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وىي مف أىـ العوامؿ . إف المغة ميمة جدًا في تطور األمة ال بؿ البشرية جمعاء
: أييا الناس"فقد قاؿ الرسوؿ األعظـ . التي تؤلؼ المجتمعات لتتكوف منيا األمـ والشعوب

نما ىي  الرب واحد واألب واحد وأف الديف واحد وليست العربية بأحدكـ مف أب أو أـ وا 
". المساف فمف تكمـ بالعربية فيو عربي

إف العودة إلى البدايات الحضارية تبيف لنا أف الحضارات التي استمرت أو كاف ليا 
ولعؿ اندثار المغات العربية القديمة . تأثير بالغ في التاريخ اإلنساني ىي حضارات معدودة

كاف مف العوامؿ الميمة في التقميؿ مف شأف حضارات البالد العربية، وجعؿ اعتماد 
. الحضارات المتأأرة عمييا مبتوراً 

إف الحضارة التي نعيش في كنفيا اآلف، شئنا أـ أبينا، ىي الحضارة الغربية التي 
وىي كباقي الحضارات ليا . أعطيت نقطة بداية في عصر النيضة األوربية الحديثة
ومف الحقائؽ التاريأية التي ال . امتداد في التاريخ، إذ ال يمكف أف تبدأ حضارة مف فراغ

يستطيع أحد نكرانيا، ىي أف الحضارة العربية اإلسالمية كانت تسبؽ الحضارة الغربية 
لقد اعتمد األوروبيوف عمى الحضارة العربية اإلسالمية لتأرجيـ مف ظممات . مباشرة

ومف . عصورىـ الوسطى عندما تتممذوا في المعاىد العربية في صقمية واألندلس وغيرىما
المعروؼ أيضًا أف تأثير الحضارة العربية اإلسالمية عمى الغربييف سبؽ بدايات عصر 

 النيضة بكثير، إذ نقؿ عف العربية الكثيروف أمثاؿ ابيالر الذي تعمـ العربية في بالد
ولكف ذلؾ لـ يكف ذا تأثير كبير، ألف . ()الشاـ، وحرار الذي تعمميا في األندلس
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لقد تدنى االىتماـ . الترجمة كانت إلى المغة الالتينية التي كانت لغة المتعمميف آنذاؾ
بالمغة الالتينية منذ القروف الميالدية األولى حتى القرف العاشر الميالدي، فمـ تعد لغة 

، ولـ يكف يتقنيا إال قمة مف المتعمميف الذيف احتاجوا إلى جيد واٍع  أاصة بأي قـو
وكاف معظـ المتعمميف مف . ()إلتقانيا، ألف المغة الالتينية كانت بالنسبة ليـ لغة أجنبية

رجاؿ الديف واالرستقراطييف الذيف وظفوا المعارؼ لأدمة أغراضيـ، والمحافظة عمى 
لقد كانت المغة الالتينية غريبة تمامًا عف المواطف األوربي العادي إذ كاف . مكتسباتيـ

العامموف في المدف وبأاصة الفنييف والحرفييف والتجار يستعمموف المغات األوروبية 
المحمية بشكؿ تاـ تقريبًا مما أقصاىـ عف جؿ المعرفة المدونة في الماضي أو المعرفة 

. ()المعاصرة التي ترعرعت في الحضارات المجاورة

لقد ذاعت شيرة دانتي باعتباره مف كبار الرجاؿ المؤثريف والفعاليف في قدح زناد 
ولـ تنؿ الكوميديا اإلليية تمؾ . عصر النيضة األوروبية عندما كتب الكوميديا اإلليية

، ()الشيرة الذائعة بسبب ما احتوتو، أو ألف دانتي استميـ أبا العالء المعري أو ابف عربي
لقد كانت الكوميديا اإلليية أوؿ . ولكف أىميتيا الكبرى تكمف في المغة التي كتبت بيا

كاف ذلؾ العمؿ ثورة عمى المغة الالتينية التي . ( ، )عمؿ يكتب بمغة محمية أوربية
احتكرتيا رجاؿ الديف واالرستقراطيوف األوروبيوف الذيف لـ يكف لدييـ أي حافز لتطوير 

العمـو ألنيـ ينعموف بكؿ مباىج الحياة المعروفة في عصرىـ، ولـ يكف المواطف األوروبي 
إف كتابة الكوميديا . العادي يشكؿ أي أطر عمييـ، ألف البوف بينو وبيف المعرفة شاسع

اإلليية بالمغة االيطالية الوطنية التي يفيميا المواطف العادي ىي الثورة الحقيقية التي 
إف ىناؾ الكثيريف مف ذوي العقوؿ الممتازة الذيف "أعمنيا دانتي الذي عبر عف ذلؾ بقولو 

لـ تتح ليـ فرصة التعمـ نتيجة الصدا الذي اعترى العادات الحسنة في العالـ، ومف ىؤالء 
األمراء والبارونات والفرساف وجمع غفير مف عامة الناس، ويستوي في ذلؾ الرجاؿ 
. ()"والنساء، وىـ يستعمموف المغة االيطالية المحمية وال يعرفوف مف الالتينية شيئًا يذكر

لقد كانت تمؾ الثورة عمى المغة الالتينية النبراس الحقيقي الذي أنار شعمة العمـ في أوروبا 
وقد حذا حذو دانتي الكثيروف مف رواد النيضة األوروبية الحديثة ومنيـ . آنذاؾ
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، وأعتقد أف شيرتو بصفتو فيمسوفًا سياسيًا رائدًا تؤوؿ بالدرجة األولى إلى ()ميكافيممي
استعمالو المغة االيطالية الوطنية في كتاباتو أيضًا، فقد وزع كتاب األمير عمى شكؿ 

مأطوط، َوُنِسَخ عدة مرات قبؿ أف يطبع بعد وفاة ميكافيممي، ولـ تمض عشروف عامًا 
حتى كاف كتاب األمير قد طبع لممرة العشريف، ومع ذلؾ يقوؿ كريستياف غاوس في القرف 

العشريف في مقدمتو لكتاب األمير، إف ميكافيممي لـ ييتـ بتثقيؼ المواطنيف بؿ اعتبرىـ 
إنني بكؿ تواضع أعتقد أف إعادة قراءة كتاب األمير آأذيف بعيف . ()جامديف ىامديف

االعتبار المغة التي كتب بيا ستثبت أف ميكافيممي باستعمالو المغة االيطالية اىتـ بتثقيؼ 
المواطنيف أضعاؼ بؿ مئات المرات أكثر مما استطاعو كبار الميتميف بشؤوف التعميـ 

وعمى رأسيـ معاصره ايرازموس الذي دعا إلى تعميـ الالتينية لألطفاؿ منذ نعومة أظفارىـ 
حتى ينجح برنامجو التعميمي، ويعمؽ جيمس باوف عمى ذلؾ باف دعوة ايرازموس ىذه 

. ()تنحصر دوف أدنى شؾ في طبقة األغنياء مف المثقفيف فقط

بعد بدايات عصر النيضة، ابتدأ تدويف العمـو المأتمفة بالمغات األوربية المحمية 
لقد كانت ىذه الأطوة أكبر عامؿ . مثؿ االيطالية والفرنسية واالنجميزية واأللمانية وغيرىا

مؤثر في انتشار المعرفة بيف المواطنيف العادييف في أوروبا، فحفزىـ ذلؾ عمى سبر 
أغوار المعرفة وتطويرىا حتى وصموا إلى المكانة التي نشاىدىا ىذه األياـ، وعميو حققوا 
نبوءة اأتصاصي العمـو اإلنسانية نيبريجا الذي أنشأ قواعد أوؿ لغة أوروبة حديثة وبرر 

 (أو اليد الطولى)المغة ىي األداة المثمى "ذلؾ إلى إيزابيال ممكة اسبانيا بتعميقو المشيور 
Language is the perfect instrumentلألمبراطورية 

() .

ذا عدنا أدراجنا إلى بدايات الحضارة العربية اإلسالمية نمحظ التطور ذاتو، إذ  وا 
ورثت حضارتنا العربية اإلسالمية الحضارة اليونانية بعد أف اكتمؿ نقؿ المعرفة إلى المغة 

ولعؿ . العربية فأأذت مكانتيا المعروفة بيف الحضارات الرائدة في التاريخ اإلنساني
نما  الكثيريف منا ال يقؼ عند الحضارة الرومانية وقفة طويمة ألنيا لـ تكف رائدة حقا، وا 
كانت امتدادًا ممسوأًا لمحضارة اليونانية، وربما كاف سبب ذلؾ غياب أي جيد كبير 

بؿ عمى العكس مف ذلؾ ذوت المغة . يشير إلى نقؿ المعرفة اليونانية إلى المغة الالتينية
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اليونانية نتيجة الفتح الروماني حتى لـ يبؽ في الغرب، كما يقوؿ برتراند راسؿ، مف 
. ()القادريف عمى مطالعة الكتب اليونانية إال أفراد قالئؿ أصابوا مف التعمـ حظا نادراً 

إف ما حدث لمحضارة اليونانية تكرر بصورة مماثمة بالنسبة لمحضارة العربية 
اإلسالمية، فالمغة الحضارية التي ذابت فييا كؿ العمـو آنذاؾ ىي المغة العربية فقد أتقنيا 

أبناؤىا العرب والمستعربوف، وابمى الطرفاف فييا البالء الحسف لتصبح حضارة إنسانية 
عالمية االنتشار بغض النظر عف األصؿ العرقي والمعتقد الديني لمف شارؾ  في 

لقد كانت حضارة إسالمية مذىبًا وعربية لسانًا، تمامًا كما إف الحضارة الغربية . صنعيا
الحديثة مسيحية مذىبا وأوربية المغات لسانًا، وما السبؽ الذي تستحوذه المغة االنجميزية 

في ىذه الحقبة التاريأية التي نعيشيا إال نتيجة لمييمنة االستعمارية األمريكية التي تعتبر 
إف اضمحالؿ الحضارة العربية اإلسالمية كاف . امتدادًا لمييمنة االستعمارية االنجميزية

شبييًا لما حدث لمحضارة اليونانية أيضًا، إذ أغفؿ روماف الحضارة العربية اإلسالمية، أال 
وىـ األتراؾ، أىمية العامؿ المغوي في البناء الحضاري، فال ىـ اتأذوا المغة العربية وعاء 

لغويًا ليـ وال ىـ قاموا بنقؿ المحتوى المعرفي إلى المغة التركية ليرثوا الحضارة العربية 
لقد اعتمدوا عمى قوتيـ العضمية تمامًا كما فعؿ الروماف، وليس مف قبيؿ . اإلسالمية

المصادفة أف ظممت دولتيـ قروٌف مف الظالـ الحضاري، وفي ىذا الصدد يذكر ستانفورد 
شو، في مجمديو عف اإلمبراطورية العثمانية، أف األتراؾ بمغوا مرتبة عالية في الشعر 

والنثر في بعض األحياف في الوقت الذي أصاب فيو الوىف العمـو التقميدية والمؤسسات 
. ()الثقافية العربية اإلسالمية

إف مف المعروؼ أف البدايات الحضارية اإلغريقية نشأت في آسية الصغرى وصقمية 
وجنوب ايطاليا وكريت، وىي نقاط التماس مع حضارات العراؽ وبالد الشاـ ومصر 

، وىي حضاراتنا العربية القديمة وليست السامية كما يصفيا المستشرقوف ()وقرطاجة
، ()ـ1781وتالمذتيـ أسوة بشموتزر النمساوي الذي أدأؿ ىذا المصطمح الأاطئ عاـ 

كما أف كبار فالسفتيـ أمثاؿ طاليس وأفالطوف وغيرىما امضوا سنوات طويمة في بالدنا 
 مما يوحي بوجود فترة مف الزمف تـ فييا نقؿ المعرفة مف المغات العربية ()العربية

فمف المؤكد أف المصرييف . القديمة إلى المغة اليونانية قبؿ أف تبدأ النيضة اإلغريقية
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والبابمييف واآلشورييف والكنعانييف واالمورييف والفنيقييف وغيرىـ مف األمـ العربية القديمة 
كانوا أسبؽ مف اإلغريؽ في كثير مف العمـو التي تنسب دونمًا تحقيؽ عممي رصيف إلى 

كما أف نقؿ المعرفة إلى . اليوناف، كالطب والفمؾ واليندسة والحساب وغيرىا مف العمـو
المغة اإلغريقية جاء بعد أف استميـ اليوناف الحروؼ األبجدية العربية في نحت حروفيـ 

. ( ، )إلى يومنا ىذا (ألفا بيتا)األبجدية التي تحتفظ بتسميتيا العربية 

إف التشابو بيف ظروؼ النيضة اإلغريقية والنيضة العربية اإلسالمية والنيضة 
ففي الحاالت الثالث كاف نقؿ المعرفة إلى لغة المواطنيف . األوربية الحديثة كبير جداً 

العادييف أسبؽ مف إنتاجيا، واستمرت شعمة النيضة متقدة باستمرار بقاء لغة المعرفة 
قريبة مفيومة مف قبؿ عامة الناس، وانطفأت الشعمة بابتعاد لغة المعرفة عف عامة الناس 

. كما حدث عندما ورث الروماف واألتراؾ الحضارتيف اليونانية والعربية اإلسالمية

إف انبعاث أية نيضة حضارية يبدأ بنقؿ المعرفة إلى لغة القـو الذيف يصبوف إلى 
التقدـ كما أسمفنا، وأف تعمـ المغات األجنبية في تمؾ الفترات ميـ جدًا في تحقيؽ ذلؾ 

حتى تعـ الفائدة عمى جميع أبناء األمة ويتمكنوا مف المشاركة في إنتاج المعرفة 
وكثيرا ما يحدث أثناء ذلؾ أف يبأؿ المؤىموف لتنفيذ عممية نقؿ المعرفة . وتطويرىا

بجيودىـ مأتمقيف أعذارًا عديدة يأفوف بيا أوفيـ عمى مكتسباتيـ إذا انتشر العمـ بيف 
واعتقد أف . الناس كافة، وال يكتفوف بذلؾ بؿ يشنوف حربا شعراء عمى مف يشؽ صفوفيـ

 قد تكوف مثاًل عمى ()حمالت التشيير المعروفة جيدا التي تعرض ليا حنيف بف اسحؽ
ذلؾ، ولألسباب نفسيا كاف امبروز باري أحد جراحي عصر النيضة عرضة لمسأرية مف 

 الذي يصفو المتأأروف Fabricaزمالئو عندما كتب بالمغة الفرنسية ممأصو الوافي  
أما ديرر رائد الفف األلماني في عصر . ()عنو بأنو إسياـ كبير في تيسير عمـ الجراحة

النيضة فقد ساعد في تأسيس المغة األلمانية الحديثة عندما أصر عمى استعماليا في 
. ()كتاباتو رغـ نصح أصدقائو بالعزوؼ عف ذلؾ وحثو عمى استعماؿ المغة الالتينية

إف ما يتعرض لو معاصرونا الذيف يدعوف إلى تعريب العمـو ما ىو إال استمرار 
ولعؿ عممية التعريب الجريئة التي نفذىا إأواننا في الجزائر بعد اندحار . لألمثمة السابقة

فقد ارتفعت أصوات المتفرنسيف ىناؾ . االستعمار الفرنسي توضح ما ذكرت بصورة مكبرة
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، لقد ()دفاعًا عف التعميـ بالفرنسية أوفًا مف التدني المرتقب في المستوى التعميمية
استعمؿ المتفرنسوف الجزائريوف كؿ الحجج التي نسمعيا في المشرؽ العربي لمنع 

لقد استعمؿ المتفرنسوف في . التعريب، إال أف االأتالؼ بيننا وبيف اأوتنا ىناؾ كبير جداً 
الجزائر كؿ الحيؿ لمنع التعريب في جميع المراحؿ التعميمية بدا مف االبتدائية بحجة 

وىنا يجدر بنا أف نسأؿ مثقفينا في المشرؽ العربي . الأشية عمى تدىور المستوى العممي
إذا أمكف أف نجد أحدا بينيـ يؤيد التعميـ بمغة أجنبية إذا بادرنا بالدعوة إلى تعجيـ التعميـ 

المدرسي؟ يقيني أف الجميع سوؼ يستنكروف ذلؾ بقوة لنفس األسباب التي يمتمسونيا 
إال أف إأواننا في الجزائر بحـز ! البقاء التعميـ بالمغة األجنبية في المرحمة الجامعية

المؤمنيف بتوفير العمـ لمجميع تأطوا حاجز الأوؼ النفسي وأقدموا عمى تعريب جميع 
. مراحؿ التعميـ

إف ظروؼ النيضة العربية الحديثة معروفة لكـ يجدا منذ بداياتيا أثر الحممة 
وقد اندحرت فرنسا نتيجة لصراعيا مع بريطانيا، وعميو . الفرنسية عمى مصر وبالد الشاـ

تأأر الغزو االستعماري قرنًا مف الزماف حتى اتفقت القوتاف االستعماريتاف عمى تقسيـ 
لقد أعطي الصراع بيف . المشرؽ العربي بينيما فيما يعرؼ بمعاىدة سايكس بيكو الشييرة

القوتيف االستعماريتيف العنصريتيف متنفسًا لمصر محمد عمي بحكمة الذاتي المستقؿ ليبني 
ولما عاد المبعوثوف أنشؤوا المدارس . مصر قوة عربية مؤثرة فأرسؿ بعثاتو إلى فرنسا

العالية واعتمدوا المغة العربية وسيمتيـ في نقؿ المعرفة، فتقدمت مصر بأطى واثقة نحو 
التحديث، فأسسوا المصانع وبنوا جيشًا ميابًا وأسطواًل قويًا في فترة زمنية قصيرة، فكانت 

أرعبت أطوات مصر الجريئة ىذه . مصر آنذاؾ متقدمة عمى الياباف وربما عمى ألمانيا
المتربصيف بيا وتآمروا عمييا مع الباب العالي، فدحروا محمد عمي وأغرقوا ورثتو 

بالديوف، مما أدى الى احتالؿ مصر والسيطرة عمى تقدميا العممي بالدرجة األولى، فكاف 
مف أىـ انجازاتيـ إقصاء المغة العربية عف احتواء العمـو الحديثة التي ابتدأ الطيطاوي 

. ، وحولوا مصر إلى مزرعة لمقطف يوفرونو لمصانعيـ ()وتالمذتو في تحقيقيا

لقد انطمؽ المثقفوف المصريوف في تعريب العمـو أياـ محمد عمي باستقاللية تامة، 
فقد نقموا إلى لغتيـ العربية ما يمكنيـ مف تحقيؽ االستقالؿ االقتصادي والعسكري وتوفير 
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المستوى الصحي الالئؽ بالعصر الذي يعيشوف، فترجموا العمـو المدنية والعسكرية ودرسوا 
لقد نقموا المعرفة إلى العربية حسب احتياجاتيـ تمامًا كما فعؿ . الطب بالمغة العربية أيضاً 

أجدادىـ العرب المسمموف عندما نقموا العمـو اليونانية إلى المغة العربية توأيًا لمفائدة التي 
يبتغوف، إذ صدروا في ترجماتيـ باستقاللية تامة وليس كما يشير عمييـ اآلأروف، ألنيـ 

كانوا في مركز قوي يستميموف حاجاتيـ الحياتية، فترجموا الفمؾ واليندسة والحساب 
والطب والفمسفة، وأغفموا ترجمة اآلداب اليونانية ألنيـ كما أعتقد لـ يشعروا بأنيا تتيميـ 

إنني . لقد صدروا في نقؿ المعرفة عف حسيـ الذاتي. بدرجة تماثؿ أىمية العمـو األأرى
ال أستطيع أف أزعـ أف أشعار ىوميروس واإللياذة واألوديسا وغيرىا مف بدائع اآلداب 
اليونانية ليست قيمة، ولكنني لـ أعتقد أف العرب المسمميف بما وصموا إليو مف تقدـ 

حضاري يشيد لو المنصفوف العارفوف مف جميع األمـ، ال أعتقد أنيـ لـ يطمعوا عمى 
لذا فإنني أعتقد أف ادوارد جيبوف في . داب اليونانية أو أف تذوقيا صعب عمى سميقتيـآلا

إف المسمميف "يتعسؼ كثيرًا إذ يقوؿ " اضمحالؿ وسقوط االمبراطورية الرومانية"كتابو 
حرموا أنفسيـ مف الفائدة الكبيرة المتوأاة مف التفاعؿ المألوؼ مع اليوناف وروما، الذي 

؛ وعندما يقوؿ أيضًا "يؤدي إلى معرفة العصور القديمة، ونقاء الذوؽ، وحرية الفكر
إال أف ". المتعصبيف القساة (العرب)ولربما أثارت األساطير اليومرية اشمئزاز أولئؾ "

وقد عزؼ العرب عف دراسة أية لغة أجنبية "جيبوف قد يكوف مصيبًا عندما يقوؿ 
إف عدـ ترجمة اآلداب اليونانية إلى المغة . ()"العتزازىـ الكبير بفصاحة لغتيـ القومية

العربية يمكف أف يفسر بأف العرب المسمميف، باإلضافة إلى ما بمغتو آدابيـ مف سمو، لـ 
يشعروا أف ىناؾ فائدة كبيرة مرجوة مف دراسة اآلداب اليونانية كما يزعـ جيبوف، ألف 

العرب المسمميف كانوا يصدروف في الترجمة عف أولويات مدروسة محسوبة ينتفعوف بيا 
ولذلؾ فإف التماس العذر ليـ ألنيـ لـ ينقموا اآلداب اليونانية أو . وفؽ حاجاتيـ الحياتية

 أمر ال يستحؽ الكثير مف الجيد أو البحث وقد ()محاولة إثبات أنيـ ترجموا شيئًا منيا
أنني ال أستطيع أيضًا أف أزعـ أننا لـ نفد مف نقؿ اآلداب . يوقعنا في كثير مف التعسؼ

األوروبية الحديث والمعاصرة إلى لغتنا العربية، فقد عرفنا مف أالؿ ذلؾ شكسبير وفكتور 
ىوجو وتولستوي واليوت وكثيريف غيرىـ، ونقمنا المسرح والكوميديا والتراجيديا والمنولوج 

والديالوج، وطورنا الشعر العربي فحررناه مف قافيتو الموسيقية الساحرة حتى لـ نعد 
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ولكننا بقدر ما . لقد أفدنا مف ذلؾ الكثير الكثير. نستطيع أف نفرؽ بيف النثر والشعر
استحدثنا في لغتنا األدبية مف عبارات جديدة وتشبييات عصرية أالبة بقدر ما أبعدنا 
لغتنا عف العمـو في شتى مناحييا، حتى أصبحت كممات المونولوجيست والسناريست 
والكوافير والمتر والشيؼ وقاموس كبير مف ىذه الكممات مألوفة لدينا، بينما تثير فينا 
. السأرية كممات مثؿ االنتاف والموات والأمج والمبضع والكاحؿ والزند والكعبرة وغيرىا

ممأص القوؿ إف أسالفنا العرب المسمميف صدروا في نقؿ المعرفة إلى المغة العربية عف 
أولوياتيـ المدروسة، بينما نصدر نحف ويا لألسؼ عف أولويات اآلأريف المدروسة، 

. وشتاف بيف الحالتيف

لقد كانت انطالقة آبائنا وأجدادنا إلى التعريب في بداية ىذا القرف انطالقة قومية، إذ 
كانت تتنازع األمة العربية قوى أارجية تحاوؿ تفتيتيا، ليس إلى كيانات سياسية ىزيمة 

فحسب، بؿ إلى أصوؿ عرقية ال يجمعيا أي ىدؼ مشترؾ، أف اآلباء واألجداد بإيمانيـ 
القوي تصدوا لكؿ تمؾ المحاوالت الأارجية حتى اندحرت كؿ الدعاوي الدأيمة 

والمدسوسة، وتحققت آأر االنتصارات عمى أيدي إأواننا في مصر الذيف دحروا الدعوة 
وىا ىي . ()األأيرة إلى الفرعونية في ميدىا معتزيف بعروبتيـ التي ال تشوبيا شائبة

مصر تستعيد مكانتيا كاممة غير منقوصة في العالـ العربي بعد ما يزيد عمى العقد مف 
لقد اكتمؿ انتصارنا القومي إلي . الزمف عندما انتصر أبناء مصر العربية عمى أنفسيـ

إال أف ذلؾ أدى إلى تراخ غير مقصود في . أكد عروبتنا التي لف يزعزىا المتربصوف بيا
غالبية األحياف في عممية التعريب، واعتقد أف ذلؾ يعود إلى عدـ وعينا الكامؿ بعممية 

لقد ازداد عدد . التعريب وتأثيرىا عمى عممية التحديث الذي تتطمع إليو األمة العربية
المتعمميف زيادة كبيرة في العالـ العربي ولـ تعد الفرصة متاحة لمكثيريف منيـ إلى إكماؿ 
دراستيـ في دوؿ أوروبا أو أمريكا، مما سيؤدي إلى عدـ اتقانيـ المغات األجنبية اتقانًا 
تامًا، أضؼ إلى ذلؾ الغالبية العظمى مف أريجي الجامعات في العالـ العربية يتوقفوف 

عف الدراسة بعد تأرجيـ، والقسـ األكبر منيـ ال يتابعوف تأصصيـ بعد ذلؾ مما سيؤدي 
أيضًا إلى ضعفيـ المرتقب بالمغة األجنبية، كما أف ىناؾ مجموعات كبيرة مف 

المتأصصيف تأصصًا عاليًا مف الذيف أتموا دراستيـ بمغات أجنبية غير تمؾ المعتمدة 
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في بالدىـ مما يضطرىـ عندما يعودوف لأدمتيا إلى دراسة لغة أجنبية ثانية مف جديد 
وبذلؾ يحرموف بالدىـ مف المعرفة التي نيموا منيا أو التي تستجد في البالد التي تعمموا 

كما أف طمبة المعاىد العميا وكميات المجتمع التي أأذت في االنتشار في العقديف . فييا
األأيريف ال يتمتعوف بفرصة االطالع عمييا أو الدراسة في الكتب العممية المتقدمة في 

ويجب أف ال ننسى أريجي الثانوية العامة . مجاؿ تأصصيـ لعدـ توفرىا بالمغة العربية
الذيف لـ يحظوا بفرصة التعميـ العالي وفييـ الكثيروف مف ذوي العقوؿ الممتازة الذيف 

. ذكرىـ دانتي

إف مف أىـ األسباب التي يعتمد عمييا المنادوف باستمرار االعتماد عمى المغة 
األجنبية في التعميـ الجامعي ىو التسارع اليائؿ الذي نشاىده اليـو في تطور المعرفة 

وتجددىا، ويزعموف أننا إذا عربنا العمـو فاف ذلؾ سيحرمنا مف متابعة المستجد منو مما 
إف ىذا السبب بعينو في رأيي ىو . سيؤدي إلى تأمفنا عف ركب الحضارة المعاصرة

السبب األىـ الذي يجب أف يحفزنا إلى اإلسراع في عممية التعريب إذا رغبنا في متابعة 
فمنذ ثالثة أعواـ ونيؼ قمت بصحبة أحد األصدقاء المؤمنيف بالتعريب . التقدـ المعرفي

بزيارة رئيس مجمعنا نناقشو في أمور تعريب العمـو الصحية، نستنير بآراءه القيمة 
المعروفة لديكـ، وبحث أجدى السبؿ لدفع عممية التعريب إلى األماـ، فحدثنا عف تجربة 
المجمع في ترجمة العمـو الطبية في كمية العمـو في الجامعة األردنية وقدـ لنا عددًا مف 

بعد عودتي إلى البيت أأذت في تصفح أحد الكتب في عمـ األجنة . الكتب التي ترجمت
فوجدتني بعد ساعات قالئؿ، وقد جاوزت منتصؼ الكتاب وأدركت بعد ذلؾ إنني أحتاج 
وأنا أتقف المغة االنجميزية إلى ضعؼ إف لـ يكف أضعاؼ ذلؾ الوقت لو أف لغة المادة 

وتأيمت لو أف كتب الطب متوافرة بالمغة العربية لتمكنت مف . التي قرأت كانت انجميزية
إنني أدركت ما الذي رمى إليو جيمس باوف . قراءة كتاب جديد كؿ أسبوع، أو كؿ شير

عندما ذكر أف المثقفيف األوربييف احتاجوا إلى جيد واع عندما كانوا يستعمموف المغة 
الالتينية، وكيؼ أف دانتي وميكافيممي وغيرىما فجروا عصر النيضة باستعماليـ المغات 

األوروبية الوطنية، ولماذا تنفؽ الدوؿ المتقدمة حضاريا األمواؿ الطائمة لتنقؿ المعرفة إلى 
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لذلؾ أعتقد أف تعريب العمـو سيمكف . لغاتيا، إنيا ال تفعؿ ذلؾ مف قبيؿ التعصب القومي
. حتى المتأصصيف منا متابعة العمـو المستجدة بشكؿ أوسع وأيسر

لقد دفعني ذلؾ إلى القياـ بمحاولة تعريب أحد الكتب الطبية المتأصصة، ولـ تكف 
المحاولة سيمة أبدًا، ولكنني أدركت أف جيمي بالمغة العربية لـ يعادلو دراسة كبيرة بالمغة 

االنجميزية، إال أنني بالمثابرة استطعت أف أتدارؾ شيئا مف القدرة عمى استعماؿ المغة 
العربية وىالني أف درايتي بالمغة االنجميزية كانت متواضعة وأأذت تتحسف تحسنا فاجأني 

لقد تعرضت أثناء الترجمة . ولكف المفاجئة الحقيقية لـ تكف ىذه. وقد كنت معتدًا بإتقانيا
إلى المصطمحات العربية لممرة األولى وال أستطيع أف أنكر أف كثيرًا منيا كاف غريبًا جدا 

. إال أنني وجدت عددًا كبيرًا منيا يوضح المعنى في ذىني بصورة دقيقة لـ أكف أتوقعيا
بعد المضي في الترجمة زالت الغرابة وازدادت األلفة فوجدت أف مشكمة التعريب ليست 

المصطمحات، فممعظميا مقابؿ بالمغة العربية ومعظـ المجامع العربية تقر تعريب بعض 
المصطمحات، واعتقد أننا في ىذه الفترة والتعريب ال يزاؿ يمشي اليوينى بحاجة إلى 
استعماؿ المصطمحيف العربي والمعرب حتى نألؼ المصطمح األوؿ أو نجد مصطمحًا 

أنسب، وال أعتقد أف تعدد المصطمحات لممعنى الواحد فيو ضرر كبير يدعو إلى تأأير 
عممية التعريب، فنحف نعمـ أف كثيرًا مف المصطمحات في المغات األجنبية ليا أكثر مف 
مترادؼ، وال سّيما المصطمحات الجديدة إذ يستعمؿ كؿ مركز عممي مصطمحًا أاصًا بو 

. لمدة مف الزمف حتى يتـ االتفاؽ عمى مصطمح واحد

إف المغة العممية ليست المصطمحات فحسب بؿ إنيا أيضًا المغة الوسيطة التي تربط 
إف ىذه المغة الوسيطة . وتفسر المصطمحات والرموز وكؿ العمميات العممية أيا كانت

 ىي المحور األساسي الذي تقـو عميو ()التي يصفيا عبداهلل العروي بالمساف المقوعد
المغة العممية لتصبح سمسة قريبة إلى اإلفياـ، وما الدور الذي تمعبو المغة األجنبية إال 

إف ىذه الوساطة أعجمية تماما في المراجع األجنبية، . دور الوساطة بيف المصطمحات
وفي أغمب األحياف تكوف ثقيمة بعيدة عف اإلفياـ ألف الغالبية مف المتعمميف ال يتقنونيا 
إتقانًا تامًا، فيـ يعودوف إلى المعجـ بحثًا عف المعنى أو ييمموف ذلؾ فيكوف فيميـ لما 

يقرؤوف منقوصا أو أاطئًا، أو يعيدوف قراءة الجممة أو الفقرة أو البحث عدة مرات، 
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يمضوف في ذلؾ ساعات طوااًل في دراسة تحتاج إلى جزء قميؿ مف ذلؾ الوقت لو كانت 
وال أعتقد أف أي لغة أجنبية وميما كانت درجة اتقاننا . المغة الوسيطة قريبة إلى اإلفياـ

اف درجة اتقاننا لمغة األجنبية تتبدى لنا بصورة . ليا ستكوف أسيؿ عمينا مف لغتنا األـ
وقد دأبت في اآلونة األأيرة أف أتابع . واضحة في محاضراتنا ونقاشاتنا العممية

محاضرات اآلأريف، وال أزعـ أنني أير منيـ، فأيقنت مدى تدني إتقاف المتأصصيف 
كمنا يعمـ ذلؾ عف وعي أو غير وعي، ألف غالبيتنا في تدريسنا . منيـ لمغة األجنبية

الجامعي ال يستعمؿ المغة األجنبية، ولكننا نستعمؿ ىجينا لغويا ال ىو بالعربي وال ىو 
باألجنبي، وحتى الذيف يتقنوف المغة األجنبية إتقانًا جيدا يمجؤوف إلى تفسير ما يعتقدونو 

إف االىتماـ يجب أف ينصب عمى المغة الوسيطة بنفس األىمية . صعبًا بالمغة العربية
التي نعيرىا إلى المصطمحات، وأعتقد أف مقاومة الكثيريف لمتعريب ما ىي إال لتدني 

القدرة عمى استعماؿ لغة عربية وسيطة رصينة مع أف المـو في معظـ األحياف ينصب 
إذا كاف ىدفنا األوؿ مف : وقد أكوف متطرفًا عندما أقوؿ. عمى المصطمحات والرموز

التعريب ىو جعؿ المعرفة في متناوؿ عامة الناس بمغة ميسرة قريبة إلى اإلفياـ، وىذا في 
رأيي السبب األىـ، فإف المغة الوسيطة أىـ مف المصطمحات بكثير حتى لو اقتضى منا 

لقد أدرؾ عمالقة الحضارة . األمر استعماؿ المصطمحات أو الرموز األجنبية بعينيا
العربية اإلسالمية ذلؾ واستعمموا المصطمحات اليونانية دوف حرج أو شعور بأف في ذلؾ 

. ما ينتقص مف ىويتيـ

إف إتقاف المغة الوسيطة يحتاج إلى دربة ودراية، وأعتقد أف أفضؿ وسيمة في الوقت 
الحاضر ىي الترجمة، ألف كتابة المغة العممية تتوأى الدقة والوضوح واإليجاز في 

التعبير، وما مف شؾ أف الكتّاب األجانب وما يتيسر ليـ مف محرريف لغوييف 
متأصصيف بمغوا في ذلؾ شأنًا عظيمًا يجدر بنا أف نتطمع إليو حتى تتكوف لدينا لغة 

ومف الصعب أف يدرؾ أي منا ذلؾ حتى يقـو بترجمة بعض . عممية عربية مماثمة
إف ذلؾ يحتاج إلى جيد دؤوب، ولذلؾ أنصح . النصوص ترجمة دقيقة واضحة موجزة

المؤمنيف بالتعريب مف الزمالء األطباء أف يحاولوا ذلؾ بأف يقوموا بترجمة كتب صغيرة 
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الحجـ في حقؿ اأتصاصيـ ألف في ذلؾ نفعًا كبيرًا ليـ شأصيًا ولزمالئيـ األطباء 
. العاميف والمتدربيف واالأتصاصييف أيضاً 

إف التعريب ال يعني العزلة بؿ عمى العكس مف ذلؾ سيؤدي إلى نشر المعرفة 
العممية بيف المواطنيف جميعًا وقد يقوؿ قائؿ وما حاجة المواطف العادي إلى المعرفة 

المتقدمة، أجؿ انو ليس بحاجة إلى تفاصيميا، ولكف ىناؾ عددًا قمياًل مف اليواة 
المتأصصيف الذيف أضافوا لمعمـ الشيء الكثير ولـ يكونوا عمى حظ كبير مف التعميـ 
األكاديمي، إنيـ ال شؾ قمة قميمة جدًا في عصرنا الراىف، ولكف الغالبية مف المواطنيف 

ف استيداؼ ىؤالء أثناء الكتابة أمر . العادييف يتميفوف إلى االستزادة مف المعرفة العممية وا 
عسير جدًا إذ ال يكفي أف يمتمؾ الكاتب فيمًا دقيقًا ومفصاًل لمادتو العممية ولكنو يجب 
أف يكوف مممًا بأساليب الكتابة العممية إلمامًا كبيرًا حتى تكوف كتابتو سيمة مفيومة مف 
قبؿ اإلنساف العادي، وكثيرًا ما يكوف ىذا اإلنساف العادي عمى درجة كبيرة مف الثقافة، 

إف ىذا لف .  باالنجميزية(layman)إال أنو ال ينتمي إلى ذلؾ التأصص وىو ما يدعى 
يتأتى إال إذا كانت لغتنا العممية عربية في جميع مستوياتيا المدرسية والجامعية 

. والمتأصصة

ف بقيت قمة  إف صالحية المغة العربية الستيعاب العمـو كميا أصبح أمرا بديييًا وا 
وأحسف رد عمييـ أجده فيما قالو توماس مور عف المغة االنجميزية . ممف يشكوف في ذلؾ

إف المغة االنجميزية غنية إلى درجة تسمح بالتعبير "في بدايات عصر النيضة إذ يقوؿ 
لقد قاؿ مور ىذا القوؿ . ()"عف أفكارنا في أي موضوع يتحدث عنو رجؿ إلى آأر

عندما كانت المغة االنجميزية في ميدىا فكيؼ نشكؾ نحف في قدرات المغة العربية وقد 
احتوت قبؿ ذلؾ القوؿ بزمف كبير العمـو كميا، وىي اآلف أقوى مما كانت عميو في 

. الماضي، وتدعو أبناءىا الستعماليا عونًا ليـ في أياميـ المقبمة

األستاذ الدكتور رئيس المجمع، السادة األساتذة األجالء، انو لشرؼ عظيـ أف 
يكرمني رئيس مجمع المغة العربية األردني بأف أتحدث عف موضوع التعريب إلى أساتذة 

لقد أأذتني . أجالء ليـ باع طويؿ وأبرة فياضة في تعريب العمـو نيمنا منيا وال نزاؿ
النشوة عندما شرفني رئيس المجمع بمنحي ىذه الفرصة الكريمة، وأحسست بعظـ 
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المسؤولية الممقاة عمى عاتقي بعد أف عدت إلى نفسي، وودت لو أف شجاعتي وصمت 
إلى درجة تسمح لي باالعتذار، ومع عممي بأف الشجاعة مضرة في غير موضعيا، وأف 
لمجبف أحيانًا فوائد ليست في الحسباف، إذ أانتني شجاعتي مرارًا وأنقذني جبني، فأكممت 
نني آمؿ أف أكوف قد وفقت في طرح جوانب  دراستي وتأصصي وسميت ذلؾ توفيًا، وا 
مفيدة حوؿ التعريب تزيد مف إيماننا بو ألنني أعتقد أف اإليماف عندما يتحوؿ إلى عمؿ 

. تيوف بسببو جميع المعوقات
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