تعريب العلوم اإلنسانـي ة
قضايا ومقترحات
برهيم
للدكتور محمود إ ا
(عضو مجمع اللغة العربية األردني)
مقدمـة:
االهتمام باإلنسانِ ،س َمة من سمات التراث العربي كلّه .فمنذ جاهلية العرب ،كان
ِ
وجلُّه شعر في ذلك
اإلنسان والعالقات اإلنسانية محور ما أُنتج من أدب العربُ ،
وتنزل بهذه الدعوة قرآن كريم ،كان اإلنسان ،فردا،
الوقت .وحين أتت دعوة اإلسالمّ ،
وعضوا في جماعة ،موضع االهتمام الكبير ،وقد ُكِّرم في النصوص القرآنية ،كما لم

كرم في أي نص .فال عجب إذن أن تكون الحضارة التي ُو ِجدت في ظل اإلسالم قد
ُي َّ

ليصح القول إن من خصائصها األولى
َرّكزت تركي از خاصا على اإلنسان ،حتى
ّ
اهتمامها باإلنسان ،وان لم تغفل البيئة التي عاش فيها اإلنسان ،والنواميس الطبيعية
التي تحكمها .وما على المرء إال أن يستعرض النتاج الغزير لهذه الحضارة ،لكي يرى
غلغل العميق في أحاسيس النفس اإلنسانية وهواجسها
موضع اإلنسان فيه ،والت َ
وتطلّعاتها.
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن شأن الدراسات اإلنسانية عند أية أمة من األمم غير

معبرة عن
شأن الدراسات الطبيعية ،ألن الدراسات اإلنسانية مرتبطة بذوات األممّ ،
شخصياتها المتميزة ،في حين أن الدراسات الطبيعية غير مرتبطة بذاتية أمة معينة،

إذ هي نتاج القوانين الطبيعية العامة الشاملة ،التي ال تتغير بتغير المجتمعات
ِ
ومثُلها وقواعد أخالقها إنما
والبيئات ،وال تتأثر بخصائص األمم .ولذا فان ق َيم األمم ُ
تتراءى فيما يصدر عنها من دراسات إنسانية ،قبل أي نوع آخر من الدراسات .ومعنى
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ذلك أن العلوم اإلنسانية ألية أمة ينبغي أن تكون منبثقة عن ذاتها ،معبرة عن
شخصيتها ،واال تعرضت األمة لمخاطر كبيرة ،قد تؤدي في النهاية إلى إذابتها
حضاريا في أمم أخرى .وليس المقصود من هذا القول أن تنغلق ك ّل أمة على نفسها

في مجال العلوم اإلنسانية ،فال تطّلع على ما لدى األمم األخرى ،وانما المقصود أن
ويق َتب َس ،حتى يصطبغ بصبغة األمة
ُي َكيَّف ما يؤخذ عن اآلخرين مما ُيستَح َسن ُ
المقتَبِسة ،ويندمج في ُمثُلها وقيمها ،لكي يكون عنصر إثراء واغناء ،ال عنصر تسلّط
وطغيان.

مر العرب بتجربة االحتكاك بالعلوم اإلنسانية عند اآلخرين ،حينما اختلطوا،
ولقد ّ

زمن العباسيين ،بشعوب أخرى ذات تراث حضاري عريق ،فترجموا عن ُكتُب الفرس
ذات الصبغة االجتماعية ،كما ترجموا عن كتب اليونان ذات الصبغة الفلسفية؛
ولكنهم كانوا قادرين على أن يستوعبوا ما أخذوه عن الفرس واليونان معا ،ويصبغوه

بالصبغة اإلسالمية ،ألنهم كانوا في مرحلة ثقة عارمة بالنفس َج َعلَتهم قادرين على أن

ِ
طوعوه للغتهم ،إيمانا منهم
يطوعوا ما يأخذونه عن اآلخرين لعقيدتهم وق َيمهم ،بعد أن ّ
ّ

إذ ذاك بأنهم كانوا يدينون بخير عقيدة ،ويتكلمون خير لغة.

ومع ذلك ،فالناظر فيما ترجمه العرب في تلك الحقبة عن اآلخرين في نطاق

العلوم اإلنسانية يرى أنه أق ّل بكثير مما ترجموه في نطاق العلوم الطبيعية .وذلك أمر
طبيعي متوقَّع ،ألن ما كانوا يفتقرون إليه من العلوم الطبيعية كان كبي ار ،وهي علوم
ال تَ َم ّس ،كما ذكرنا آنفا ،ذوات األمم وشخصياتها ،بسبب صبغتها الشمولية العامة،
في حين أن اعت ازز العرب إذ ذاك بما لديهم من قيم إنسانية منبثقة عن عقيدتهم،
كانت تشعرهم أنهم في غنى عما لدى اآلخرين ،وأنهم هم الذين يحملون رسالة إنسانية
عامة ،من واجبهم أن ينقلوها إلى شعوب األرض جميعا.
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والذي ينبغي أن نتذكره اآلن هو أنه عندما اتصلنا في العصر الحديث بالعلوم
اإلنسانية الغربية لم يكن لدينا ثقة أسالفنا بالنفس؛ بل على النقيض من ذلك،
بتفوق اآلخرين في كل شيء تقريبا ،وباالنسحاق
ّ
كنا – وما نزال لسوء الحظ -نشعر ّ

أمامهم في كل شيء تقريبا كذلك .ولذا فإننا ونحن نأخذ عنهم علومهم اإلنسانية
ضمن ما نأخذ ،نتعرض ،إذا لم ُن ِ
حسن التنبُّه ،إلى مخاطر إحالل قواعد َّ
محل قواعد،
ّ
وِق َيم مح ّل قيم ،وبالتالي إلى مخاطر إذابة شخصيتنا الحضارية في شخصية حضارية

أخرى .وقد تفاقم هذا الخطر في اآلونة األخيرة ،بعد أن كادت حضارة الغرب ،بما
توافر لها من إمكانيات هائلة ،تطغى على حضارات الشعوب جميعا ،وبعد أن َولَّدت

تجربتنا الصعبة مع الصهيونية وحلفائها الشعور باإلحباط عند الكثيرين منا ،بكل ما
حد التهديم.
ينبثق عن هذا الشعور من هوان على النفس ،ونقد قاس للذات يبلغ ّ
العلوم اإلنسانية في الجامعات العربية:
في نطاق الحديث عن تعريب العلوم اإلنسانية في الجامعات العربية قد يقال إن
القضية غير قائمة أصال ،أو هي قضية جزئية ،ألن العلوم اإلنسانية :من فلسفة
واجتماع وتربية وعلم نفس وعلوم سياسية واقتصادية ،إلى غير هذه مما يدخل فيما
اصطلح على تسميته بـ"العلوم اإلنسانية" تُ َد َّرس فعال باللغة العربية في األغلبية
ِ
الجامعات العربية ،وبخاصة جامعات المشرق العربي ،وال يش ّذ عن ذلك
الساحقة من
إال عدد محدود من هذه الجامعات ،وبخاصة في المغرب العربي.
وهذا القول ،ولو أنه صحيح من الناحية اإلحصائية ،إال أنه يغفل مجموعة من
معربة فعال.
األمور التي ال بد من توافرها ،لكي يصبح بوسعنا القول بأن هذه العلوم ّ
ويمكن إيجاز هذه األمور فيما يلي:
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تدرس بها هذه العلوم في معظم الجامعات العربية ،إنما هي
 -1إن اللغة التي ّ
خليط من عامية ومفردات أجنبية ،وهي بالتالي ليست اللغة العربية السليمة
الموحدة ،التي يفهمها أبناء العرب على اختالف مواطنهم.
 -2إن المصطلحات التي تُستَعمل في التدريس ليست مصطلحات عربية موحدة،
ذات دالالت واحدة؛ فهي تختلف من بلد إلى آخر ،بل من جامعة إلى أخرى؛
وكثي ار ما تقدم بألفاظها األجنبية ،حسب لغة البلد األجنبي الذي تَلَقّى فيه أستاذ
المادة ثقافته.

 -3في كثير من الجامعات العربية ،لم ِ
تجر محاوالت لربط المصطلح الجديد
ق أن استعمله أسالفنا ،واكتسب من خالل استعماله
بي مقابل َس َب َ
بمصطلح عر ّ
عبر القرون دالالت وايحاءات تاريخية وفكرية ووجدانية ال يمكن أن تتوافر في

مفردة جديدة على األذن العربية.

 -5وفي كثير من الحاالت كذلك ،يجري النقل من اللغات األجنبية إلى اللغة
للخلفية الحضارية واالجتماعية
العربية في العلوم اإلنسانية ،دون إدراك الناقل
ّ
للمادة المنقولة عن مصدر أوروبي أو أمريكي ،وال لمدى تواؤم هذه المادة مع
المجتمع العربي ،بأوضاعه التاريخية ،والحضارية واالجتماعية الخاصة به .في
حين أن الذي يتصدى لنقل مثل هذه المواد ينبغي أن يكون على علم بأوضاع

كال المجتمعين المعنيين :المجتمع المنقول عنه ،والمجتمع المنقول إليه ،حتى
تُقَ َّدم المادة إلى الطلبة ،وهم على بصيرة بخلفيتها عند اآلخرين ،وبمدى تواؤمها

مع مجتمعهم.

ِ
مدرسا -ال يتعاطف فكريا
 -4وقد يحدث أن يكون الناقل –
مترجما كان أم ِّ
ووجدانيا مع المجتمع العربي الذي ينتمي إليه؛ بل قد ال يكون على ّبينة من
تاريخ هذا المجتمع ،وما ارتبط به من ُنظُم وقواعد وِق َيم ،ومن التطورات التي مر
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بها عبر تاريخه؛ فكثيرون هم مدرسو العلوم اإلنسانية الذين كانت جميع

عنى أساسا بالمجتمع
دراساتهم التالية للمرحلة الثانوية في جامعات أجنبية ال تُ َ
فيتخرج
العربي ،بل قد ال تدخل ما يرتبط به وبمقومات الحياة فيه في مناهجها،
ّ

الطالب العربي في هذه الجامعات وهو يكاد ال يعرف شيئا عن المجتمع الذي
ينتمي إليه أصال ،في حين أنه يعرف بحكم د ارسته أشياء كثيرة عن المجتمعات

األخرى :من يونانية ورومانية قديمة ،إلى أوروبية وأميركية حديثة .وحين يعود

إلى بلده للعمل في جامعاتها ،ال يدرك ،وهو ينقل علمه إلى طلبته ،أن طبيعة
يدرسها ليست ذات صبغة عالمية ثابتة ،بل هي قابلة للتكيُّف والتغيُّر
المادة التي ّ
تدرس فيها.
بتغيُّر البيئات االجتماعية التي َّ

والخط ـ ــر ف ـ ــي مث ـ ــل ه ـ ــذه الحال ـ ــة ب ـ ـ ّـين ،إذ إن ت ـ ــداخل الق ـ ــيم والقواع ـ ــد الس ـ ــلوكية
والمعيشية ،وتضارب هذه القيم والقواعد أحيانا ي ِ
حدث اضطرابا فـي النفـوس ،وبخاصـة
ُ
غضة كنفوس الطلبة ،تكون في دور التطلّع إلى القيم والمثل واالنتماء التـي
في نفوس ّ
تنبنــي عليهــا المواطنــة الواحــدة فــي البلــد الواحــد ،أو االنتمــاء الواحــد فــي األمــة الواحــدة،

كما هي الحال بالنسبة إلى طلبة العرب ،وأمة العرب.
التعريب في صورته الصحيحة:

أي نوع من تعريب العلوم اإلنسانية نريد إذن ،إذا أردناه تعريبا سليما بريئا من
ّ
الثغرات والمحذورات المذكورة آنفا؟ إن طبيعة هذه الثغرات والمحذورات ،كما أوضحت
آنفا ،هي ،إلى حد كبير ،مؤشر إلى طبيعة التعريب الذي نريده للعلوم اإلنسانية التي
تُ َد َّرس في الجامعات العربية؛ ولكن التعريب الذي نريده لهذه العلوم في نطاق الجامعة
ينبغي أن يتناول كذلك أمو ار أخرى؛ فليس التعريب بمقتصر على أن تكون لغة

التدريس هي اللغة العربية السليمة ،بل ال بد كذلك من أن تُج َرى بحوث علمية في
نطاق هذه العلوم باللغة العربية ،حتى يدرك المشتغلون بهذه العلوم على جميع
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المستويات أن اللغة العربية يمكن أن تكون لغة البحث العلمي في هذا الميدان ،شأنها
في ذلك شأن أية لغة أجنبية تُن َشر بها بحوث في العلوم اإلنسانية في الدوريات
العلمية .والذي َين ُشر بحثا في العلوم اإلنسانية باللغة العربية في مجلة علمية لن
يصعب عليه أن يؤلف كتابا في هذه العلوم باللغة العربية ،لكي َيش ُعر الطالب والقارئ

العربي من أي نوع أنه قادر أن يجد المرجع الذي يق أر فيه في هذه العلوم بلغته ،مثلما
أنه قادر على أن يستمع إلى من يتحدث في هذه العلوم باللغة العربية ،وحتى تصبح
مفردات هذه العلوم ومصطلحاتها في متناول القارئ العربي أينما كان ،فتشيع على
مدرس وطالب في قاعة محاضرات داخل أسوار الجامعة.
األلسنة ،وال تنحصر بين ّ

المدرس:

كثي ار ما يقال أن تعريب التعليم الجامعي ،في جميع المواد ال في مواد دون

أخرى ،هو أمنية جميلة ،ولكنه صعب التحقيق ،ألن المدرس الجامعي غير قادر على
يدرس مادته لطلبته باللغة العربية ،بعد أن تلقّى هو هذه المادة بغير اللغة العربية.
أن ّ
أهم عنصر في العملية التعليمية؛ واذا لم يكن هو ُم َع ّدا ألن
والمدرس كان ،وما يزالّ ،
ُي َدِّرس باللغة العربية ،فال يمكن لشيء آخر أن يجعل التعليم بهذه اللغة ممكنا.

وهذا القول بعجز المدرس عن التدريس باللغة العربية ال يثبت كثي ار للتمحيص

الدقيق ،كما يتبين مما يلي:

 -1إذا افترضنا أوال أن المدرس المعني ال يعرف العربية إطالقا ،ألنه أجنبي ،فإن
ذلك ال يكون مشكلة حقيقة ،ألن عدد مدرسي العلوم اإلنسانية من األجانب في
البالد العربية قد تضاءل اآلن إلى حد بعيد ،حتى غدت جامعات عربية كثيرة
ليس فيها أجنبي واحد يدرس هذه العلوم (باستثناء مدرسي اللغات األجنبية

طبعا) .وهذا العدد القليل جدا من المدرسين األجانب تُ َح ّل مشكلته بأن يستبدل
ِ
لتفوق في مادة تخصصه،
به مدرسون عرب ،وان استُبق َي بعض من األجانب ّ
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يدرس جزءا من المنهاج في إطار مادته باللغة األجنبية ،إلبقاء
فال بأس من أن ِّ
الطلبة على صلة بالمصطلح األجنبي والمراجع األجنبية .بل أن من المفيد،
مدرس أجنبي في قسم من أقسام العلوم اإلنسانية في
حتى في حالة عدم وجود ّ
جامعة عربية ،أن ُيعطَى للغرض عينه بعض محاضرات بلغة أجنبية يلقيها

مدرس عربي .وقد مررنا في قسم اللغة العربية بالجامعة األردنية بمثل هذه
ّ
التجربة حين حاضر بعض المدرسين العرب في القسم باللغة اإلنجليزية ،في
مادة النصوص االستشراقية المكتوبة بتلك اللغة.

 -2أما بالنسبة إلى المدرسين العرب فإن التدريس بلغة غير العربية في مادة العلوم
اإلنسانية أصبح ال يتسق مع واقع هؤالء المدرسين بحكم مصادر ثقافاتهم ،فقد

ذهب الزمن الذي كانت اإلنجليزية أو الفرنسية فيه اللغتين األجنبيتين الوحيدتين
اللتين يتعلم بهما اإلنسان العربي في الخارج؛ إذ أصبح هذا اإلنسان يدرس في
عدد كبير من أقطار العالم بلغات تختلف باختالف القطر الذي يدرس فيه ،مما

يجعل تدريس الطلبة العرب بلغة البلد الذي درس فيه المدرس أم ار غير عملي؛
ولم يبق والحالة هذه إال أن يجرى التدريس باللغة المشتركة الوحيدة بين المدرس
وطلبته العرب ،وهي اللغة العربية.
وهنا نعود إلى الدعوة القائلة بعدم قدرة المدرس الجامعي على أن يدرس باللغة

وي ُرّد على ذلك ما يلي:
العربية؛ َ

 -1ال يمكن االدعاء بأن إنسانا نشأ في مجتمع عربي ،ودرس مدة اثني عشرة عاما
على األقل خالل مرحلة التعليم العام باللغة العربية (هذا إذا لم يدرس بعد ذلك

في أية جامعة عربية) يمكن أن يكون أعجميا غير قادر على اإلبانة ،لمجرد أنه
قضى بضع سنوات من عمره في بلد أجنبي .وحتى إن تَ َعثّر هذا المدرس في
بداية تدريسه بلغته القومية ،فإن الممارسة والمران كفيالن بأن يزيال هذا التعثّر
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تدريجيا ،إلى حين التخلص منه نهائيا .وغير خاف ما ينبني على التعليم باللغة

َّ
المقدمة بلغتهم
القومية من آثار إيجابية على المتعلمين ،لتفاعلهم مع األفكار
القومية أضعاف تفاعلهم مع أفكار َّ
تقدم إليهم بلغة أجنبية.

مدرسي هذه العلوم على األداء عن أنفسهم بيسر ودقة في اللغة
 -2وحتى نساعد
ّ
العربية ُيقتََرح ما يلي:
أ -اسـ ــتحثاث ه ـ ـؤالء المدرسـ ــين علـ ــى مطالعـ ــة الكتـ ــب المكتوبـ ــة بالعربيـ ــة ذات

العالقـة بتخصصـهم ،وال ســيما كتـب التـراث العربـي ،التـي تقـ ّـدم لقارئهـا أفكــا ار
ومــادة لغويــة ذات عالقــة بــالعلوم اإلنســانية ،بمــا فــي ذلــك المصــطلح الفنــي

العربي ،الذي يمكن اقتباسه واالستفادة منه .ومـع كتـب التـراث القديمـة يمكـن

للمــدرس ،بــالطبع ،أن يســتفيد كــذلك مــن الكتابــات العربيــة الحديثــة المرتبطــة
بالعلوم اإلنسانية.

مدرسي هذه المواد في الجامعات العربية،
ب -إتاحة الفرصة لبرنامج تبادل بين ّ
حتى يتاح للمدرسين حديثي العهد باستعمال اللغة العربية في التدريس أن
تمرست بتدريسها
يشهدوا تدريس هذه المواد في الجامعات العربية التي ّ
باللغة العربية ،وأن يشاركوا هم في عملية التدريس بالعربية؛ ولكي يتاح

كذلك لطلبة الجامعات العربية حديثة العهد باستعمال العربية في التدريس،
ولمدرسيهم ،فرصة االستماع إلى مدرسين زائرين أَلِفوا التدريس بالعربية،
ّ
وهم يحاضرون بهذه اللغة.
ِ
صيصا لمدرسي العلوم
ج -تنظيم دراسات للتقوية في اللغة العربية تُ َع ّد خ ّ
ويعتَ َمد فيها على نصوص مختارة من مواد تلك العلوم ،ما بين
اإلنسانيةُ ،
قديمة وحديثة ،فتكون هي المحور الذي ُينطَلَق منه في عملية التقوية ،وذلك
بغرض اكتساب المهارات اللغوية ،بما في ذلك التعبير غير المتعثّر مشافهة
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وكتابة بالعربية ،ومن أجل األلفة بالنص العربي المرتبط بالعلوم اإلنسانية.

وقد َيدخل في هذه الدراسات كذلك أعمال ترجمة من اللغة العربية واليها في
نطاق تلك العلوم ،وكتابة تقارير وبحوث قصيرة فيها باللغة العربية.

د -وقد يكون مما يفيد ،حيثما توافرت اإلمكانيات ،أن يحضر هؤالء المدرسون
بعض المحاضرات في كليات التربية الموجودة في جامعاتهم ،لالستماع إلى
أساليب تدريس العلوم اإلنسانية التي تقع ضمن اختصاصاتهم؛ إذ أن ثمة
الكثير من العناصر المشتركة في عملية تدريس مواد معينة ،حتى في
مستويات تعليمية مختلفة ،وال سيما ونحن نركز هنا على اللغة التي يجري
بها التدريس.
المصطلح:
ومـ ــن أوائـ ــل القضـ ــايا التـ ــي يورده ـ ــا المتخوفـ ــون مـ ــن تعريـ ــب التعلـ ــيم الج ـ ــامعي
بشـ ــكل عـ ــام قضـ ــية المصـ ــطلح ،انطالقـ ــا مـ ــن فك ـ ـرة صـ ــحيحة ،مؤداهـ ــا أن المجتمـ ــع
الـ ــذي ينـ ــتج المـ ــادة العلميـ ــة ،ينـ ــتج معهـ ــا مصـ ــطلحاتها .وبمـ ــا أن مجتمعنـ ــا مـ ــا ي ـ ـزال
عالـ ــة علـ ــى اإلنت ـ ــاج العلمـ ــي الغربـ ــي ،ال ـ ــذي يتسـ ــارع فـ ــي عص ـ ـرنا هـ ــذا بصـ ــورة ل ـ ــم
يسـ ــبق لهـ ــا مثيـ ــل ،فإنـ ــه سـ ــيواجه هـ ــذه المصـ ــطلحات األجنبيـ ــة الكثي ـ ـرة التـ ــي تتسـ ــارع
مـ ـ ـ ــع تسـ ـ ـ ــارع اإلنتـ ـ ـ ــاج العلمـ ـ ـ ــي .واذا أمكـ ـ ـ ــن لشـ ـ ـ ــعوب لـ ـ ـ ــم تمـ ـ ـ ـ ّـر لغاتهـ ـ ـ ــا بالتجربـ ـ ـ ــة
ـدرس
الحض ـ ـ ـارية التـ ـ ــي مـ ـ ــرت بهـ ـ ــا األمـ ـ ــة العربيـ ـ ــة أن تتجـ ـ ــاوز هـ ـ ــذه الصـ ـ ــعوبة ،فتـ ـ ـ ّ
وتكتـ ــب وتؤلـ ــف فـ ــي العلـ ــوم الحديثـ ــة كلهـ ــا بلغاتهـ ــا ،ف ـ ـإن بإمكاننـ ــا أن نتجـ ــاوز هـ ــذه

وخطّطن ـ ــا إليجـ ــاد ح ـ ــل لهـ ــا ،عل ـ ــى
الصـ ــعوبة كـ ــذلك إذا م ـ ــا قررنـ ــا نح ـ ــن مواجهتهـ ــاَ ،

أساس العمل الجماعي المنظم.
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وأول ما ينبغي فعله في هذا السبيل التخلّص نهائيا من موقف الكثيرين من اللغة

العربية واللغات األجنبية ،وهو موقف اإلعجاب واإلكبار للغات األجنبية ،واعتبارها
لغات العلم والمعرفة والحضارة القادرة على مواكبة الحياة الحديثة؛ وموقف
االستضعاف لشأن اللغة العربية ،واعتبارها لغة الماضي ،أو على أكثر تقدير لغة

الشعور والعواطف واألدب ،ال لغة العلم والمعرفة ،المنبثقين عن الحياة المعاصرة.
وحين نتخلّص من هذه العقدة ،يمكن أن نسير في حل مشكلة المصطلح في

العلوم اإلنسانية على ضوء مجموعة من الحقائق ،نلخصها فيما يلي:

المستجدة الخاصة بالعلوم اإلنسانية هي ،في الواقع ،أق ّل
 -1إن المصطلحات
ّ
بكثير من نظيراتها الخاصة بالعلوم الطبيعية والتطبيقية.
السنة النبوية ،ومرو ار بمؤلفات أدباء
 -2إن تراثنا العربيَ ،بدءا بالقرآن الكريم و ّ
العربية وكتّابها الكبار عبر القرون ،حافل بالمصطلحات المتعلقة بالعلوم
اإلنسانية؛ وهذه المصطلحات ،حين تفرغ وتنظم في جداول حسب موضوعاتها،
ِ
يتلمسها للداللة
كفيلة بأن تُم ّد الدارس بالكثير مما يحتاج إليه من األلفاظ التي ّ
على معان جديدة عليه .وفضل هذه األلفاظ على غيرها أنها قد اكتَ َس َبت ،عبر

تاريخ استعمالها في البيئة العربية ،دالالت وايحاءات ال يمكن أن تكون أللفاظ
أخرى ،فضال عن أنها استُ ِ
خد َمت في ظل حضارة وِق َيم عربية ،وطرائق عربية
في الحياة.
تلمس
ظر في ُّ
 -3واذا َع َّز اللفظ العربي لمصطلح أجنبي جديد ،فمن األفضل أن ُين َ
المصطلح العربي المقابل إلى وظيفة المصطلح الجديد ،أو إلى مدلوله الفعلي

في لغته .ولقد مررنا في مجمع اللغة العربية األردني بهذه التجربة ،في
ت إلى ميادين علم مختلفة؛ وكنا نسترشد بوظيفة المصطلح
مصطلحات تَ ُم ّ
األجنبي ،وال سيما إذا لم يسعنا البناء اللغوي للمصطلح ،فنجد في ذلك عونا لنا
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في تقديم المقابل العربي .وقد يش ّذب لفظ المصطلح ،وقد يؤخذ جملة كما هو إن
كانت له صبغة عالمية ال تحصره في نطاق لغة دون أخرى.

 -5ولكي يمكن إمداد المترجم أو المدرس بذخيرة من المصطلحات في مادة
المتخصصة ،ومن
تخصصه ،تُلتَ َمس هذه المصطلحات في المعجمات األجنبية
ّ
ّ

تمس لها المقابالت العربية.
ثم تُل َ

ِ
مصطلحات كل فرع من فروع
ض ّم
 -4واذا كان األمر يستدعي في البداية أن َي ُ
العلوم اإلنسانية كراس خاص بها ،فإن الهدف النهائي ينبغي أن يكون وضع
معجم كبير لمصطلحات العلوم اإلنسانية ،يكون عونا للدارس والمدرس على

ويضم بين دفتيه المصطلحات المأخوذة من تراثنا ،إضافة إلى
السواء،
ّ
المستجدة .وقد يكون من الخير أن يحتوي هذه المعجم على ألفاظ
المصطلحات
ّ
مقابلة بلغة أجنبية واحدة على األقل ،لما في ذلك من عون للباحثين والمترجمين

في إطار هذه العلوم .وهذا المعجم ،كأي معجم آخر ،يكون قابال للتنقيح
والزيادة ،في فترات زمنية متّفق عليها.
وغني عن البيان ،أن جهودا كهذه ال يمكن أن تكون فردية ،وذلك بسبب
-4
ّ
ضخامتها وعجز األفراد عن القيام بها ،وألننا نتطلع إلى إيجاد المصطلح العربي
الشامل ،ال المصطلح الخاص ببلد دون آخر .وكثير من المشكالت التي
نواجهها في تعريب العلوم اإلنسانية إنما كانت نتيجة انبثاق المصطلح من جهد

فردي أو إقليمي ،دونما تنسيق بين الجهود على نطاق الوطن العربي كلّه.
 -4ولتوحيد المصطلح على نطاق العالم العربي ،وإلمكان القيام بالمجهودات
الكبيرة التي تتطلّبها عملية التوحيد ،ثم عملية الطباعة والنشر ،يمكن السير في
خطوات لم تَ ُعد مجهولة لمن شاركوا في أعمال التعريب ،والهيئات التي تنظّمها
وتشرف عليها في العالم العربي؛ وهي كما يلي:
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أ -تقوم الهيأة المحلية في بلد عربي بمجهود على مستوى ذلك البلد في عملية
تعريب المصطلحات .وهذه الهيأة ،غالبا ما تكون َمجمعا للغة العربية ،إن
ُوجد ،أو جامعة ،أو أية مؤسسة معنية بأعمال التعريب ،مثل لجان التعريب
والترجمة والنشر الوطنية.

رسل حصيلة هذا المجهود إلى اتحاد المجامع العربية ،ومكتب تنسيق
ب -تُ َ
التعريب في الرباط ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ض ّم هذه الحصيلة إلى نظائرها في كراس ُي َخصَّص لكل مادةَّ ،
وتقدم
ج -تُ َ
العام الذي ينعقد مرة كل ثالث
الكراسات المختلفة إلى مؤتمر التعريب
ّ
سنوات ،وتُناقَش مقترحات البالد العربية المختلفة من خالل لجان تنبثق من

وتختص كل منها بمادة من المواد.
المؤتمر،
ّ

دُ -ي َمثِّل ما اتفقت عليه هذه اللجان تََبّنيا على مستوى العالم العربي
لمصطلحات معينة .واذ تطبع هذه المصطلحات وتوزع ،فإن كل بلد عربي،
في جامعاته ومؤسساته المختلفة ،يكون ملتزما أدبيا باألخذ بها واستعمالها.
ه -وحين تتكامل هذه المصطلحات ،وتشمل مراحل التعليم المختلفة ،ينبغي أن
فني يضمها جميعا.
جمع في معجم ّ
تُ َ
وال ب ـ ـ ّـد هن ـ ــا م ـ ــن التنوي ـ ــه بالجه ـ ــد الــ ــذي يبذل ـ ــه مكت ـ ــب تنس ـ ــيق التعري ـ ــب ،ف ـ ــي

الربـ ـ ــاط ،فـ ـ ــي جمـ ـ ــع المصـ ـ ــطلحات المرتبطـ ـ ــة بميـ ـ ــادين معرفـ ـ ــة مختلفـ ـ ــة وتنسـ ـ ــيقها،
واخراجه ـ ــا ف ـ ــي ك ارس ـ ــات ،فض ـ ــال ع ـ ــن نشـ ـ ـره طائف ـ ــة كبيـ ـ ـرة م ـ ــن ه ـ ــذه المص ـ ــطلحات

وحبـ ـ ــذا لـ ـ ــو كانـ ـ ــت
فـ ـ ــي (اللسـ ـ ــان العربـ ـ ــي) ،المجلـ ـ ــة التـ ـ ــي تصـ ـ ــدر عـ ـ ــن المكتـ ـ ــبّ .
االسـ ـ ــتفادة مـ ـ ــن هـ ـ ــذه الك ارسـ ـ ــات والمجلـ ـ ــة علـ ـ ــى نطـ ـ ــاق أعمـ ـ ــق وأوسـ ـ ــع فـ ـ ــي الـ ـ ــبالد

العربيـ ـ ــة ،إذ إن الكثي ـ ـ ـرين ،حتــ ــى مــ ــن المختصـ ـ ــين ،ل ـ ــم يس ـ ــتفيدوا ،أو ل ـ ــم ت ـ ــتح لهـ ـ ــم

فرصة االستفادة من محتوياتها.
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ومما يرتبط بموضوع المصطلحات في الدراسات اإلنسانية أن ُيتَّفَق على أن
رجم إلى العربية من لغة أجنبية قائمة بالمصطلحات التي
توضع في نهاية كل كتاب ُيتَ َ
وردت في الكتاب ،مع مقابِالتها العربية التي استعملت في الترجمة؛ ألن في ذلك

فائدة لقارئ الكتاب ،وألن حصيلة هذه القوائم ستكون من الروافد التي ترفد عملية
التعريب المستمرة.
المنهاج:
قـ ــد يبـ ــدو الحـ ــديث عـ ــن المنهـ ــاج فـ ــي موضـ ــوع تعريـ ــب العلـ ــوم اإلنسـ ــانية أم ـ ـ ار
خارجـ ـ ــا عـ ـ ــن الموضـ ـ ــوع؛ ولكــ ــن إذا فهمنـ ـ ــا تعريـ ـ ــب ه ـ ــذه العلـ ـ ــوم بـ ـ ــالمعنى الواسـ ـ ــع،
الـ ــذي يتجـ ــاوز مفه ـ ــوم الترجمـ ــة ونق ـ ــل المفـ ــردة األجنبي ـ ــة إلـ ــى العربي ـ ــة ،ف ـ ـإن منه ـ ــاج
هـ ــذه العلـ ــوم يـ ــدخل مباش ـ ـرة فـ ــي موضـ ــوع التعريـ ــب ،ألن تعريـ ــب العلـ ــوم اإلنسـ ــانية،
ينبغ ـ ــي أن ُيفهَ ـ ــم من ـ ــه ك ـ ــذلك ارتب ـ ــاط ه ـ ــذه العل ـ ــوم بمـ ـ ـو ّاد د ارس ـ ــية تتص ـ ــل بـ ـ ـالمجتمع

العرب ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي حاضـ ـ ـ ـره وماض ـ ـ ــيه ومس ـ ـ ــتقبله عل ـ ـ ــى السـ ـ ـ ـواء .ونح ـ ـ ــن إذا استعرض ـ ـ ــنا
من ـ ــاهج التربي ـ ــة وعل ـ ــم االجتم ـ ــاع والفلس ـ ــفة واالقتص ـ ــاد ،عل ـ ــى س ـ ــبيل المث ـ ــال ،فإنن ـ ــا
َقلّم ــا نج ــد ف ــي ه ــذه المن ــاهج م ــادة كافي ــة ع ــن مب ــادئ التربي ــة العربي ــة اإلس ــالمية ،أو
أش ـ ــكال تطبيقه ـ ــا ،أو ع ـ ــن النظري ـ ــة االجتماعي ـ ــة اإلس ـ ــالمية ،وم ـ ــا أُنج ـ ــز ف ـ ــي ه ـ ــذا

المي ـ ــدان م ـ ــن د ارس ـ ــات ،أو ع ـ ــن االقتص ـ ــاد اإلس ـ ــالمي كم ـ ــا يمك ـ ــن استخالص ـ ــه م ـ ــن
النظرية والتطبيق.
ثم إن هذه المناهج َق َّل أن تَُرِّكز على المجتمع العربي الحديث ،في دراسة
أوضاعه الراهنة ،واستقصاء حاجاته ،وتَلَ ُّمس الحلول لمشكالته .فالدراسات اإلنسانية
ليست مجرد دراسات نظرية ،بل هي ،في الدرجة األولى ،دراسة لمجموعة الناس التي
ينتمي إليها الطالب ،أو هكذا ينبغي أن تكون .وهي بالتالي ينبغي أن تكون في

الجامعات العربية دراسة للمجتمع العربي في حاضره وماضيه ،قبل أن تكون دراسة
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لمجتمعات أخرى ،وتعريب هذه العلوم ينبغي أن ُيفهَم منه ،ضمن ما ُيفهَم ،توجيهها
لخدمة اإلنسان العربي والمجتمع العربي ،من أجل صياغة الفكر العربي ،واالتجاهات
ألن هذه العلوم ،دون غيرها ،هي التي تحدد هويات األمم ،وهي
والمواقف العربية؛ ّ
التي تُ َعِّرف أبناءها بماهية المجموعة اإلنسانية التي ينتسبون إليها :بتراثها الماضي،
ووضعها الحاضر ،وتطلعاتها نحو المستقبل.

واذ ندعو إلى أن تعالج في مناهج العلوم اإلنسانية قضايا اإلنسان والمجتمع
العربيين ،لكي ال تكون هذه المناهج ُنسخا عن مناهج و ِ
ضعت لمجتمعات غير
َ
َ ُ
مجتمعنا ،فإنا ال نقول باالنقطاع عن العالم الخارجي ،وما تََوصَّل إليه هذا العالم من

أفكار ونظريات تتعلّق بهذه العلوم ،ومن تجارب في نطاق مادتها؛ غير أن ذلك ينبغي
تناوله بالقدر الذي يمكن االستفادة منه في مجتمعنا وبيئتنا ،حتى ال َيش ُعر طالب
التربية ،مثال ،إنه يعالج أمور التربية في أمريكا ،ولكي ال يشعر طالب االقتصاد أن
قضايا السوق األوروبية المشتركة ،مثال ،تطغى على القضايا االقتصادية التي
يواجهها العالم العربي ،والبلد الذي يعيش فيه.
مدرس المادة في الجامعة هو الذي يضع ،في المعتاد ،منهاج مادته،
ولما كان ِّ

مدعو إلى أن تكون هذه المادة عربية االهتمامات بالدرجة األولى ،مع ضرورة
فإنه
ّ
اإللمام بأية نظريات أو تجارب عالمية نافعة يستفاد منها جميعا ،باعتبارها أدوات
مساعدة يستخدمها الباحث للوصول إلى الحقائق.
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الترجمة:
عملية التعريب في العلوم اإلنسانية ،كما في أي نوع من علوم العصر ،تقتضي
ترجمة كتب أجنبية كثيرة إلى اللغة العربية.
وتلك بديهية من البديهيات ،ال تحتاج إلى تبرير أو تعليل .ولكن يبقى أن نتساءل
عن نوعية الكتب التي تُتَر َجم ،والكيفية التي تَجري بها الترجمة ،ألنه ال يمكن أن ُي َترك

أمر ترجمة الكتب إلى األفراد وحدهم ،لكي يختاروا ما يشاؤون منها ويترجموه كما
يشاءون.
ولعل النقاط التالية ،تمثل إيجا از لمجموعة من التصورات في هذا الشأن:
ص ك ّل واحدة منها بواحد
أَّ -
تتكون بإشراف اتحاد الجامعات العربية لجانُ ،يختَ ّ
وتضم أعضاء هيئات تدريس مختصين من جامعات
من العلوم اإلنسانية،
ّ
المعني ،من أجل نقلها
عربية مختلفة ،الختيار أمهات الكتب في الموضوع
ّ

إلى العربية.

ب -يوكل إلى كل بلد عربي ،من خالل جامعاته الممثَّلة في االتحاد ،ترجمة
كتب معينة من تلك التي اختارتها اللجان المختصة ،حسب إمكانيات البلد

البشرية والمالية ،واللغة األجنبية الشائعة فيه.

ج -تتعاون الجامعات العربية في كل بلد عربي مع مجامع اللغة العربية حيثما
وجدت ،ومع أية هيأة أو أفراد يمكن أن يسهموا في عملية الترجمة،
وتضطلع هذه الجامعات بنفقات الترجمة والطباعة.

د -تستفيد الجامعات العربية جميعها من الكتب المترجمة ،بأن تقتني منها في
مكتباتها ،وبأن تتيح لمن يشاء من طلبتها الحصول عليها.
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ه -تجتمع هذه اللجان اجتماعات دورية ،كل ثالث سنوات على األقل ،من
أجل اقتراح كتب جديدة للترجمة.

وصى بأن يكون مثل هذه الترجمات ،حين يضطلع بها أعضاء هيئات
وُ -ي َ
التدريس ،سبيال إلى الترقية في المراتب األكاديمية.
ز -لتسهيل عملية الطباعة والنشر ،قد يكون من المفيد أن تنشأ في كل جامعة
عربية ،كما هي الحال في الجامعة األردنية ،دار للنشر ،تتولى اإلنفاق على

الترجمة والطباعة ،وتقوم بعملية النشر.

ح -أيما ترجمة لكتاب في جامعة عربية ُي َع َّمم خبرها على جميع الجامعات،
ومجامع اللغة العربية ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،ومكتب
تنسيق التعريب في الرباط ،احت ار از من ازدواج الجهد والنفقات.
إن لمجمع اللغة العربية األردني تجربة متواضعة ناجحة في
ويجدر القول هنا ّ
المختصين في كلية العلوم في
ترجمة الكتب العلمية ،إذ اختار المجمع ،بمعرفة
ّ

درس للسنة األولى في أقسام الكلية
الجامعة األردنية ،مجموعة من الكتب التي تُ َّ
المختلفة ،وكلَّف مجموعة من أساتذة الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ترجمتها .وقد
سار العمل في الترجمة سي ار مرضيا ،وستكون الترجمات العربية جميعها في متناول
أيدي الطالب ،بإذن الله ،قبل نهاية عام  ،45/1444مع قوائم ،في نهاية كل كتاب
مترجم ،تضم المصطلحات الواردة في الكتاب ،مع مقابِالتها العربية .وقد أُحيطت
الجامعات العربية ومجامع اللغة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم علما
بذلك .والمتوقَّع أالّ تقتصر االستفادة من هذه الكتب على جامعتي األردن ،بل ستكون
عامة في الجامعات العربية كلها .فإذا استطاع المجمع األردني ،بإمكانياته
المتواضعة ،أن يشرف على هذه الترجمات وينفّذها ،فإن اإلمكانيات المتضامنة
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للجامعات العربية كفيلة بأن تنتج أضعاف ما أنتجه هذا المجمع .واألمل وطيد في أن

ِ
المترجمة على البدء ،في أقرب وقت ممكن ،بالتدريس باللغة
تساعد هذه الكتب
َ
العربية في كلية العلوم في الجامعة األردنية.
المستجد في علوم العصر عامة إنما ُيلتَ َمس عادة فيما تنشره
وبما أن تَتَبُّع
ّ
الدوريات العلمية ،فإ ّن من المفيد جدا أن تحيا توصية كانت قد اتُّ ِخ َذت في حلقة
الترجمة التي انعقدت في الكويت عام  ،1443ومؤداها أن تَص ُدر عن المنظَّمة مجلة
علمية ،تُن َشر فيها ترجمات البحوث التي تُتَ َخيُّر ألهميتها ،ومثل هذه المجلة ،إن
ُوجدت ،يشارك في الكتابة فيها األساتذة المختصون في أيما جامعة من الجامعات

العربية.

وقد يتبنى اتحاد الجامعات العربية نشر هذه المجلة ،وتَ َخيُّر موضوعاتها ،وتوزيع

مادتها األصيلة على الجامعات العربية للقيام بترجمتها .ومثل هذا المشروع لو خرج

حيز التنفيذ ،فإنه سيكون ذا فائدة مزدوجة ،ألنه يصل المختصين بالجديد من
إلى ّ
هيئ لهم الفرصة لنقل المادة المكتوبة بلغة أجنبية
وي ّ
البحوث في ميادين اختصاصهمُ ،
إلى اللغة العربية ،بما يحمله هذا النقل من استعمال للغة العربية في التعبير عن هذه
العلوم في أحدث أوضاعها ومعطياتها ،ومن تعريب للمصطلحات التي تَِرُد في
ُّ
تضم ما ورد
بحوثها .وهنا يجدر أيضا أن تُت َبع كل ترجمة لبحث من البحوث بقائمة ّ

فيه من مفردات اصطالحية ،تُكتَب بكلتا اللغتين :العربية واألجنبية.
التأليف والنشر:

ّأيما حـديث عـن التعريـب ال بـد أن ُيـذ َكر فيـه ،فـي معـرض تعـداد الصـعوبات ،قلّـة

الم ارجــع باللغــة العربيــة .وهــذا ُّ
التهيــب مــن التعريــب ،والتحـ ّـدث عــن الصــعوبات التــي
تكتنفه ،سيبقيان على األلسنة إلى أن َيد ُخل المسؤولون عن التعريب ِفعال في التجربة؛

فمثـل هـذا التهيـب كـان قائمـا فـي الســودان بالنسـبة إلـى تعريـب التعلـيم الثـانوي ،قبــل أن
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يصبح هذا التعريب حقيقة واقعة؛ وهو ما يزال قائما بالنسـبة إلـى بعـض م ارحـل التعلـيم
العام في بعض من أقطار المغرب الشقيقة .والواقـع أنـه بالنسـبة إلـى العلـوم اإلنسـانية،

أخف بكثير من مشكلة المراجع في العلوم الطبيعية ،ألن ما أُلِّف
تُ َمثِّل المراجع مشكلة ّ
بالعربية في هذه العلوم ،أكبر بكثير مما أُلّف بها في العلوم الطبيعية .ولكننـا نبقـى مـع

ذلك بحاجة إلى مزيد من المؤلفـات مـن نمـط معـين ،هـو الـنمط األكـاديمي الـذي َيحمـل
ِس َمة البحث العلمي.

وحين يوضع أساتذة الجامعات العربية أمام مسؤولياتهم تجاه طلبتهم ،بعد
يؤمنوا
العام الشمولي للعلوم اإلنسانية ،فإنهم ال بد أن يؤلفوا ويترجموا لكي ِّ
التعريب ّ

لطلبتهم المراجع التي ال بد منها ،ألن تعريبا بالمعنى الصحيح ،ينبني عليه أال تفي
الكتب األجنبية باحتياجات الطلبة العرب ،حتى لو كان الطلبة قادرين ،من الناحية
اللغوية ،على استيعاب المادة المكتوبة باللغة األجنبية .وهنا أود أن أتحدث عن تجربة
عملية في الجامعة األردنية ،قُ ِّدر لكاتب هذه السطور االطالع عليها عن كثب ،حين
كان يشغل منصب عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة المذكورة .هذه
يقدموا بحوثا أصيلة إلى مجلة
التجربة تمثّلت في إتاحة الفرصة ألساتذة الجامعة ألن ّ
علمية تصدر عن العمادة تحت اسم (دراسات)ُ ،يعتََبر النشر فيها من سبل االرتقاء

في المراتب األكاديمية .واشتُِرط فيما ُي َّ
قدم للنشر فيها في إطار العلوم اإلنسانية أن
يكون باللغة العربية دون غيرها؛ كما تمثَّلت في إتاحة الفرصة ألعضاء هيأة التدريس
ألن يتقدموا بمؤلفات لهم تدعمها العمادة ماديا ،في إطار ميزانية دعم البحوث
العلمية.
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حد تغطية كلّّية للنفقات،
وقد يصل الدعم ،بالنسبة إلى الكتب
المتميزة ،إلى ّ
ّ
باإلضافة إلى نشر الكتاب ،ومكافأة مجزية للمؤلف ،وذلك في إطار دار النشر التي

أنشئت في العمادة ،ور ِ
وغني عن البيان أن المؤلفات التي
ص َدت لها ميزانية خاصة.
ُ
ّ
تدعمها العمادة تكون هي األخرى من سبل االرتقاء في المراتب األكاديمية في

الجامعة.
اجهُ أستا ُذ علم من العلوم اإلنسانية بحاجته وحاجة
ومعنى ذلك أنه عندما يو َ
لتسد احتياجات المجتمع
طلبته إلى المراجع العلمية ،في ِظ ِّل مناهج يخططها هو ّ

الذي يعيش فيه ،وال تكفي فيها المراجع األجنبية والمراجع العربية المطبوعة ،وحين
بسبل الدعم المالي والنشر ،وتهيِّئ له أسباب
َي ُ
جد هذا األستاذ أن مؤلفاته تَحظى ُ
الترقية في جامعته ،فإن كل هذه ستكون عوامل تدفع به إلى أن يكتب بحوثا أصيلة،

أو ُي ِع ّد ترجمات لنشرها في مجلة ذات قيمة علمية تصدر عن جامعته ،والى أن يؤلف
كتبا في مادة اختصاصه وهو مطمئن إلى توافر كل ما يحتاجه الكتاب الجيد من
متطلبات ،قد يعجز الفرد عن تأمينها .والواقع أن المجلة التي تصدر عن عمادة
البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة األردنية لم تكن تقتصر فيما تنشره على
إنتاج العاملين في الجامعة ،إذ كانت وما تزال تنشر المادة الصالحة من حيثما
المختصون.
قومها
وردت ،بعد أن ُي ِّ
ّ
تعمم في
ذكرت هذه التجربة في الجامعة األردنية ،ألقول إنها تجربة قابلة ألن َّ
ُ

ك ّل جامعة عربية ،ألنها سبيل عملي للحفز على كتابة البحوث وتأليف المؤلفات في

كل جامعة .وجدير بالذكر أن ما كان يصدر عن العمادة من مجالت وكتب كان يجد
سبيله إلى الجامعات العربية عن طريق اإلهداء والتبادل.
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سيعني إثراء لمكتبات هذه
وال شك أن تعميم التجربة على الجامعات العربية كلِّها َ

الجامعات ،وتأمينا للمراجع المطلوبة ،أو لعدد كبير منها على األقل.
الطالب:

ضل أن تكون دراسته في العلوم اإلنسانية،
من المسلّمات ،أن الطالب العربي يف ّ

تقصي معاني
وأية علوم أخرى ،بلغته العربية ،ألن ذلك يكفيه جهدا ووقتا ُيب َذالن في ّ

المفردات والتركيبات اللغوية األجنبية.

ولذا فإننا ال نحتاج إلى أن نـدفع الطالـب العربـي إلـى قناعـة باسـتعمال اللغـة العربيـة
فيما يتعلم في الجامعة .بقي أن نتلّمس الدور الذي ي ِ
مكن لهذا الطالب أن يضطلع به فـي
ُ
عمليــة التعريــب؛ وال ســيما أن الطالــب الجــامعي اآلن أصــبح لــه دور إيجــابي فــي العمليــة
التعليميــة ،مثلم ــا أن ل ــه دو ار ف ــي العمليــة التعلُّمي ــة ،ول ــم َي ُع ــد مجــرد ُم َتَل ــق للمع ــارف ع ــن
أسـاتذته .وفـي نطــاق المشـاركة والتعــاون مـع أســتاذ الجامعـة ،يمكــن للطالـب الجــامعي أن
ُيسهم في تعريب العلوم اإلنسانية على النحو التالي:

أ -قد يعمل بتوجيه من أساتذته على استقصاء الكتب العربية في العلوم اإلنسانية،
سواء أكانت كتبا تراثية ،أم كتبا حديثة ،مع تعريف موجز بها؛ وذلك باالستعانة
بمكتبة الجامعة ،أو بأيما مكتبة قد تتوافر فيها هذه الكتب.
ب -وقد يقوم الطالب الجامعي باإلسهام في استقصاء المفردات ذات الداللة
االصطالحية في كتب التراث العربي الخاصة بالعلوم اإلنسانية ،ثم ترتيب هذه
المصطلحات والتعريف بدالالتها.
ج -وقد يقوم الطالب ،من ناحية أخرى ،بالمساعدة في رصد المصطلحات األجنبية
في هذه العلوم ،بتجريدها من كتب إنجليزية أو فرنسية ،حسب اللغة األجنبية
المستعملة في جامعته.
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ليتمرس باألسلوب العربي
د -وقد ُي َكلَّف ترجمة فصل أو فصول من كتاب أجنبيَّ ،
واألجنبي في هذه العلوم ،ويألف مصطلحاته في غير ما لغة واحدة.
ه -ويمكـ ـ ـ ــن أن يقـ ـ ـ ــوم خـ ـ ـ ــالل العـ ـ ـ ــام الد ارسـ ـ ـ ــي بكتابـ ـ ـ ــة بحـ ـ ـ ــوث باللغـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة،
يسـ ــتعين فـ ــي كتابتهـ ــا بمصـ ــادر عربيـ ــة وأجنبيـ ــة ،ثـ ــم ينـ ـ ِ
ـاقش هـ ــذه البحـ ــوث مـ ــع

ـدرب ه ــو وزم ــالؤه
زمالئ ــه تح ــت إشـ ـراف أس ــتاذه ف ــي قاع ــة المحاضـ ـرة ،لك ــي يت ـ ّ
عل ـ ـ ــى معالج ـ ـ ــة موض ـ ـ ــوعات ه ـ ـ ــذه العل ـ ـ ــوم مش ـ ـ ــافهة ،مثلم ـ ـ ــا يت ـ ـ ــدربون عل ـ ـ ــى

معالجتها كتابة.
و -وفي نطاق الدراسات العليا التالية للشهادة الجامعية األولىَّ ،
يوجه الطلبة لكتابة
رسائلهم العلمية باللغة العربية – كما يجري اآلن فعال في معظم الجامعات
ويح َرص على أن يهتموا ،في مادة رسائلهم هذه بصورة خاصة،
العربية – ُ
بالمجتمع العربي في ماضيه وحاضره ومستقبله ،وأن يبرزوا ما أمكن النظرية
اإلسالمية فيما يتعلق بالقضايا المثارة ،وكذلك المعطيات التاريخية للحضارة
اإلسالمية ،بشأن ما يعالجونه في دراساتهم؛ مع االستفادة الكاملة من أية
نظريات أو دراسات أو ممارسات موجودة في أي مجتمع من المجتمعات
العالمية.
وقد يكون من المناسب ،أن أستفيد من مالحظة وردت في ورقة قَ ّدمها

الدكتور سيد حامد حريز إلى المؤتمر التاسع التحاد المعلمين العرب في شباط
1444؛ ومفاد هذه المالحظة ،أنه ينبغي أال نرى العالم من حولنا ،أو نرى
أنفسنا بعيون إنجليزية أو فرنسية .وهنا قد نحتاج إلى التذكير بأن اللغة ليست
وسيلة تواصل واتصال فقط ،وانما هي كذلك طريقة إحساس وتفكير.
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ز -وفي البالد التي ما يزال التعليم في المرحلة الثانوية فيها باللغة األجنبية ،ال بد
من التنبيه إلى ضرورة تعريب التعليم الثانوي قبل أن ينتقل الطالب في تلك البالد
إلى المرحلة الجامعية ،ألن من المخالف لطبائع األشياء أن نستعين بالطالب
الجامعي الجديد في عملية التعريب ،وهو نفسه ما يزال لم ُي َع َّرب بعد في ثقافته.
الق اررات والتشريعات:
م ـ ــن الممك ـ ــن أن يتج ـ ــادل الق ـ ــائمون عل ـ ــى التعل ـ ــيم الج ـ ــامعي م ـ ـ ّـدة نص ـ ــف ق ـ ــرن

ح ـ ــول تعري ـ ــب ه ـ ــذا التعل ـ ــيم ،وأن ينقس ـ ــموا ب ـ ــين ِّ
محب ـ ــذ ومع ـ ــارض ،دون أن َيع ـ ـ َـدم أي

مـ ــن الفــ ـريقين حججـ ــا يق ـ ــدمها لـ ــدعم موقف ـ ــه .واذا كنـ ــا ق ـ ــد أحجمنـ ــا ف ـ ــي هـ ــذه الكلم ـ ــة
المتواضـ ــعة عـ ــن تفصـ ــيل الحجـ ــج المؤيـ ــدة للتعريـ ــب ،اعتقـ ــادا منـ ــا بـ ــأن تلـ ــك مرحلـ ــة
إن إجـ ـ ـراء
ق ـ ــد ف ـ ــرغ
ّ
المعنيـ ـ ـون بالموض ـ ــوع منه ـ ــا وتجاوزه ـ ــا ،فإن ـ ــه ال ب ـ ـ ّـد م ـ ــن الق ـ ــول ّ
واحـ ــدا فقـ ــط ه ـ ــو الـ ــذي ينقـ ــل الموض ـ ــوع كلّـ ــه م ـ ــن حيـ ــز الجـ ــدل النظ ـ ــري إلـ ــى حي ـ ــز

التطبي ـ ـ ــق العلم ـ ـ ــي ،وذل ـ ـ ــك هـ ـ ـ ـو القـ ـ ـ ـرار السياس ـ ـ ــي أو الق ـ ـ ــانوني أو اإلداري ،سـ ـ ـ ـواء
أص ـ ـ َـد َر ه ـ ــذا القـ ـ ـرار ع ـ ــن الس ـ ــلطة العلي ـ ــا ف ـ ــي الدول ـ ــة العربي ـ ــة ،أم ع ـ ــن و ازرة تعل ـ ــيم
َ
ع ـ ــال ،إن ُو ِج ـ ــدت ،أم ع ـ ــن إدارة كـ ـ ـ ّل جامع ـ ــة م ـ ــن الجامع ـ ــات العربي ـ ــة .واذ يوض ـ ــع
أعضـ ـ ــاء هيـ ـ ــأة التـ ـ ــدريس أمـ ـ ــام األمـ ـ ــر الواقـ ـ ــع ،فـ ـ ــإنهم سـ ـ ــوف يواجهـ ـ ــون متطلباتـ ـ ــه،
وي ِعـ ـ ـ ّـدون لـ ـ ــه مـ ـ ــا يحتاجـ ـ ــه .والصـ ـ ــعوبات التـ ـ ــي سـ ـ ــيواجهونها ،سـ ـ ــتعالَج مـ ـ ــن خـ ـ ــالل
ُ

التكيـ ـ ـ ــف بعــ ـ ــد ممارســ ـ ــة التجربـ ـ ـ ــة ،ال قبلهـ ـ ـ ــا؛ فــ ـ ــنحن ال نس ـ ـ ــتطيع أن نتكيـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ــع
ّ
أوض ـ ــاع ل ـ ــم ِ
نمارس ـ ــها إطالق ـ ــا ،وال يمك ـ ــن لتَهَُّي ـ ــب م ـ ــن ش ـ ــيء أن ي ـ ــزول إال بع ـ ــد أن
ـارس ذلـ ــك الشـ ــيء فعـ ــال ،وغالبـ ــا مـ ــا ُيتََبـ ــيَّن أن مـ ــا تَهَيَّبنـ ــا منـ ــه كـ ــان مبالغـ ــا فيـ ــه.
ُيمـ ـ َ
واذا كانـ ــت النقلـ ــة إلـ ــى اللغـ ــة القوميـ ــة قـ ــد نجحـ ــت فـ ــي عـ ــدد كبيـ ــر مـ ــن بـ ــالد الـ ــدنيا،

فـ ــال يوجـ ــد سـ ــبب يحـ ــول دون نجاحهـ ــا فـ ــي الجامعـ ــات العربيـ ــة .وقـ ــد يبـ ــدو مـ ــن بـ ــاب
44

المتناقض ـ ــات أن عالَمـ ـ ــا كالع ـ ــالم العربـ ـ ــي ،بموقعــ ــه الفري ـ ــد ،وامكانياتـ ـ ــه االقتص ـ ــادية

الهائلـ ـ ــة ،وبتجربـ ـ ــة لغت ـ ـ ــه الحضـ ـ ــارية العريض ـ ـ ــة العريقـ ـ ــة ،وبمـ ـ ــا ل ـ ـ ــه مـ ـ ــن دور ف ـ ـ ــي
يتهي ـ ــب ال ـ ــدخول ف ـ ــي تجرب ـ ــة التعري ـ ــب ،م ـ ــع أن
ش ـ ــؤون الع ـ ــالم المعاص ـ ــر ،م ـ ــا يـ ـ ـزال ّ
ت ـ ــاريخ الحض ـ ــارات يثب ـ ــت أن األم ـ ــم إنم ـ ــا تب ـ ــدع بلغاته ـ ــا القومي ـ ــة ،وأن ال ـ ــذي يك ـ ــون
عال ــة عل ــى لغ ــة أجنبي ــة فيم ــا ينط ــق ب ــه ويكتب ــه ،يك ــون ك ــذلك عال ــة عل ــى النـ ـاطقين
بتلك اللغة فيما يحتاجه ،بل فيما يفكر فيه.
خاتمة:
وفي النهاية ،أسمح لنفسي بأن أستفيد مبا َش َرة من فكرتين أوردهما الدكتور رشدي

قدمه إلى مؤتمر تعريب التعليم العالي في الوطن العربي ،الذي
فكار في بحثه الذي ّ
ُع ِقد في بغداد في آذار عام 1444؛ وأُولى تلك الفكرتين تتعلّق بالدعوة إلى القيام
تطور أمتنا دون أهواء أو تذوقات شخصية لكل
بعمل جماعي متكاملَ ،ي ُ
رصد مراحل ّ

مفكر على حدة ،والثانية تتعلّق بتقديم النظريات العامة لحضارة اليوم الغربية ،وقدراتها
المنهجية ،وعدم ترك الساحة الفكرية للترجمات التجارية والمبيتة والموجهة ،بهدف

ِ
أرضيته.
وتشكيكه في
سلب شبابنا ذاتيته ،وتعريتِ ِه
ّ

للتطور
والهدف من الفكرتين واضح ،فهو يتمثل في استبانة المعالم الكبرى
ّ

مرت به أمتنا ،حتى تتراءى تلك المعالم بصورة موضوعية في
الحضاري الذي ّ
أحجامها الحقيقية ،وفي ركائزها األساسية ،كيال يضيع الدارس في التفصيالت
الجانبية؛ وكذلك في استبانة األسس والمفاهيم التي تقوم عليها الحضارة الغربية
المعاصرة ،كيال يضطرب الدارس بين األصل والفرع ،والجوهر والمظهر ،ولكي
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يتجنب المزالق ،فيأخذ من تلك الحضارة ما ثبت نفعه دون ضرره ،ما يساعده على
ّ
تحديد طريقه ،واالستقالل بشخصيته ،والنجاة من اقتداء جاهل أو تبعية غير مبصرة.

برهيم
الدكتور محمود إ ا
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