
 

 
 

39 

                           

 

اللغة فكر وثقافة وتكوين حضاري 

 

                                                

             

 األستاذ الدكتور زياد الزعبي

جامعة اليرموك 

 المملكة األردنية الهاشمية

 

                            

 

 

 

م 2012 تشرين الثاني 20الموافق - هـ1434 محرم 6الثالثاء 



 

 
 

40 



 

 
 

41 

حين نتحدث عن المغة العربية والتكوين الحضاري فإننا ال نتحدث عن لغة إقميمية 
محصورة في أطر زمانية ومكانية محددة، بل عن لغة ذات أبعاد كونية تضرب 
جذورىا عميقا في زمان ممتد لم يعان االنقطاع، لغة تمتد عمى مساحات شاسعة 
من قارات العالم القديم تاركة آثارىا العميقة في مسيرة الحضارات اإلنسانية الكبرى 
جميعيا، وىي إلى ىذا لم تنحصر في إطار لغة قومية، بل أصبحت، في صور 

.  متعددة، لغة حضارات أمم انصيرت في بوتقة العقيدة اإلسالمية

إن ىذه السمات تجعل من العربية لغة تمتمك ميزات متعددة خاصة بيا 
تفردىا عن غيرىا من المغات األخرى، وىذا التوصيف ليس سعيا إلى تقييم إعالئي 
عاطفي، بل سعي إلى وعي بأبعادىا وتأثيراتيا، والمراحل التي عبرتيا في تاريخيا 

. الممتد منذ ما يزيد عمى خمسة عشر قرنا

إن معاينة العربية بوصفيا فكرا وثقافة وتكوينا حضاريا يدفع إلى قراءتيا في 
:  سياقاتيا وامتداداتيا ومراحميا المتعددة

مرحمة تشكميا لغة عميا معبرة عن العرب وحياتيم وثقافتيم في الجزيرة  -
العربية وما يصاقبيا من األماكن، وىو ما يمثمو أدب العصر الجاىمي وبخاصة 

.  الشعر

قميم إلى لغة كونية حين غدت لغة  - ومرحمة انتقاليا من لغة شعب وا 
سماوية، لغة القرآن الكريم، وبالتالي الحامل لعقيدة كونية أعمنت عن نفسيا عقيدة 

لمبشر عامة، وىذا ما جعل العربية الحاممة ىذه العقيدة، في أقل من قرن، لغة 
عالمية كبرى تشكمت في أطرىا وسياقاتيا أسس الحضارة الكونية العظمى التي 

سادت العالم قرونا عديدة، وامتدت عمى مساحات شاسعة من قارات العالم القديم، 
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وغدت لغة الحضارة اإلنسانية التي انحمت في بوتقتيا لغات وحضارات متعددة، 
 .وشكمت بالتالي حمقة محورية في الحمقات الحضارية اإلنسانية الكبرى

ومرحمة الركود والتراجع أمام حضارات جديدة بدأت فرض سطوتيا  -
وسيطرتيا منذ النيضة األوروبية وحتى العصر الحديث، مع مالحظة مراحل 

وتحوالت جزئية داخل ىذه المرحمة الكبرى التي شيدت صعودا متناميا لحضارات 
 .ولغات، وتراجعا وانكماشا لحضارات ولغات أخرى

والمرحمة الراىنة التي تمثل حالة متعددة المظاىر واألبعاد، حالة تشيد في  -
جوانب منيا تطورا وازدىارا، وتشيد في جوانب أخرى ارتدادا وانتكاسا، وذلك في 

بأبعادىا االقتصادية والثقافية المستندة إلى " العولمة"إطار ظاىرة كونية ىائمة ىي 
ثورة االتصاالت التي محت كل الحدود، وىي ظاىرة ال يقتصر تأثيرىا عمى لغة 
أو ثقافة معينة في العالم المعاصر، بل تصيب عمى نحو شمولي ثقافات شعوب 

ن بدرجات متفاوتة من التأثيرات السطحية والعميقة  .العالم ولغاتيا المتعددة، وا 

حال العربية والظواىر – في إطار المعطيات السابقة –سيقرأ ىذا البحث 
الكبرى في مساراتيا التاريخية، وفي بناىا الفكرية والثقافية الراىنة التي تمثل حاال 

من السعي إلى الحفاظ عمى حضورىا في المشيد العالمي، وليس في أطرىا 
لى مواجية موجة المد الضخمة التي تمثل تحديا حقيقيا لمغة  القومية حسب، وا 

العربية ودورىا في البنى الفكرية والحضارية كافة، مما يجعل من الممكن تشكيل 
. تصور عن حاالتيا ومآالتيا

العربية لغة تمثل ظاىرة فريدة في تاريخ المغات العالمية جميعيا، فيي ربما 
تكون الوحيدة التي حافظت عمى حضور متصل فعال منذ ما يزيد عمى ألف 
وخمسمائة عام دون انقطاع، ودون تغيرات عميقة تذكر في مبانييا وتراكيبيا 

فما زال العربي يقرأ نماذجيا العميا األقدم ممثمة بالشعر الجاىمي، الشعر . وقواعدىا
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الذي كرس نموذجا لمشعر العظيم والمغة العربية العميا، ولمتعبير عن حال العرب 
وفكرىم وحضارتيم، ما زال العربي يقرأ ىذا الشعر دون أن يجد صعوبة حقيقية في 

فيمو، بل إن من الطريف أن ىذا الشعر ظل األكثر حضورا وتأثيرا في اإلطار 
. الثقافي والتعميمي العربي 

وىذه ظاىرة ال مثيل ليا في معظم المغات العالمية األخرى، ألنيا شيدت 
تغيرات كبيرة في بنيتيا ومفرداتيا وكتابتيا وقواعدىا، مما جعل قراءة آدابيا التي 
كتبت قبل بضع مئات من السنين غير ممكنة لمعظم أىميا اليوم إال بعد ترجمتيا 

وأذكر ىنا مثال أن األدب األلماني المكتوب في القرن الثالث ". المغة الحديثة" إلى 
عشر مثال لم يعد بإمكان الجميور األلماني قراءتو أو فيمو، وىذا ما دفع دارسي 

. ىذا األدب إلى ترجمتو إلى األلمانية الحديثة
إن ظاىرة االمتداد التاريخي غير المنقطع لمعربية يعود إلى نقطة التحول 

الكبرى في تاريخ العرب، التي يمثميا الدين اإلسالمي وكتابو المقدس القرآن الكريم 
.   الذي غير العالم، وحفظ العربية لغة مقدسة، ولغة حضارة وفكر إنساني

لقد كان اإلسالم نقطة انطالق لمعربية من لغة قومية محصورة في إطار 
قومي جغرافي محدود إلى لغة عالمية، لغة تجاوزت األطر الجغرافية والقومية 

لتغدو لغة حضارة كونية فرضت سيطرتيا طيمة قرون عديدة وامتدت عمى مساحة 
قارات العالم القديم، تاركة آثارىا العميقة عمى كل الشعوب التي دخمت في اإلسالم 

وتعربت، والتي احتفظت بمغاتيا األصمية، كما ىي الحال في المغة الفارسية 
 تحت تأثير العربية لغة القرآن عمى نحو كبير، توالتركية واألردية، ولكنيا وقع

تأثير ظير في كتابة ىذه المغات بالحروف العربية، وفي تبني عدد كبير من 
. مفرداتيا وصورىا ومصطمحاتيا

 العربية لغة حضارة كونية
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 في القرنين الثالث وبخاصة مثمت الثقافة العربية في عصر الترجمة، لقد
 من خالل حركة استطاعتوالرابع اليجريين ظاىرة استثنائية في التاريخ؛ فقد 

 في نسيجيا أسيمتترجمة عممية امتدت قرونًا أن تكون بنية ثقافية كونية كبرى، 
 اإلرثثقافات ولغات وشعوب متعددة متباينة، ولقد كانت ىذه الثقافة خالصة 

               فالحضارة"الثقافي اإلنساني السابق، مما جعميا ذات طابع كوني 
              Ganges" الجانغ"اإلسالمية بامتدادىا في اتساع العالم القديم من نير 

              المحيط األطمسي، وحدت داخل مجاليا التقاليد الثقافية لميند، وبالدإلى
               النيرين، ومصر، وأجزاء كبيرة من بيزنطة، ومن بينفارس، وما 

            اإلمبراطورية الرومانية في طورتواني الذي ـالروم-الميراث اإلغريقي
            كل ىذه نسجوأثبت العرب أنيم أساتذة في . غرب البحر المتوسط

 ىمـلغتة ـوتماسكت الحضارة الجديدة بواسط. ي نسيج ثقافي جديدـة فـوط المختمفـالخي
يمانوـالمشت ا ـانت عامة بمـم المشترك، وطريقة حياتيم المشتركة، لكنيا كـركة، وا 
: جولدشتاين)". في ذروتيا، لتحمل التبادل الحر لكل ىذه التنوعات األصميةي،ـيكف

ىذه                            ما دفع إلى وصف ىذاولعل . (114المقدمات
                                .Arabische Humanismus إنسانية عربية،حركة"الثقافة بأنيا 

(Kunitzsch: zur Problematik 25-26). وقد ذىب غوتاس إلى التعبير عن 
العربية في بغداد  تؤلف - إن حركة الترجمة اليونانية:" ىذه الحركة إلى القول

إنيا تتماىى . مرحمة حاسمة في مجرى تاريخ البشرية، ميما كان سبيل تقييميا
نني أزعم أنيا تعادل في أىميتيا أثينا بركميس أو النيضة اإليطالية أو  بأىميتيا،وا 
الثورة العممية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وىي حرية أن يعترف بيا 

  (39غوتاس، )". وأن تحتل مكانيا في ضميرنا التاريخي
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 أصبحت المغة العربية قادرة العربية، تمك المرحمة، مرحمة ازدىار الثقافة في
 إلييا من المغات المنقولة ومصطمحاتيا  بكل حقوليا  العممية النيضةعمى استيعاب

 ثنائيي أو متعددي العمماءاألخرى، وقد تيسر ليا ذلك اعتمادًا عمى مجموعات من 
 ويمكن أن يشار ىنـا اإلسالمية،المغات من الشعوب الداخمة تحت حكم الدولة العربية 

 (حركة الترجمة: الجميمي) .إلى مساىمة السريان والفرس في حـركة الترجمة

 أو المترجمة إلى العربية المرء الذي يعود لقراءة بعض الكتب ويستطيع
 ، في تراكيبيا:عربيةاللغة ال  صور التطور اليائل فيالعربية أن يقف عمى

  تشكمت في سياق عمميات الترجمة والمثاقفة، بل لقد ومصطمحاتيا،ومفرداتيا
الموقف الطريف لذلك  حافظين، وىو ما يتبدى فيالم ت تيارصدم" عربية"

 وأطرق" أىل النحو في مجمس األخفش، فشده، كالماألعرابي الذي استمع إلى 
 تتكممون بكالمنا أراكم:  أخا العرب؟ قالياما تسمع : ووسوس، فقال لو األخفش

 (2/139اإلمتاع : التوحيدي). "في كالمنا بما ليس من كالمنا

 بدأت تظير لغوية- ثقافية مثل ىذا الموقف الطريف ليعبر عن ظاىرة إن
 ظاىرة العباسي،عمى نطاق واسع في المجتمع والثقافة والمغة العربية في العصر 

" خالصة"العربية التي كانت والمغة تؤشر عمى مرحمة تغير جذرية في بينة الثقافة 
 في جيدوا اعتقد المدافعون عن صفائيا، وىم طبقة الرواة المغويين الذين كما

 تجمى الجارف الذي والمثاقفةالعناية بالماضي، وأغمضوا أعينيم عن تيار التغير 
 أووجوىًا، وألسنة، وعادات، وألوانًا، ومصطمحات، ال يعرفون : في المدينة العباسية

 فقد أصبح بعضيم عاجزا . محاورتياأو" معرفتيا"ال يريدون أن يعرفوا السبيل إلى 
وفي " األصيل"عن إدراك التحول العظيم من اإلطار الثقافي المحصور في النسق 

المجال الجغرافي العرقي المغوي شبو المغمق، إلى بنية ثقافية كونية مركبة من 
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أعراق ولغات وثقافات انصيرت في إطار لغوي واحد وبنية ثقافية جديدة تجاوز 
.    والمغة كذلكاحدود العرق والجغرافي

 المثاقفة، تيار من حركة المقابل كان ثمة تيار كبير يتشكل في سياق وفي
وكان ىؤالء . المعرفةاألدباء، والفالسفة، والمغويين، والعمماء في شتى حقول 

 المعقدة في العباسيةيدركون الواقع الجديد لممجتمع الحضاري الجديد في المدينة 
 جديدة لممعرفة مساراتبنيتيا العرقية، والمغوية، والفكرية، ويشاركون في تكوين 
المغة ىي حامل الفكر العممية في حقوليا المختمفة، وتبينوا منذ مرحمة مبكرة أن 

والثقافة، وأنيا تستطيع أن تفيد من المغات والثقافات األخرى دون إحساس بالخوف 
 (الفكر اليوناني: غوتاس) .أو الخطر

وأصبحت المغة العربية لغة حضارة وفكر ساد العالم، وغدت لغة العموم في 
ذلك العصر، واستوعبت المغات األخرى وطوعتيا ألبنيتيا وصيغيا، واستطاعت أن 

، ألن الثقافة القوية "بالخطر عمى العربية" تأخذ منيا  دون أن يكون ىناك شعور 
المسيطرة ال تشعر بالخوف من اآلخر، بل كان اآلخرون ىم الذي يشكون 

ويشعرون بالخوف من الثقافة والمغة العربية، ولعل استحضار شكوى اإلسبان من 
وينبغي أن نذكر ىنا أن اآلثار العربية في . سيطرة العربية توضح ما نشير إليو

ن بصورة تبدو باىتة بسبب  المغات األوروبية ما زالت ماثمة فييا حتى اآلن، وا 
مرحمة التأثير، ومرحمة التراجع واالنكفاء الفكري : الفاصل التاريخي بين المرحمتين

.   والحضاري
 التحدي واالستجابة: المغة والحضارة والترجمة

المغة لممعطيات الفكرية   استجابة  تنبو الجاحظ في مرحمة مبكرة لمسألةلقد 
، والمغوية الجديدة التي تمثمت في لقاء العربية بالمغات والثقافات األخرى وعموميا 
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 لكل عمم مصطمحاتو، فمعمم الكالم إن فقد وعى معنى المصطمح العممي، فقال
 ولمعروضيين مصطمحاتيم، التي مصطمحاتيم،والمتكممين مصطمحاتيم، ولمنحاة 

: اجتمبوىا لمتفاىم، وجعموىا وسيمتيم لإلفيام، يقول

 كبار المتكممين، ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر الخطباء، وأبمغ من وألن"
، وىم (معاني المتكممين) وىم تخيروا تمك األلفاظ لتمك المعاني البمغاء،كثير من 
 اصطمحوا عمى تسمية ما لم يكن لو وىم لسان العرب تمك األسماء، مناشتقوا ليا 

 فصاروا في ذلك سمفًا لكل خمف، وقدوة لكل تابع؛ ولذلك اسم،في لغة العرب 
 وليس، وفرقوا بين البطالن والتالشي، وذكروا وأيس،العرض، والجوىر، : قالوا

.  ذلكوأشباهاليذية، والُيوية، والماىية، 
 الخميل بن أحمد ألوزان القصيد وقصار األرجاز ألقابًا لم تكن وضع وكما

 بتمك األلقاب، وتمك األوزان بتمك األسماء، كما ذكر األعاريضالعرب تتعارف تمك 
 سمى النحويون، فذكروا الحال والظرف، وما أشبو ذلك، وكما... الطويل، والبسيط

 يستطيعوا تعريف القرويين وأبناء البمديين عمم لم العالمات ىذهألنيم لو لم يضعوا 
 أصحاب الحساب قد اجتمبوا أسماء جعموىا عالمات وكذلك. العروض والنحو

 (1/88البيان : الجاحظ)".لمتفاىم
  المبكر لمجاحظ يؤشر عمى غير قضية من القضايا التي ترتبطالنص ىذا

 بأسس وضعو، وأسبابو، ومنيا ما يتعمق يتعمق، منيا ما  العمميبالمصطمحو بالمغة
 يشير بوضوح إلى ما منياو. معينبخصوصيتو وتميزه وانتمائو إلى حقل معرفي 

 مصطمحات وافدة من لغات أخرى، إلى العرب استنادًا بمغة"  مصطمحاتوضع"
يجاد المصطمحاتوىذا أمٌر يجعل الصورة الرّاىنة المتعمقة بصياغة   الوافدة وا 

 من التفاوت في الرغممقابالت عربية ليا اآلن تمتقي بمثيمتيا التاريخية عمى 
.  الظرف والبيئة والطرائق
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ذا كل عمم من ب الخاصة ية االصطالحلمغة الجاحظ يقدم توصيفًا كان وا 
لى أن وضع   المغة انبثق من عممية المقاء بين العربية ولغات األمم ىذهالعموم، وا 

 إيجاد مقابالت ت الترجمة الذي اقتضمن خالل عممية األخرى وعموميا، وتشكمت 
فإنو عبر في الوقت نفسو عن ظاىرة ثقافية  -وافدة عربية لمصطمحات لغوية

 لغات اصطالحية خاصة بالحقول العممية نشوءتتمثل في  لغوية كبيرة في عصره
 إحدى مسائل الخالف في عصره، الظاىرةوقد كانت ىذه . والمعرفية المتعددة

 . آنلغرابتيا عمى المستويين المغوي والداللي في 

وكتب الجاحظ الكثيرة تقدم نموذجا فائقا لمعربية، المغة والثقافة التي انحمت 
فييا المغات والثقافات األخرى عمى نحو مثير لمدىشة في تمك المرحمة المبكرة، 

ففييا تجتمع العناصر الثقافية اليونانية، والفارسية، واليندية، وتحضر فييا المغات 
في حدود - وىذه ظاىرة لم تدرس . األخرى بكثير من مفرداتيا، وببعض صيغيا 

.          دراسة ثقافية اجتماعية لغوية تبين عن كيفيات تشكميا وتعربيا- عممي 
 (21-20المثاقفة : البيان، الزعبي: الجاحظ)

 لغة داخل المغة، ووجد  في العصر العباسي حركة المثاقفة والترجمةولدت لقد
 في الموقف نفسو الذي أنفسيم"  غير العربيةبالعموم"الكثيرون من الذين لم يتصموا 

وكان شيوع ىذه المغة الجديدة في حقول .  األخفشمجمسعايشو األعرابي في 
 األعراقمعرفية عديدة مرتبطًا بعممية المثاقفة الجارية في إطار المجتمع المتعدد 
، وىي والثقافات، وبتأثير حركة الترجمة التي كانت تتم عمى نطاق واسع آنذاك

حركة تركت آثارا واسعة وعميقة في المغة العربية، وذلك بفعل عمميات اإلثراء 
المتبادل بين المغات التي تتفاعل من خالل عمميات الترجمة أو المقاء المباشر بين 

  .متكميميا
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الكندي، والفارابي، وابن سينا، وابن : الفالسفة المسممين " عربية"ولعل قراءة 
رشد، وعربية الكتاب والمفكرين والعمماء في القرن الرابع وما بعده تظير التطور 
اليائل لمغة العربية ودورىا الحاسم في تشكيل بنية حضارية كونية تركت آثارىا 

عمى مسيرة الحضارة اإلنسانية، وغدت فيما بعد لغة مصدر أولى لمحضارة 
 (112المقدمات : جولدشتاين). األوربية

 :ةالترجمالمغة والفكر الفمسفي و

لتضعنا أمام لغة جديدة، لغة فمسفية  ، لمفارابي"الحروف" في كتاب قراءة  إن
تتمثل الفكر الفمسفي وتطوع العربية لمتعبير عنو مستندة إلى ما يمكن وصفو بإيجاد 
لغة داخل المغة، لغة تتشكل استنادا إلى فكر فمسفي يستدعي لغة خاصة بو قادرة 

عمى حممو في صيغ اصطالحية ومحموالت داللية خاصة تشكمت من خالل 
وعي عميق  بيترجمتو من لغتو األصل إلى العربية، وىذه عممية تأمميا الفاراب

 تترتب عمى عممية الترجمة، التيمسند بمعرفة لغوية دفعتو إلى إدراك اإلشكاليات 
 تصيب بنية المغة إشكالياتوبخاصة ترجمة المصطمحات من لغة إلى لغة، وىي 

 في مبناىا عميياالمستقبمة ونظاميا، وتولد في داخميا لغة اصطالحية غريبة 
 من حيث المغاتوقد مكنتو معرفتو المغوية الواسعة من إجراء مقارنة بين . ومعناىا

 لغةأنظمتيا، وكيفية توليدىا مصطمحات جديدة قياسًا عمى مصطمحات وافدة من 
فيو مثاًل يتحدث عن وجود األفعال المساعدة في المغة . أخرى وثقافة أخرى

:   والفارسية، ويشير أن ال مقابل ليا في العربية، يقولاليونانية

 الفارسية، في" ىست" العربية منذ أول وضعيا لفظة تقوم مقام في وليس"
. األلسنة وال مقام نظائر ىاتين المفظين في سائر اليونانية، في" استين"وال مقام 

فمما انتقمت .  العموم النظرية، وفي صناعة المنطقفيوىذه يحتاج ليا ضرورة 
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ولم يجدوا في لغة ...  الذين يتكممون بالعربيةالفالسفةالفمسفة إلى العرب واحتاجت 
 في" استين" األمكنة التي تستعمل فييا بياالعرب منذ أول ما وضعت لفظة ينقمون 

فبعضيم رأى أن يستعمل لفظة ىو مكان .... بالفارسية" ىست"اليونانية، و 
 ورأى...  ذلكوأشباه"  ىو عادلزيد... " مثل قوليم ىو يفعل،،"استين"و"... ىست"

 مشتقة لفظة وىو ، الموجودلفظة" اليو"آخرون أن يستعمموا مكان تمك األلفاظ بدل 
. (113-112الفارابي الحروف ) ...".وليا تصاريف

 الحديث عن ىذه القضية التي ما زالت حاضرة حتى يومنا الفارابي ويجاوز
 أو ،جميورياً  عن استعمال األلفاظ استعمااًل الحديثفي الترجمة، ليصل إلى 

ويقدم أمثمة عمى ذلك، منيا معنى أو معاني . فمسفياً   ً اصطالحيااستعمااًل 
 ويعنون بو جيد الجنس ،" جيد الجوىرزيد: " يقولفبعضيم الجميور عند" الجوىر"

وفالن جيد الجوىر يعنون بو جيد الفطرة التي بيا يفعل ... األمياتواآلباء وجيد 
... والصناعيةاألفعال الخمقية 

 الفمسفة فإن الجوىر يقال عمى المشار إليو الذي ىو ال في موضوع في وأما
يعنون بالجوىر ىينا األشياء التي بالتئام بعضيا إلى  (الفالسفة)فإنيم ... أصالً 

 (101-98الحروف : الفارابي). ..."الشيءبعض تحصل ذات 

  عمى التعبير عنوةالفكر الفمسفي وبحثو عن المغة القادر الفارابي معالجات إن
قضية استجابة المغة لمتعبير عن فكر جديد   عمىيمثل نموذجًا مبكرًا ومتقدمًا يقف

 رأى عمى ضوئو، فمسفي- بحث لغوي  عمييا بمغتو ابتداء، وىذا ما دفعو إلى
 إيجاد حمول لغوية داخل نظام المغة العربية وكيفيةالفوارق بين األنظمة المغوية، 

 عمى المستوى المغوي الخالص، الترجمةنفسيا لممشاكل التي تولدىا عممية 
 مقاباًل لممصطمحات الوافدة تكونوالمستوى االصطالحي لممفردات التي يريد أن 

 لغوي"  مصطمحإنتاج "لكيفيةوقد قدم الفارابي تصورًا محددًا . من المغات األخرى
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 مصطمحًا منقواًل إلييا من لغة أخرى، فيو ليقابل" العربية"في إطار المغة المستقبمة 
: يرى

.  األمة المستقبمة ألفاظًا من حروفياتخترع أن إما -1

ما -2  . في العبارة- كيف اتفقت- يشرك بينيا وبين معان أخرى أن وا 

ما -3  يعبر بيا بألفاظ األمة األولى بعد أن يغير تغييرًا يسيل عمى أن وا 
 .ويكون ىذا المعنى غريبًا جدًا عند األمة الثانية. بيااألمة الثانية النطق 

 اليوم عند العرب منقولة إلييم من اليونانيين وقد تحرى الموجودة والفمسفة
: الفاربي)".  المعاني التي فييا أن يسمك الطرق التي ذكرناتسميةالذي نقميا في 

 (159-158الحروف 

 ىنا أن الفارابي يطرح تصورًا لعممية النقل تتقاطع عمى نحو الواضح ومن
          .  نتداوليا اليوم في إطار بحث مشكمة التعريبالتيكبير مع التصورات 

 (المصطمح: عبد العزيز)

 متحدثا عن القضية الوقت نفسو نجد ابن وىب الكاتب يقف عمى ىذه وفي 
: يقول في باب االختراع. المصطمح الوافد وكيفية التعامل معو

 مما لم تكن تعرفو فمنو ما أسماء االختراع فيو ما اخترعت لو العرب وأما "
، والجريب جريبا، والعشير باباسموه باسم من عندىم، كتسميتيم الباب في المساحة 

 أعجميا كالقسطاس المأخوذ من لسان  ما أعربتو، وكان أصل اسموومنو. عشيرا
والسجل المأخوذ من لسان الفرس . الروم، والشطرنج المأخوذ من لسان الفرس

.  ً أيضا
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وكل من استخرج عمما، أو استنبط شيئا وأراد أن يضع لو اسما من عنده، 
ومن ىذا الجنس اخترع . ويواطىء عميو من يخرجو إليو، فمو أن يفعل ذلك

واخترع الخميل العروض فسمى ... اسم الحال، والزمان، والمصدر : النحويون 
وقد ذكر ذلك أرسطوطاليس وذكر أنو ... بعض ذلك الطويل، وبعضو المديد

مطمق لكل أحد احتاج إلى تسمية شيء ليعرفو بو، أو يسميو بما شاء من 
ابن )".وىذا الباب مما يشترك فيو العرب وغيرىم، وليس مما ينفردون بو. األسماء

  (وىب نقد النثر
  التي تفرضيا عممية المقاء بالمغات األخرى  تإن ىذه التصورات والحوارا

لتمثل نموذجا  لكيفية استجابة المغة لمتحديات التي تواجييا حين تكون لغة 
دراكيا قدراتيا وقابمياتيا  مستقبمة أو لغة ىدفا، وىي تبين عن رؤية المغة لذاتيا وا 

التي تمكنيا من استيعاب العموم والمعارف واألفكار في المغات األخرى بما يتوافر 
ليا من مقومات المرونة والثراء، وبما امتمكتو من ثقة وجرأة عمى التعامل مع 

لغات األمم األخرى وعموميا وثقافاتيا، وبما قامت بو من جيود كبرى في سبيل 
تعريبيا، أو حميا في العربية، تمثمت بحركة الترجمة الكبرى التي استمرت قرونا 

ونجم عنيا بنية حضارية كونية كبرى لغتيا العربية التي فرضت عمى الحضارات 
. التالية ليا االنطالق منيا، وىو ما يظير في نشأة الحضارة األوروبية

أوربا والحضارة العربية : العربية مصدرا

لغة العمم والحضارة والفكر، وفرضت عمى كل من يريد أن  العربية غدت لقد 
يتعمم في قارات العالم القديم أن يتعمميا، وأصبحت لغة مصدرا تترجم منيا العموم 

والمعارف إلى لغات العالم الجديد الذي بدأ يتممس خطواتو نحو تكوين الحمقة 
واحتاجت أوروبا إلى ما يزيد عمى قرنين من . الحضارية الجديدة في تاريخ البشرية

الزمان لنقل العموم العربية وتمثميا، وذلك من خالل حركة ترجمة واسعة تقابل ما 
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ىبة " يقول توماس جولدشتاين في الفصل الذي عنونو بـ . قام بو العرب سابقا
" :  المقدمات التاريخية لمعمم الحديث" في كتابو " اإلسالم

بدأت خطى الدارسين المسيحيين ترن في قاعات المكتبات اإلسبانية "
بحماس . التي كان الكثير منيا أماكن عمم إسالمية  سابقةتومدارس الكاتدرائيا

متعصب انغمست حفنة من الدارسين في دراسة العربية بمساعدة الييود األسبان 
وفي برشمونة وطرسونة . الذين كانوا يتقنون لغة اإلسالم وعمومو في األغمب

وفي طميطمة ذاتيا في المقام األول شرعوا في ترجمة الكتابات العممية ... وشقوبية 
وخالل أقل قميال من جيل ترجم لب العمم . التي خمفيا العرب وراءىم عمى األرفف 

اإلسالمي إلى الالتينية المغة المشتركة لمغرب المتعمم وخالل مئة عام كان الغرب 
من الناحية الجوىرية قد استوعب المعرفة العممية لإلسالم  وخالل أقل من مئة عام 

أخرى أثناء القرن الرابع عشر كان الغرب قد تجاوز اإلسالم بصورة حاسمة في 
سيادتو الفكرية لمطبيعة مندفعا إلى األمام إلى أسرار العمم، بينما يشكل الميراث 

 (112جولدشتاين  )". اإلسالمي األساس الوطيد
وقد وقف األوروبيون طويال أمام اإلرث الحضاري العربي اإلسالمي، وعمموا 

عمى ترجمتو في سياق حركة طويمة مرت بمراحل متعددة، وركزت عمى حقول معرفية 
معينة تمثمت ابتداء بالمعارف العممية ثم جاوزتيا إلى الحقول المعرفية األخرى، ومنيا 
الحقل األدبي الذي ترك آثارا كبيرة عمى اآلداب األوروبية، وىو ما يستطيع المرء تبينو 

وكثير من ىذه . من خالل الكم الضخم من الدراسات األوروبية في ىذا الحقل
وىنا ال يدور الحديث عما قام بو المستشرقون، ولكن عن . الدراسات دراسات حديثة

ويمكن أن أشير ىنا إلى . الدراسات التي يقوم المختصون بالدراسات األدبية في أوروبا
مجموعة كبيرة من الدراسات التي تقرأ تأثير الغزل العربي في اآلداب األوروبية، 
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 Ghazal as World)   تحت عنوان1995جمعت في مجمدين كبيرين وصدرت عام  

Literature). 
إن األمر المستفز في ىذا السياق أن الدراسات العربية تكاد تكون غائبة عن 

 الغربية، كما أن معرفتنا بالدراسات األوروبية في بحضور األدب العربي في اآلدا
ىذا الحقل محدودة جدا، وىذا أمر باعث عمى االستغراب، إذ إننا نغيب عن 
حضور ثقافتنا وصورتيا اإليجابية لدى األخر، ونكتفي في كثير من األحيان 

وأعتقد أن المؤسسات األكاديمية والثقافية . باإلنشاء المدحي أو القدحي لعالقتنا بو
في العالم العربي مسؤولة عن ىذا الغياب ألنيا تسير غالبا في مسارات مطروقة 

.  مكرورة
المغة والسبات الحضاري  

حين تدخل األمة أي أمة مرحمة السبات، الضعف والتراجع، والتوقف عن 
الفعل واإلنتاج وتدخل قوقعتيا الصمبة تدخل بكل عناصرىا في مرحمة سميت في 
أوروبا بعصور الظالم أو القرون الوسطى، وسميت في العالم العربي اإلسالمي 

بعصور االنحطاط، وليست التسميات ىنا موضوعا لمجدل، بل إطار ألنماط حياة 
األمم في مراحل تاريخية من حياتيا أصابيا فييا الضعف والتراجع واالنكفاء 
نتاجا، وىي مراحل عايشتيا كل  والغياب عن الحضور الفعال تفكيرا وعمال وا 

في مثل ىذه الحال تدخل . الحضارات اإلنسانية الكبرى بدءا من الحضارة اليونانية
لغة األمة معيا في سباتيا، وتغدو مجرد وسيمة تواصل نمطية تستيمك نفسيا في 

ىذا ما .   المغوية النمطية غير القادرة عمى اإلفالت من قواقعيابالتكرار والقوال
عانتو العربية قرونا قبل أن تصل إلى مرحمة نيضتيا الحديثة إذا جاز لنا أن نطمق 

ولعل اإلشارة ىنا إلى مرحمة اإلحياء المرحمة التي عاد فييا . عمييا ىذا الوصف
العرب إلى تراثيم في عصور ازدىاره لمبدء بمرحمة اإلحياء التي كان من بين 



 

 
 

55 

ولقد كان من . أسبابيا المحركة القمقة المقاء العاصف بالغرب وثقافاتو ولغاتو
: السعافين)التوفيق العودة إلى التراث واالبتعاد عن الوقوع في أسر الغرب المتفوق 

 .(مدرسة اإلحياء والتراث
منذ تمك المرحمة عايشت األمة والمغة حاالت متباينة من الصحة واالنتكاس، 
ودخمت مسارات مختمفة، ولم تشق طريقيا في اتجاه واحد يقود إلى خروجيا من 
المراوحة بين محاولة النيوض والتراجع أو السكون، وىذه حال فرضتيا معطيات 

التفوق الغربي وسيادتو االستعمارية من جانب وعدم قدرة األمة عمى مواجيتيا من 
وظمت األمة والمغة تعاني من حاالت االمتداد واالرتداد غير المتزنة . جانب آخر

بكل أبعادىا وصورىا " العولمة" حتى الدخول في مرحمة ثقافية كونية تمثميا 
.  االقتصادية والثقافية

لكن ما يجب االلتفات إليو أن العربية واستنادا إلى اإلرث الحضاري الضخم 
والعمق التاريخي وقبل ذلك الفكر العقدي الديني استطاعت أن تخرج من حالة 

الجمود وظيرت تجميات حيويتيا وقدرتيا في موجات من المد القومي تمثمت في 
إنتاج فكري وأدبي وفي مؤسسات عممية أعادت لمثقافة والمغة العربية بعض بريقيا، 
ولعل النظر إلى الجانب الحي منيا يمكننا من رؤية ثقافة ولغة قد تعاني وتتراجع 
في حوارىا مع المغات والثقافات األخرى، ولكنيا تظل محتفظة بروحيا وقدراتيا 

وقابمية مدىشة الستيعاب العموم والثقافات " قداسة"عمى التجدد بما تممك من 
ويمكن لممرء أن يتأمل العربية في . والمغات األخرى، ونموذجيا الفذ ما يزال ماثال

مراحل تاريخية متتابعة ليدرك قدرتيا وحيويتيا، فمعاينة صورىا في القرن التاسع 
عشر، ثم حاليا في النصف األول من القرن العشرين، وبعد ذلك في المرحمة 
ن داخمتيا ظواىر اختالط  الراىنة تكشف عن صعود وحيوية ومرونة وتجدد وا 



 

 
 

56 

وتيجين الناجمة عن تيار العولمة الجارف، وقبميا التيار االستعماري الذي رسخ 
.    العربيبحالة من التيجين الثقافي المغوي في بالد المغر

اإلنتاج واالستيالك  : المغة

التي تصدرىا " letter"منذ خمسة وعشرين عاما وأنا أتمقى بانتظام مجمة 
المؤسسة األلمانية لمتبادل العممي بالمغة األلمانية وتوزع في معظم بالد العالم، 

سعيا إلى الحفاظ عمى صالت خريجي الجامعات األلمانية بالمغة والثقافة األلمانية، 
لكن المفاجأة كانت كبيرة فقد صدر العددان األخيران بالمغتين األلمانية واالنجميزية، 
أعني أن العدد الواحد تظير فيو المقاالت بالمغتين،  مما يعني أن األلمان الذين 
يعتبرون لغتيم سماوية لم يعودا قادرين عمى مواجية تيار العولمة الجارف الذي 
تشق مجراه المغة االنجميزية مسمحة بثورة االتصاالت، وسطوة القوة األمريكية 

فإذا كانت ىذه حال أمة وثقافة متفوقة منتجة فما الذي يمكن . االقتصادية والثقافية
أن تفعمو أمم وثقافات متخمفة؟  
،  حال اإلنتاج واالستيالك وحال "العولمة والثقافة"ىذه ظاىرة تمخص حال 

العالم في ظل ثورة االتصاالت التي تؤثر بعمق في حياة البشر وثقافاتيم ولغاتيم، 
فمن الواضح أن الناس في العالم يستعممون وسائل اتصال مشتركة ومواد غذائية  
واستيالكية وأدوات ذات طابع كوني تسوق مع أسمائيا، وىذا ما يؤدي عمى نحو 

متزايد إلى استعمال أسماء المنتجات بمغة المنتج، مما يعني شكال من أشكال 
.  التالزم بين العولمة االقتصادية والعولمة الثقافية والمغوية

والمغة العربية اليوم تواجو ما تواجيو المغات األخرى من سطوة العولمة 
وىيمنتيا، لكن ما يعمق مشكمتيا ىو ضعف األمة الذي جعميا مستيمكة مستقبمة، 
تستقبل ما ينتجو اآلخر من األشياء وأسمائيا، وىذه حال أدت، بسبب ضآلة الوعي 

بالذات أو غيابو، إلى ىجنة لغوية ثقافية تعمن عن نفسيا بفظاظة في مظاىر 
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الحياة اليومية وفي الخطاب اليومي المنطوق والمكتوب، وفي المؤسسات العممية 
والثقافية واإلعالمية، مما يعني أننا أمام حال لغوية معبرة عن بنية ثقافية اجتماعية 
يمكن وصفيا بأنيا مستسممة، إذ ال نجد استجابة لتحديات العولمة الثقافية المغوية 

.  إال في أطر محدودة
إن مقاومة تيار العولمة أمر غير مطروح، لكن الواجب يتمثل في االستجابة 

لتحدياتيا، وأىميا عمى اإلطالق ضرورة الحفاظ عمى اليوية الثقافية التي ال 
رثيا الثقافي التاريخي،  تنفصل عن المغة، وىذا فعل ال يتم إال بالوعي بالذات وا 

فإذا كانت الظواىر تفرز نقيضيا، فإن العولمة قد أدت في . وحضورىا الراىن
" أماكن متعددة من العالم إلى رد فعل مناقض يعمن عن نفسو في رفضيا ألنيا 

والنزعة . اإلسقاط غير المبرر لمقيم الغربية عمى كل الثقافات العالمية األخرى
" ىي في الحقيقة حالة من الخاص الذي يتنكر في صورة الكوني... الكونية 

. (94الثقافة والعولمة : توممينسون)
 وأبسط صور إدراك العولمة الثقافية ذات البعد الواحد الخاص يتجمى في 

ولذا فإن الحفاظ عمى المغة وجعميا وسيمة . المغة ومحاولة جعميا لغة كونية
التواصل والتفكير واإلنتاج يمثل واحدة من حاالت االستجابة عمى تحدي العولمة، 

وىي حال مرتبطة باليوية القومية والدينية، وىذا ما يمكن، إن تم عمى نحو 
لكن ما يحدث في .  العولمة في جانبيا المغويدمؤسسي فعال، من تجاوز استبدا

العالم العربي ال يجاوز رد فعل مشابو لدىشة األعرابي وىو يستمع إلى لغة العمماء 
والفالسفة، أي أننا نقوم برد فعل احتجاجي ال يستند إلى رؤية عممية منيجية تحدد 

.  أىدافيا ووسائميا
إن العربية اليوم تعاني ما تعانيو األمة، ولكنيا تممك عمى الرغم من كل ما 
أصابيا ويصيبيا من وىن ومن جناية أبنائيا عمييا عناصر قوة تمكنيا من التجدد 
واالنتشار، لكونيا مرتكز العقيدة اإلسالمية، ولغة حضارة كونية ما زالت تفرض 
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حضورىا في العالم حتى يومنا ىذا، ولغة تمتاز بمرونة وقابمية غير محدودة 
ولو أتيح ليا حركة ترجمة مبدعة . لمتعبير عن الفكر والعمم والمعارف اإلنسانية

شبيية بمثيمتيا في القرنين الثالث والرابع اليجريين لكنا اليوم أمام نموذج متفوق 
.  لمغة تعميم في الجامعات بدال من استعمال لغة أو لغات أجنبية أو ىجينة

عمى الرغم مما تعانيو العربية في واقعيا الراىن فإنيا استطاعت في القرن 
العشرين أن تشيد تطورا ميما، فقد استطاعت أن تكون لغة العمم والمعرفة بكل 
حقوليا، ولغة اإلعالم، ولغة أدب لو حضوره في المشيد الثقافي في العالم، ولذا 
فإن ما يصيب المغات الحية في حقب تاريخية ال يمثل سوى حالة كمون، فيذه 

عمى الرغم من التقمبات التاريخية السطحية التي قد ستبقى إلى األبد "  المغات
ويوجد داخل أي شعب من الشعوب أفراد .. تخفي ذلك، فعبقرية المغة ال تتأثر

وىم ال يتصرفون فقط وفق طرق محددة .. عددىم محدود ممن َنصفيم بالعباقرة
يممييا اإلرث القومي الثقافي، بل يضيفون إلى ىذا اإلرث ليدفعوا بو إلى األمام 

 . كما يرى فون ىمبولت.«أبعد من ذلك
ويجب أن يشار ىنا أيضا إلى أن العربية تشيد انتشارا في بمدان العالم 
ن كانت في  اإلسالمي وفي البالد الغربية كذلك، انطالقا من دوافع متباينة، وا 

النياية تؤشر عمى حضور العربية وحيويتيا واستمرارىا وتجددىا، ولعل من حسنات 
ثورة االتصاالت  أنيا مكنت من انتشار العربية، ودفعت كثيرين في العالم إلى 

. تعمميا
لقد كانت العربية لغة حضارة كونية تأسست انطالقا من العقيدة اإلسالمية 
وكتابيا الكريم الذي يمثل نموذجيا األعمى والذي حفظيا حية متجددة، وىي إلى 

ىذا لم تتحول إلى لغة الىوتية، مثل بعض المغات األخرى، بل ظمت عبر القرون 
. لغة الحياة والعمم والفكر اإلنساني
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التعليقات والمناقشات 

يعقوب الحمو . د- 

رأى أن من أىم سبل النيوض بالمغة العربية المناىج المدرسية وخاصة مناىج 
المغة العربية، التي ال بد من إعادة النظر فييا بدءًا من رياض األطفال ومرورًا 

وال بد من استعراض األمراض التي تصيب . بالمدرسة وانتياًء بالمرحمة الجامعية
المغة العربية في بالدنا؛ فيناك في المجتمع األردني توجو لتعميم األطفال المغة 

 عمى –األجنبية إلى جانب العربية في الصفوف األولى وىناك مدارس ومؤسسات 
تطالب بإيجاد برامج لتدريس المغة األجنبية - مرأى ومسمع من وزارة التربية والتعميم

حتى في رياض األطفال، وكمنا يدرك خطورة مثل ىذه الممارسات في مجال التربية 
والتعميم، فمن المسؤول عن ذلك؟ 

وقال إن ىناك قصورًا في االطالع عمى ما يكتب الغرب والمجتمعات األخرى 
عن ثقافتنا ولغتنا العربية، ويتساءل عن غياب دور الجامعة ومراكز البحث ووزارة 

. التربية والتعميم وغيرىا من المؤسسات المتخصصة

فاروق الكيالني . د. أ- 

ما المشكمة؟ ولماذا ىي؟ وكيف يجب أن : رأى أنو يجب أن نسأل أنفسنا
تعالج، ويطالب بوضع فمسفة واستراتيجيات عممية تطبيقية لمعالجة ىذه المشكمة 

. والنيوض بأمتنا التي فقدت الشيء الكثير من ىويتيا التي ىي لغتيا

إيمان الكيالني . د- 

أن المغموب دائمًا مأخوذ "عّمقت عمى عبارة أوردىا الدكتور زياد الزعبي  
في : ، بقوليا"بثقافة الغالب وأن الذي يصنع التقنيات ىو من يتحكم بصناعة المغة
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التاريخ تجارب تخالف ذلك؛ فالرومان ىزموا اليونان عسكريًا ولم يستطيعوا ىزيمتيم 
. ثقافيًا؛ فعاشوا عمى ما صنع اليونان وأبدعوا

وكذلك الدولة العبرانية التي نشأت منذ زمن قريب وليست ىي من يصنع 
، أي "يعبرن"التقانة والحضارة، ومع ذلك فكل ما يستجد من مستحضرات في الحياة 

. أننا نجد ليا مقاباًل عبريًا وفق مناىج عممية وواضحة
رد الدكتور زياد الزعبي - 

فيما يخص قضية عدم ترجمة ما يكتبو الغربيون عن العرب، رأى الدكتور زياد 
أن المسألة تتعمق بعدم معرفتنا بذواتنا في الجامعات، فمن يبتعثون إلى الغرب 

يرسمون لدراسة ظاىرة أو تحقيق مخطوط وال يوجيون إلى دراسة ما فعمو اآلخرون 
عبر ستمئة سنة من الدراسات األوروبية وىي دراسات أكبر مؤسسة في التاريخ ال 
نما لعمماء وأطباء وشعراء أوروبيين، فيناك مجموعة كبيرة  تعود لمستشرقين فقط، وا 

من الشعراء األوروبيين وقعوا تحت تأثير ىائل لمشعر العربي، وىناك آالف 
الدراسات حول ىذا الموضوع، وكميا غائبة مع األسف؛ فالمؤسسات عندنا ال تممك 

رؤية واضحة حول ما يحدث وىذا ما يجعمنا ندور في حمقة مفرغة، وىذه واحدة 
مما نعانيو في بنية المؤسسات العممية وليست السياسية فقط؛ ألن بعض السياسيين 
ال يدركون شيئًا عن المؤسسات والوزارات التي يعممون بيا، ولكن الحديث ىنا عن 
مؤسسات عممية ال تعي ما تفعل، فالخطط الدراسية التي وضعت في جامعة فؤاد 
. األول مثاًل ما زالت سارية المفعول حتى ىذه المحظة ولم يجرؤ أحد عمى تغييرىا
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وفيما يخص مسألة تدريس لغة أجنبية إلى جانب العربية رأى الدكتور زياد 
أىمية تدريس لغة أخرى؛ فالمغات تقوم بعمميات إثراء متبادل وال يعني ىذا أن لغتنا 

.  األم أصبحت عمى اليامش

: كما أشار إلى قضية من يصنع المغة ردًا عمى التساؤل المطروح آنفًا، فيقول
ما أشير إليو ىو المنتج والمستيمك؛ فالحضارة الرومانية كانت حضارة عسكرية 

والعرب كذلك . ولم تكن حضارة متفوقة، وبالتالي تبنت اإلرث اليوناني كما ىو
كانوا متفوقين عسكريًا ولم يكونوا منتجين، ولذلك تبنوا الفكر اليوناني، ولكن عندما 
 .أصبحت ىذه الحضارة متمثمة تمثاًل عميقًا ليذا اإلرث قدمت إنتاجيا الخاص بيا


