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الممخص
تُعد الترجمة ،باإلضافة إلى االتصاؿ المباشر بيف الشعوب ،األساس في نقؿ
المحتوى المعرفي بيف الحضارات وتراكمو عبر التاريخ  .والترجمة ىي المصدر

الرئيسي في إغناء المغة باأللفاظ والمصطمحات الجديدة باستمرار  .وىو ما حدث

عندما أصبحت المغة العربية لغة الحضارة عالميا منذ صدر الدولة العباسية وحتى

القرف السابع اليجري /الثالث عشر الميالدي تقريبا إثر ترجمتيا لمحتوى المعرفة في
الحضارات السابقة ليا .وىو ما حدث أيضا لمغة الالتينية والمغة اإلنجميزية والفرنسية
وغيرىا في النيضة األوروبية منذ القرف الخامس عشر الميالدي وحتى اآلف إثر
ترجمتيا لمحتوى المعرفة في المغة العربية.

المعرب مف األسماء واأللفاظ
وعمى المغوييف أف ال يتشددوا في قبوؿ
ّ
والمصطمحات .فقد تُؤخذ كما ىي في المغة األصمية المنقوؿ منيا ،أو بتغيير طفيؼ

ال يخرجيا عف أصميا ،أو بصياغتيا عمى وزف صرفي لتصبح قابمة لالشتقاؽ  .وال
المعرب الدخيؿ سيجعؿ مف العربية لغة مزرية غير منضبطة ،ذلؾ ألف بنياف
يقاؿ إف
ّ
عربة إلييا .وقد ثبت جدوى
الم ّ
المغة العربية شامخ موطد ال يتزعزع بكثرة أعداد األلفاظ ُ
ذلؾ في التجربة العباسية ،وىو ما انتيى إليو المطاؼ عند المجمعييف المحدثيف.

ثـ إف التعريب الشامؿ المفضي إلى جعؿ العربية لغة التعميـ العالي والبحث

العممي ومؤسسات الدولة العممية والصناعية  ...إلخ ،ىو عمؿ مف أعماؿ الدولة

الناىضة ال تقوى عمى القياـ بو المجامع المغوية أو الجمعيات أو األفراد  .ولف تقوـ
بذلؾ إال دولة راغبة في النيضة الشاممة مصممة عمييا  .وفي تجربة الدولة العربية

اإلسالمية وتجربة محمد عمي وتجربة دوؿ أوروبة الحديثة أمثمة واضحة عمى صحة
َّ
ومنتَ َجيا ،الدولة القطرية المعينة
ذلؾ  .غير أف الشرَذمة السياسية في الوطف العربي ُ
والتبعية ،منعت ،وما تزاؿ تمنع ،أيا مف ىذه الدويالت بتبني عممية التعريب الشامؿ
المفضي إلى النيضة.

 .1مقدمة
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الترجمة ىي نقؿ المعرفة مف لغة إلى لغة أخرى كتابة أو نطقا  .وىي ال

تختص بمغة دوف أخرى ،إذ حدثت الترجمة فعال منذ أقدـ العصور بيف المغات

المختمفة كما حدث مثال في نقؿ ما عند السومرييف إلى البابمييف تقريبا  1750قبؿ

الميالد ( .)22فإذا كانت الترجمة مف المغات األخرى إلى العربية فيو التعريب في
واحدة مف معانيو (الترجمة ) .غير أف التعريب يعني أيضا سيادة العربية في كؿ

شؤوف الحياة  .ومف ىذا األخير ،تعريب التعميـ الجامعي مثال ،أي جعؿ التعميـ

جعؿىا عربية (.)7 ،1
العالي عربيا خالصا .ومنيا أيضا تعريب الدواويف أي ػ

جعؿ اهلل البشر شعوبا وأمما تختمؼ في لغاتياَ  .يا أَ ُّي َها ال َّنناسُس إِ َّننا َخلَ ْقق َنا ُسك ْقم مِنْق
َذ َك ٍرر َوأ ُس ْقن َثى َو َج َع ْقل َنا ُسك ْقم ُس
ارفُسوا إِنَّن أَ ْقك َر َم ُسك ْقم عِ ْقندَ َّن ِ أَ ْقت َقا ُسك ْقم إِنَّن َّن َ َعلِي ٌمم
شعُسوبًا َو َ َبا ِا َ لِ َت َع َ
ا َو ْقاألَرْق ِ َو ْق
اخ ِت َ ُس أَ ْقلسِ َن ِت ُسك ْقم
َخ ِبيرٌم  الحجرات َ  .13ومِنْق َ َيا ِت ِ َخ ْقل ُسق ال َّنس َم َاوا ِ
تميز البشر عف سائر
َوأَ ْقل َوا ِن ُسك ْقم إِنَّن فِي َذ ِل َ َ َ َيا ٍر
ا ل ْقِل َعا ِلم َ
ِين  الروـ  .22ولما ّ
المخموقات الحيوانية بقدرتو عمى التواصؿ كتابة ونطقا ،ولما كاف التواصؿ ضرورة
حتمية بيف األمـ والحضارات ،سواء أكاف ذلؾ سمما أـ حربا ،كانت الترجمة

ضرورة حتمية أيضا ال يمكف تجنبيا  .وبيذا التواصؿ مف خالؿ الترجمة انتقمت
أدوات الحضارة والمدنية مف أمة إلى أمة أخرى أو مف حضارة ،إف شئت ،إلى

حضارة أخرى ،ما أدى في النياية إلى تراكـ مؤثر لرقي البشرية جمعاء إلى ما

وصمت إليو اآلف .ولو أف كؿ لغة أو أمة بقيت منغمقة عمى نفسيا دوف تواصؿ،

لما تراكمت المعرفة عالميا إلى ما ىي عميو اليوـ  .فالترجمة بيف المغات

والحضارات ،في اعتقادي ،واحدة مف أىـ أسس التقدـ الحضاري البشري  .فالتقدـ

الكبير الذي حدث عند األشورييف في بالد ما بيف النيريف لـ يكف ليحدث لوال تعدد
الترجمات مف السومرية إلى الكمدانية إلى اآلشورية  .و"المعجزة اإلغريقية " ،كما

يحمو لمغرب أف يسمييا ،ما كانت لتحدث لوال نقميـ لممعرفة التي لمصر القديمة
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وبالد ما بيف النيريف والفينيقييف والسنسكريتية بالترجمة أو بالعيش بيف ظيراني ىذه

الحضارات

()8

 .والحضارة العربية اإلسالمية قد نقمت ما عند حضارات اإلغريؽ

واليند ومصر القديمة قبؿ أف تنتج وتبدع حضارتيا الخاصة بيا .وأوروبة الحديثة،
ما كانت لتصؿ إلى واقعيا الحالي مف التقدـ لو أنيا لـ تترجـ وتنقؿ بالتواصؿ

المباشر ما كاف في الحضارة العربية اإلسالمية  .إنو بنياف إنساني واحد متطاوؿ
متراكـ بعضو فوؽ بعض أساسو المتيف نقؿ المعرفة بيف الحضارات واألمـ(.)8

ومف ثـ نستطيع أف ندرؾ أىمية الترجمة والتواصؿ  .فالمغة المنغمقة عمى

نفسيا تموت  .واألمة المنغمقة عمى نفسيا تموت  .وبالتالي ،باتت الترجمة ضرورة

مف ضروريات التقدـ والبقاء.

 .2الترجمة إلى العربية قديما
 1.2سياق تاريخي
بعد أف نزؿ القرآف الكريـ بميجة قريش العربية العدنانية الشمالية ،وبعد توطّد
دولة الخالفة ،أصبحت ىي المغة العربية بعد أف تالشت تقريبا جميع الميجات
العربية األخرى في جزيرة العرب.

ثـ اتسعت دولة الخالفة اتساعا كبي ار في فترة قصيرة نسبيا ال تزيد كثي ار على

 100عاـ .فدخمت فييا أمـ كثيرة ذات حضارات ولغات بيا كـ كبير مف المعرفة
بمختمؼ أشكاليا التي ال بد لمدولة أف تتعامؿ معيا  .كذلؾ أصبحت بنية الدولة

أكثر تعقيدا مما كانت عميو في دولة المدينة المنورة  .فكاف ال بد مف النيوض
بترتيبيا لتستطيع أداء دورىا كدولة آولى في العالـ آنذاؾ.

تنبو الخمفاء في البداية إلى تنظيـ دولتيـ ،فكانت الدواويف مثال بالفارسية أو
ّ
المغة السائدة في تمؾ البقعة مف الدولة ،إلى أف جاء الخميفة عبد الممؾ بف مرواف
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في أواسط حكـ الدولة األموية فترجـ الدواويف جميعيا إلى العربية أو إف شئت
عرب دواويف الدولة جميعيا  .األمر الذي دفع مف كاف يكتب الدواويف إلى تعمـ
ّ
العربية  .ومنذ ذلؾ الوقت أصبحت العربية ىي المغة الرئيسية في طوؿ دولة
الخالفة وعرضيا(.)1
ومع استقرار دولة الخالفة التفت القوـ إلى العموـ واآلداب والمنطؽ والفمسفة
وغيرىا التي أصبحت في متناوؿ يدىـ أو قريبة منيا .فتفجرت حركة ترجمة جارفة
كانت واضحة منذ بداية الدولة العباسية إلى أف تحولت إلى مؤسسة عممية يرعاىا
الخمفاء مباشرة وينفقوف عمييا مف أمواؿ الدولة منذ زمف الرشيد فالمأموف.
بدأت الترجمة بخطوة متواضعة في أياـ األموييف .فقد قاـ بيا األمير خالد بف
يزيد بف معاوية ( 85ىػ  704/ـ) حيث تُرجمت بعض كتب الطب والفمؾ
والكيمياء مف مكتبة اإلسكندرية عمى يد الراىب مريانوس ( )21وخاصة الكيمياء .
غير أف األموييف كانوا ما يزالوف منشغميف بالفتوحات .وبرغـ ذلؾ ترجـ الحجاج بف
يوسؼ الثقفي ديواف الخراج مف الفارسية ( 95ىػ) قاـ بذلؾ صالح بف عبد الرحمف،
مولى بتي تميـ  .وترجـ عبد الممؾ بف مرواف ( 86ىػ ) الدواويف في دمشؽ مف
الرومانية  .قاـ بذلؾ كاتب الرسائؿ أبو ثابت سميماف بف سعد  .وبيذا ،أصبحت
المغة العربية لغة الدواويف في جميع أجزاء دولة الخالفة  .ما دفع الشعوب المسممة
غير العربية إلى تعمـ لغة القرآف الكريـ والحديث الشريؼ ،لمعمؿ بأحكاـ الشريعة
اإلسالمية ،ولمتفاىـ مع إخوانيـ في الديف.
الدوؿة العباسية (-133
ػ
غير أف حركة الترجمة أخذت شأنا عظيما في ظؿ
 750ىػ 1250-656 /ـ) .فأصبح ليا مترجموف معروفوف ال بؿ أسر تتوارث
الترجمة ومؤسسات ترجمة عريقة .ويمكف القوؿ أف أىـ عمميات النقؿ والترجمة قد
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جرت في الفترة الواقعة بيف الخميفة المنصور ونيايات عيد المأموف (136
ىػ 753/ـ –  217ىػ 833/ـ) حيث ترجمت أميات كتب األمـ السابقة لدولة
الخالفة (.)21 ،8
فمع بدايات الدولة العباسية كاف الخميفة أبو جعفر المنصور شغوفا بالعمـ،
فأمر بترجمة كتاب السند ىند في الفمؾ والحساب وترجـ ابف المقفع كتاب كميمة
ودمنة  .وفي عيد ىاروف الرشيد تأسست "خزانة الحكمة " بعد ترجمة كتب الطب
القديمة وبعض كتب المنطؽ وكتاب إقميدس وكتاب المجسطي لبطمميوس وغيرىا
كثير .وازدادت وتيرة الترجمة في عيد المأموف الذي أنشأ "دار الحكمة" كامتداد لما
قاـ بو الرشيد ،إال انو كاف متمسكا باالحتكاـ إلى العقؿ في كثير مف األمور،
فترجمت معظـ أعماؿ أرسطو وغيره في الفمسفة ،ما أدى إلى ازدىار عمـ الكالـ
لمرد عمى فمسفة اإلغريؽ .غير أف الترجمة في عيده لـ تقتصر عمى كتب الفمسفة
بؿ راسؿ وابتاع كتب اإلغريؽ خاصة مف قبرص والقسطنطينية وغيرىا في شتى
كما
أنواع العموـ والمعارؼ حيث كانت تترجـ في بيت الحكمة التي أصبحت تحوي ّ

كبي ار مف ىذه النفائس العممية

()24 ،7

.

 2.2المترجمون ومراكز الترجمة
في البداية كاف جؿ المترجميف مف النصارى الذي أتقنوا العربية ولغة أخرى

أو أكثر مثؿ السريانية أو اليونانية أو السنسكريتية أو الفارسية  .وقد كاف

المترجموف النصارى إما نساطرة (أتباع الكنيسة الشرقية ) أو يعاقبة (أتباع كنيسة
أنطاكية السريانية ) .وحتى ال يطوؿ بنا المقاـ في ىذا الموضوع الطويؿ ،فإننا
نكتفي بذكر أسمائيـ ومدارسيـ أو مراكزىـ التي عمموا بيا((.)21،8
أ .مركز جند يسابور
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وقد كاف أبرز العامميف فييا آؿ بختيشوع :أبو جبرائيؿ بختيشوع بف جورجيس

بف بختيشوع ،وبختيشوع بف جبرائيؿ بف بختيشوع و بختيشوع بف يحيى .وقد تأثرت
بالثقافات الشرقية كاليندية والفارسية والنسطورية  .وقد اشتيرت بترجمة الطب

والتشريح.

حران
ب .مركز ّ
واشتيرت بترجمة الفمؾ والرياضيات والفمسفة ،ذلؾ ألنيا كانت مركز
الصابئيف أو عبدة النجوـ والكواكب السيارة.
ونصيبين
جـ .مركز الرىا ّ
وقد اىتمت بترجمة عموـ الالىوت والفمسفة والموسيقى كما ترجمت أيضا
في الرياضيات والعموـ الطبيعية.
د .مركز الحيرة
حيث كاف النساطرة الذيف نقموا الطب والمغة والفمسفة خاصة مف الثقافة

اإلغريقية إلى العربية.

ومف أشير المترجميف في العصر العباسي آؿ بختيشوع المار ذكرىـ ويوحنا

بف ماسويو ويوحنا بف البطريؽ وقسطا بف لوقا وآؿ حنيف وىـ حنيف بف اسحؽ

()2

وابنو اسحؽ بف حنيف وابف أختو حبيش بف األعصـ ومف عمؿ في مدرستيـ مف
تميزت ىذه
مثؿ أصطفف بف باسيؿ وموسى بف خالد ويحيى بف ىاروف  .وقد ّ
المدرسة باالىتماـ بالمعنى وليس بالترجمة الحرفية عمى حساب المعنى  .وقد قاموا
كثي ار بمراجعة وتصويب ترجمات قديمة قاـ بيا آخروف لضبطيا ورفع سويتيا.
 3.2بيت الحكمة
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قد يكوف الرشيد ىو مف وضع النواة األولى لبيت الحكمة حيث كاف يسمى

"خزانة الحكمة " .ثـ تحوؿ إلى بيت الحكمة في عيد ابنو المأموف  .فأنشأ لو بناء
كبي ار جمع فيو الكتب المجموبة لمترجمة والكتب المترجمة والمؤلفة  .وفيو أيضا

قاعات لمترجمة والتأليؼ وأماكف إلقامة العامميف بو لمقياـ بميامو وقاعات لمحوار
والمناظرة وغير ذلؾ  .فأصبح بيت الحكمة مؤسسة عممية بحثية متكاممة كاف ليا

رئيسا يسمى صاحب بيت الحكمة ال يتواله إال العمماء النابيوف مف مثؿ الخوارزمي

الذي تواله أياـ المأموف  .وفيو أقساـ كثيرة كقسـ المكتبة بما في ذلؾ مف إيداع

واعارة ،وقسـ النسخ والتجميد ،وقسـ الترجمة والتأليؼ ،وقسـ الخرائط والمصورات .

أي أنو أصبح بحؽ مؤسسة شبيو بجامعة عممية بحثية مرموقة  .ومما يجدر ذكره

أف ىذه المؤسسة كاف يصرؼ عمييا مف أمواؿ الدولة ،فمـ تكف مؤسسة خاصة بؿ
عمال رئيسيا مف أعماؿ الدولة.

ىذه النقطة األخيرة غاية في األىمية  .فمو لـ تقـ الدولة نفسيا بوضع كامؿ

ثقميا في نقؿ المحتوى الحضاري لألمـ السابقة لدولة الخالفة ،وتركت حركة النقؿ

لمجيد الفردي كما يجري في زماننا ،لما حدثت النقمة النوعية التي أدت إلى وجود

الحضارة العربية اإلسالمية .فإذا أريد لنيضة عممية حضارية جديدة أف تحدث في
زماننا ىذا ،فال بد مف تبنى حركة ترجمة شاممة مرتبطة ارتباطا وثيقا بإرادة حقيقة

في البحث العممي المحمي المفضي إلى توطينو محميا في تمؾ الدولة  .وىو غير
متوفر حاليا في أي دولة مف دولنا العربية االثنتيف والعشريف.
 4.2أثر حركة الترجمة في المغة العربية قديما
كمنا يعمـ مدى استفادة المغة العربية مف حركة النقؿ التي حدثت في صدر

الدولة العباسية .واليكـ بعض ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
أ .المغة العالمية األولى
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بعد حركة النقؿ ألمات كتب الحضارات ثـ حركة التأليؼ اإلبداعي الذي
أعقب ذلؾ سريعا ،أصبحت العربية بحؽ لغة العمـ واألدب والفمسفة في العالـ
المعروؼ آنئذ  .قد يقوؿ قائؿ أف المغة العربية أصبحت عالمية بسبب أف دولة
الخالفة اإلسالمية أصبحت الدولة اآلولى في العالـ .وىو صحيح  .غير أف حركة
النقؿ أنتجت آدابا وموسيقى وفمسفة وعموما طبيعية وتطبيقية راقية جدا ال
تضاىى  .انظر إف شئت مثال في طبيعة ما أُنتج في كتب أدبية مف مثؿ كتاب
ألؼ ليمة وليمة وكتاب حي بف يقظاف البف طفيؿ رسالة الغفراف ألبي العالء
المعري وأدب الرحالت وغيرىا التي تدؿ عمى ارتفاع المستوى العقمي الحضاري
السائد في ىذه المرحمة عند مقارنتو بما كتب في األدب الجاىمي (.)22
ب .التنوع الشديد في المعارف التي كتبت بمعنى أُلّفت بالعربية

فإذا تركنا جانبا حقوؿ المعرفة المرتبطة بالمغة العربية نفسيا كالنحو

والصرؼ والبديع والبالغة والعروض والمعاجـ ...إلخ ،وحقوؿ المعرفة المتعمقة
بالديف اإلسالمي كعموـ القرآف والحديث والفقو ...إلخ ،إذا تركنا ذلؾ جانبا ونظرنا

في العموـ األخرى التي أنتجتيا العربية أو كتبت بالعربية ،فإننا نجد فييا تنوعا

ىائال وفي فترة زمنية قصيرة نسبيا  .أنظر مثال ما كتب في حقؿ الطب  :الطب

العاـ ،وطب األطفاؿ ،وطب العيوف ،وطب األمراض السارية ،والطب النفسي،

والتشريح والجراحة وأدوات الجراحة ،والعقاقير الطبية والمسكنات والنباتات الطبية،
والبيمارستانات وغير ذلؾ كثير مف الحقوؿ( .)15 ،5 ،3وقد وضعت الكتب في عموـ

الفمؾ وعموـ األرض والكيمياء والطبيعة والبصريات وعمـ الحيواف والنبات والفالحة

(الزراعة) والرياضيات (الحساب والجبر واليندسة وحساب المثمثات .)...وكتب في
الموسيقى وعمـ الحيؿ (الميكانيكا ) .القائمة طويمة ( .)14ولندرؾ أىمية ىذا التنوع
566

المعرفي ،فإف عمينا مقارنة تعدد ىذه الحقوؿ بما كانت عميو المغة العربية في

العصر الجاىمي أو حتى عيد الخالفة الراشدة واألموية لنجد أف بينيا بونا شاسعا.
جـ .المصطمحات
وعمى الرغـ مف أف المصطمح في المغة العربية قد بدأ واضحا في القرآف
الكريـ حيث ُح ّولت كممات عادية لتأخذ معنى اصطالحيا كالصالة والزكاة
والصياـ والجياد وغيرىا ،إال أف قد ار كبي ار مف المصطمحات قد دخؿ إلى العربية

في كؿ فف أو حقؿ مف الحقوؿ التي ذكرناىا في نقطة "ب" .أما كيفية وضع
المصطمح ،فأمر يطوؿ شرحو ويحتاج إلى مف ىو أفضؿ مني في عموـ العربية .
حتى إف مجرد ضرب األمثمة في ىذا الموضوع يحتاج إلى مساحة كبيرة ال أظف
ىذه العجالة تستطيع الولوج إلييا .والمعروؼ أنو ال ترجمة أو تأليؼ ناجحيف دوف
وجود المصطمح المناسب.
د .النيضة العممية
لـ يطؿ المقاـ لحركة النقؿ والترجمة حتى انبثقت عنيا نيضة عممية قوية

في كؿ فف مف فنوف المعرفة آنذاؾ  .أضرب مثال واحدا ،ليس مقصودا لذاتو،

لمتدليؿ عمى سرعة االنتقاؿ مف الترجمة إلى اإلبداع والنيضة  .فإذا كاف بيت

الحكمة في عصر المأموف الذي توفي سنة  217ىػ يمثؿ مرحمة قمة الترجمة،
فإف العالـ الطبيب أبا بكر محمد بف زكريا الرازي الذي توفي سنة  311ىػ قد

أبدع مسائؿ كثيرة غير مسبوقة في الطب منيا مثال رسالتو الشييرة في التفريؽ
عمميا تجريبيا بيف الجدري والحصبة التي ظمت تترجـ إلى لغات أوروبة المختمفة

حتى القرف الثامف عشر الميالدي( .)15حدث ذلؾ في قرابة  80سنة مف الزماف.
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ويمكف القوؿ إف القرنيف الرابع والخامس اليجرييف يمثالف قمة العطاء

العممي العربي اإلسالمي الذي امتد نوعا ما إلى القرف السادس وشيئا مف القرف
السابع اليجري قبؿ أف يدخؿ في سبات عميؽ ما زاؿ مستم ار.
في مرحمة النيضة ىذه قدـ العمماء العرب المسمموف إسيامات متباينة
أدت في النياية إلى تقدـ حقيقي في العموـ .مف ذلؾ
 فقد اكتفى بعضيـ بالشرح والتعميؽ عمى الكتب المترجمة.
طور ىذه المعرفة إلى آفاؽ أرقى.
 أما بعضيـ اآلخر فقد ّ
الكمية التي كانت سائدة لدى
 بينما قاـ آخروف بتصحيح النظريات أو األفكار ّ
األقدميف ووضعوا بدائؿ ليا.
 ثـ عمد آخروف إلى ابتكار عموـ جديدة تماما لـ تكف معروفة مف قبؿ بؿ
أبدعيا العمماء العرب المسمموف.

 .3الترجمة من المغة العربية إلى المغات األوروبية قديما
قمنا قبؿ قميؿ أف دولة الخالفة اإلسالمية قد قامت بجيد كبير في نقؿ
المحتوى المعرفي لمحضارات السابقة ليا في القرنيف الثاني والثالث اليجرييف،
أعقب ذلؾ نيضة عممية حضارية شاممة خاصة في القرنيف الرابع والخامس

اليجرييف .نتج عف كؿ ذلؾ أف أصبح المحتوى المعرفي الحضاري العالمي مكتوبا
بالمغة العربية وموجودا عمى شكؿ كتب ومصورات مبثوثة في حواضر العالـ

اإلسالمي مف أقصى شرقو في بغداد إلى أقصى غربو في األندلس .وبعبارة أخرى،
فقد أصبحت أميات الكتب اليندية والفارسية والمصرية القديمة وبالد ما بيف

النيريف واإلغريقية موجودة مترجمة بالمغة العربية مضافا إلييا ما أبدعو العمماء
العرب المسمموف في نيضتيـ.
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ثـ ابتميت المنطقة بالحروب الصميبية وحرب المغوؿ التي دامت قرابة ثالثة

قروف بيف القرنيف الحادي عشر والثالث عشر الميالدية ،ما أدى إلى إنياؾ الدولة
اإلسالمية وتشظييا إلى دويالت  .ومنذ ذلؾ الوقت تقريبا بدأ سبات األمة الذي

مازاؿ مستم ار.

ثـ انتقمت دورة الزماف حضاريا إلى أوروبة  .وقد حدث ذلؾ االنتقاؿ بنفس

الكيفية التي انتقؿ بيا محتوى الحضارات السابقة إلى الحضارة العربية اإلسالمية .
فقد قاـ األوروبيوف بترجمة المعرفة العربية وىضموىا ثـ انتقموا إلى مرحمة النيضة

التي ما زالت مستمرة حتى اآلف .ىذه الفكرة تقودنا إلى الحديث عف الترجمة مف
المغة العربية إلى المغات األخرى ولو باختصار شديد.

 1.3طرق االتصال المباشر بين أوروبة والعرب المسممين
حدث االتصاؿ بيف دوؿ أوروبة وشعوبيا اتصاال مباش ار بالطرؽ التالية

()8

أ .من خالل عيش العرب المسممين في جنوب أوروبة
فقد عاش العرب المسمموف في إسبانيا والبرتغاؿ وصقمية ردحا مف الزماف،
تواصموا في أثناء ذلؾ مع األوروبييف مباشرة .وقد استمر األمر كذلؾ حتى نيايات

القرف الخامس عشر الميالدي تقريبا .إق أر إف شئت عالقة ممؾ صقمية روجر الثاني
مع الجغرافي ذائع الصيت الشريؼ اإلدريسي (1166 – 1100ـ) الذي كتب لو

كتابو "نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ" ومعو خريطة العالـ المعروؼ آنئذ مرسومة
عمى كرة مف فضة(.)9
أ .البعثات العممية
فقد أُرسؿ الطمبة في بعثات عممية مف جامعات كثيرة في بريطانيا وفرنسا
وايطاليا وألمانيا إلى األندلس عمى وجو الخصوص .وقد عاد الطمبة إلى جامعاتيـ
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األوروبية وتقموا إلييا ما تعمموه في جامعات األندلس ،تماما كما نفعؿ اليوـ مف

إرساؿ طالبنا إلى الغرب لنتعمـ عمميـ وننقمو إلينا  .وال شؾ أف قد ار كبي ار مف

الترجمة قد حدث بواسطة ىؤالء الطمبة الذيف درسوا عموميـ بالعربية ثـ نقموىا إؿ
بالدىـ بمغاتيـ المختمفة.
 2.3مراكز الترجمة
غير أف قد ار كبي ار مف محتوى الحضارة العربية اإلسالمية قد انتقؿ إلى أوروبة
مف خالؿ مراكز مشيورة لمترجمة عمى األخص في صقمية وايطاليا واسبانيا  .ومف

أشير تمؾ المراكز:

أ .صقمية وايطاليا
دخمت صقمية الحكـ اإلسالمي عاـ 827ـ وأعيد احتالليا عاـ 1090ـ مف

النورماندييف الذيف كانوا متسامحيف دينيا وحضاريا ،فبقي العرب المسمموف مادة

الحضارة أكثر مف قرف ونصؼ أخرى بحيث داـ بقاؤىـ المؤثر ىناؾ أكثر مف
ثالثة قروف  .وقد كاف مركز النشاط العممي والترجمة مرك از في باليرمو حيث

ترجمت كتبا مشيورة مثؿ كتاب الحاوي في الطب ألبي بكر الرازي 1272ـ .ثـ

أسس فردريؾ الثاني جامعة نابولي  1224ـ حيث ترجمت مجموعة كبيرة مف كتب

الفمسفة والمنطؽ والطب التي نقمت مترجمة إلى جامعات أوروبية مثؿ جامعة

بولونيا وباريس  .ومف أشير المترجميف ىنا توما األكويني  .ومنيا أيضا جامعة

ساليرنو في جنوب إيطاليا في القرف الحادي عشر الميالدي حيث وجد بيا

قسطنطيف اإلفريقي عربي تونسي األصؿ ترجـ بنفسو عددا مف الكتب  .وكاف بيا
أساتذة عرب مف األندلس ومصر وسوريا  .وكانت ىذه الجامعة طميعة الجامعات

التي نقمت الكتب العربية إلى الالتينية ثـ إلى جامعات أوروبة.
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أ .جامعات األندلس
كاف في األندلس أكثر مف  15جامعة منتشرة في مدنيا الرئيسية  .كاف في

إسبانيا العرب المسمموف ،والمسمموف اإلسباف الذيف كتبوا بالعربية ،والنصارى اإلسباف

الذيف كتبوا بالعربية أيضا ،والذيف ولدوا آلباء عرب وأميات إسبانيات ،والييود وغير

ذلؾ  .وقد عمؿ جميع ىؤالء عمى خمؽ تطور حضاري غير مسبوؽ إال في الشرؽ
اإلسالمي  .ولما كانت إسبانيا أرقى حضاريا مف دوؿ أوروبة ،فقد انساب محتوى
الحضارة اإلسالمية منيا إلى أوروبة بطريقتيف عمى األقؿ.

 أوليما البعثات والوفود العممية وغيرىا التي كانت تنيؿ مف عمـ إسبانيا
وتعود إلى بالدىا  .وقد يكوف مف أشير ذلؾ وأقدمو زيارة الراىب جمبرت الذي

أصبح فيما بعد بابا روما عاـ 999ـ والذي زار قرطبة أياـ خالفة عبد الرحمف
الناصر لمتزود بالعمـ  .عمى أي حاؿ ،كاف إرساؿ البعوث العممية إلى إسبانيا
ظاىرة عممية تماما كما نفعؿ اليوـ مف إرساؿ بعوثنا إلى جامعاتيـ(.)8

 وثانييما حركة الترجمة من العربية إلى معظـ دوؿ أوروبة التي جرت في
معظـ جامعات إسبانية إلى أف أصبحت طميطمة المركز األكثر أىمية خاصة بعد

سقوطيا في يد الفونسو السادس في القرف الثاني عشر  .وقد تُ ِ
رجمت كتب كثيرة
في ىذه المدرسة مف مثؿ رسائؿ الخوارزمي وكتاب الغزالي "مقاصد الفالسفة "
و"كتاب السماء والعالـ " البف سينا وغيرىا كثير في الفمؾ والتنجيـ والرياضيات
والفمسفة والطب ...إلخ  .قاـ بالترجمة األسقؼ رايموند والييودي المتنصر يحيى

اإلشبيمي وغيرىـ.

وفي برشمونة ترجـ بالتو التيفولي في القرف الثاني عشر الميالدي مجموعة
مف كتب العموـ واليندسة والفمؾ مف مثؿ "رسالة الفمؾ لمبتاني التي نشرت في
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نورنمبورغ 1237ـ .وكاف مف أشير المترجميف عموما جيرار الكريموني الذي
كاف يرأس أكثر مف  70مترجما نقموا العديد مف الكتب التي ما زالت موجودة في
مكتبات أوروبة الرئيسية  .وسيطوؿ بنا المقاـ كثي ار لو أردنا ذكر جميع ما ترجـ .
غير أننا لف نترؾ ىذا العنواف دوف أف نذكر بالعالـ الطبيب المبدع أبي القاسـ
الزىراوي شيخ الجراحيف العرب الذي أبدع عمميات جراحية لـ تكف معروفة مف قبؿ
وابتكر أدوات جراحة تربو عمى المائتيف ( .)16وقد ترجمت كتبو أو بعض أجزائيا
إلى الالتينية عمى يد جيرار الكريموني ثـ إلى باليرمو وفرنسا وأكسفورد وغيرىا في
الفترة الممتدة بيف القرف الثاني عشر وحتى القرف التاسع عشر الميالدي وطبعت
طبعات كثيرة .وغير ذلؾ كثير.
جـ .بالد الشام
حيث امتد وجود الصميبييف في بالد الشاـ قرابة  200عاـ ابتميت بو المنطقة
واستفادت منو أوروبة اتصاال قويا بحضارة متقدمة جدا عمى ما عندىا ،فانتقمت
الصناعات والطرؽ العممية والتنوير .وليس غريبا إذف أف تبدأ تباشير نيضة أوروبة
متزامنة مع انتياء الحروب الصميبية.
 3.3مشكالت في الترجمة من العربية
عانى المترجموف مف العربية إلى الالتينية ولغات أوروبة المختمفة ما عاناه
المترجموف إلى العربية مف المغات السابقة ليا  .وسأتحدث عف مشكمة واحدة فقط
ىي المصطمح العممي.
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ففي الحالة األولى ،الترجمة إلى المغة العربية مف المغات السابقة ليا ،أدخؿ

إلى العربية عدد كبير مف المصطمحات سواء أكانت عربية صرفة أـ محورة

لتصبح عمى جرس عربي أو غير ذلؾ (المعرب ) ( .)13 ،12وفي عممية مماثمة قاـ
األوروبيوف بأخذ المصطمحات العربية التي لـ يجدوا ليا المقابؿ إلى الالتينية إلى

المعرب عندنا  .وتستطيع أف تجد
لغاتيـ مع تحريؼ كثير أو قميؿ  .وىو ما يشبو
ّ
شيئا مف ىذه المصطمحات المترجمة مف العربية في كثير مف المغات األوروبية
حتى المحظة الحاضرة جرى تحويرىا لتتالءـ مع تمؾ المغة .ومف أمثمة ذلؾ ال عمى

سبيؿ الحصر:

لفظ (صفر ) أصبح ينطؽ زيرو  zeroباإلنكميزية وسيفر  ciferبالبرتغالية،

وسيف ار  Cifraباإلسبانية وسيفي ار  Siferaباإليطالية ،وشيفر بالفرنسية Chiffre .
والشيف ار مأخوذة مف الصفر العربية.
الخوارزمية

Algorythm

الجبر

Algebra

أمير البحر

Admiral

التعرفة

Tarif

دار الصناعة

Arcenal

الغوؿ (الكحوؿ)
َ

Alcohol

مخزف

Magazin
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المناخ

Almanak

زرنيخ

Arsenic

بتماـ الرؤية

Bachelor

زعفراف

Zaffron

وأسماء عدد مف النبات والحيواف
أسماء أكثر مف  125نجما رئيسيا مف نجوـ السماء مف مثؿ الذنب Deneb

الطائر  Altairثعباف  Thubanالقائد  Alkaidاآلولى  ، Aloulaما زالت

موجودة حتى المحظة عمى خرائط السماء التي تصدر بالمغات األوروبية

المختمفة

()23 ،17

.

 .4الترجمة ودورىا في إغناء المغة العربية
قمنا سابقا إف مف غير الممكف لمغة حية أف تعيش مستقمة تماما بمعنى منعزلة

عف المغات األخرى التي تعايشيا .وبالتالي كانت الترجمة ضرورة حتمية لكؿ لغة .
وفي العادة تسير الترجمة مف المغة األكثر تقدما حضاريا وعمميا إلى المغة األقؿ

حظا مف التقدـ العممي والثقاني والمدني .ىذا ما رأيناه في العناويف السابقة .فعندما
كانت الحضارات السابقة لمحضارة العربية اإلسالمية أكثر تقدما مف محتوى

الحضارة العربية اإلسالمية ،كانت الترجمة إلى العربية  .وىو بعينو ما حدث مف
العربية إلى الالتينية ولغات أوروبة عندما أصبحت العربية تضـ محتوى العمـ

والتقانة والفمسفة واآلداب العالمية  .وفي كؿ حالة ،فإف المغة األقؿ تأثي ار تستفيد

574

وترتقي بالترجمة  .وىو واضح  .وفي ىذا العنواف سآتي عمى بعض جوانب إغناء

المغة العربية مف خالؿ الترجمة قديما وحديثا.
 1.4المصطمح

ال يراودنا شؾ في أف الترجمة الجيدة تعد نتيجة لوجود المصطمح الجيد .
فالمصطمح ،وىو في العادة كممة واحدة أو قد يكوف أحيانا أكثر مف ذلؾ ،ينوب ،عند
استعمالو ،عف جممة كاممة أو قد ينوب عف فقرة كاممة في بعض الحاالت  .ومف غير
المقبوؿ في الترجمة أف يشرح كؿ مصطمح بجممة ،فتطوؿ الترجمة وتترىؿ وال يفيـ
معناىا ،خاصة عند تكرار المصطمح مرات في الفقرة أو الصفحة أو المقالة  .وىو
أيضا غير مقبوؿ أو ممكف في الترجمة النطقية أو المباشرة في المؤتمرات أو
الخطابات  .ومف ثـ كاف لزاما عمى حركة الترجمة أف تعنى بتخميؽ المصطمحات
المناسبة في جميع الفنوف والحقوؿ المعرفية  .وىو ما حدث في حركة الترجمة والنقؿ
المباركة قديما حيث تُرجمت معرفة حضارات اليند وفارس ومصر القديمة واإلغريؽ

إلى المغة العربية  .وىو ما حدث عند ترجمة محتوى الحضارة العربية اإلسالمية إلى

الالتينية والمغات األوروبية.

 1.1.4طرق وضع المصطمح
لقد تغمب العرب المسمموف في الماضي عمى ذلؾ باتخاذ طرؽ عدة في وضع
المصطمح .ومف ذلؾ في عجالة ال تعد استقصاء بؿ أمثمة موضحة:
أوال :إيجاد أصل عربي
وىي عمى النحو التالي
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أ .وضع المصطمح العربي األصيل
تعبر عف
حيث يوجد المترجـ أو العالـ أو الطبيب كممة عربية أصيمة ّ
المصطمح الذي يريده  .ويكوف ليذا المصطمح جذره الثالثي ويمكف التصريؼ منو
بسيولة  .وىو المصطمح األفضؿ وضعا النضباطو مع أصوؿ المغة العربية ،ما
يريح أىؿ المغة .وىي كثيرة جدا ألنيا األصؿ في الترجمة .ومف أمثمة ذلؾ:
ترميد

Ashing

تبخير

Evaporation

تكاثؼ

Condensation

تقطير

Distillation

ُحكاكة

Streak

ِ
معدف

Mineral

طبقة

Bed, layer or stratum

خزانة (مائية جوفية)

Aquifer

قشرة

Crust

جو

Atmosphere

التياب

Infection

أ .إيجاد االسم العربي المقابل لالسم األجنبي
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حيث وضعت أسماء عربية في النبات والحيواف والمعدف مقابمة لما ىو موجود

في المغات التي ترجـ منيا  .لقد كانت ىذه الميمة صعبة عمى المترجميف في

البداية إال أنو في التراجـ أو المؤلفات الالحقة كثرت األسماء العربية المقابمة لما
ترجـ سابقا وبقي مكتوبا بالمغة األصمية المترجـ منيا  .ومف أفضؿ مف عمؿ ذلؾ

ابف البيطار في كتابو الجامع لمفردات األغذية واألدوية( .)4ومف أمثمة ذلؾ:
البايف
فودنج

ُح ّماض
حبؽ

أقاقميس

أثؿ

جـ .وضع اسم عربي لمعنى االسم األجنبي بعد ترجمة السوابق والمواحق
فقد ترجـ ابف البيطار السابقة " poly=polysكثير " .وىي يونانية دخمت
إلى الالتينية ثـ إلى لغات أوروبة الحديثة .ومف أمثمة ذلؾ:
بولوبدنوف

polypodium

كثير األرجؿ

بولوغاناطف

polygonatum

كثير العقد

ويترجميا المحدثوف "عديد أو متعدد".
الالحقة

" oid=eidesشبيو " .وىي يونانية دخمت إلى الالتينية ثـ إلى

لغات أوروبة الحديثة .ومف أمثمة ذلؾ:
ذفنويداس

dophnoedes

شبيو الغار

مرسنويداس

myrsinoeides

شبيو اآلس
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وفي اعتقادنا أنو أسموب موفؽ ،حبذا لو سرنا عميو في الترجمات الحالية

لألسماء والمصطمحات.
ثانيا :المعرب

وقد لجأ إليو المترجموف كثي ار خاصة في بدايات عصر الترجمة وفيو اختالؼ

بيف المترجميف وبيف العمماء في كتبيـ الالحقة لعممية الترجمة  .ونستطيع أف نميز
بيف نوعيف مف األلفاظ المعربة:

أ .إبقاء المفظ عمى شكمو األصمي
أدخمت ألفاظ كثيرة إلى العربية دوف تغيير أو بتغيير بسيط ناتج ىف كيفية

كتابة األصوات أو الحروؼ في المغات المترجـ منيا  .كاف ذلؾ واضحا جدا في
بدايات عمميات الترجمة حيث كاف المترجموف يضعوف المفظ كما في األصؿ

المترجـ ومعو أحيانا معناه العربي  .وفي ىذه الحالة ال يخضع المصطمح إلى
عمميات االشتقاؽ والتصريؼ وقواعد المغة العربية  .غير انو في مرحمة الحقة

أزيمت بعض األلفاظ األصمية وبقي المفظ العربي المقابؿ .ومف أمثمة
جومطريا

geometric

ىندسة

سوفسطيقا

sophistiism

الحكمة المموىة

أرثماطيقا

arithmetic

حساب

أنالوطيقا

analytics

تحميؿ

أسطرونوميا

astronomy

فمؾ

بوطيقا

poetica

شعر
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أ .التعريب أو المعرب وىو التصرؼ في المفظ ليصبح في صيغة عربية قابمة
لالشتقاؽ .وىذا النوع مف التعريب في اعتقادي ،جيد ألنو ُيغني المغة ويثرييا
بمصطمحات جديدة ولكنيا منضبطة مع أصوؿ المغة بحيث يمكف وضعيا في
المعرب  .وقد وضع
المعاجـ عمى أساس مف جذورىا الذي تشتؽ مف المفظ
ّ
أىؿ المغة مجموعة ليست صغيرة مف األبنية الصرفية لمثؿ ىذه األلفاظ

المعربة .ومف ذلؾ:

ىندس ومنيا ميندس وىندسة ،فارسية معربة

بيرج وىي فارسية معربة مف نبيرة

دوف وىي فارسية معربة ومنيا الديواف
ّ
ينسف معربة ومنيا يانسوف
زنجر مف زنجار

فمسؼ وىي يونانية معربة
بمورفارسية معربة

زيبؽ مف زئبؽ

ممغـ مف ممغمة
وغيرىا كثير

 2.4أثر الترجمة في المغة العربية
قعد عمماء المغة لغتيـ العربية
في القروف اآلولى لنشأة الدولة اإلسالميةّ ،
فأصبحت واضحة المعالـ والبنياف في كتبيـ ومعارفيـ ومعاجميـ .غير أنو بمحاذاة
ذلؾ ،وفي الوقت نفسو تقريبا ،كاف ىناؾ سيؿ جارؼ مف حركة الترجمة مف

المغات السابقة لدولة الخالفة ،يقوـ بو مترجموف أو عمماء ليسوا فعميا مف عمماء
المغة  .فوضعوا األلفاظ أو المصطمحات التي يحتاجونيا في ترجمتيـ أو تأليفيـ
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عمى الطرؽ التي ذكرنا طرفا منيا أعاله  .فكثرت األلفاظ العممية الجديدة في كؿ

فنوف العمـ والمعرفة كالطب والفمؾ والفمسفة وعموـ الطبيعة ...إلخ إلى درجة يمكف
أف نقوؿ فييا أنو ُوجد في تمؾ الفترة لغتاف:

 المغة العربية األدبية المنضبطة مع قواعد المغة وأصوليا.
 المغة العممية التي احتوت عمى المصمحات المعربة التي أدخمت إلى

العربية .وقد قاوـ المغويوف ىذا المد الجارؼ وأنكروا فعمو في محاولة إلبقاء المغة
العربية نقية مستقيمة محافظة عمى أصوليا.

ولو أف المترجميف والعمماء المؤلفيف المبدعيف توقفوا عند وضع المصطمح

حتى يجيزه المغويوف ،لما اغتنت العربية باآلالؼ مف األلفاظ الجديدة ،ولما حدثت
ىذه الطفرة العممية الحضارية العربية اإلسالمية المباركة  .ولما استطاعت الدولة

تسنـ مسيرة الحضارة العالمية واحتوائيا
اإلسالمية النيوض بيذا القَ َدر التاريخي مف ّ
والنبوغ فييا ثـ نقميا إلى ما أعقبيا مف حضارات ،حتى أصبح العمـ في تمؾ
المرحمة مف تاريخو عربيا بحؽ.
المعربيف "مف الواضح أف ىؤالء النقمة لـ
يقوؿ الشيابي في امتداح عمؿ
ّ
يجمدوا في أداء ميمتيـ ،بؿ ساروا عمى مذىب القائميف بضرورة الدواـ عمى

االشتقاؽ والتعريب لكي تنمو المغة وتتسع لمعموـ الدخيمة  .ولو اتبعوا ىـ وعمماء

العرب مف بعدىـ رأي ىؤالء المتشدديف مف عمماء المغة ووقفوا عند ما دوف السماع
مف عرب الجاىمية والمخضرميف ،لفقدت العربية ألوفا مف أسماء األعياف ومف

المصطمحات العممية".

لقد كانت المغة العممية في كتب األفذاذ العرب المسمميف كابف سينا وابف

البيطار وأبو بكر الرازي والبيروني وغيرىـ كثير ،لغة إخبارية سيمة مشرقة خالية
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مف الزخرفة المفظية واإليحاء والحشو .ومف ثـ لـ يجد المترجموف منيا إلى الالتينية
والمغات األوروبية إباف النيضة العممية األوروبية  ،عنتا في الترجمة  ،بؿ كانت

ميمتيـ سيمة ال تحتاج إلى لغوييف لمقياـ بذلؾ .وىو ما أسيـ كثي ار في عممية نقؿ
العمـ إلى أوروبا.

وىذا مثاؿ مف كتاب الجماىر لمبيروني (ُ )11كتب في القرف الخامس اليجري .
يفرؽ البيروني بيف الماس والكوارتز بمغة سيمة واضحة كما ذكرنا.
وفي النص ّ
ِ
إلي مف أحجار صغار
" ....وليس بعيدا عف قمعة بأرض اليند ما ُحم َؿ ّ
ت
وكبار في طوؿ األنممة وأقؿ ،يميؿ بياضيا إلى قميؿ حمرة وشفاؼ يسير،
شابي ُ
ْ
الج ْمسيت ،كميا كالتعاويذ المصنوعة عمى مثاؿ أسطوانة مسدسة األضالع،
بيا َ

يعني في طرفييا بمخروطيف مضمعيف متصميف بأضالع األسطوانة ممس الوجوه،

ؾ في أنيا مصنوعة معمولة بالحؾ ،حتى رأيت في وجو بعضيا حج اًر ثابتاً
لـ ُي َش ّ
َّ
ؾ حوليا
لسواه مع الوجو واف ُح ّ
مف الوجو مف غير جنسيا ال شفاؼ لو ولو ُحؾ ّ
فعممت أف شكميا طبيعي غير
استباف ذلؾ لمبصر ولـ يستو ذلؾ االستواء،
ُ
وح ُك َي لي وجود مثمو في بئر بالجباؿ القريبة مف غزنة"(.)11
صناعيُ .

وبرغـ ذلؾ ،فقد اعتنت المغة العربية بعدد وافر مف األلفاظ المعربة التي

وضعت عمى أسس صرفية عربية أجازىا المغوييف أو أجازوا كثي ار منيا  .وىي
موجودة في معاجميـ المعتمدة كمساف العرب وتاج العروس وغيرىا  .ونحف اليوـ
نستعمؿ ىذه األلفاظ ونعتمد عمييا كثي ار في حياتنا اليومية األدبية والعممية  .ومف
ثـ ،لـ تكف المغة العممية عبئا عمى المغة األدبية الفصيحة ،بؿ مفيدة وداعمة ليا.
وفد أسيم في كل ذلك ،عدة عوامل أذكر منيا:
 الدولة الواحدة بحيث كاف العالِـ يجوب كؿ أرجائيا دوف أف يسألو سائؿ .
وبالتالي ،تن ّقؿ العمماء بيف حواضر العالـ اإلسالمي واختمطوا بيسر وسيولة برغـ
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مشقة السفر  .فيذا ابف البيطار ،مثال ،ولد في األندلس وطافيا جميعيا فخبر
جباليا وبطاحيا وأوديتيا ،ثـ جاب شماؿ إفريقية ومصر وبالد الشاـ حيث توفي
ودفف ،بعد أف وضع كتابو أو إف شئت معجمو أو موسوعتو "الجامع لمفردات
األدوية واألغذية" النباتية والحيوانية والمعدنية( .)4وىو يحوي أكثر مف  3000لفظ
معرب مرتبة ترتيب المعاجـ.
مكرـ لمعمماء،
 الدولة األولى عالميا ينظّميا ّ
ويسيرىا نظاـ حكـ محب لمعمـ ّ
ويرأسيا خمفاء في المركز وحكاـ في الحواضر مشجعوف لمعمـ والعمماء  .وىو
معروؼ.
 المغة األولى عالميا بعد أف تخمّت لغات البمداف التي دخمت في الدولة
اإلسالمية عف لغاتيا األصمية لصالح المغة العربية ،لغة القرآف أوال ولغة الفاتحيف
ثانيا .وىو معروؼ أيضا .وىو ما أشار إليو أبو الريحاف البيروني رحمو اهلل حيف
قاؿ" :ألف أىجى بالعربية أحب إلى قمبي مف أمدح بالفارسية".
أيف مف ذلؾ ما نعيشو اليوـ؟ فالتشرذـ السياسي ىو السائد ،والحدود عالية
جدا ال يكاد الطير يمر منيا إال بجواز سفر وتأشيرة ،وأنظمة الحكـ والحكاـ ال تأبو
تدني مرتبة المغة العربية بيف لغات العالـ  .ولعمري،
بالعمـ والعمماء ،ما أدى إلى ّ
أف ذلؾ جميعو مانع لمنيضة وىو ما نعاني منو.
 3.4الترجمة والمثاقفة والعولمة
نعني بالمثاقفة التأثير المتبادؿ لممعرفة بيف المغات بحيث تؤثر المغة وتتأثر

بالمحتوى المعرفي في لغة أو لغات أخرى متزامنة معيا أو سابقة ليا  .وقد كانت
الترجمة وما زالت األداة الفاعمة في نقؿ المعرفة بيف المغات .وسنعود إلى ذلؾ.
فعندما انتيى الحكـ في بالد ما بيف النيريف إلى ممؾ البابمييف حمورابي حوؿ

1750ـ ،وجدوا أف المحتوى المعرفي لمسومرييف ،السابقيف ليـ ،أرقى كثي ار مما
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عندىـ ،فقاموا بشكؿ بدائي مف أشكاؿ الترجمة حيث نقموا معرفة السومرييف إلى

بالدىـ وأبدعوا بعدىا أيما إبداع.

ومف منا ال يعرؼ تأثير نقؿ المعرفة بالترجمة مف الحضارات والمغات السابقة

لمحضارة اإلسالمية عمى ثقافة األمة العربية اإلسالمية  .قارف بيف ما كانت عميو
األمة في آدابيا وفنونيا وعموميا قبؿ اإلسالـ وفي صدر اإلسالـ حتى وفي

العصر األموي ،وبيف ما كتب في ىذه المعارؼ بعد استقرار الدولة العباسية .أنظر
مثال في اآلفاؽ التي حمقت فييا كتب مف مثؿ رسالة الغفراف ألبي العالء المعري
وحي بف يقظاف البف جبير وكتاب ألؼ ليمة وليمة  .وانظر أيضا في أدب كتب

الرحالت التي قاـ بو جغرافيوف أفذاذ مف مثؿ ابف بطوطة وابف حوقؿ واالصطخري
والمقدسي والشريؼ اإلدريسي وابف فضالف والكـ الثقافي المعرفي التي نتج عنيا .

ولؾ أف تتابع المقارنة في حقوؿ المعرفة األخرى ،لترى المستوى الثقافي الراقي

لممتكمميف وكيؼ قارعوا باقتدار أفكار ومعتقدات الفمسفة اإلغريقية ،ناىيؾ عما
أبدعوه في حقوؿ العموـ الطبيعية مما أشرنا إلى شيء منو فيما تقدـ مف ىذه

العجالة .وسترى في النياية أف صورة الثقافة العربية اإلسالمية قد أصبحت مختمفة
تماما عما كانت عميو قبؿ استقرار ىذه الثقافة ونضوجيا.
والمثاؿ األخير ىو تأثر الثقافة األوروبية في األدب والفنوف والفمسفة والعموـ

في عصورىـ الوسطى وحتى المحظة بما أنجزتو الحضارة العربية اإلسالمية  .وقد
فصؿ القوؿ في ذلؾ
تحدثنا عف طرؼ مف ذلؾ في بدايات ىذا البحث  .وقد ّ
الدكتور محمد أبو حساف في كتابو "دور الحضارة العربية اإلسالمية في تكويف

الحضارة الغربية"( .)8وفيو أمثمة كثيرة جدا توثؽ عممية النقؿ مف الحضارة العربية .
وعادة ما يقارف الباحثوف بيف رسالة الغفراف ألبي العالء المعري والكوميديا األليية
لدانتي وبيف حي بف يقظاف البف طفيؿ وجزيرة الكنز لروبنسو كروزو والمنقذ مف
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الضالؿ لمغزالي ونظرية الشؾ لمديكارت وماركو بولو وابف بطوطة وغير ذلؾ كثير
في العموـ الطبيعية والفمسفة والفمؾ  .كؿ ذلؾ قد تأتي حدوثو بعد ترجمة المحتوى

المعرفي لمحضارة العربية اإلسالمية إلى المغة الالتينية والمغات األوروبية المختمفة.
بقي أف نذكر أف ما يحدث لمغة العربية حاليا ،وكثير مف المغات األخرى في
العالـ ،ال يعد مثاقفة بؿ ىو شكؿ مف أشكاؿ الييمنة  .فقد ىيمنت المغة

اإلنجميزية ،عمى وجو الخصوص ،عمى المغة العربية وغيرىا في عقر دارىا مما
نراه اليوـ وال يحتاج إلى ذكر أو تنويو  .ساعد عمى ذلؾ وسائؿ االتصاؿ الرىيبة

التي نعرفيا جميعا  .وساعد عمى ذلؾ أنظمة حكـ بائسة لـ تنيض وال تحاوؿ

النيوض بما يجب عمييا في ىذا السياؽ .وشعوب استمرأت الظمـ واالضطياد ومف
ثـ سيولة االنقياد والتبعية  .وىو ما يمكف أف يختصر في كممة واحدة ىي عولمة

الثقافة ،بمعنى ىيمنة الثقافة الغربية عمى باقي الثقافات األخرى ومنيا العربية .
أنظر إف شئت إلى الضغط المستمر في بعض المسائؿ لتصبح مثيمة لما ىو

موجود في الثقافة الغربية مف مثؿ قضايا تحرير المرأة وقانوف األحواؿ المدنية
والجنس قبؿ الزواج كأمثمة فقط.

 4.4الترجمة والتعريب والتعميم العالي
قمنا سابقا أف التعريب بمعناه الحرفي يعني الترجمة مف المغات األخرى إلى
العربية  .لكف مصطمح " التعريب " بالمعنى الحديث لـ يكف مستعمال في النيضة
العربية اإلسالمية بؿ كانوا يستعمموف كممة "النقؿ " .وعمى الرغـ مف ذلؾ ،فإف ما
حدث كاف "تعريبا " شامال كامال لمثقافات السابقة ليا بالمعنى الذي نتمنى أف نراه
في حاضرنا الذي نعيشو ،حيث أصبح المحتوى المعرفي العالمي عربيا خالصا .
فيؿ يمكف إعادة مثؿ تمؾ التجربة في ظؿ الظروؼ الحاضرة التي نعيشيا؟
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والجواب عمى ىذا التساؤؿ ىو بالنفي في اعتقادي لظروؼ كثيرة تحيط بنا بؿ
وتمفنا وتدثرنا .ومف ذلؾ.
ولكف قبؿ الحديث عف األسباب والظروؼ ،نذكر أف المغة العربية ىي المغة
العربية نفسيا التي تُرجـ إلييا وأدوات التعريب وطرقو وأساليبو التي استعمموىا
موجودة ويمكف استعماليا إف توفرت اإلرادة عمى فعؿ ذلؾ  .غير أف الظروؼ
جميعيا تقريبا قد تغيرت:
 فالشرذمة السياسية قد أبدلت الدولة الواحدة إلى دويالت عديدة ال
تستطيع دويمة واحدة منيا أف تدعي أنيا حامية لمغة العربية تبذؿ الوسع في
نيضتيا وتقدميا.
 والييمنة الغربية وتبعية أنظمة الحكم ليا واضحة في عدـ رغبة أو عدـ
قدرة ىذه األنظمة عمى فعؿ كـ مؤثر في حركة التعريب  .وكؿ محاوالت التعريب
القائمة حالية ال تعدو أف تكوف جيدا مكر ار مبعث ار  .ناىيؾ عما يحدث مف عدـ
وحدة المصطمح المعرب بسبب تعدد أماكف صنعو في الدويالت المتشرذمة ،األمر
الذي لـ يكف موجودا في التجربة اآلولى حيث كاف المصطمح موحدا إلى حد بعيد
في اآلفاؽ العربية اإلسالمية الواسعة(.)22
 أن صناعة العموم والتقانة والمعارف األخرى ليست عندنا ،ومف ثـ
صناعة المصطمحات الجديدة  .وأف ىذه الصناعة متسارعة ال سريعة  .فغدونا
نميث وراء ذلؾ كمو وال ندرؾ منو شيئا.
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 والرابعة أن التعريب الشامل المفضي إلى تعميم عال منتج ومؤثر ال
يمكن أن يحدث إال في دولة ناىضة  .فالنيضة ىي األساس والعكس ليس
صحيحا  .وحتى ىذه المحظة ال توجد دويمة عربية واحدة ناىضة أو ىي عمى
مسار النيوض .فالعبد ال يمكف أف يكوف سيدا وىو عبد.
وبرغـ ذلؾ ،فأود اإلشارة إلى تجربتيف حديثتيف في التعريب والتعميـ العالي
ىما تجربة محمد عمي باشا في مصر وتجربة مجامع المغة العربية بعد ذلؾ.
 1.4.4تجربة محمد عمى باشا في مصر
ساد األمة سبات عميؽ بد أ تدريجيا منذ القرف السابع اليجري /الثالث عشر
الميالدي إلى أف أطبؽ عمييا تماما في القروف األخيرة  .فانتشرت األمية والخرافة
بدؿ العمـ والتنوير الذي كاف سائدا مف قبؿ  .ويبدو أف نيضة شاممة بدأت تدب
تدريجيا أيضا في الشعوب األوروبية متزامنة تقريبا مع مرحمة بيات األمة
اإلسالمية ،إلى أف أصبحت جارفة في العقود األخيرة.
ومع نيايات القرف الثامف عشر الميالدي ،احتؿ نابميوف بونابرت مصر
 .1801-1798ويبدو أف الفرؽ بيف "األنا " المصرية حينئذ وما كاف عميو
الفرنسيوف ،الذي تجمّى في بعض األعماؿ العممية واألدبية والقانونية لمعمماء

المصاحبيف لمحممة الفرنسية ،قد أبير المصرييف وأوضح مقدار التخمؼ الذي
تعيشو مصر نسبة لفرنسا وبقية دوؿ أوروبة

()19

.

اعتمى محمد عمي باشا حكـ مصر  1848 – 1805وكاف حكمو مستقال

تقريبا عف الدولة العثمانية في أسطنبوؿ .ويبدو لي مف مجموعة مف المؤشرات ،أنو

كاف يحمؿ مشروعا نيضويا شامال في رأسو ُيدخؿ بو مصر إلى مرحمة الحضارة
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التي كانت سائدة في أوروبة أو قريبا مف ذلؾ  .بمعنى أف إرادة النيضة الشاممة
كانت أساسية في نظاـ حكمو ،ما دفع النظاـ لمقياـ بمجموعة مف األعماؿ التي

أدت فعال إلى حدوث ذلؾ ،ولو عمى مقياس صغير بسبب قصر المدة  .ويبدو لي
أيضا أنو استميـ التجربة العربية اإلسالمية اآلولى في النقؿ المؤدية إلى

النيوض.الحضاري الشامؿ .ومف ثـ ومف األعماؿ التي تدؿ عمى ذلؾ أذكر

(:)20

أ .إنشاء المدارس المتخصصة  :حيث قاـ في فترة حكمو بإقامة مجموعة مف
المدارس في شتى فنوف المعرفة مف مثؿ

 المدارس الحربية ( ) - 1825حيث أنشأ عدة مدارس تغطي شؤوف

الحرب المختمفة.

 مدرسة الطب  ،1827والطب اليطري  ،1828والصيدلة ،1831

واليندسة .1851

 مدرسة األلسف  1835التي ىدفت ،وفعال أنتجت ،مجموعة مف القادريف

عمى تقؿ محتوى المعرفة الغربية إلى المغة العربية.

أ .االستعانة باألجانب واستخداميـ خاصة في بدايات احتكاكو بالغرب.
جـ .إرسال البعوث إلى الغرب في فنوف المعرفة الغربية مف العموـ واآلداب

والقانوف وغيرىا  .وقد بدأ إرساؿ البعوث مف  1809واستمر حتى 1849عندما

أوقؼ ذلؾ خميفتو عباس األوؿ.

وقد تُرجمت ىذه األعماؿ ،عمى أرض الواقع ،بنتائج مبشرة بنيضة حقيقية،
وبرغـ صغرىا إال أنيا كانت في االتجاه الصحيح .ومف ذلؾ:
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 حركة تعريب شاممة ال عمميات ترجمة متناثرة مبتورة غير مفيدة أو
منتجة.
 المترجمون والكتب المترجمة :فقد بمغ عدد المترجميف  70مترجما أنتجوا
 1000كتاب مترجـ في شتى الفنوف في  15سنة ىو عمر مدرسة األلسف قبؿ أف
يغمقيا عباس األوؿ.

()22

 التدريس بالعربية في المدارس المتخصصة إلى أف أوقؼ ذلؾ بعد احتالؿ
اإلنجميز لمصر عاـ .1882
 نقل بدايات التصنيع والبحث العممي الغربي الذي لـ يكف متقدما كثي ار في
أوروبة حينئذ مف خالؿ عمؿ المدارس المتخصصة في الطب والمدارس الحربية .
وقد أستطيع االدعاء بأف مصر محمد عمي كانت أكثر تقدما عمميا وتقنيا مف

بعض دوؿ أوروبة مثؿ اليوناف وبمغاريا وغيرىا  .فقد كاف بيا العديد مف مصانع

األسمحة والذخائر والسفف الكبيرة والصغيرة وصناعات القطف والنسيج والجوخ

والحرير واآلالت المتعمقة بذلؾ ومعاصر الزيوت ومصانع الحديد والنحاس وغير

ذلؾ كثير .أنظر العدد الكبير مف المراجع المتعمقة بذلؾ في موقع وكيبيديا عمى
الشابكة.

()26

لـ تستمر ىذه التجربة طويال ،فقد أجيضيا عباس األوؿ  1849حيف تولى
الحكـ بعد محمد عمي ،ولـ تعد إلى سابؽ عيدىا أياـ محمد عمي برغـ التذبذب
صعودا وىبوطا ،إلى أف قضي عمييا تماما عند دخوؿ اإلنجميز إلى مصر

 .1882وكما قمت قبال ،فقد كاف محمد عمي ،عمى ما يبدو ،يتمثّؿ مجريات ما
حدث في النيضة العربية اإلسالمية  .ولكف الفارؽ كاف كبي ار في التجربتيف  .فدولة

الخالفة العربية اإلسالمية كانت الدولة اآلولى في العالـ ،ال يجرؤ أحد عمى
588

التربص بيا .أما في الثانية ،فقد كانت مصر دولة صغيرة يتربص بيا االستعمار
الغربي وخاصة بريطانيا العظمى حينئذ ،إلى أف التيمتيا لقمة سائغة بعد وقت

قصير .فقُضي عمى ىذه التجربة الوليدة .وبناء عمى ذلؾ ،استمر المد في التجربة
اآلولى برغـ ضعؼ الخمفاء ،وانقطع المد تماما في الثانية بسبب ضياع السيادة
وارادة النيضة.
وال أراني راغبا في استمرار الحديث في سبر غور ما جرى بعد ذلؾ  .وقد

أعود إليو في العنواف اآلتي.

طرق التعريب في عيد محمد عمي
ال تختمؼ طرؽ التعريب كثي ار عما جرى في صدر العصر العباسي ،بمعنى

أنيـ استفادوا مف أعماؿ التجربة اآلولى  .وىو جيد ال بؿ مطموب  .ومف ذلؾ في
وضع المصطمح نذكر:

لتخير األلفاظ والمصطمحات وضبط
 وضع مجموعة مف شيوخ األزىر
ّ
الكتابة نحوا وأسموبا  .وقد قمّت المحسنات المفظية كي ار في الكتب المترجمة بعد

ذلؾ.

 التوفيؽ بيف المصطمحات الجديدة والمصطمحات القديمة في الفنوف

المختمفة وخاصة في الطب.
 االشتقاؽ.

 النحت الذي لـ يكف شائعا في كتبيـ ومعاجميـ اآلولى.
المعرب أو التعريب في النياية عندما يستعصي األمر عمى المترجـ .
 ثـ
ّ
وكما جرى في الترجمة اآلولى  .وقد يكتبوف األلفاظ المعربة بأحرؼ عربية كما
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تنطؽ في المغة األصمية أو قريبا مف ذلؾ بما يتيحو الحرؼ أو الصوت العربي .

لـ يعجب ذلؾ المغويوف خوفا عمى المغة مف التوسع في إدخاؿ األلفاظ واألسماء

غير العربية (المعربة بأشكاؿ مختمفة ) .غير أنني مع القائميف أف ال خوؼ عمى

العربية مف ذلؾ ،فيي محروسة بالقرآف الكريـ وذات بنياف شاىؽ ال يتأثر بكثرة
األلفاظ الدخيمة.
لقد أدى كؿ ذلؾ إلى نقؿ العموـ والمعارؼ الغربية إلى العربية ،واالىتماـ

بالمصطمحات العممية والحضارية واالعتناء بالمعاجـ ثنائية المغة التي لـ تكف
موجودة قبؿ ذلؾ.
القواميس والمعاجم في تمك الفترة

عمى الرغـ مف قصر المدة التي نتحدث عنيا ،إال أف مجموعة مف القواميس

والمعاجـ قد جرى صنعيا لتساعد في إيجاد األلفاظ الالزمة في عمميات الترجمة

والتعريب

()22،20،19

ومف ذلؾ:

 قاموس أليوس بقطر  1829فرنسي – عربي وفيو سقطات كثيرة.
 قاموس روفائيؿ زاخور  1821وىو إيطالي – عربي.
 مالحؽ الكتب المترجمة في تمؾ الفترة مف العامميف في المدارس

المتخصصة بحيث كاف يتوجب عمى كؿ منيـ وضع مسرد باأللفاظ التي
يترجميا ،ما أدى إلى تجميع كـ ال ٍبأس بو مف المصطمحات.
 قاموس القواميس الطبية أو قاموس فابر اإلنجميزي حيث ترجمو

المختصوف في المدارس كؿ يترجـ الجزء الذي يعنيو ،ثـ عرضت المصطمحات
عمى مقابالتيا في قانوف ابف سينا وتذكرة داوود األنطاكي وغيرىا ،ثـ راجعو ورتبو
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الشيخ محمد عمر التونسي وسماه "الشذور الذىبية في المصطمحات الطبية "
وصدر عاـ  .1851وغير ذلؾ مف المعاجـ.

وخالصة رأيي في تجربة محمد عمي أنيا كانت تجربة نيضوية شاممة قامت

بيا دولة تريد النيضة وتصبو إلييا ،فخططت ليا وسخرت لذلك طاقاتيا المادية

والعقمية حتى تصل إلى النياية المرجوة  .وىو عمل مختمف تماما عن الجيد

الفردي المبعثر الذي يحدث اآلن من قبل من يسمى بالمفكرين ألن إرادة الدولة

ليست معيم أو مع أي منيم إال إذا كان تابعا لفكر الدولة وما تريده وتخطط لو .
فيي إذن ،مثال مصغر لمنيضة اآلولى التي حدثت مع الدولة العربية اإلسالمية .

ومن ثم ،فإنني أعتبرىا دليال تاريخيا ثانيا عمى النيضة الشاممة ال تقوم إال من

خالل دولة تمتمك سيادتيا فال تكون تابعة ولدييا الرغبة األكيدة في النيوض.
 . 2.4.4مجامع المغة العربية ودورىا في التعريب والدراسات العميا

يوجد في الوطف العربي الكبير عدد مف المجامع لخدمة العربية واالعتناء بيا

والحفاظ عمييا ،وىي مرتبة بحسب زمف نشوئيا كما يأتي:

 المجمع العممي العربي السوري  1919أياـ أمارة األمير فيصؿ بف الحسيف
عمى سوريا .وىو أقدـ المجامع العربية.

 المجمع العممي المبناني 1927
 مجمع المغة العربية في القاىرة 1934
 المجمع العممي العراقي 1947
 مجمع المغة العربية األردني 1976
 المجمس األعمى لمغة العربية في الجزائر 1996
 مجمع المغة العربية بحيفا فمسطين المحتمة 2007
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 أكاديمية المممكة المغربية بالرباط
 المجمع التونسي لمعموم والفنون واآلداب (بيت الحكمة) بتونس
ينسؽ أعماؿ ىذه المجامع ويربط بينيا ،عدا مجمع حيفا ،اتحاد مجامع

المغة العربية الذي أسس عاـ .1971

قد يرى بعضيـ في تعدد المجامع صنوا لمشرذمة السياسية التي نعيشيا وأف

أعماليا مكررة ومبعثرة وتبتكر مصطمحات متضاربة  .أما البعض اآلخر فيراىا

مفيدة وميمة مف باب "أنت عمى ثغرة مف ثغور المسمميف فال يؤتيف مف قبمؾ " أو

كالجندي الواقؼ عمى نقطة مف حدود بمده يحمييا ويمنع دخوؿ األذى منيا .
وىكذا ،فكؿ مجمع يذود عف المغة العربية حيث ىو  .وىو في اعتقادي أفضؿ
وأصوب مف الرأي األوؿ.

ومن أىداف المجامع الواضحة
 رعاية المغة العربية واالىتماـ بيا والمحافظة عمييا مف خالؿ المؤتمرات
والندوات والدوريات والكتب والمنشورات والقوانيف واألنظمة ...إلخ ،أي النيوض

بالمغة العربية.

 إيجاد المصطمح العممي وتكثيره مف خالؿ وضع المعاجـ مثال.
 تعريب التعميـ العالي أو الجامعي والدفع بأف تكوف المغة العربية ىي لغة

التدريس في الجامعات.

 وغير ذلؾ مف األىداؼ األخرى األقؿ وضوحا.
ليس مف شأف ىذه المقالة تقييـ عمؿ المجامع إيجابا أو سمبا ،ولكنا سنعرض

إلى دور المجامع في الترجمة مف المغة العربية والييا وكيؼ أثر ذلؾ في إغناء
المغة العربية .ومف ذلؾ:
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 وضع المصطمحات والمعاجم
فالمصطمح جزء أساسي مف الترجمة الجيدة وبدونو ال توجد ترجمة حقيقية .

ومف ثـ فقد اعتنى المجمعيوف في وضع المصطمحات أيما عناية  .فقد ظموا
سنوات بؿ عقودا ،وما زالوا ،وىـ يناقشوف األسس التي يبنى عمييا وضع

المصطمح ،حتى أصبحت لدييـ منيجية واضحة شبو موحدة في ىذا الموضوع،
مع االختالؼ أحيانا بيف قناعات األفراد  .وفي اعتقادي أف ما توصموا إليو في

النياية ال يختمؼ كثي ار عما حدث في الموضوع نفسو في العصر العباسي.

المعرب مف األلفاظ المسألة الخالفية الكبرى في الترجمة قديما بيف
فقد ش ّكؿ
ّ
أىؿ المغة مف جية وبيف المترجميف والعمماء مف جية أخرى  .غير أف التيار كاف

جارفا لصالح المترجميف والعمماء فأدخمت آالؼ األلفاظ المعربة عمى الطريقة التي
تحدثنا عنيا سابقا ونشأت المغة العربية العممية السيمة المشرقة المفيومة التي

يمكف ترجمتيا إلى لغة أخرى دوف عناء أو حاجة إلى فيـ عميؽ لقواعد المغة

جراء ذلؾ بأف تصبح لغة مزرية منكمشة بؿ خرجت
العربية .ولـ تتضرر العربية ّ
منتصرة بأف أصبحت لغة العمـ والحضارة العالمية .ذلؾ ألف بنيانيا قوي شامخ ال
يضيره دخوؿ األلفاظ المعربة بؿ مما يزيده في غناء وألقا.

وقد حدثت المشادة نفسيا في العصر الحديث .فأصر المجمعيوف في البداية

عمى االقتصار في المعرب إال في الضرورة القصوى  .وقد كاف عمى رأس

المتشدديف الشيخ أحمد اإلسكندري( .)10لكنيـ في النياية أذعنوا لقبولو عمى غرار

ما حدث قديما .وفي اعتقادي أنو كاف يتوجب عمى المجمعييف منذ البداية تبني ما
توصمت إليو التجربة العباسية في الترجمة والبناء عمييا بما يالئـ العصر الحديث.

وعمى الرغـ مف كؿ ما قمناه ،فقد وضعت مجامع المغة عشرات آالؼ

المصطمحات في شتى فنوف المعرفة وخاصة العموـ الطبية والعموـ الطبيعية
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والتطبيقية والتقنية والفمسفية وغيرىا  .وقد أسعفت ىذه المصطمحات ،وما زالت

تسعؼ ،المترجميف إلى العربية أو منيا  .وتستطيع أف تجد ىذه المصطمحات في
المعاجـ الكثيرة المتخصصة التي صدرت عف المجامع خاصة مجمع القاىرة أو
اتحاد مجامع المغة العربية كمعاجـ الطب والصيدلة والجيولوجيا والكيمياء وعموـ

الحياة وغيرىا كثير ( .)25وتستطيع أف تجد أعدادا كبيرة مف المصطمحات التي

وضعت عمى شكؿ مسارد ثنائية المغة لمدوائر أو المؤسسات الحكومية مف مثؿ
مصطمحات األرصاد الجوية والمصطمحات العسكرية والمصطمحات الصحية
والزراعية وغيرىا في األردف وسوريا

()18

والعراؽ مثال .ولتسييؿ الترجمة في شؤوف

الحياة اليومية وضعت معاجـ ألفاظ الحياة اليومية.

 استعمال المصطمحات وتوحيدىا

يمكف القوؿ أف مصطمحات الحياة العامة كالصحافة والتمفزة واأللعاب

الرياضية والمسمسالت الفضائية والروايات والشعر ...إلخ موحدة إلى حد ما  ،إذ
يستطيع اإلنساف في األردف مثال أف يفيـ إلى حد كبير ما يقاؿ في مثؿ ىذه

الموضوعات في بمد آخر كتونس أو اإلمارات العربية المتحدة  .وقد ال يكوف

لممجامع دور في ذلؾ أو أف يكوف دوره مستت ار.

غير أف األمر ليس كذلؾ عند أىؿ االختصاص .فقد أوغمت القطرية المعينة

في رفع الحدود عاليا وحرمت العمماء وأىؿ االختصاص مف الحركة واالختالط

السيؿ المفضي إلى التالقح المصطمحي أو العممي ومنعت الكتاب مف االنتشار
كما ينبغي لو وغير ذلؾ مما ينصرؼ جميعو تحت مظاىر التخمؼ والتبعية .

فتقوقع العمماء والجامعات وكتاباتيـ وطمبتيـ كؿ في قطره وفي استعماؿ األلفاظ
التي وضعيا مجمع ذلؾ القطر  .فالمصطمح السوري مستعمؿ في سورية وغير

مستعمؿ أو مفيوـ في مصر مثال  .وىكذا  .ومف ثـ ،يمكف القوؿ أنو عمى الرغـ
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مف كثرة المصطمحات التي وضعتيا المجامع وتوحيدىا في معاجـ وقواميس

صدرت عف اتحاد المجامع ،إال أن المصطمح العممي بقي غير موحد  .وىو
نقيض ما حدث في التجربة اآلولى في الدولة العباسية حيث تجد المصطمحات
موحدة إلى حد بعيد ألسباب واضحة.

 في التعميم العالي والجامعي

لغة تدريس العموـ واليندسة والطب والصيدلة وعموـ الزراعة وغيرىا في

الجامعات العربية ىي اإلنجميزية أوالفرنسية إال في سورية وكثير مف جامعات
المممكة العربية السعودية وربما اليمف وليبيا  .وال أعتقد بوجود عالقة بيف عمؿ

المجامع ولغة التدريس في الجامعات ،إذ األخيرة تعد مف أعماؿ الدولة وليس مف
عمؿ المجامع  .وعمى أي حاؿ ،فإف رغبة المجمعييف في سيادة المغة العربية في

كؿ قطر مف أقطار وطننا العربي الكبير ،قد دفعت مجمعا كمجمع المغة العربية

األردني إلى ترجمة عدد جيد مف الكتب العممية التي تدرس في السنة اآلولى أو

الثانية إلى المغة العربية في محاولة إليجاد الكتاب العممي العربي المناسب

لمتدريس بالعربية  .غير أف التجربة لـ يكتب ليا النجاح وعاد القوـ أدراجيـ إلى
استعماؿ اإلنجميزية  .وقد استيمكت ىذه التجربة ماال وجيدا كبيريف إلنتاج عدد

محدود مف الكتب المترجمة  .وألف العمـ يتطور ويتغير ،فال يمكف أف يبقى كتابا

واحدا في الموضوع الواحد يدرس فترة طويمة مف الوقت ،ومف ثـ ال بد مف ترجمة

كتب جديدة باستمرار  .وىذا األمر أكبر مف حجـ مجمع المغة العربية األردني

وامكاناتو .والحؽ ،أف ىذا العمؿ ىو مف واجبات الدولة التي يبدو أنيا غير راغبة

في التدريس بالمغة العربية.
 لغة التدريس الجامعي ليست ىدفا لذاتيا
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ال يظنف أحد أف لغة التدريس في الجامعات عموما ىي مف أىداؼ التعميـ

الجامعي  .إذ اليدؼ الرئيسي مف التعميـ الجامعي في كؿ مراحمو إيجاد اإلنساف

القادر عمى القياـ باألعماؿ العممية والفنية والتقنية في بمده ومحاولة التصدي لحؿ

المشكالت المرتبطة بتطور العمـ والتقانة في شتى الفنوف  .وبمعنى آخر إنتاج كـ
بشري مؤثر قادر عمى النيوض باألمة .وىو ما نراه واضحا في الغرب.

وأستطيع االدعاء أف ال جامعة مف الجامعات العربية استطاعت الضموع بيذا

الدور أو حتى االقتراب منو  .فال الجامعات التي تدرس باألجنبية وال تمؾ التي

تدرس بالعربية قد أبدعت شيئا في ىذا الموضوع  .وأعتقد أف مرد ذلؾ عدـ رغبة

أنظمة الحكـ في التحوؿ النيضوي كما ذكرنا  .فأنظمة الحكـ قد أوجدت قد ار كبي ار

مف مظاىر أو أشكاؿ الحضارة الغربية كالجامعات ومراكز البحث العممي ومجالس

البحث العممي واالنتخابات والبرلمانات والجمعيات واالتحادات الرياضية وغير

الرياضية ...إلخ ولكنيا دوف محتوى حقيقي وليس ليا دور فاعؿ في النيوض
باألمة .كما قاؿ الشاعر:

ألقاب مممكة في غير موضعيا

كالير يحكي انتفاخا صورة األسد

وكخالصة ليذا العنوان ،فأنو جراء كل ذلك تقوم أنظمة الحكم باستيراد العمم

استيرادا استيالكيا تماما كما تستورد القمح والشعير والسيارة ،بدال من أن تنتجو
محميا بمعنى عدم رغبتيا في توطين العمم والبحث العممي.
 .5النتائج
مما سبق ،يمكن استخالص النتائج التالية:
 كانت دولة الخالفة العربية اإلسالمية تمتمؾ إرادة النيضة وتسعى إلييا
بكؿ وسائميا ،ما م ّكنيا ألف تصبح الدولة اآلولى في العالـ منعة وحضارة.
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 قامت الدولة العربية اإلسالمية ممثمة بالخمفاء أنفسيـ بحركة نقؿ "ترجمة "

شاممة لممحتوى المعرفي لمحضارات السابقة لمحضارة العربية اإلسالمية  :اليندية
والفارسية والالتينية واإلغريقية  .ما أدى إلى إدخاؿ عدد كبير جدا مف

المعربة ) برغـ المعارضة الشديدة
المصطمحات واأللفاظ واألسماء غير العربية ( ّ
مف أىؿ المغة لما قاـ بو المترجموف والعمماء  .وقد نتج عف ذلؾ لغة أدبية
منضبطة بقواعد المغة ولغة عممية كثر فييا المعرب ولكنيا كانت إخبارية سمسة
يسيؿ فيميا والترجمة منيا دوف ما حاجة إلى تعمؽ في فيـ قواعد المغة العربية.

 لذلؾ أصبحت المغة العربية لغة عالمية لمعموـ والفنوف والثقافة حوت جميع

مخرجاتيا التي وضعت إباف ذلؾ في الطب والصيدلة والعموـ الطبيعية والتطبيقية
والفمسفة والمنطؽ وأدب الرحالت (الجغرافيا) وغيرىا.
 وحديثا ،قاـ محمد عمي في مصر في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع

عشر بتجربة نيضوية أخرى تَمثّؿ فييا ما حدث في صدر الدولة العباسية مف
ترجمة ونقؿ  .وقد أصابت النجاح عمى الرغـ مف صغر الدولة وقصر المدة،

فأعادت الروح لمغة وأغنتيا بعدد كبير مف المصطمحات واأللفاظ الجديدة والكتب
المترجمة في الفنوف المختمفة .غير أنيا أنييت بسرعة بسبب تبعية خمفائو واحتالؿ
اإلنجميز.

 ثـ نشأت الدوؿ القطرية وفي عدد منيا أنشئت مجامع المغة العربية التي
حاولت ،وما زالت تحاوؿ ،التعريب بمعنى جعؿ المغة العربية المغة األساسية في

أعماؿ الدولة ومنيا التعميـ الجامعي  .لقد أغنت المجامع لغتنا العربية بعشرات

آالؼ المصطمحات الجديدة موجودة في عدد كبير مف المعاجـ المتخصصة في

العموـ والفنوف ولغة الحياة اليومية  .ساعد في ذلؾ قبوؿ المجمعييف أخي ار بفتح
عممية المعرب بعد أف وقفوا في وجييا في البداية إال لمضرورة القصوى.
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 لـ تفمح جيود المجامع العربية في شيوع التعريب.
 لـ تفمح المجامع في توحيد المصطمحات بيف األقطار العربية ،عمى الرغـ
مف أنيا كانت موحدة إلى حد كبير في التجربة النيضوية اآلولى.
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التعليقاا والمنا شاا
 د .فتحي ممكاوي /معيد الفكر اإلسالميرأى أىمية إبراز الوجوه اإليجابية التي يمكف أف يستفاد منيا في واقعنا الذي
يخص الترجمة المعاصرة ،مع االعتراؼ بأننا نعاني حالة مف الفوضى والتخمؼ
والشرذمة وحالة مف عدـ الكفاءة في القياـ بعمؿ الترجمة ،وىذا ييدد بدوره مصير
المغة العربية.
وأضاؼ أف معظـ ما دار في بحوث ىذا المؤتمر كاف يميؿ إلى ىذا المعنى
بشر مستطير ليذا المستقبؿ ،وأف ىذا
الذي ينعى عمى األمة مصير لغتيا وينذر ٍّر
مف غير الحؽ في تقويـ أنفسنا ولغتنا ،فمف العدؿ في التقويـ أف نتحدث عف

التحديات ولكف يجب عمينا أف نتحدث في الوقت نفسو عف الفرص وما تتيحو لنا
ىذه الفرص؛ فالمغة العربية ليست في خطر وانما ىي في تصاعد ونمو ،ولو أردنا

أف نوفِّؽ لجوانب النمو والتصاعد فييا
المخاطر التي يحتمؿ أف تتيددىا؛ َفِم َـ
أكثر مف أي وجو إيجابي آخر؛ خاصة أف المقبميف عمى دراسة المغة واالىتماـ بيا
لوجدنا أنيا في َح ِّدىا األدنى توازي
نصر دائماً عمى ذكر المخاطر والمعيقات
ُّ

ٍ
بكثير مف األجياؿ السابقة .واذا أتيح لما يسمى بالربيع
مف أبناء ىذا الجيؿ أكثر
العربي أف يسير إلى منتياه سنجد أف الفرص المتاحة ليذه المغة أكبر بكثير مف

أف نتخيَّؿ نيايتيا في ثالثة عقود كما ينذر بعض الباحثيف .واذا نظرنا إلى مراكز

تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا لوجدنا َّأنيا في ازدياد وتشيد إقباالً كبي اًر مف

كؿ البالد شرقاً وغرباً.
 -د .إسحق الفرحان
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تحدث عف تجربة مجمع المغة العربية األردني في الترجمة ،فيقوؿ :منذ
سنتيف نجري اتصاالت مع مؤلفيف وباحثيف ومترجميف لنترجـ كتبا عممية إلى
العربية ،ولـ نجد دار نشر واحدة أو مؤلفا إال ووضع شروطاً تعجيزية؛ فيناؾ
عقبات كبيرة تضعيا دور النشر األجنبية أماـ الترجمة إلى المغة العربية لمكتب
العممية المشيورة.
كما نواجو مشكمة التدريس بالمغات األجنبية في المدارس الخاصة منذ أربعيف
يدرسوف فييا المغة
سنة ،وقد ارتفعت نسبة ىذه المدارس مف  %8إلى ِّ %40
ويدرسوف التربية اإلسالمية  -مجاممة -بشكؿ سطحي؛
العربية بشكؿ مختصر ِّ
ورأى أنو ال بد مف وقفة لو ازرة التربية والتعميـ والمجمع في ىذا الجانب؛ عمَّيا تكوف
مؤثرة وتجد صدى إيجابياً.
 د .موسى المعطيتساءؿ :ىؿ يجوز لنا في نقابة األطباء أف نأخذ الكممات الطبية األجنبية
ونستعمميا كما ىي مثؿ :البروستاتا ،الروماتيزـ ،البنكرياس...الخ.
 د .عودة أبو عودةقاؿ :إف معممنا األوؿ في التعريب ىو القرآف الكريـ حيث وردت فيو كثير
ٍ
بمساف عربي مبيف؛ لذا عمينا أخذ
مف المصطمحات ذات األصوؿ غير العربية
المصطمح األجنبي وتعريبو بأيسر الطرؽ وأسيميا وأخذ المقابؿ العربي التاـ إف
وجد.
 رد د .عبدالقادر عابدفي معرض رده عمى الدكتور الممكاوي قاؿ :لـ أكف انتقائياً ولكني نظرت إلى
النتائج المطمقة ،فمما ال شؾ فيو أننا في الدولة العباسية أنتجنا لغة متقدمة
أصبحت لغة العمـ األولى في العالـ ،وسيدة المغات ،ولكف عمينا اآلف أف ننظر إلى
وضع األمة مف حيث لغتيا وعمميا وجامعاتيا؛ فنحف في ذيؿ العالـ عممياً؛ فال
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نيضة وال صناعة وال تقانة ،وىذا إف َّ
دؿ عمى شيء فيدؿ عمى أننا متخمفوف عممياً
ُّ
ويستدؿ بحديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ" :توشؾ
وتكنولوجياً وحضارياً،
األمـ أف تداعى عميكـ كما تداعى األكمة إلى قصعتيا ،فقاؿ قائؿ :ومف قمة نحف
ٍ
يومئذ يا رسوؿ اهلل قاؿ :بؿ أنتـ يومئذ كثير ولكنكـ غثاء كغثاء السيؿ".
ورأى أنو ال مانع مف إدخاؿ المصطمحات الطبية في المغة العربية بحيث
تصبح عربية كما ىي أو بعد قولبتيا وفؽ قوالب المغة العربيَّة ،فيذا ىو التعريب
الذي حدث في زمف الدولة العباسية وزمف محمد عمي وقد نجحوا فيو أيَّما نجاح.
 رد رئيسة الجمسة د .سرى سبع العيشفيما يتعمؽ بموضوع تعريب المصطمحات الطبية رد د .سرى بأنو يمكننا
كتابة الكممتيف األجنبية ومقابميا المعرب مثالً( :البنكرياس) المعثكمة وىكذا ،وترى
أنو مف الواجب عمى نقابة األطباء عقد جمسات مستمرة لمتعريؼ بالمقابالت
العربية لممصطمحات الطبية األجنبية لتبقى ىذه المصطمحات مألوفة بيف طمبة
العمـ.
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