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أودُّ أف أبدأ الحديث باإلشارة إلى كتاٍب ميٍـّ في الترجمة كاف جورج ْشتاْينر، 
أي  (After Babel) بعنواف 1975الكاتب البريطاني المعروؼ، قد نشره في سنة 

فيو ىي أيضًا عنواُف إحدى " بابؿ"فكممة . وما ييمُّني منو اآلف عنواُنو". بعد بابؿ"
ة . ترجمةدراسات المتعمّْقة باؿأىْـّ الدوريات المخصَّصة لؿ والكممة تشير إلى القصَّ

التي ترد في الكتاب المقدَّس وتتعمَّؽ بتفرُّؽ األلسنة عقابًا لبني البشر لمحاولتيـ 
كما يقوؿ اإلصحاح الحادي " يبمغ رأُسو السماء"بناَء برِج بابَؿ، الذي قصدوا منو أف 

ة، فيما دخؿ مف اإلسرائيميات، إلى . عشر مف  سْفر التكويف وقد دخمْت ىذه القصَّ
:  عمى النحو اآلتيلسان العربالتراث العربي اإلسالمي، فوجدْت طريقيا إلى 

بيذا ]وُسمَّْيت بابُؿ : وقيؿ... اختمطت : وتبمبمت األلسف. تفريُؽ اآلراء: البمبمة"
؛ ألف اهلل تعالى حيف أراد أف يخالؼ بيف ألسنة بني آدـ بعث ريحًا فحشرىـ [االسـ

َقْتيـ تمؾ الريُح في البالد َـّ فرَّ مادَّة )" مف كؿّْ أفٍؽ في بابَؿ فبمبؿ اهلل بيا ألسنتيـ ث
ؿ إلى . ("َبَمؿَ " ة ىو أف التجانس المغويَّ األصميَّ تحوَّ والمدلوؿ المباشر ليذه القصَّ

. تنافر، وأف ىذا التنافر المغويَّ ىو الصيغة المبسَّطة لمتنافر الثقافيّ 

ة فال عالقة لو ببابَؿ أو بُبرجيا، بؿ يفترض  أما المقابُؿ القرآنيُّ ليذه القصَّ
ـْ ُشُعوبًا َوَقَبائَؿ  : "وجود االختالؼ أصاًل، وذلؾ في اآلية الكريمة التي تقوؿ َوَجَعْمناُك

ُـّ ليذه اآلية ىو أف التبايف الثقافيَّ موجود، . (13الُحُجرات )" ِلَتَعاَرُفوا والمدلوُؿ العا
ومع أف التعارؼ بمعناه الشائِع ىذه األياـ يدؿُّ . ولكفَّ اليدؼ الرّبانيَّ ىو التعارؼ

وتعارُؼ األمـ . عمى تعارؼ األفراد فإننا قد نوسُّْع المعنى لمدَّاللة عمى تعارؼ األمـ
ُـّ إال مف خالؿ تبادؿ المعارؼ، وىو اليدُؼ األسمى لمترجمة  .ال يت
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وقد ظيرت في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية حركتاف بارزتاف لمترجمة 
ليما تمؾ التي ترتبط باسـ الخميفة المأموف وبيت الحكمة،  وثانييما تمؾ التي ()أوَّ

 ومف (.)ترتبط باسـ محمد عمى الكبير ودار األلسف في القرف التاسع عشر
المالحظ عمى الحركتيف المذكورتيف أفَّ كالِّ منيما واكبْت ما يمكف وصُفو بالنيضة 

ولذا فإف العالـ العربي في الوقت الحاضر بحاجٍة إلى حركٍة . الفكرية والعممية
مماثمة في الترجمة إذا ما كاف لو أف ينيض مرَّة أخرى ليحتؿَّ مكانو الطبيعي في 

ومع أف الكتب المترجمة تشكّْؿ نسبة ال بأس بيا مما ُينَشر مف . العصر الحديث
كتٍب في ىذه األياـ فإف مف الصعب أف َنِصَؼ ىذا النشاَط بأنو يؤّدي إلى تراكـٍ 

معرفيٍّ يمكف أف يقود إلى نيضٍة عمميٍة وفكريٍة قادرٍة عمى إحداث أثٍر ممموٍس في 
الحياة العربية المعاصرة، وذلؾ ألسباٍب أرجو أف يتَّضح بعُضيا في بقيَّة ىذا 

. العرض الموجز

والعنواف الذي ُطِمب مّني أف أتحدَّث فيو ىذا اليوـ يشَمؿ موضوعيف 
إغناء العربية في التعبير عف مجاالت النموّْ "َدْوُر الترجمة في : كبيريف أّوُليما

                                                 
1  . Mona Baker, ed., Routledge Encyclopedia of Translation Studies (London: 

Routledge, 1998), p. 320, and Philip Hitti, History of the Arabs, 10
th

 ed. (London: 

Macmillan, 1970), pp. 309-316. 

عيد الترجمة لـ ينتظر مجيء "لكف ال بدَّ مف التذكير مع المرحـو الدكتور إحساف عّباس بأفَّ 
نما كاف قد بدأ قبؿ ذلؾ بكثير، في  المأموف، وال كاف وليد رغبتو الجارفة في الثقافة اليمينية، وا 

مالمح يونانية في األدب انظر كتابو ". (132 – 105بيف سنتي )فترٍة ما في الدولة األموية 
 .11، ص (1993المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، : بيروت) 2، ط العربي

الدار المصرية لمتأليؼ : القاىرة) فن الترجمة في األدب العربي: محمد عبد الغني حسف .2
 حافمة   سيرة عطرة وحياة:عبد اهلل النديم: ؛ نزيو حمزة86، ص (1966والترجمة، 

ص ) وكتاب حتي المذكور .، الفصؿ الثاني(2000 ،منشورات اتحاد الكّتاب العرب: دمشؽ)
724 .)
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واقُعيا وُسُبُؿ : "، وثانييما"والتطوُّر العمميّْ والثقافيّْ والدخوؿ في مجتمع المعرفة
."  النيوِض بيا

فقد تُفَيـ . وأودُّ أف أبدأ بالموضوع األوَّؿ، وىو أف الترجمة ُتغني المغة
ىذه الفكرة بطريقتيف مختمفتيف، األولى ىي أف الترجمة َتنُقؿ المعرفة مف المغة 

األجنبية إلى المغة القومية بحيث ُتصبح ىذه المعرفُة متاحًة لمقـو الذي يترجميا 
مثمما ىي متاحٌة لمقـو الذي ينتجيا، والثانية ىي أف لغة القـو الذي يترجـ 

فقد عرَّفْت . المعرفة تغَتني وتصبح قادرًة عمى التعبير عف ىذه المعرفة الجديدة
ترجمُة الطبّْ اليوناني إلى المغة العربية مثاًل العرَب بعمـ الطبّْ مف ناحية، 

سواء أكانوا )وأضافت لمعربية مصطمحاٍت طبّْيًة مكََّنت األطّباء الناطقيف بالعربية 
مف نشر ىذه المعرفة والتوسُّع فييا بالمغة  (عربًا أو ممَّف يكتبوف بالعربية

رتيا بعنػواف ػتقوؿ منى بيكر في الموسوعػة التي ح. العربية   Routledgeرَّ
Encyclopedia of Translation Studies إف ُحَنيف بَف إسحاؽ، الذي 

ترأَّس بيَت الحكمِة في عيد الخميفة المأموف، قد أغنى، ىو وبقيَُّة العامميف في 
بيت الحكمة، المغَة العربيػَة بعدٍد ضخـٍ جّدًا مف المصطمحات العممية بترجمتيػـ 

 (.325-324ص )" لمجزء األكبر مف العمـو الطبّْيَّة المعػروفة آنذاؾ 

 لكفَّ الفصَؿ بيف محتوى ما تنقمو الترجمُة مف ناحية وبيف المغة التي ُتستعَمؿ 
لنقمو مف ناحية أخرى فصٌؿ مصَطَنٌع ال يجوز المضيُّ فيو إاّل لغايات التبسيط 

والتوضيح، تمامًا مثمما قد نفصؿ بيف الشكؿ والمضموف عند الحديث عف األدب 
ومع أنني أعمؿ بالدرجة األولى في . والففّْ فصاًل مؤقَّتًا لغايات التبسيط والتوضيح

مجاؿ األدب، وُأعنى بالدرجة األولى في جانٍب مف عممي باألدب المقارف، وتيمُّني 
كتاباٌت مثُؿ تمؾ التي وضعيا المرحوـ إحساف عّباس عف المالمح اليونانية في 
األدب العربي فإنني أودُّ أف أستشيد، لمتمثيؿ عمى ما أقوؿ، بما حدث في مجاؿ 
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ح أفضؿ توضيٍح موضوَع االغتناء بنوَعْيوِ  فقد . المعرفيّْ والمغوي: الطّب ألنو يوضّْ
استوقفْتني منذ مدَّة طويمة مصطمحاٌت ترد عمى كؿّْ لساٍف مف دوف أف يخطر عمى 

في القمب، والشرياُف " اأُلَذْيفُ "و " الُبَطْيفُ "ومنيا . الباؿ أنيا أجنبيَّة األصؿ
ـُ " األورطيُّ " ما ، "االثناعشري"، ومنيا ذلؾ الجزُء مف األمعاء المسّمى "التاجيُّ "والصّْ

في " القْرنيَّة"و " السائؿ الزجاجي"ومصطمح " السوداوية"و " البمغـ"ومنيا مصطمح 
ولما كنُت مف المدمنيف عمى تقميب القواميس والرجوع إلى أصوؿ الكممات، . العيف

 التي تعود إلى جذٍر معناه (ventricle) ترجمٌة لكممة" الُبَطيف"فقد وجدُت أف 
، "األذف"التي تعود إلى جذٍر معناه (   (auricleترجمٌة لكممة" اأُلذيف"، وأف "البطف"

التي تعني ذلؾ الجزء مف األمعاء  ((duodenum ترجمٌة لكممة" االثنا عشري"وأف 
الدقيقة الذي يبمغ طولو اثني عشر إصبعًا، وأف الشّْْرياف التاجيَّ ُسمَّْي تاجّيًا ألف 

، أي تاج، وأف السوداوية ترجمٌة crown))  وىي صفة مف(coronary)أصمو 
التي تعني العصارة السوداء، التي كاف ، (melancholy)لكممة                

ُيعَتقد أف زيادة نسبتيا في الجسـ تسبّْب ىذا المرض، وأف السائؿ الموجود في العيف 
 ، أي ((vitrum، وىي صفة مف (vitreus)ألنو في األصؿ " زجاجّياً "يسّمى 

لكفَّ إيجاد . ومثؿ ذلؾ كثير. (cornea)تعريب لكممة " القْرنيَّة"زجاج، وأف 
 لممصطمحات األجنبية في المغة المستيدفة ، أصمية أو موضوعة،مقابالت دقيقة

وفي تمؾ الحالة تمجأ المغة المستيدفة إلى استيراد الكممة . غيُر ممكٍف أحياناً 
األجنبية كما ىي أحيانًا، أو تحوّْرىا تحويرًا تتفاوت درجاُتو ألسباب صوتية في 

فبسََّطت " أورطي" وجعمتيا (aortic)فقد حوَّرت العربية كممة . كثير مف األحياف
لت التاء األصمية إلى طاء جريًا عمى عادة المغة  المفظ في بداية الكممة ثـ حوَّ

، وال سيَّما صوتي (أو األصوات إف شئنا الدقَّة)العربية في تفخيـ بعض األحرؼ 
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من )" بيطار"، وكما في "أبوقراط"و " سقراط"التاء والكاؼ كما في 

veterinary).() 

 كاد يطمس (phlegm)غير أف التحوير الذي أجرتو العربية عمى كممة 
لت إلى   تحت ىذه الكممة لسان العربوعند العودة إلى ". بمغـ"األصؿ تمامًا فتحوَّ

ومما يمفت ". ِخْمٌط مف أخالط الجسد، وىو أحُد الطبائع األربع ":نجد التعريؼ اآلتي
النظر أف تعريب ىذه الكممة لـ يكف ضرورّيًا ألف في العربية كممًة أصيمًة تعني 

 عند ((pituitary، التي احتفظت بيا العربية ترجمًة لكممة "النُّخامة"، وىي "البمغـ"
نجُد أنو يمخّْص " البمغـ"وعند التدقيؽ في تعريؼ . الحديث عف الُغدَّة النُّخامية

تمخيصًا بميغًا جانبًا مف تاريخ الطبّْ اليوناني كما دخؿ في الثقافة العربية واستقرَّت 
فالِخمُط في ىذا . في معجـ المغة العربية- أو بعُضيا عمى األقؿ - مصطمحاتو 

 -choleأو ) -kholeلكممة يونانية ىي  (إف لـ تكف تعريباً ) السياؽ ترجمٌة مبتكرةٌ 
، وىي تشير إلى نظرية العصارات األربع التي (melancholyكما نجد في كممة 

                                                 
أف تعريبيا لـ يكف ضرورّيًا ألف في العربية كممتيف يمكف أف " أورطي"ما يمفت النظر في كممة  .3

لكف المترجميف كثيرًا ما ". األبير"و " الوتيف"تحؿَّ أيّّ منيما محّؿ ىذه الكممة األجنبية، ىما 
ب فميقوؿ . يستسيموف التعريب بداًل مف التنقيب في بطوف المغة أو سؤاؿ أىؿ الصنعة كما يقولوف

إف المترجميف في العصر العباسي كانوا يأتوف بمفظ الكممة اليونانية بأحرؼ عربية كمَّما وجدوا : حّتي
أف العربية ليس فييا مقابؿ لممصطمح الذي صادفوه في النصوص اليونانية، ومثَّؿ عمى ذلؾ بكممات 

الذىب )مثؿ أرثمطيقي وجومطرية وجغرافية والموسيقى واألسُطرالب واألثير واإلكسير واإلبريز 
 لعبداهلل مفتاح العموم، حيث يحيمنا إلى كتاب 1، الحاشية رقـ 311ص )والمغنطيس، إلخ  (الخالص

وانظر عف تعريب األعالـ . (رسائل إخوان الصفا البف النديـ، وكتاب  الفهرستالخوارزمي وكتاب
 وما بعدىا، والفصؿ المخصَّص 211 لمحمد عبد الغني حسف، ص فن الترجمةاألجنبية كتاب 

المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،   : بيروت) دراسات في الترجمة ونقدهالترجمة األسماء في كتابي 
2009.) 
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ف منيا، وأف وجوَدىا بِنَسٍب  (ومف بعده جالينوس)كاف أبوقراط يعتقد  أف الجسد يتكوَّ
ة، وأف اختالؿ ىذه النسب يؤّدي إلى المرض وىذه . صحيحٍة يؤّدي إلى حالة الصحَّ

وىي التي يصفيا . األخالط ىي الدـ والبمغـ والعصارة السوداء والعصارة الصفراء
تحت " الِخمط" كممة المسانوقد شرح .  بأنيا الطبائع األربعلسان العربتعريؼ 
اسـُ كؿّْ نوٍع مف األخالط كأخالط : "كما نتوقَّع عمى النحو اآلتي" َخَمطَ "الجذر 

وىنا نحصؿ عمى ". أمزجُتو األربعة: وأخالُط اإلنساف: "، ثـ أضاؼ"الدواء ونحِوه
يعود إلى فكرة امتزاج " مزاج"شيء طريؼ ىو أف المعنى الحديث لمعنى كممة 

األخالط األربعة بنسٍب تؤّدي إلى ظيور ىذا المزاج أو ذاؾ مف األمزجة 
بالمغة اإلنجميزية، " مزاج" أف الكممة المقابمة لكممة مف المالحظ أيضاً  و().األربعة

، فقدت صمتيا المباشرة بالمزج وظمَّت أقرب إلى فكرة temper))وىي           
غير أف المراجع .  في تعريفو السابؽ لمخْمطالمسانالتي أشار ليا " الطبع"

.  بامتزاج األخالط(temper)اإلنجميزية التي تتقّصى أصوؿ المفردات تربط 
ويمكف مالحظة ىذه الصمة في الواقع في احتفاظ الكممة اإلنجميزية بصمتيا بالحرارة 

temperature)) التي ىي صفة مف صفات أحد األخالط، وىو الدـ الذي يتَّصؼ 
 ().بالحرارة والرطوبة بمغة الطبّْ القديـ

                                                 
َتْيِف والَبْمَغـِ : مزاج الجسـ" .4  (.التهذيبَمَزَج، عف : المسان)" ما ُأسَّْس عميو البدف مف الدَّـ والِمرَّ

5 .  temperature   

1533, "fact of being tempered," also "character or nature of a substance," 

from L. temperatura "a tempering, moderation," from temperatus, pp. of 

temperare "to moderate" (see temper). Sense of "degree of heat or cold" 

first recorded 1670 (Boyle), from L. temperatura, used in this sense by 

Galileo. Meaning "fever, high temperature" is attested from 1898.  

http://dictionary.reference.com/browse/temperature 

 

http://dictionary.reference.com/browse/temper
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ىذا إذف مثاٌؿ عمى ما وصؿ الثقافة العربية مف الطبّْ اليوناني عف طريؽ 
لكف الثقافة التي استوعبت المعرفة الطبّْيَّة . الترجمة مف أبوقراط ثـ مف جالينوس

ىذه لـ تكتِؼ بما حصمت عميو مف الثقافة األجنبية عبر الترجمة؛ فأخذت تبني 
عمييا وتضيؼ ليا بمغتيا ىي بعد أف استقرَّت فييا مصطمحات العمـ، سواٌء عف 

ولذلؾ فإف ابف سينا توسَّع في نظرية الطبائع . طريؽ ترجمة المفاىيـ أو تعريِبيا
 القانون في الطبّ األربع التي تتحكَّـ فييا األخالط األربعة، وأضاؼ ليا في كتاب 

، جوانب تتعمَّؽ بالعواطؼ والممكات العقمية واالتجاىات األخالقية والوعي واألحالـ
 نشأة عمم األحياء التجريبي في كتابو عف (Lutz)كما يخبرنا بيتر لوْتس 

ىي ذاُتيا كممٌة يونانيُة " القانوف" ويجدر بنا أف نالحظ ىنا أف كممة  ()(.2002)
قاؿ ابف . طريُقو ومقياُسو: وقانوف كؿّْ شيء": "َقَنفَ " عند مادَّة  المسانيقوؿ. األصؿ
األصوُؿ، الواحُد : والقوانيفُ : "، ثـ أضاؼ في موضع آخر"وأراىا دخيمة: سيده

لكف الكممة غدت جزءًا ال يتجزَّأ مف الثقافة العربية سواء عند ". قانوٌف، وليس بعربي
ومف الطريؼ . أو في مجاؿ الحقوؽ (نيوتف" قوانيف"كما في )استخداميا في العْمـ 

أف معظـ الكمّْيات التي تدرّْس القانوف في العالـ العربي ُتدعى كمّّْيات الحقوؽ، 
. وليس كمّّْيات القانوف، وأف القوانيف التي تسّنيا الدوؿ ال ُتدعى حقوقًا، بؿ قوانيف

ـُ الشرعية . أما إذا كاف المجاُؿ القانونيُّ دينّيًا فإف المصطمح ىو الشريعُة أو األحكا
تعني " القانوف"لكفَّ عنواف كتاب ابف سينا يثير مسألًة دقيقًة ىي ما إذا كانت كممُة 

أنا أرى أف ابف سينا لـ . يةزنگمي باإل((lawما يقصدونو ىذه األياـ بكممة 
ـُ الطّب حتى (canon)يستخدميا بيذا المعنى بؿ بمعنى   ، أي ما استقرَّ عميو عم

 قريٌب مما نعنيو canonفمعنى . (law ىو canonمع أف أحد معاني )أيامو 
. البخاري  يضُـّ األحاديث التي يعتمدىا أىُؿ السُّنَّة" صحيح"عندما نقوؿ مثاًل إف 

                                                 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Humorism#cite_note-Lutz-5#cite_note-Lutz-5:انظر .6

http://en.wikipedia.org/wiki/Humorism#cite_note-Lutz-5#cite_note-Lutz-5
http://en.wikipedia.org/wiki/Humorism#cite_note-Lutz-5#cite_note-Lutz-5
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األقواؿ "أو " الجامع في الطبّ "في العنواف تعني شيئًا مثؿ " القانوف"ولذا فإف كممة 
غير أف ىذا المعنى لـ يشع في الثقافة العربية وانحصرت ". المعتمدة في الطبّ 

. يةزنگمي اإل((lawبالمعاني التي تشير ليا كممة " قانوف"كممة 

، يدور في  يمكف القوُؿ إذف إفَّ ابف سينا ظّؿَ، في ىذا الجانب مف عمـ الطبّْ
أما أبو بكػر الرازي    . إطار النظرية اليونانية رغـ اإلضافة التي أضافيا ليا

الشكوك ، فقد كاف أوَّؿ مف رفض نظرية األخالط، وذلؾ في كتابو (865-925)
وعندما نصؿ .  وأخضع الطبَّ لمتجريب، وليس لمنظر الفمسفي()عمى جالينوس،

إلى ابِف ُزىٍر وابِف النفيس فإننا نكوف قد ابتعدنا كثيرًا عف أبوقراط وجالينوس 
ووصْمنا إلى بدايات الطبّْ بمعناه الحديث، بما يتضمَّنو مف تشريح وتجريب 

: وىذا يعني أف الترجمة تؤّدي في النياية إلى توطيف شيئيف متكامميف ىما. وجراحة
. المعرفُة ولغُة المعرفة بحيث يمكف التفكيُر بمغة المعرفة لمتوسُّع في المعرفة

 . والتوسُّع في المعرفة يوسّْع المغة مف داخميا

وقد يكوف مف المفيد ىنا أف أشير إلى أف حركة الترجمة التي ازدىرت في 
القرف التاسع الميالدي بعد إنشاء بيت الحكمة، احتاجت في الطبّْ إلى ما يقارب 

ـُ الطبّْ يؤتي ُأُكَمو مف داخؿ الثقافة العربية عمى أيدي ابف سينا  القرف حتى أخذ عم
إذ تكوف االستجابُة األولى لعموـ . ومف جاء بعَده مف األطّباء الذيف وردت أسماؤىـ

ليف أقرَب إلى اإلعجاب واالنبيار المَذْيف ال تحدُّىما حدود ولكفَّ ىذه االستجابَة . األوَّ
ؿ إلى األُْلفِة، فالنظِر المدقِّْؽ، فالنقِد، فالسعِي إلى التحسيف  ال تمبث أف تتحوَّ

 ألبي حامٍد الغزاليّْ تهافت الفالسفةولعؿَّ في القطعة اآلتية مف كتاب . واإلضافة
: ما يمخُّْص ىذه التحوُّالت

                                                 
. (الويكيبيديا)انظر المقالة الخاصة بو في  .7
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نما مصدُر ُكْفرىـ سماُعيـ أساميَّ ىائمًة كسقراَط وُبقراَط وأفالُطَف وأرسطو طاليَس  وا 
 ِِ طناُب طوائَؼ مف متَّبعييـ، وضالُليـ في وصؼ عقوليـ وحسِف وأمثاِلِيـ، وا 
أصوِليـ ودقِة عموميـ اليندسية والمنطقية والطبيعية واإلليية، واستبداُدىـ لفرط 

الذكاء والفطنة باستخراج تمؾ األمور الخفية، وحكايُتيـ عنيـ أنيـ مع رزانة عقميـ 
وغزارة فضميـ منكروف لمشرائع والنحؿ وجاحدوف لتفاصيؿ األدياف والممؿ، 

 ().ومعتقدوف أنيا نواميُس مؤلفٌة وحيٌؿ مزخرفة

وىذا يعني أف الغزاليَّ تجاوز مرحمة االنبيار باألسماء الكبيرة، فأخذ يفنّْد 
وىذا النوع مف . أقواليا ويبيّْف ما رأى أنو تيافٌت في منطقيا وضعٌؼ في ُحَجِجيا

. النقد ىو بدايُة التفكير المستقؿّْ األصيؿ

ويمكف أف نقوؿ الشيَء نفَسو عف عدٍد آخَر مف العموـ التي دخمت العربية عف 
إذ كاف ال بدَّ مف مضّي فترٍة عمى ترجمة األعماؿ الرياضية . طريؽ الترجمة

ألرخميدس وأبولونيوس البرجاوي قبؿ أف يتمكَّف الرياضيوف المسمموف مف تطوير 
. وقؿ مثؿ ذلؾ عف عمـو الفمؾ والجغرافيا والفيزياء. عمـ المثمَّثات وعمـ الجبر

ذا ما انتقْمنا إلى العصر الحديث وجْدنا أف العالـ العربي لـ َيُعْد منتجًا  وا 
وىو يستورُدىا اآلف بشكميف يأتي . لممعرفة بمعناىا الواسع، بؿ أصبح مستوردًا ليا

، ويأتي اآلخر مترَجمًا إلى المغة (أي مف غير ترجمة)أحُدىما بمغتو األصمية 
ونالحظ ىنا اختالفًا بيّْنًا بيف استيراد المعرفة في الماضي واستيرادىا في . العربية

إذ لـ يكف يخطر عمى باؿ أحٍد أف التدريس يمكف أف يجري . الوقت الحاضر
باليونانية أو السنسكريتية أو السريانية بداًل مف العربية في المدارس العربية القديمة 

                                                 
8 . Al-Ghazali, The Incoherence of the Philosophers: تيافت الفالسفة : A 

Parallel English-Arabic Text, translated, introduced, and annotated by 

Michael E. Marmura (Provo, Utah: Brigham Young University Press, 

2000), p. 2. 
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ولكفَّ المغَة . (والمدارس في ىذا السياؽ معاِدلٌة لمكمّّْيات الجامعية في زماننا)
العربيَة، التي كانت لغَة التدريِس الطبيعيَة آنذاؾ، لـ تمنْع مف استيراد المصطمحات 

فقد دخمْت أعداٌد كبيرٌة مف المصطمحات العممية إلى . حيُثما كانت لمُّغِة بيا حاجةٌ 
ؿ معظَميا مت المعاجـُ المعَتَمدُة بعَضيا ولـ تسجّْ  ألف القواميس ؛المغة العربية سجَّ
أما في الوقت . غيَر المتخصّْصة ال يمكنيا أف تحيط بالمصطمحات العممية كمّْيا

الحاضر فإف ما يثير التساؤؿ ىو ذلؾ اإلصرار عمى التدريس بالمغة األجنبية، وىو 
ما تكاد تنفرد بو الثقافُة العربيُة بال مسوٍّْغ حقيقيٍّ ألف االدّْعاء بقصور المغة العربية 

دوف بقية لغات العالـ ينافي المنطؽ، ويعمؿ ضّد توطيف العمـ عمى غرار ما 
حصؿ في الماضي بحيث يمكف لمعمـ إذا توطَّف أف يتطوَّر مف الداخؿ كما حصؿ 

.   لمعموـ التي ذكرناىا سابقاً 
أما الشكؿ اآلخر الذي تصُمنا فيو المعرفُة الحديثة فيو أنيا تصُمنا مترَجَمًة إلى 

وال . ونحف عندما نستورد المعرفة فإننا نستورُد معيا مصطمحاِتيا. المغة العربية
ضيَر في ذلؾ، بؿ إف لمُّغِة في الترجمة مصمحًة ألفَّ المترجميف المؤىَّميف لمقياـ 

إما عف طريؽ إدخاؿ : بيذه الميمَّة الجميمة يعمموف عمى إغنائيا بطريقتيف
المصطمِح األجنبيّْ نفِسو مع قْدٍر قميٍؿ أو كثيٍر مف التحوير بحيث يصبح 

 ().calqueالمصطمُح األجنبيُّ عربّيًا مع مرور الزمف، أو عف طريؽ ما ُيْدعى بالػ 
وسأتناوؿ اآلف ىاتيف الطريقتيف تحت عنوانيف أدعو األوَّؿ منيما تدجيَف المصطمِح 

. األجنبيّْ وأدعو الثاني توطيَنو
 تدجيُن المصطمِح األجنبي (1)

                                                 
9 . loan translation    

n.  A form of borrowing from one language to another whereby the semantic 

components of a given term are literally translated into their equivalents in the 

borrowing language. English superman, for example, is a loan translation from 

German Übermensch. Also called calque. 
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، أكثر ما نستورده، عندما نستورد األشياء الجديدة  نستورد المصطمَح األجنبيَّ
. عمينا، سواٌء أكانت ىذه األشياُء وليدة الصناعة والتجارة، أو وليدَة االكتشافات العممية

فنحف عندما نستورد اآلالِت والبضائَع نستورد معيا أسماءىا في البداية مثمما فعمنا مع 
الراديو والتمفزيوف والتمفوف والبسكميت والكاميرا والموبايؿ والرادار والميزر والكمبيوتر )

والبيتزا والشوكوالتة واليامبرغر والكتشب والبالطو والسيراميؾ والساونا والباص 
ومف . ومئات المستوردات األخرى (والتمسكوب والمايكروسكوب والَجكيت والبنطموف

الطبيعي أف يحسَّ أىؿ المغة بغرابة ىذه الكممات؛ الختالؼ أصواتيا أحيانًا عف 
األصوات التي يألفيا أىؿ المغة في لغتيـ وعف البنية الطبيعية لمكممات التي تجري 

ولذلؾ فإف أىؿ المغة يحاولوف إحالَؿ بدائَؿ ليذه المستوردات، ينجُح . عمى ألسنتيـ
فقد ابتكر الغيوروف عمى صفاء المغة . بعُضيا ويفشُؿ بعُضيا اآلخُر ألسباٍب متباينة

العربية مثاًل مصطمح المذياع لمراديو، والياتؼ لمتمفوف، والحافمة لمباص، والدرَّاجة 
أما الرائي لمتمفزيوف، والمقراب لمتمسكوب، والالقط . لمبسكميت، فنالت قْدرًا مف الشيوع

وقد يمرُّ وقٌت يطوؿ أو . لمدّّْش، فمـ تشع، ويبدو أف حظَّيا مف الشيوع شبُو معدـو
يقصر تتنافس فيو الكممة األجنبية مع الكممة العربية قبؿ استقرار إحداىما واختفاء 
األخرى، كما يحصؿ اآلف مع الكمبيوتر والحاسوب، والمحموِؿ والموباْيؿ، والبنِؾ 

.  والمصِرؼ، والقرِص المدمِج والدّْْسؾ، واإليميؿ والرسالة اإللكترونية
إلى أف ثمَّة مصطمحاٍت  ("الرسالة اإللكترونية"أقصد )وتنبّْينا ىذه العبارة األخيرة 

ال يمكُف استبداُؿ غيِرىا بيا ألنيا جزٌء مف  ("اإللكترونية"تمثّْميا في ىذه العبارة كممة )
لغة العمـ العالمية، ودخوُليا في المغة إغناٌء ليا بغّض النظر عف األصوات الدخيمة 

فميس ثمَّة مف بدائؿ ألسماء العناصر الكيميائية كاألوكسجيف . والتراكيب األعجمية
والييدروجيف والييميـو والمنغنيز والبوتاسيـو والصوديـو والراديـو والكربوف، وال ألسماء 

األدوية كاألسبريف والبنسميف أو المستحضرات االستيالكية كالكموروكس والشامبو 
وسات، أو رلڤيوالشوكوالتة، وال ألسماء األحياء الدقيقة التي اكتشفت حديثًا كالبكتيريا وا
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ألسماء الحيوانات والنباتات التي ال وجود ليا في بيئتنا كالكنغر واألرمادلو 
. نزيلشمپانزي والپاوالواشنطونيا واألضاليا وا

ولو نظرنا إلى ىذه المجموعة المتنوّْعة مف المصطمحات، فإننا سنجد أنيا في 
أغمبيا أسماُء جامدٌة يصعب التعامؿ معيا إال بالشكؿ الذي اسُتعيرت بو، مع 

ولكف ُتشَتؽُّ مف بعضيا في األصؿ أفعاٌؿ أو صفاٌت . تحويراٍت صوتيٍة بسيطة
فمو أخذنا كممتي . تحتاج ىي األخرى إلى ابتكار مقابالت ليا في العربية

oxygen)  و  (carbon   مثاًل فإننا سنجد سمسمة مف المشتّقات، منيا مف الكممة
 ,Oxygenate, oxygenation, oxygenic, oxygenous):األولى

oxygenicity, oxide, oxidize, etc. ) ومنيا مف الكممة الثانية :Carbonic), 

carbonous, carbonize, carbonate, carbonator, carbonation, etc.) 
وقد الحظُت في دراسة مستقمَّة أف اشتقاؽ األفعاؿ مف ىذه الكممات األجنبية عند 

ة، ولكنيا صعوبٌة مصدرىا الفكرة التي ليس ليا أساٌس  تعريبيا يشكّْؿ صعوبة خاصَّ
، والتي تقوؿ إف الكممة األجنبية الواحدة يجب أف تُترجـ بكممة عربية واحدة . عمميّّ
إف اشتقاؽ األفعاؿ اشتقاقًا طبيعيًا مف كممات أجنبية غيُر ممكف إال عند إعادتيا 

يمكف أف ُتْعِطَينا مف الناحية النظرية " أوكسجيف"فكممة . إلى جذور رباعية نظرية
لكف الصيغة الثالثة ". َكْسَجفَ "، و "َأْكَسفَ "، و "َأْكَسجَ : "األفعاؿ الرباعية اآلتية

فُتسِقط صوتًا يحّس المترجـ " َأْكَسفَ "أما صيغة . استُبِعدت فيما يبدو لصعوبة المفظ
ٍف أساسيٍّ في كممة  أنو أساسيّّ في الكممة ألنو في األصؿ جزٌء مف مكوّْ

بيدؼ االحتفاظ " َأَكْسَجفَ "ولو اجتيد المترجـ فاشَتؽَّ كممًة مثَؿ ". أوكسجيف"
بالسواكف الخمسة في الكممة األصمية لخالؼ بذلؾ قواعد االشتقاؽ العربية، كما 

مف " َفَمْسَطفَ "أو " ديمقراطية" مف democratizeمقابؿ " َدَمْقَرطَ "يفعؿ مف يشتؽُّ 
 .(قياسًا خاطئًا عمى المْبَننة واألْرَدنة والسَّعَودة واألْسَرَلة)فمسطيف 
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غير أف صعوبة االشتقاؽ تتضاعؼ عندما ُتضاؼ إلى الكممات األساسية 
لواصُؽ معيَّنٌة تكثر في المغات اليندية األوروبية، وال سيَّما الالتينية واليونانية، وفي 

وىنا أجد أف المحاوالت التي جرت لتقميد المغات األجنبية . ية َعْبَرىمازنگميالمغة اإل
عف طريؽ فرض صيغ مماثمة لما نجده فييا عمى المغة العربية فشمت، في ما 

واسمحوا لي أف أقتبس لمتمثيؿ عمى ما أقوؿ، . كانت تيدؼ إليو، فشاًل ذريعاً 
وأنا ال أنكر .  الذي وضعو منير بعمبكيالموردمجموعًة مف األمثمة مف قاموس 
ولكنني آخذ عميو َوَلَعُو بالمغامرات المغوية التي تمكُّف البعمبكي مف المغة العربية، 

فقد قاده الوىـُ القائُؿ إف . تُفضي بو إلى تجاىؿ المقتضيات الطبيعية في المغة
الكممة األجنبية الواحدة يجب أف تُترَجـ بكممة عربية واحدة إلى مزِج عنصريف مف 
لى  كممتيف مختمفتيف لمحصوؿ عمى كممة واحدة مقابؿ الكممة األجنبية الواحدة، وا 
ابتكاِر طائفٍة مف كمماٍت مركَّبٍة مف جزأيف شّفافيف مف حيث المعنى ولكنيما غير 

: ومف أمثمة ذلؾ ىذه المركَّبات. مقبوليف مف حيث المبنى
 سيريذاتي الكيميحيوي شماألمريكي قحفيعجزي

مركزينقابي منعيحممي أعماقيبحري الوحديطبيعي 

مّديجزري مجيريفوقي مصميمبني عظميزندي 

إف المغة العربية، خالفًا ِلُمغات أخرى كاأللمانية، ال تقبؿ جمع العناصر المغوية 
عمى ىذه الشاكمة، وال مندوحة مف َوْصـِ ىذه الكممات بالُعجمة أو بأنيا 

(barbarisms)إذ ليس ىنالؾ مف تفسير إلصرار مترجـ متمرّْس ().يةزنگمي باإل 
( cooperative)مقابؿ كممة " مركز ينقابي"مثؿ منير البعمبكي عمى وضع كممة مثؿ 

                                                 
 The American Heritage))ىذا ىو التعريؼ الذي يعطيو قاموس التراث األمريكي . 10

:Dictionary لكممة barbarism 
The use of words, forms, or expressions considered incorrect or 

unacceptable. A specific word, form, or expression so used. 
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إال ىذا الولُع بالمغامرة المغوية، بينما يعرؼ الجميع أف الكممة الصحيحة التي يقبميا 
 ".تعاوني"، والصفة منيا "تعاونية"جميع مستخدمي المغة ىي 

لكف ىذه المغامرات المغوية تيوف عند مقارنتيا بقائمة أخرى مف القاموس نفسو 
َفَقَدْت عناصُرىا ما في ىذه القائمة مف شفافية بحيث صار لزامًا عمينا أف نعود لمكممة 

:  الموردوالقائمة اآلتية عيّْنة مما نجده في . األجنبية حتى نفيـ العربية
 ُيَدْيِمزُ  ُيَدسّْؾُ  ُيَكْمِترُ  ُيَدْيِمزُ  ُيَزْصِبغُ 

ُيَزْقِمُؿ ُيَزْجِمُد ُيَزْىِرُج ُيَؤْرِمُت ُيَؤزُّْت 
ـُ  ُيَزْحِرجُ ُيَزْقِطُب ُيَزْأِكُج ُيَنْزِكُت  ُيَزْحِش
ُيَنْزِكُس ُيَزْمِوُه ُيَزْرِطُب ُيَنْزِقُر ُيَحْرِصـُ 
إلخ ُيَنْزِوُر ُيَنْزِىُر ُيَنْزِلُح ُيَنْزِكُر 

 لقد بمغ التساىؿ في االشتقاؽ ىنا مداه، وأخذ واضُع القاموس عمى عاتقو 
َفْرَض خصائِص لغٍة مف المغات عمى لغٍة أخرى ال يجمعيا بيا جامع، وما ذلؾ إال 

ألنو ُأعجب بما في المغة األخرى مف قدرٍة عمى استعماؿ المواصؽ بحيث تأتي 
والمغات يتأثَّر بعُضيا ببعضيا اآلخر، ولكنيا ال ُتخَمؽ عشوائّيًا . بمعانَي جديدة

غير أف مغامرات منير . بابتكار وحداٍت ال وجود ليا فييا ميما يكف المبتكر عبقرّياً 
فقد وجدُت عددًا . البعمبكي المغوية تشير إلى ما يمكف أف تحدَثو الترجمة في المغة

مف المترجميف يقبؿ بعض مقترحاتو رغـ ما سقُتو أنا أو قد يسوقو غيري مف 
. اعتراضات عمييا

 توطين المصطمح األجنبي (2)

أقصد بتوطيف المصطمح األجنبيّْ ترجمَة الكممات والعبارات األجنبية ترجمًة 
ُتمِبُسيا ثوبًا وطنّيًا، بحيث تصبح مع مرور الزمف مقبولة، ولو أنيا تبدأ مجتمبًة 

والمغة العربية الحديثة مميئٌة بأمثاؿ ىذه العبارات التي تتأقمـ مع الزمف . غريَبَة الوْقع
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السيولة النقدية، وحقوؽ اإلنساف، وفارة : ومف ذلؾ. بحيث ُينسى أصميا األجنبي
الحاسوب، وتكنولوجيا المعمومات، والدوائر المطَّمعة، والعممة الصعبة، واألقمار 

الصناعية، وغسيؿ األمواؿ، والعمالة الوافدة، وعمالة األطفاؿ، والطابور الخامس، 
والسمطة الرابعة، واألنظمة الشمولية، وكمُّيا أتتنا عف طريؽ الترجمة، ولـ نعد نفكّْر 

وأنا أعتبر ىذا النوع . بأنيا ذاُت أصوٍؿ أجنبية إاّل إذا نبََّينا إلى ذلؾ أحُد المطَّمعيف
 الميَـّ إاّل إذا َفَرَضت عمينا الترجمُة الضعيفُة مصطمحاٍت –مف االستيراد مفيدًا 

ـَ قد تشوّْه جانبًا مف الثقافة المحمّْيَّة وتعمؿ عمى نشر ىيمنة الثقافة التي  ومفاىي
. وألضرب عمى ذلؾ مثاًل أو اثنيف. تفرض تداوؿ ىذه العبارات وأمثاليا

األصولية "و " حوار األدياف"شاعت في السنوات األخيرة مصطمحاٌت مثُؿ 
، وغير ذلؾ مف "المتطرّْفيف"و " اإلسالمييف"وشاع الحديث عف " اإلسالمية

وأنا ال أدري كيؼ يتحاور ديٌف مع ديٍف آخر، . المصطمحات ذات اليوى السياسي
أنا أفيـ أف يجمس شيوٌخ وقساوسٌة . أو كيؼ تتحاور حضارٌة مع حضارٍة أخرى

موا إلى شيٍء  وحاخاماٌت معًا لمحديث في أمور دينية مع أنني ال أتوقَّع أف يتوصَّ
وأغمُب . ذي باؿ في األمور األساسية التي تجعؿ منيـ شيوخًا وقساوسة وحاخامات
ؿ إلى أيّْ تفاىـٍ حوؿ أموٍر دينية وأرى . ظّني أف حوارًا كيذا ال ُيقَصد منو التوصُّ

أف أكثر ما يمكف أف ينتَجو صورٌة فوتوغرافية تجمع الشيخ والقسَّ والحاخاـ لكي 
ٌؿ لمتحدُّث باسـ . ُتستخَدـ ألغراض سياسية فميس ىنالؾ شيٌخ في اإلسالـ مخوَّ

لكْف إذا . ولذلؾ فإف حديثو مع ممثمي األدياف األخرى ال ُيمِزـُ أحدًا سواه. اإلسالـ
قبمنا فكرة الحوار عمى أنيا جّذابة بحدّْ ذاتيا رغـ أف الحوار في ىذه الحالة سيكوف 

" اإلسالمييف"بكممة  (Islamists)حوارًا لمطرشاف، فكيؼ نقبؿ ترجمة مصطمح 
ونجعؿ معنى ىذه الكممة سمبّيًا يدؿُّ عمى أف ىذه المجموعة مف المسمميف فئٌة 

ضالَّة تريد تدمير العالـ مف غير ىدٍؼ محدَّد؟ ولماذا نقبؿ صفة التطرُّؼ عندما 
" ناشط"ُتطَمؽ عمى كؿّْ مف يقؼ في وجو الغرب أو الصياينة؟ ألـ تصبح كممُة 
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ذاَت مدلوٍؿ سمبيٍّ ىي األخرى ُتطَمؽ عمى  (militantالتي تستعمؿ ترجمة لكممة )
كؿّْ مف يقاوـ االحتالؿ؟  

فعندما يترجـ الغربيُّ كممة . إف الترجمة ليست عمميًة بريئًة تخمو مف اليوى دائماً 
 الموجودة في Muslim) أو  (Moslem وليس بكممة (Islamist)بكممة " مسمـ"

وعندما يصرُّ عمى االحتفاظ بكممة . قاموسو المغوي فإنو يقصد اإليحاء بشيء محدَّد
hijab)) العربية وال يستعمؿ كممة veilية فميس ذلؾ ألف كممة زنگمي اإلhijab ،ُّأدؽ 

وقؿ .  المحايدة(veil)بؿ ألنو يريد نقَؿ ظالٍؿ معيَّنٍة مف المعاني تخمو منيا كممة 
 بينما ال يحتفظ (God) وليس بكممةAllahبكممة " اهلل"مثؿ ذلؾ عف ترجمة كممة 

، وذلؾ ألف "اهلل"في المقابؿ، بؿ يترجميا دوف تردُّد بكممة " دگ"المترجـ العربي بمفظ 
المترجـ العربيَّ ال يريد اإليحاء باالختالؼ، بينما يريد المترجـ الغربي اإليحاء بأف 

 التي ((fundamentalistsومف ذلؾ أيضًا ترجمة كممة . خاصّّ بالمسمميف" اهلل"
 التي ((moderatesيطمقيا الغربيوف عمى نوٍع مف المسمميف في مقابؿ    الػ 

" المعتدليف"و " األصولييف"فقد أشاع المترجموف مصطمَحي . يطمقونيا عمى نوٍع آخر
ترجمًة ليما عمى التوالي، ففرضوا بذلؾ التوصيؼ الغربي لياتيف الفئتيف مف 

ومف ذلؾ أخيرًا تعاُمُؿ الغربييف . المسمميف، بينما قد يكوف لممسمميف رأٌي آخُر فييما
 كما يجب أف يفعموا، بؿ ((crusadeفيـ ال يترجمونيا بكممة". جياد"مع كممة 

و اإلسالمي الذي يشكّْؿ خطرًا عمى  يحتفظوف بمفظيا العربي لإليحاء بنوٍع مف التوجُّ
الحضارة الغربية، بينما نراىـ يسارعوف لتوضيح وصؼ الرئيس جورج ُبّش لحربو عمى 

الحرب " بقوليـ إنو لـ يقصد الكممة بمعنى (crusade)العراؽ وأفغانستاف بأنيا 
القديـ بؿ بمعناىا الحديث المتضمّْف شفَّ حممٍة ليست ذات طبيعة دينية " الصميبية
ويفسّْرونو " الجياد"ومف المالحظ أف المسمميف أخذوا يعتذروف عف معنى . بالضرورة

. تفسيرات تسترضي الغرب
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أقِصد مف ىذا أف أبيّْف أف عمى المترجـ أاّل يمجأ إلى الُحّجة القائمة إف ناقؿ 
الكفر ليس بكافر، وأاّل يترجـ ترجمًة آليًة ألف عممو يمكف أف تكوف لو آثاٌر سمبية 

وىنا قد يقوؿ قائؿ إف المترجـ ال يحؽُّ لو أف يغيّْر ما . عمى الثقافة التي يترجـ ليا
ف أيَّ تغيير مف ىذا النوع سيكوف  في النصّْ لخدمة أغراض آيديولوجية معيَّنة، وا 

ومع . إف المترجـ خائف: وأنا أسمع كثيرًا العبارة المعروفة التي تقوؿ. خيانًة لمنّص 
أف ىذه العبارة ُتستخَدـ في العادة لتعني أف الترجمة ال يمكف أف تكوف وفيَّة لألصؿ 

إذا التزمت بحرفيَّتو عمى حساب جمالو وأف محاولة اإلبقاء عمى جمالو تحتّْـ 
التضحية بحرفيَّتو، أي تحتّْـ خيانتو، فإنني أحَسب أف الحفاظ عمى ما في النصّْ 

ة األمانة لو يتضمَّف قْدرًا أخطر مف الخيانة  األصمي مف ىوى ديني أو سياسي بُحجَّ
 ذلؾ أف النصوص خارج مجاؿ العمـو البحتة يندر أف تكوف ().لمثقافة المستيدفة

. خالية مف اليوى، ولذا فإف ترجمتيا تحتاج إلى قْدٍر كبير مف الحذر
مف ىو الذي يمكف أف يمارس ىذا الحذر؟ ليس ثمَّة مف جواٍب سيٍؿ عمى ىذا 

فقد يمارُسو المترجـُ المسؤوُؿ نفُسو إذا كاف صاحَب رأٍي في ما يترجـ وال يقـو . السؤاؿ
ُر الذي ُيِقرُّ نشَر المادَّة المترَجمة. بعممو عمى نحٍو آلي وقد يكوف . وقد يمارسو المحرّْ

وأنا أعمـ أف الرقابة أمٌر مكروٌه مف الناحية النظرية، ولكنني ال أعمـ عف دولٍة . الرقيبَ 
ولكفَّ ما . بقْدٍر يتفاوت في الشدَّة وفقًا لمظروؼ- مف الناحية العممية - ال تمارسيا 

ييمُّني في ىذا المجاؿ، بصفتي مترجمًا أتحدَّث في مجاؿ الترجمة، ىو ذلؾ الذي 

                                                 
رًا فرصة االطالع عمى بحٍث مقدَّـ لمنشر في  .11  التي تصدرىا المجمة الثقافيةُأتيحت لي مؤخَّ

ة أف ىذا ". مسألة حائط المبكى"الجامعة األردنية عنوانو  وقد يسوَّغ استخداـ ىذه التسمية بحجَّ
ولكف ترد في البحث جممة مف الواضح أنيا مترجمة عف نصّْ . االسـ ىو الذي يستخدمو الييود

، شكَّؿ المسمموف : "تقوؿ الجممة. أحنبيٍّ لـ يحدّْده الكاتب لجنة الدفاع عف "رّدًا عمى ىذا اليجـو
والتي أرسمت  (أسطورة إسالمية يجري فييا ربط ىذا االسـ الرمزي بحائط المبكى)" البراؽ الشريؼ

وأنا ال أعمـ إف كانت المجمَّة ستنشر ىذا البحث بصيغتو الحالّية، ولكف ال يخفى أف ..." برقّيات
 . العبارة ليست بريئة، وأف نشرىا كما ىي يدؿُّ عمى األثر الخطير لقبوؿ النصوص كما ىي
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ر فيذا الشخص الذي يظير اسُمو أو اسـُ وظيفتو أكثر ما يظير في . دعوُتو بالمحرّْ
الصحؼ والمجاّلت يجب أف يمارس الحذر في نوعيَّة المصطمحات التي َتِرُدُه عبر 

ر نشرىا ديو بالمادَّة التي يقرّْ فوكاالُت األنباء األجنبيُة . وكاالت األنباء، أو عبر مزوّْ
، ولكؿٍّ منيا أىداٌؼ سياسيٌة تحدّْد طبيعَة ما تبثُّو مف أنباء  جنبيةٌة وكاالُت أنباٍء 

ر الذي يقَبؿ ىذه . وطبيعَة المصطمحات التي تستخدميا في نقؿ ىذه األنباء والمحرّْ
ر ٌر ال يحرّْ وىذا ينطبؽ عمى ذلؾ . األنباء وما َيِرُد فييا مف مصطمحات كما ىي محرّْ

الشخص الذي يجيز نشر الكتب في دور النشر، سواٌء أكاف ذلؾ الشخُص صاحَب 
ر بيذا المعنى يجب أف يطَّمع عمى كؿّْ . الدار نفَسو أو شخصًا يعمؿ عنده فالمحرّْ

شيء، وأف يكوف مسؤواًل عف كؿّْ شيء ُتْصِدُره دار النشر، ومف ذلؾ الترجمات التي 
والناظر إلى ما يصُدر مف ترجمات عف دور نشٍر محترمٍة ال يممؾ . يوافؽ عمى نشرىا

ر إما غيُر موجودة أو إنيا تقتصر عمى التدقيؽ المغوي  إال أف يقوؿ إف وظيفة المحرّْ
ْف يكف حتى ذلؾ غائبًا في بعض الحاالتproof-reading))أو ما يدعى   ().، وا 

ُيفضي بنا ىذا الكالـ إلى القسـ الثاني مما ُطِمَب مّني أف أتحدَّث فيو، وىو 
: وينقسـ ىذا الجانب مف الموضوع إلى قسميف". واقُع الترجمة وُسُبُؿ النيوِض بيا"

وأحبُّ أف أبدأ حديثي عف . األوَّؿ ىو واقُع الترجمة، والثاني ىو ُسُبُؿ النيوض بيا
واقع الترجمة ببعض اإلحصاءات المستمدَّة مف منظَّمة اليونسكو لما ليا مف مساٍس 

فقد عممت المنظَّمُة جداوَؿ عف وضع الترجمة في العالـ عمى النحو . بالموضوع
: اآلتي

 ليس مف بينيـ أيُّ عربي: أوَّؿ خمسيف مؤلّْفًا ُترجمت أعماُليـ إلى لغاٍت أخرى. 

 تحتّؿ مصُر : أوَّؿ خمسيف بمدًا مف حيث عدُد الترجمات عف لغات أخرى
تحتؿُّ ىنغاريا الترتيب الحادي عشر، : ولممقارنة)الترتيَب السادَس واألربعيف 

                                                 
في كتابي الذي صدر " االستخفاؼ بالمغة العربية"أعطيُت أمثمة عمى ذلؾ في فصٍؿ بعنواف  .12

(. 2009المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، : بيروت) دراسات في الترجمة ونقدهاحديثًا بعنواف 
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وفنمندة الترتيب الثالَث عشر، وبمغاريا الترتيب العشريف، وتركيا الترتيب الثاني 
يراف الترتيب الرابع والثالثيف  .(والثالثيف، وا 

 تحتّؿ المغة العربية الترتيب السابع : أوؿ خمسيف لغًة تجري الترجمة منيا
تسبقيا الدنماركية التي تحتّؿ الترتيب التاسع، واليابانية التي : ولممقارنة)عشر، 

التي تحتّؿ الترتيب الثاني عشر، لچيکية تحتّؿ الترتيب الحادي عشر، وا
 .(والينغارية التي تحتّؿ الترتيب الخامَس عشر

 جاء ترتيب المغة العربية الثالثيف بعد : أوؿ خمسيف لغة تجري الترجمة إلييا
المغات الكرواتية التي تحتؿ الترتيب الثالث والعشريف، واإلستونية التي تحتّؿ 

الترتيب الرابع والعشريف، والتركية التي تحتّؿ الترتيب السادس والعشريف، 
().والمثوانية التي تحتّؿ الترتيب السابَع والعشريف

 

وقد يتَّضح مدى التخمُّؼ في الترجمة إذا عممنا أف ما ترجمو العرب بمغ 
 عنوانًا، أي أف ما ترجمو 271085 عنوانًا بينما بمغ ما ترجمو األلماف 10339

األلماف يبمغ حوالي ستٍة وعشريف ضعَؼ ما ترجمو العرب، عممًا بأف الناطقيف 
.  بالعربية يزيدوف عمى أربعة أضعاؼ الناطقيف باأللمانية

وقد أجرى الدكتور نجيب َحرابي، األستاذ في جامعة العموـ التطبيقية في 
 Economic Performance of the Arabic"شماؿ غرب سويسرا، دراسًة بعنواف 

Book Translation Industry in Arab Countries" األداء االقتصادي "، أي
اعتمد فييا عمى بيانات جمعيا مف " لصناعة ترجمة الكتب في األقطار العربية

خمسة أقطار عربية ىي مصر والسعودية وسوريا ولبناف والمغرب، فوجد أف ما 
لـ تصؿ بعد إلى مستوى "يدعوه بصناعة ترجمة الكتب في ىذه األقطار الخمسة 

 وال حتى مستوى األقطار النامية              (developed)األقطار المتقدّْمة 

                                                 
13 . http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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(developing) . وعزا ىذا التخمُّؼ في جانب منو إلى ما دعاه باالنعداـ الشديد
وبما أف اىتمامات الباحث في . (severe coordination failures)لمتنسيؽ 

ىذا البحث كانت اقتصادية بالدرجة األولى فقد وصؼ ىذا الجانب مف صناعة 
 :الترجمة عمى النحو اآلتي

مف مترجميف وناشريف )إف ىذا الوضع الذي تعجز فيو الجيات المختمفة 
ديف ومستيِمكيف، ومف منظماٍت مساندة ودولٍة وما إلى ذلؾ عف تنسيؽ  (ومزوّْ

وبما أف األداء . جيودىا أو خياراتيا يؤّدي إلى نتائج أدنى مف الحد المطموب
االقتصادي لصناعة الترجمة كثيرًا ما يتضمَّف استثمارات تكميمية أخرى مف جيات 

ومف الواضح أنو ال قوى السوؽ وال . غير التي ذكرناىا فإف التنسيؽ يغدو ضرورّياً 
ويبدو أف صناعة الترجمة العربية تعاني مف فشؿ . الدولة قامت بيذا التنسيؽ

 ().السوؽ وفشؿ الدولة
ولربَّما أمكف إرجاع نوَعْي الفشؿ ىذيف في رأيو إلى سمسمة مترابطة مف 

: األسباب ىي
تدّني مستوى الدخؿ  (1)
 تدّني نسبة المتعمّْميف الراغبيف في القراءة (2)

 تدّني نوعية الكتب المترجمة (3)

 الغياب النسبي لعادة القراءة حتى بيف المتعمّْميف (4)

                                                 
14 .  Najib Harabi, "Economic Performance of the Arabic Book 

Translation Industry in Arab Countries," in http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf (pp. 1-2). 
 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf
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عزوؼ جيؿ الشباب عف الكتاب وميميـ نحو المنتجات اإللكترونية مف  (5)
دىـ بو مقاىي  ().(اإلنترنت)أشرطة لمفيديو وأقراص مدمجة وما تزوّْ

 

 مسحًا لمقّراء في (Next Page Foundation)كذلؾ أجرت مؤسسة ُتدعى 
، 2005خمسة أقطار عربية ىي مصر ولبناف ومراكش والسعودية وتونس في سنة 

: فخمصت إلى نتائج منيا

أف نسبة مف ال يقرأوف أكثر مف ساعة في اليوـ تشكّْؿ الغالبية العظمى مف  (1)
. بيف القّراء

 .أف عادة القراءة ال تتمّقى الدعـ مف البيئة العائمية (2)

أف عادة القراءة ترتبط بأياـ الدراسة وتتوقَّؼ ما بيف سفّْ الخامسَة عشرَة  (3)
 .والتاسعَة عشرةَ 

أف مف يقمّْموف مدَّة القراءة أو يتوقَّفوف عنيا بعد االنقطاع عف الدراسة ال  (4)
 .يعودوف ليا فيما بعد

 .أف المدارس ال تؤسّْس عادة القراءة بحيث تستمر بقيََّة العمر (5)

ية إلى جيؿ الشباب واليافعيف قميمة أو معدومة (6) ().أف الكتب الموجَّ
 

                                                 
15. Najib Harabi, "Economic Performance of the Arabic Book Translation Industry in 

Arab Countries," in http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf 

(pp. 1-2). 13ص. 

16. Najib Harabi, "Economic Performance of the Arabic Book Translation Industry in 

Arab Countries," in http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf 

(pp. 1-2) ومف الممكف الرجوع إلى موقع المؤسسة عمى الشبكة. 14 ، ص :
 http://www.npage.org/IMG/pdf/2005report-web.pdf 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf
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ويرى الدكتور َحرابي أف المجاؿ ال يزاؿ مفتوحًا لممستثمريف لمدخوؿ في ىذه 
السوؽ الستغالؿ ىذا الوضع شريطة تييئة الظروؼ المناسبة مف شركات، 

. وصناعات، وأنشطة تصبُّ في مجاؿ الترجمة
لكف التفكير في الترجمة بوصفيا صناعًة، يمكف لممستثمريف تحسيُف وضِعيا 

فالدكتور . مف الناحية االقتصادية يبقى قاصرًا ما لـ ُيؤَخذ المترجموف في الحسباف
َحرابي وغيُره مف الباحثيف يعمموف أف أعداد المترجميف المؤىَّميف قميمة ويعمموف أف 

   ().المردود الماّدي الذي يمكف لممترجميف أف يتوقَّعوه ضئيؿ
وقد أجريُت أنا شخصّيًا دراسًة لعدٍد مف الترجمات التي نشرتيا دور نشر 

محترمة،  وُكمّْفُت بمراجعة عدٍد مف الكتب التي ترجميا مترجموف يحمموف شياداٍت 
عميا، ودرَّسُت الترجمة عمى مستوى البكالوريوس والماجستير في غير جامعة 

: عربية، وخمصُت إلى نتائج يمكف إيجاُزىا عمى النحو اآلتي
. أف كثيرًا مف المترجميف ال يتقنوف المغة العربية إتقانًا كافياً  (1)
أف كثيرًا مف المترجميف يفرضوف بنية المغة األجنبية عمى المغة العربية  (2)

 .فرضًا يشوّْه طبيعتيا

 .أف أكثر دور النشر التي تنشر الترجمات ال تكمّْؼ أحدًا بمراجعتيا وتدقيقيا (3)

أف بعض دور النشر تستييف بعمؿ الترجمة فتكمّْؼ مجموعات مف  (4)
 .المترجميف لترجمة أعماؿ رائجة مف أجؿ االستعجاؿ في جني األرباح

أف الغالبية العظمى مف الجامعات العربية تدرّْس العموـ بالمغات األجنبية  (5)
 .فتجعؿ ترجمة الكتب العممية غير ضرورية

                                                 
17. Najib Harabi, "Economic Performance of the Arabic Book Translation Industry in 

Arab Countries," in http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf 

(pp. 1-2). ممكي.  حيث يحيؿ الكاتب إلى بحث أجراه ر12 ص. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4385/1/MPRA_paper_4385.pdf
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أو تخصّْص جانبًا مف - أف العالـ العربي يخمو مف مجاّلت مخصَّصة  (6)
 ذات االنتشار ترجمانلنقد الترجمة باستثناء مجمَّة واحدة ىي - جيودىا 
 .المحدود

أف بعض الجامعات العربية أخذت تنشئ برامج لتدريس الترجمة عمى مستوى  (7)
 .البكالوريوس، متوىّْمة أف شيادة البكالوريوس تؤىّْؿ حامميا لمترجمة

رًا  ولمف شاء االستزادة حوؿ ىذه األمور أف يعود إلى كتابي الذي نشرُتو مؤخَّ
. دراسات في الترجمة ونقدهاتحت عنواف 

سبؿ النيوض "آتي اآلف إلى الموضوع األخير في ىذه الكممة، وىو 
وىنا ال بدَّ مف القوؿ إف السبؿ التي سأتحدَّث عنيا لف تؤّدي إلى نتائج ". بالترجمة

سريعة، ولكف النيوض بالترجمة، وبما يمكف أف يتمخَّض عنيا مف نيضة عممية 
وفكرية شبيية بالنيضة العممية والفكرية التي جاءت بيا حركة الترجمة التي يرتبط 

. اسميا ببيت الحكمة، لف يحصؿ مف دونيا

. تعريب التعميم الجامعي كافَّوة فروعه:  وَّو ًال 

فما داـ تدريس العموـ يجري بالمغات األجنبية، فمف تكوف ثمَّة حاجٌة لتعريب 
وىذا سيحـر الثقافة العربية مف لغة العمـ، وسيحـر المغة العربية مف . الكتب العممية

والُحجج التي ُتساؽ لمقاومة التعريب ُحجج واىيٌة . االغتناء بالمصطمحات العممية
فالتعميـ يجري بالمغات القومية في معظـ أنحاء العالـ . ال تصمد لممنطؽ العممي

وعمماُء المغة دوف استثناء . وبمغاٍت ليس ليا مف التاريخ العممي ما لمغة العربية
يقولوف لنا إف استيعاب الطمبة لمعمـ بالمغة القومية أفضُؿ مف استيعابيـ لو بالمغة 

ويقولوف أيضًا، إف المغات قد تختمؼ بوسائؿ التعبير عف األفكار . األجنبية
.  اإلنسانية ولكنيا ال تختمؼ مف حيث القدرُة عمى التعبير
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، وليس موضوعًا أكاديمّياً  ولسُت . وأنا أرى أف تعريب التعميـ موضوٌع سياسيّّ
أعرؼ السبب السياسيَّ الذي يقؼ وراء التقاعس عف اتخاذ القرار بتعريب التعميـ 
في كافة البالد العربية كافة، ولكنني أعرؼ أف مقاومة ىذه الفكرة تأتي أيضًا مف 

ومقاومُتيـ تأتي . بعض األكاديمييف العرب الذيف تمّقوا تعميميـ بالمغات األجنبية
األوَّؿ ىو أنيـ يريدوف أف ينخرطوا في ما يسّمونو بالػ : بالدرجة األولى لسببيف

international scientific community) ) ،أي بالمجتمع العممي في العالـ
وأف ينشروا أبحاثيـ في المجاّلت العممية العالمية، والثاني ىو أف المغة العربية 

وأنا أرى أف السبب . تفتقر اآلف لمكتب العممية المخصَّصة لمتدريس والبحث العممي
ؿ الذي يسوقو األكاديميوف لمقاومة تدريس العموـ بالمغة العربية غيُر مقنع ألف  األوَّ

فميس ثمة . كتابة األبحاث بالمغة األجنبية والتدريس بالمغة القومية أمراف مختمفاف
ما يمنع مف كتابة البحث بالمغة األجنبية، ولكننا نتحدَّث عف التعريب أثناء 

إذ ُيقاؿ أحيانًا . وأما السبب الثاني فمسألٌة يبدو لي أف التفكير فييا مقموب. التدريس
إف مدرّْسي العموـ عمى المستوى الجامعي ال يمكنيـ انتظار مجامع المغة العربية 

وىنا . أو أي جية أخرى لكي ُتِعدَّ ليـ الكتب التي يمكف استخداميا في التدريس
أرجو أف ُيسمح لي بالقوؿ إف مجامع المغة العربية أو أيَّ جية أخرى ليست ىي 

فيذه ميمَّة تقع . الجية التي ُيطمب منيا إعداد الكتب المخصَّصة لتدريس العموـ
فمو اتُّخذ القرار السياسيُّ بالتعريب، فإف المدرّْسيف . عمى عاتؽ المدرّْسيف أنفسيـ

وال شؾَّ في أنيـ سيواجيوف صعوباٍت جمًَّة . أنفَسيـ سيسارعوف لمترجمة أو لمتأليؼ
ولف يمضَي وقٌت . فكؿُّ جديد صعٌب، والصعوبات ُتذلَّؿ بالممارسة. في البداية

طويٌؿ قبؿ أف تتفتَّؽ أذىاُف المدرّْسيف أنفِسيـ عف مصطمحاٍت يضعونيا أو 
. يستوردونيا لتصبح جزءًا ال يتجزَّأ مف المغة العربية
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العمل عمى خمق ثقافة القراءة  : ثانياًال 
وقد . لف يروج الكتاب المترَجـ أو المؤلَّؼ ما لـ يكف ىنالؾ جميوٌر قارئ

رت الشكوى مف أف القراءة ترتبط بأياـ الدراسة، وأنيا تكاد تتوقَّؼ بعد الحصوؿ  تكرَّ
ع ىذه العادة ونحف . عمى الشيادة الثانوية أو الجامعية، وأف البيئة العائمية ال تشجّْ

نسمع كثيرًا عف أف الكتاب العربيَّ الناجح ال ُينشر منو أكثر مف ألؼ نسخة إلى 
وكمُّنا سمعنا أو . ثالثة آالؼ، بينما يزيد سّكاف العالـ العربي عف ثالثمائة مميوف

وقد . شاىدنا األوروبييف في محّطات القطارات أو المطارات أو الحدائؽ وىـ يقرأوف
، والتي أشرُت ليا فيما سبؽ، (Next Page)َذَكَرت الدراسُة التي أجرتيا مؤسسة 
 أو الكتاب الذي راج أكثر مف bestseller))أف العالـ العربي يخمو مما ُيدعى 

غيره، وذلؾ ألف ىذه الظاىرة تستدعي وجوَد جميوٍر يتابع ما ُينشر ويسارع لشراء 
.  ما يروج في المجتمع القارئ عف أف ىذا الكتاب أو ذاؾ يستحؽُّ القراءة

عداٍد منذ مرحمة الحضانة  ويحتاج خمُؽ ثقافة القراءة ىذه إلى تخطيٍط وا 
فما زاؿ تعميمنا . والمدارس االبتدائية يجعؿ القراءة عادة يومية مثؿ األكؿ والشرب

ر مع األسؼ، وال ُيطمب مف التالميذ في ىذه المرحمة  مرتبطًا بالكتاب المقرَّ
التأسيسية مف حياتيـ أكثُر مف حفظ المعمومات، بينما ُيطمب شيٌء أشبُو بالبحث 

العممي المستند إلى الذىاب إلى المكتبة والرجوع إلى المصادر المطبوعة 
. واإللكترونية في مختِمؼ مراحؿ التعميـ في المدارس الغربية

العمل عمى إيجاد برنامج قومي لمترجمة : ثالثاًال 
وىنا أعود إلى مسألة التنسيؽ التي تحدَّث عنيا الدكتور نجيب َحرابي، وأقوؿ 
إف التنسيؽ يجب أاّل يقتصر عمى الناحية االقتصادية مف عممية الترجمة والنشر 

لى وضع أولوّيات  والتسويؽ، بؿ يجب أف يتعّداىا إلى نوعية الكتب التي تَُترجـ، وا 
. واضحة يمكف أف تؤّدي إلى تراكـٍ معرفيٍّ يساعد عمى خمؽ نيضة فكرية وعممية
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أنا أعرؼ أف في بعض البالد العربية، وال سّيما جميورية مصر العربية، برامَج 
ولكف الناظر إلى ما يصدره المجمس األعمى لمثقافة وما تصدره سمسمة عالـ . لمترجمة

فالمترجموف . الثقافة الكويتية، عمى سبيؿ المثاؿ، ال يخضع إلى برنامٍج واضح المعالـ
وىـ ال يختارونيا ألنيا أىُـّ ما يستوجب . ىـ الذيف يختاروف الكتب ويقترحوف ترجمتيا

الترجمة، بؿ ألف الكتاب وقع في أيدييـ، وأعجبوا بو، وأحّبوا أف يضيفوا شيئًا إلى 
وسيجد كؿُّ مف يراجع قوائـ المنشورات التي تصدرىا ىاتاف الجيتاف . دخميـ الشخصي

والكتب العممية غائبٌة ألف التدريس يجري بالمغات . أو سواىما غياب الكتب العممية
رىا كثير مف أبناء ىذه األمة عف  األجنبية، أي إننا نعود إلى الفكرة الظالمة التي يكرّْ

لغُة أدٍب وعبادات، وليست لغَة عمـٍ -  خالفًا لبقية لغات العالـ –أف المغة العربية 
. وفكر راؽٍ 

 (في العموم عمى نحو خاص)العمل عمى تدريب المترجمين تدريباًال متخصِّصاًال : رابعاًال 

يمارس الترجمة في الوقت الحاضر كؿُّ مف ىبَّ ودبَّ وأحسَّ أنو يعرؼ المغة 
وقد ُأتيحت لي فرصُة مراجعِة بعض الكتب التي ترجميا . األجنبية، ولو بمقدار

أناس يحمموف شيادة الدكتوراه، وأجريُت دراساٍت َنَشْرُت بعَضيا في كتابي الذي 
رًا بعنواف   عمى ترجمات منشورة، فوجدُت أف دراسات في الترجمة ونقدهاظير مؤخَّ

دور النشر عمى استعداٍد لنشر ترجمات سيّْئة مف حيث فيـُ النصّْ األجنبيّْ ومف 
وأنا لسُت ضدَّ أف يقوـ المترجـ بترجمة ما . حيث القدرُة عمى التعبير بالمغة القومية

فالناشروف رجاُؿ أعماٍؿ بالدرجة األولى . يريد أو أف تقـو دار النشر بنشر ما تريد
ولكنني أريد أف يظير لدينا نقٌد يشبو . ييمُّيـ أف يبيعوا الكتب وأف تتوسَّع تجارتيـ

النقد األدبي يتخصَّص في نقد ما ُيترَجـ وتقييِمو بحيث يعرؼ جميور القّراء قيمة 
ما ُيعرض عمييـ، وبحيث يحرص المترجموف عمى عدـ التسرُّع ألف أخطاءىـ لف 

. تمرَّ بال حساب
كذلؾ فإنني ال أؤمف بأف الشيادات العميا التي يمكف الحصوؿ عمييا في 

مجاؿ الترجمة في حقمي األدب والعمـو اإلنسانية مف جامعات عربية أو أجنبية 
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كافية لتأىيؿ المترجميف، فأكثر مف أعرفيـ مف حممة شيادات الدكتوراه في الترجمة 
والشيادة العميا في الترجمة في ىذيف المجاليف تشبو . ال يترجموف، بؿ يدرّْسوف

:  أو الكتابة اإلبداعية((creative writingالشيادة العميا في ما ُيدعى في الغرب 
إنيا شيادة ال تعني شيئًا إاّل إذا كاف لدى مف يحصؿ عمييا استعداٌد أصيٌؿ لمعمؿ 

فالترجمة في مجالي األدب والعموـ اإلنسانية تحتاج إلى ذلؾ الَوَلع الذي . اإلبداعي
ال ُيكَتسب مف الخارج، والذي َيدَفع المبدَع أو المترجـَ إلى تقميب أوجو التعبير، 

لى السعي لفيـ المعاني وظالليا رغـ كؿّْ ما يتطمَّبو ذلؾ مف جيد ووقت . وا 
لكنني أؤمف بأف الترجمة العممية يمكف التدرُّب عمييا ألف لغة العمـ أبسط مف 

المغة األدبية والفمسفية، وألف الصعوبة الحقيقية فييا تأتي مف ضرورة الحصوؿ 
ومف المعروؼ أف أصحاب الشيادات العميا في العمـو . عمى المصطمحات الدقيقة

البحتة ال يترجموف، ولذلؾ فإف مف الضروري تدريَب مترجميف ال يؤىَّموف لمتدريس، 
 ألف عمى ()وىناؾ اآلف بنوٌؾ لممصطمحات يمكف االستفادة منيا. بؿ لمترجمة

المترجـ في مجاؿ العموـ أف يتخصَّص في حقٍؿ معيٍَّف ليتقف مصطمحاتو ويفيـ 
. لكفَّ كؿَّ ذلؾ لف يكوف ضرورّيًا إاّل إذا اتُِّخذ القراُر السياسيُّ بتعريب العموـ. دقائقو

إف أمًَّة تؤِمف بأف لغتيا ال تصمح لمعمـ أمٌَّة ال تريد :   أختـ حديثي ىذا بالقوؿ
.   إنيا تختار التخمُّؼ، إف لـ نقؿ إنيا تختار االنتحار. المحاؽ بالرَّكب السائر

                                                 
 Routledge في Term banksراجع المدخؿ الخاص بالموضوع تحت عبارة  .18

Encyclopedia of Translation Studies، ومجموعة المصطمحات المتَّصمة بو والمذكورة 
. في آخر المقالة المختصرة
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الّتعقيبات والمناقشات 

:  حد الحاضرين

ُكثٌر مف الُمغرضيف الذيف كتبوا في مجاؿ الترجمة، مف المستشرقيف : يقوؿ... 
وغيرىـ، َعدُّوا أف العرب ليسوا إال مجرد جسٍر مرَّت عميو األفكار اليونانية 

. والفارسية إلى الثقافة الغربية، وىذا تجفٍّ ما بعده تجفٍّ 
ويرى أفَّ ىناؾ توىُّمًا خاطئًا وقع فيو كثيٌر مف الباحثيف العرب، حيف قالوا إف 

نابميوف والحممة الفرنسية ىما أساس النيضة العربية، فيذه مقولٌة خاطئة؛ ألف 
نابميوف لـ يكف مف أىدافو النيضة العربية ولكفَّ أىدافو كانت استعمارية خاصة 

والنيضة الحقيقية لـ . بفرنسا وسيطرتيا عمى المنطقة العربية بمصر وبالد الشاـ
.   تكف إال مف خالؿ محمد عمي باشا

وزارة التربية والتعميم / مشرفة لغة عربية/ السيدة رحمة العطرة
ترى أف المعضمة في الترجمة ىي الترجمة الحرفية، وأنَّو مف واجب مجمع ... 

المغة العربية المساىمة في إعداد مترجميف لموصوؿ إلى ترجمة حقيقية لفظًا ومعنًى 
بداًل مف المترجميف الذيف يمجؤوف لمترجمة الحرفية التي تشّوه النصَّ األصمي وتفقده 

كثيرًا مف معناه، وبالتالي يضطر الطمبة لمبحث عف المراجع بالمغة األجنبيَّة 
.   األصمية بداًل مف الكتاب الُمترَجـ

ودعت إلى استخداـ المغة العربية الفصيحة في المدارس، خاصًة في الصفوؼ 
.  األساسية وفي جميع المواد، وكذلؾ في الجامعات األردنية

خمود العموش، الجامعة الهاشمية .  د
خمود إلى أىمية الترجمة وعالميا الرحيب والنوافذ الواسعة التي . أشارت د... 

يمكف أف تفتحيا إذا امتمؾ المترجـ ناصيَة المغة العربية، وتمثَّؿ روح المغة التي 
.   ترجـَ منيا
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ونّوىت إلى اإلضافة النوعية إلى روح األمة واألثر الكبير الذي تتركو 
.   الترجمات في األدب وغيره

عبد الحميد األقطش  . د.  

فإذا قرأنا في كتب المغويات التي ترجميا "تحدَّث عف فوضى الترجمة القائمة، 
مانويؿ عف تشومسكي أو الكتب التي ترجميا المغاربة، فإننا ال نفيـ عربيتيـ أبدًا؛ 

".   ونحتاج إلى األلمانية أو اإلنجميزية لنقرأ بالمغة األصمية

عبد الحميد أىمية وجود محرر لمترجمة، وكيفية كتابة المصطمح بعد . ويرى د
.   استيراده

محمد عصفور عمى تعميقات الحاضرين . د.رد  

عصفور إلى أفَّ الترجمة غير المفيومة . فيما يتعمَّؽ بموضوع الترجمة أشار د
عيٌب في المترِجـ؛ لذلؾ يجب أف ُيختار المترجـ الكؼء، وأيَّد أىمية وجود محرر 
لمترجمة شريطة أف تكوف لو سمطٌة عمى النصوص التي يجيزىا، سواٌء مف حيث 

سالمة المغة واختيار المفردات التي ال تؤذي الثقافة المترَجـ إلييا أو أّي أمر يتعّمؽ 
.   بدّقة الترجمة

ويرى أيضًا، أنو ال َضْيَر في تعمُّـ العربيّْ ُلغاٍت أخرى، خاصًة حممة 
. الشيادات الجامعية؛ فميس في ىذا إساءة لمعربية
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