطابع، فإف المطابع : ثانياً 
بحاجة إلى إجراء الكثير مف التغيرات والتطورات بيف اآلونة واألخرى، - آخر

كذلؾ يجب أف تعمد باستمرار إلى تثقيؼ . كي تواكب التقدـ وأغراض العصر
العامميف فييا وتدريبيـ عمى أكمؿ وجو إذ ال بد أف تنعكس ثقافتيـ وكفاءتيـ 

... عمى السمات اإلخراجية والتشكيمية لمكتاب 

ومف خالؿ تجربتي المريرة مع مطابعنا، انتييت إلى التيقف مف أنيا شبو 
. عاجزة عف إنجاز المشاريع الفخمة بالصورة التي نصبو إلى تحقيقيا

فقد كاف ما نود أف نصطمح عميو بدار لمنشر، أو بمجنة : ثـ مسائؿ النشر
لمنشر، مفقودًا بالمعنى الفني الدقيؽ، فالجيد كاف فرديًا بحتًا في أغمب األحياف، 
فالحؿ إذف يكمف في إنشاء دار لمنشر تدعميا الدولة، وقد تكوف محمقة بمجمعنا 

. الجميؿ، وتتوفر ليا كؿ اإلمكانات المادية والطاقات الفنية المؤىمة والمدربة

ثـ ىناؾ فكرة معيد الترجمة المنشود، التي كتب عنيا المجمع ممثاًل 
برئيسو الجميؿ، وحاؿ أف يجذب أنظار المؤسسات المختمفة ىنا وىناؾ إلى 

تأسيس مثؿ ىذا المعيد، الذي يمكف أف يقـو بكؿ ىذه األمور بصورة منظمة 
. وشيئًا فشيئًا عبر السنيف

وىناؾ أيضًا مسألة عيوف التراث العممي الحديث، ففي يقيني أف الوقت قد 
حاف لكي يبدأ المجمع وسواه مف مؤسساتنا بترجمة عيوف التراث العممي 
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جنبًا إلى جنب مع إحياء -  وليس فقط بعض كتب التدريس المتفاوتة–الحديث 
تراثنا، فالبداية ىنا لألسؼ، يجب أف تكوف مف المربع األوؿ، ألنو ليس في 

. المكتبة العربية، في الوقت الحاضر أي ترجمات لعيوف التراث العممي الحديث


