قضايا تعريب الكيمياء ومشاكله
للدكتور عادل أحمد جرار
(الجامعــة األردنيــة)
إن مسـ ـ لة تعريـ ـ الكيمي ــا جـ ـ م ــن مسـ ـ لة أكب ــر هـ ـ مسـ ـ لة تعريـ ـ العل ــو
وخصوصــا ف ـ الم ارحــل الجامعيــة وقــد َشـ َـلل ه ـ القضــية أهـ َـل العل ـ والفكــر ردحــا
طــوي مــن ال ـ من فه ـ بــين مناص ـرين لتطبي ـ فكــر التعري ـ ومعارضــين لهــا ولكــل
فري حججه الت يدع بها وجهة نظر
وف أريـ أن هـ المسـ لة ال تقبـل أَنصـا

الحلـول أو الحلـول الج ئيـة فهـ إمـا

أن تكون تعريبا كام شام ينتظ جميع مراحل التعلـي والـدر ،ويمتـد ليشـمل جميـع
األقطــار الت ـ تتخ ـ العربيــة للــة أو أن تظــل محــاوال مبتــور عديمــة الجــدوى ربمــا
أد إلـ ضـرر إن كانـ تنحصـر فـ إقلـي دون آخـر أو كانـ تتنـاول فروعـا معينـة
من العلو أو مراحل محدد ف سل التعلي
وأقوى الحجج الت تنسا ت ييدا لفكر تعري العلو ه :
 -1مــن الناحيــة التربويــة المطلقــة يكــون اســتيعا الــدار ،أقــوى وأشــد فعاليــة إن
كانـ ـ د ارس ــته بللت ــه األ فه ــو بـ ـ ل ينص ــر بكام ــل جه ــد الـ ـ هن لفهـ ـ المعض ــلة
العلميـة المعروضـة بـدل أن يصـر جانبـا غيـر يسـير مـن جهـد ووقتـه لفهـ معميــا
الللــة األجنبيــة الت ـ يــدر ،بهــا إل ـ أن يتوصــل إل ـ فه ـ وتحليــل الموضــو العلم ـ
الـ ـ

وص ــفته ل ــه وق ــد س ــا الكثي ــرون بـ ـراهين لهـ ـ الحج ــة م ــن نت ــائج المقارن ــة ب ــين

مجموعتين من الط

 :إحداهما تدر ،موضوعا علميـا بالللـة العربيـة وأخـرى تتلقـا

بللة إنجلي ية أو فرنسية
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ولكــن األمــر فـ الواقــع مــن البداهــة بحيـ ال يحتــا إلـ برهــان فإنـ إ ا قــدم
موضوعا علميا لطال عرب بللة عربية سليمة وكان لدي الوسـائل والقـد ار علـ
أن تعبر عن ه ا الموضو بشكل يخلـو مـن التعقيـدا واإلبهـا فـ المصـطل واالسـ
والوص ـ

فمم ــا ال شــ فيــه عندئـ ـ أن هـ ـ ا الطالـ ـ ســيفه الموض ــو بص ــور أس ــر

وأكمل مما لو ق ِّد له بللة أجنبية
إ ا َقل َ األمر هو أن نستطيع وص

الموضو العلم بطريقة تخلـو مـن التعقيـد

واإلبها وه ا أمر مه س عود إليه حين أحلل القضـايا والمشـاكل التـ تكتنـ

تعريـ

الكيميا
 -2أم ــا الحج ــة الثاني ــة التـ ـ تس ــا
االعتـ ا القــوم بالللــة العربيــة يفــر

وهـ ـ أيض ــا حج ــة له ــا وجاهته ــا فهـ ـ أن
علينــا أن نعــر العلــو وكثيــر مــن المحتجــين

به ا ي هبون إل أن تدري ،العلو بالعربية عامل مه ف سبيل الوحد العربية وكـ ن
هـ األمــة تفتقـر إلـ عوامــل الوحـد وأيــن عامــل الوحـد هـ ا مــن الـدين التـ تنضــو
تح لوائه حي تق
وتهت

الم يين كل يو تعبد ربها ف صلوا واحد تق أر قرآنا واحدا

باس إله واحد من أعل مـذ ن مسـاجدها وفـ محاريبهـا وان كانـ هـ األمـة

ستتوحد فه ا جمهور وحدتها وأين من ل جمهور الجامعا
عل أننا وبسب

لـ

وه قلة

ال بـد أن نقـد ،الللـة العربيـة ونجلهـا فهـ الوعـا الـ

ص فيه قرآننا وسنتنا وأدبنـا وشـعرنا وخـوالج نفوسـنا وهـ الوعـا الـ

اتسـع يومـا

ليكون قـاد ار علـ اسـتيعا نشـاطنا العلمـ إبـان ا دهـار حضـارتنا العربيـة اإلسـ مية
حين كان الللة العربية للة العل العالمية األول مد تقار القرنين
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وعلينــا أن نــنمن ب ـ ن ه ـ الللــة الت ـ قام ـ به ـ ا الــدور قــادر عل ـ القيــا بــه مــر

أخ ــرى شـ ـريطة أن نجل ــو ع ــن ص ــفحتها الناص ــعة غب ــار التخلـ ـ
ونش ــاطنا العلمـ ـ فـ ـ العص ــر الح ــدي

متحدثا باس الللة العربية:

واإلهم ــال بجهودن ــا

ـرهي
ويحضـ ـرن هن ــا ق ــول ش ــاعرنا ح ــافظ إب ـ ا

ض ـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ــن آ ب ـ ـ ـ ــه وعظـ ـ ـ ـ ــا ِ
وسعـ ـ ـ ـ ـ ـ كتـ ـ ـ ـ ــا اللـ ـ ـ ـ ــه لفظ ـ ـ ـ ـ ــا وغاي ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــا ِ
فكيـ ـ ـ أض ـ ــي الي ـ ــو ع ـ ــن وصـ ـ ـ آل ـ ــة وتنسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لمخترعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ
بيد أنه يضي

إل

ل :

أن ـ ـ ــا البحـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ أحش ـ ـ ــائه ال ـ ـ ــدر ك ـ ـ ـ ِ
ـامن فه ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ لوا اللـ ـ ـ ـوا
نحن بحاجة لي ،فقط إل اللو

ع ـ ـ ــن ص ـ ـ ــدفات

ف بحر الللة العربية السـتخ ار مكنونـه مـن

الـدر ولكننــا بحاجـة إلـ ثـاقبين لهـ ا الـدر لجعلــه ق ئـد تـ ين صـدر الللــة العربيـة فـ
ميادين العلو ف نريـدها أن تقـتح ميـدانا تخلفـ عنـه فتـر طويلـة دون اسـتعداد وا
ي ي ــد م ــن جماله ــا وي ْلنِيه ــا بالممارس ــة ال نري ــد أن تك ــون تجربتن ــا فـ ـ التعل ــي والنش ــر
بالعربية عائقا يحول بيننـا وبـين السـير فـ تيـار العلـ والثقافـة العـالم

وال يضـيرنا أن

ن كر أن ما ت حت اليو من محاوال تعري ف عدد من األقطار العربية لي ،عل
المستوى المطلو

فه تقصـر بنـا عـن مواكبـة أهـل العلـ فـ مسـيرته الظـافر دون

اعتماد كبير عل الللا

ا االنتشار العـالم

فممـا ال شـ فيـه أن للعلـ المعاصـر

بضــع للــا دوليــة ولتوض ـي

ـاو ْل موضــوعا علميــا مــن المواضــيع المطروقــة
ل ـ تَنـ َ

ضــمن عــدد محــدود مــن الللــا

وأن ـ إن كن ـ قــاد ار عل ـ ق ـ ار ه ـ الللــا وفهمهــا

كثي ـ ار ه ـ األيــا وأَ ْح ـ ِ المنشــو ار العلميــة الت ـ تظهــر عنــه ف ـ عــا معــين ف ـإ ا
فعل ـ لــ س ــتخر دون ريـ ـ بنتيج ــة مفادهــا أن معظـ ـ البح ــو ا القيم ــة نش ــر
خرج ب بد البحو ف

ل المجال المعين
77

وستجد حتما أن إن أتقن للتين من للا العل الدوليـة ستصـل إلـ مـا ال يقـل

عــن ( )%78ممــا نشــر عــن الموضــو ومــع أن ـ ربمــا تحتــا إل ـ معرفــة مــا يقــار
عشرين للة لق ار كل ما كت عنه إال أن ل أمر ال يستح العنا ألن إن قَيَّم

المنشـو ار علـ انفـراد ســتجد القيمـة منهـا منشـور بإحــدى الللـا الدوليـة لـ أنــه إن
توصــل عــال عربـ أو ســويد مــث إلـ كشـ
َّ

قيمــة كبيــر فـ

لـ المجــال فـإن

همه األول سيكون أن يصل به إل جمهر المشتللين به فنجد يلجـ إلـ نشـر بالللـة
وف إحدى الدوريا

اإلنجلي ية مث

مــن واجبنــا والحالــة هـ

ا الشهر العالمية

أن نعمــل عل ـ دفــع للتنــا العربيــة إلـ مصــا

الللــا

الدولي ــة وهـ ـ مكان ــة احتلته ــا س ــابقا وهـ ـ ا أم ــر ل ــن يتس ــن لن ــا تحقيق ــه بقـ ـرار نتخـ ـ
ارتجاال ولن يتسن لنا الوصول إليه بين يو وليلة فاستعداداتنا الحالية ال تجاو ف

أغل األحيان الحماسة والنية الطيبة لكن كمـا قيـل فـ األمثـال الصـينية فـإن رحلـة
ميــل تبــدأ بخطــو واحــد ف ـ بــد لنــا أن نخطــو الخطــو األول ـ

األل ـ

خطــو واثقــة ال تراجــع وال نكــو
والعقبــا

العقبا

بعــدها وله ـ ا ف ـإن مــن واجبن ـا اســتج

ولكننــا نريــدها
المصــاع

واإلشــار إل ـ الوســائل الت ـ تضــمن لنــا التلل ـ عل ـ المصــاع وتخط ـ

حت نضع بـين أيـد أجيالنـا القادمـة السـ

وعل ـ ص ـراط مســتقي وف ـ مــا يل ـ س ـ مر عل ـ بع ـ
بتعري الكيميا
المصططط

الكيميططط

الـ

يمكـنه مـن السـير بهـدى

القضــايا ا الع قــة الــوثق

 :إن جهــود التعري ـ ال تثمــر دون منلفــا كيميائيــة قيمــة

بالللـ ــة العربيـ ــة ومـ ــن الطبيع ـ ـ أن المحـ ــاوال األول ـ ـ كان ـ ـ ترجمـ ــا مـ ــن الللـ ــا

األوروبيــة – س ـ عود إل ـ الترجمــة كقضــية منفصــلة بعــد حــين – وقــد تل ـ الترجمــا

منلف ــا باللل ــة العربي ــة جمي ــع هـ ـ المح ــاوال حتـ ـ اآلن محص ــور ض ــمن القط ــر

العرب ـ ال ـ

بــدأ فيــه وف ـ أغل ـ األحيــان نــتكل للــا كيميائيــة مختلفــة ل ـ أن

وضع المصطل كان حت اآلن اجتهادا فرديا أو كان يت بالمشـاور مـع أقـر محـيط
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للمتـرج أو المنلـ ولـ ل نجــد اخت فـا كبيـر بــين مـا يسـتَ ْخ َد فـ قطـر عربـ ومــا
يستَ ْخ َد ف قطر آخر وان استمر الحال عل ل سنصل إل وضع يشبه بر بابل
حـين لـ يكــن أحـد يفهـ أحـدا غيـر كــل لـ رغـ جهـود مكتـ تنســي التعريـ ورغـ

المع ــاج التـ ـ أورد سلس ــلة م ــن المص ــطلحا

فهـ ـ ال تك ــاد تفـ ـ بحاج ــة من ــاهج

المــدار ،الثانويــة وكثي ـ ار مــا يوضــع المصــطل الكيميــائ بطريقــة متســرعة ف ـ يف ـ
باللر

ال

وضع من أجله لكن ت ثير قطر عرب استعمل ه ا المصطل قد يكون

واسع االنتشار فنرى ه ا المصطل ينشر ويلر ،ج ور رغ عد ص حيته
نخلـ

مــن هـ ا إلـ أن جهــود وضــع المصــطل جهــود مرتجلــة ومع ولــة وتــند

إل فوض وارتبا

فكلما :
)(Isomerism, Physics, Ion, Atom

وكثير غيرها ال تعن نف ،الش

ف كل الب د العربية

أين العالج؟ ال ش أن ف عقد ندو لهـ ا اللـر

جهـدا إيجابيـا نحـو العـ

إن

خرجنــا منهــا بنتــائج محــدد لوضــع أســ ،للعمــل عل ـ تقــدي الوقــود الصــال لعمليــا
الترجم ــة والتـ ـ لي

ولك ــن يجـ ـ أن أ ك ــر أن الكيمي ــائيين رغـ ـ إتق ــان بعض ــه للل ــة

العربيــة ال ي الــون بحاجــة إل ـ عــالِ الللــة العربيــة ال ـ

اعتــدنا منــه الشــعا ار الرنانــة

الت تقول أن النح واالشتقا والوسائل األخرى كفيلة بسـد حاجـا أهـل العلـ لكننـا
ال ن ار يض جهد ف

ل إلـ جهـد الكيميـائ أو غيـر مـن أهـل العلـ وال يظ َّـن َّن أحـد
فهـ ـ مهم ــة مس ــتمر متج ــدد م ــا دا العلـ ـ

أن هـ ـ المهم ــة ا بداي ــة ونهاي ــة كـ ـ

يتطــور ومــا دا العلمــا يكتشــفون كــل يــو جديــدا ويســمونه ويصــفونه بك ـ
سوا أكان هنال العلما عربا أ غير عر
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جديــد

ل ـ ا ف ـإن المطلــو هــو أن يقــو علمــا الكيميــا والللــة ف ـ الــب د العربيــة بعمليــة

منظمة الستنباط المصطلحا ونشرها وتوحيدها كمـا أن المطلـو أن يتحـول مكتـ
تنسي التعري إل المبادر بتشجيع ه ا الجهد ودفعه نحو النجا

التسمي ت :رغ عد استطاعتنا فصل ميدان المصـطل عـن ميـدان التسـمية إال

أن هنا مئا اآلال

من المركبا الكيميائية الت تحتـا إلـ أن نضـع لهـا أسـما

كمــا أن آالفــا جديــد منهــا تضــا

للمعتــر الكيميــائ ف ـ كــل ســنة والمشــكلة الت ـ

يخلقها ه ا السيل العر تستدع من علما الكيميـا فـ العـال عقـد النـدوا والتشـاور

لوضــع األســما وتنقــي طــر التســمية بصــور مســتمر فمــا ا نفعــل نحــن هــل ن خ ـ

االسـ األجنبـ ونكتبــه بحــرو عربيــة أ نضــع لنــا طريقــة خاصــة بالتســمية االتجــا

الس ــائد حتـ ـ اآلن والـ ـ

ال يج ــادل أح ــد فـ ـ أن ــه األس ــهل ه ــو األول م ــع إصـ ـرار

األكثرية عل أن يوضع االس األجنب ف كل حالة ل سترشاد به وإلبقا الصلة مـع

الللا األجنبية وال ش أن ه الطريقة ستند بالدار ،إل أن يق أر وأن يفكر بالللة
األجنبية ألن إد ار مرام ه األسـما يتوقـ

علـ فهـ مـا تنقلـه مقاطعهـا األجنبيـة

كل بنفسه فلو كتبنا األسما باللفظ العرب وحد فإننا دون ش نكون قد قطعنا صلة
تل األسما ب صولها لتصب كنبا اجت َّ من ج ور يتيما ماله من قرار
لق ــد حاولـ ـ استيض ــا آ ار مجموع ــة م ــن طـ ـ

األمر وطلب منه اإلجابة عل األسئلة التالية:

الجامع ــة األردني ــة ح ــول هـ ـ ا

أرجو أن تجي عل األسئلة التالية بوضع دائر حول الجوا ال

تختار :

 -1كلمة ( - 2ميثيل سايكلوهكسانون) تدل عل مركـ كيميـائ معـرو لـدي
قرأتها أو سمعتها فما ه الطريقة الت تنتقـل فيهـا إلـ إد ار المركـ الـ
عليه بتخيل صيلته أو كتابتها
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إا

تـدل

 -1هل تخطر الصـيلة ببالـ مباشـر مثلمـا تتصـور طـائر لـدى سـما الكلمـة أو
رنيتها مكتوبة
 -2هل تعود ب هن لألصل اإلنجلي

للكلمة
2- Methylcyclohexanone

وتستفيد من مقاطعها للداللة عل معناها
 -8هل يتع ر علي فه داللة الكلمة كليا
 -4هل تعتقد أن فهمـ لهـا سـيكون سـه لـو كانـ مقاطعهـا قـد فسِّـر لـ أوال
كما جرى ف حالة االس اإلنجلي

للمرك

رغ أن لفظ كل مقطع بالعربية

ال يدل عل ما يدل عليه مقابله باإلنجلي ية
 -2القضية الت عرضـ فـ السـنال األول سـتثار لـدى تسـمية أ مـن مئـا اآلال
من المركبا الكيميائية ف ضو تقدير الشخص للموق :
 -1هل تحب أن تدر ،الكيميا باإلنجلي ية
 -2هل تحب أن تدر ،الكيميا بالعربية مع أخ األسما ب لفاظها
 -8هـ ــل تحب ـ ـ أن تـ ــدر ،الكيميـ ــا بالعربيـ ــة م ـ ـع وضـ ــع طريقـ ــة عربيـ ــة خاصـ ــة
بالتسمية

 -8إ ا عِّربـ ـ الكيمي ــا وأ ِخـ ـ َ
وكتَِب بحرو عربية هل تعتقد أن كتابتها غيـر مشـكولة سـتخل مشـاكل كـ ْن
تق أر الكلمة عل وجو عديد
المص ــطلحا واألس ــما كم ــا تْلفَــظ باللل ــة األجنبي ــة

 -1نع
 -2ال
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وقد حلل إجاباته وحصل عل النتيجة التالية:
السنال األول:
الجوا

1

النسبة المئوية

٪17

8

2
٪71

4

٪7 ٪2

السنال الثان :
الجوا
النسبة المئوية

1

2

8

٪11 8

٪17 6

٪27

السنال الثال :
الجوا

نع

ال

النسبة المئوية

٪74

٪16

مــن ج ـوا الس ـنال األول نلمــ ،إثباتــا لمــا قلنــا مــن أن الطال ـ مضــطر للعــود

ب هنه إل االس بللته األصلية فالعملية ال هنيـة هـ ضـرورية للفهـ ورغـ أن نسـبة
اإلجابة عل السنال برق  8أو  4منخفضة إال أن ل يع َى إل أن المركـ المختـار
وال ش لد أن مشكلة ستواجه الطال ف فه اسـ جديـد فهـو يجـد
م لو للط
ه المشكلة حت لو كان يدر ،بالللة األجنبية فباألحرى سيجدها وبشكل أحـد إ ا
ع ِر

له االس مجردا عن نظير األجنب

ومـ ــن إجابـ ــة الس ـ ـنال الثـ ــان نجـ ــد أن الط ـ ـ

ينقسـ ــمون بالتسـ ــاو تقريبـ ــا بـ ــين

المحبـ ـ ين لل ــدر ،باللل ــة العربي ــة وم ــن يفض ــلون الد ارس ــة باللل ــة اإلنجلي ي ــة (11 8
 47 6علـ الت ـوال ) إال أن الم حــظ أنــه ضــمن مــن حب ـ وا الــدر ،بالعربيــة هنــا

أغلبيــة تفض ــل وض ــع األســما بطريق ــة عربي ــة خاص ــة وان كن ـ ال أج ــد دل ــي علـ ـ
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ماهية ه الطريقة ال بين الط

ط ْرقها كما أسلفنا
الجميع عد َ

َّـل
أنفسه وال بين علما الكيميا فه مس لة فَض َ

من اإلجابة عل السنال الثال تتض أهمية المشكلة الت تجابهنا حين يتعر

االس الكيميائ للتليير ف لفظه نتيجة ق ار االس العرب عل وجو مختلفة إن ل
يكــن مشــكوال وه ـ مشــكلة تتنــاول المص ــطل الم ـ خو بلفظــه عــن الللــا األجنبي ــة

أيضا وه مشـكلة لـن يتخطاهـا الـدار ،إال بتكـرار اسـتخدا المصـطل أو االسـ بعـد

ص َـر الجهـود اإلضـافية فـ الطباعـة
سماعهما صـحيحين ألول مـر إ ال ي َ
عقـل أن ت ْ
لشكل كل من ه الكلما

الرموز واألعداد:
هنـا خلـط كبيـر فـ الرمـو المسـتخدمة فـ الكتـ التـ ت ِ
رجمـ إلـ العربيــة أو

كتَِب بها ولي ،من الضرور أن يوجد الخلَط ف الكتا الواحد بل إنه يظهر علـ
شــكل اخت فــا بــين الكتـ ا الموضــو الواحــد والتـ تظهــر فـ القطــر نفســه أو

ف ـ أقطــار أخــرى

ال يقــل عــن االخــت

فــاألمر هنــا فيــه اخــت

ف ـ المصــطل

لـ أن الللــا األجنبيــة تقــد مجــاال أوســع الختيــار الرمــو مــن حيـ وجــود الحــر

الكبير والصلير وك ل كتابة الحر نفسه بصور مختلفة وبخطوط مختلفة (عـاد

أو مائل) ورغ ل نجد أحيانا اخت طـا فـ الرمـو وفـ العربيـة يضـي المجـال إ ا

اقتص ـرنا عل ـ اســتخدا شــكل واحــد للحــر
لتقد ماد كافية للرمو لكن يج الحر

الحرو مصد ار للتشويش
وهنــا مصــدر آخــر ل خــت

إال أن بوســعنا اســتخدا أشــكال مختلفــة

المصاحبة لبع
عل أن ال تكون النقط
َ

والخلــط ويصــحبه العديــد مــن المشــاكل الت ـ ال

تظهر لنا ألول وهلة ل أن هنا اتجاها لوضع رمو عربية للعناصر واستخدا
األعداد 4 8 2 1

معها وف الحقيقـة أن هـ األعـداد ا أصـل هنـد
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وأمـا

ـتخد ِمــن ِقَبــل
األعــداد  1, 2, 3, 4فهـ األَعــداد العربيــة وال بــد أنهــا كانـ تسـ َ
العر وقد أخ بها أقطار عربية كثير ف الوق الحاضر
الرم الكيميائ لعنصر ف الللا األجنبية ل ي ْب َن علـ قاعـد تربطـه باالسـ
ـتمد مــن اسـ قــد يكــون مــن
المســتخد لــه فـ تلـ الللــة وانمــا هــو كمــا نعــر مسـ َ
ال تينية أو اليونانية أو إحدى الللا

األجنبية الحديثة ب خ الحر األول أو ه ا

مــع حــر آخــر إ ا كنــا نقبــل أن نكت ـ

الكلمــة األجنبيــة بحــرو

عندئ ب ن نتعر عل المسم من التسمية فكي

عربيــة ونطمــع

نضي بـالرم األجنبـ  Oأو

 Cأو  Seأو  Geأو  Naأو  Feوال ســيما أنهــا ســتظهر ف ـ المركبــا
يظهر الواحد منها عد م ار

فكي

إ ا كان رم ا بحرو

وقــد

عربية منقطة أال يخل

ل مجاال لخلـط هـ النقطـة أو النقطتـين مـع إلكتـرون أو و مـن اإللكترونيـا

رم لها عاد
كما ي َ

ث ألي ،من مبـاد التعـر علـ مركـ

نســاعد عل ـ

النظـر إلـ صـورته أو صـيلته فهـل

ل ـ إن َّ
غيرنــا الصــور والصــيلة باســتخدا الحــرو

والــدار ،منــا مضــطر ل ط ـ
و لـ الســتخ ار المعلومــا

عل ـ ه ـ الصــيأ س ـوا أكان ـ

العربيــة للرمــو

بنائيــة أ ج ئيــة

عنهــا مــن المختصـ ار التـ تســتخد الصــيلة كمفتــا

أال يكــون مــن األفضــل اإلبقــا عل ـ ه ـ الرمــو بــدل أن نضــطر ف ـ كــل مــر إل ـ

إعاد كتابتها كخطو أول نحو اسـتخدا هـ المختصـ ار

ومـا الضـير فـ العـود

إل األعداد العربية إن َو َجدنا أنها ج ضرور من ه الصيأ
إ ا كــان هــدفنا األول مــن التعري ـ

انط قــا مــن المبــدأ القائــل ب ـ ن االســتيعا

وباتفاقنــا هــو تســهيل فه ـ المــاد العلميــة
بالللــة األ أقــوى فــإن أ عامــل يســاعد

علـ االســتيعا يجـ أن ي ْبقَـ عليــه وأ عامــل يقـ
االستيعا ال َيجدر بنا التمس به
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حجــر عثــر فـ ســبيل هـ ا

وف ـ ـ

هن ـ ـ ي ـ ـرتبط اإلبقـ ــا عل ـ ـ الرمـ ــو

وه ـ ـ عالَميـ ــة االسـ ــتخدا بقرنهـ ــا
مـن اليسـار إلـ

باستخدا األعداد العربية وال يضيرنا أنها (الرمو واألعداد) تكت

اليمين فه ا أمر شكل لن يضـر بالللـة العربيـة ولـن يعيـ مـن قـدر الـدار ،علـ

األرقا الهنديـة مـن اليسـار إلـ اليمـين  7 6إلـ

بع

االستيعا ث أال تكتَ
حد ما وبعـ األرقـا العربيـة أال تكتَـ مـن اليمـين إلـ اليسـار  9, 6, 5, 4أ أن
اتجا الكتابة لي ،مطلقا ولي ،مرتبطا بللة دون أخرى
الترجمطة:
مــن الحجــج التـ يت ـ ر بهــا خصــو التعريـ
العربية مقارنة بما َيفي
وس سل كت

عــد تـوافر المــاد العلميــة بالللــة

به المحيط العلم من كتـ

ونش ار ودوريا

وه حقيقة نجد أنفسنا مضطرين ل عت ار

بها لي ،عل مسـتوى ال َكـ فقـط

ولكن عل مستوى النو أيضا ل ل فإن هنا بع
تفرضها ظرو

د ارسـية وكتـ

متخصصـة

التضحية ف مدى االختيار

الفتر االنتقالية حين نضـطر إلـ اعتمـاد كتـا

معـين بينمـا يكـون

المجـال األوسـع مفتوحـا أمامنـا ل ختيــار لـو درسـنا بللـة أجنبيــة لـ ألنـه ال بـد لنــا
أن نعتر أنه قبل أن تتض معال الطري أمامنا للت لي

عل نطا واسـع فـ بـد

أن نلج ـ للترجمــة باختيــار أفضــل الكت ـ ونقلهــا للعربيــة وال بــد أن ن حــظ أن ه ـ
نجابـه بِِقلـة الكتـ
الحركة ف الوق الحاضر ضـيقة إلـ أبعـد الحـدود ولـ ل فإننـا َ
ص ـ ــر فـ ـ ـ متابع ـ ــة التط ـ ــو ار العلميـ ـ ـة بالترجم ـ ــة الدائب ـ ــة
المترجم ـ ــة ونج ـ ــد أنن ـ ــا نقَ ِّ
واالستعداد إلضافة كل جديد
ومن ـ مــد طويلــة مــث
العضوية واستلرق

وقتا طوي

قام ـ

أكثــر مــن محاولــة لترجمــة كتــا
وحين وضـع الكتـا
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بـين أيـد الطـ

ف ـ الكيميــا
كـان قـد

محله كت

عف عليه الدهر ف مصدر وحل

كان بإمكاننا متابعة الجديد بجهد جديد ك

جديد ا

مستويا

أفضل فهـل

لما ا

عملية الترجمة بحاجة إل عوامل عديد:
أولهـ ــا :الجهـ ــا المتخص ـ ـ
االختصــا

مســتوى الكتــا

ال ـ ـ

ث ـ يجــر االتفاقــا
األصــل

يسـ ــع الختيـ ــار الكت ـ ـ

باالسـ ــتعانة ب هـ ــل

بش ـ ن ترجمتهــا ونشــرها بشــكل الئ ـ ال يقــل عــن

وهـ ا الجهــا يجـ

أن يكــون شــام لإلداريــين والرســامين

والمص ــورين وأن تك ــون لدي ــه مطبع ــة أو أن يك ــون بإمكان ــه االعتم ــاد علـ ـ جه ــود

مطبعة دون ت خير

وثانيه ــا :المترجم ــون الق ــادرون علـ ـ ت ــول هـ ـ المهم ــة والتعبي ــر ع ــن الم ــاد
العلمية بللة عربية جيد وال بد ف نف ،الوق
للتمهيد لها باستنباط المصطل
بحث ـ

أن يكونوا مـنمنين بـالفكر عـاملين

وطريقـة التسـمية وأسـلو الكتابـة الجيـد وأنـ

إا

عــن ه ـنال ســتجده بصــعوبة ل ـ أن معظ ـ جامعاتنــا تعتمــد ف ـ تــدري

هيئاتهــا التدريســية علـ إرســال المبعــوثين إلـ الجامعــا

من أعضا الهيئا

األجنبيــة فتجــد أن الكثيــر

التدريسية إما عاج ين عن التعبيـر السـلي بالللـة العربيـة ك مـا

أو كتابــة وامــا غيــر مكت ـرثين لألمــر فلــي ،لــديه حمــا ،لــه وتجــد بعضــا مــنه

فه ـ حت ـ إن

وه ـنال وو خطــر وقــد تَ َحـ َّـول انتمــانه فكريــا وعقائــديا نحــو اللــر
ضـ ـ َ فك ــر
خ ــاطبو فـ ـ شـ ـ ن م ــن الش ــنون اليومي ــة تَش ـ َّـدقوا باإلنجلي ي ــة وا ا َع َر ْ
التعري ه وا رنوسه ون وا بجانبه وك ن األمر إث أو سبة
وكثي ـ ار مــا يتســا ل الــبع
الللــا
كل

واللهجــا

ف

المحلية ليس

 :هــل ســيت التعلــي بالللــة العربيــة الفصــح

العاميــة ه ـ الت ـ ستســود قاعــا

المحاض ـ ار

جدوى تعود عل الللة العربية من عملية التعري

أ أن

وا ا كــان األمــر

الحقيقة أن اللهجا

عل تلـ الدرجـة مـن القـو فهـ علـ طريـ الـ وال نتيجـة النتشـار
77

صور واحد من الللة الفصح بانتشار اإل اعا

ف الوطن العرب

والصحافة والمطبوعا

المختلفة

غي ــر أن اللل ــة العربي ــة الفص ــح تع ــان علـ ـ ألسـ ـنة الساس ــة والع ــاملين ف ـ ـ
المســموعة والمرئيـة فـإن أضــيف

اإل اعـا

فلي ،العيـ

فـ

لـ ل معاناتهــا فـ غــر المحاضـ ار

لـ كامنـا فـ عمليـة التعريـ

القد ار األساسية ف الللة العربيـة لـدى الطـ

نفسـها بـل فـ القصـور عـن تنميـة
فـ مختلـ

إ ا ما شبوا عن الطو وصاروا رجال سياسة أو إعـ
للته وال يحسنون التحد

م ارحـل الد ارسـة حتـ

أو تعلـي نجـده ال يتقنـون

بها

وثالثهـ ــا :التمويـ ــل :إ ا َو َجـ ـ ْـد َ المتـ ــرجمين الصـ ــالحين فيج ـ ـ
الكاف لمكاف ته بشكل م ْج عل عمله ك يتقنو
وكـ ـ ل يجـ ـ

بالكت ــا

ت ــوفير الم ــال الك ــاف لجمي ــع الفني ــين ال م ــة جه ــوده للخ ــرو

إلـ ـ حيـ ـ الوج ــود كم ــا يجـ ـ

األمــور تتطل ـ
الت ـ تصــد

أن تجـ ــد المـ ــال

ت ــوفير تك ــالي

الطباع ــة وغيره ــا ك ــل هـ ـ

أم ـواال طائلــة وأســتطيع أن أقــول مــن تجربت ـ مــع بع ـ

الهيئــا

لعمليــة الترجمــة إن ه ـ ا العــائ كــان حت ـ اآلن العقبــة الك ـ دا الت ـ

تحول دون توسع العملية وانتشارها
وم ــن طبيع ــة االحتياج ــا

ال م ــة لعملي ــة الترجم ــة نج ــد أن أفض ــل م ــا يمك ــن

تص ــور لنجاحه ــا أن تك ــون هن ــا هيئ ــة عربي ــة قومي ــة تق ــو به ــا فهـ ـ بـ ـ ل تكف ــل
انصــبا

م ـوارد الخب ـ ار والمــال مــن جميــع األقطــار العربيــة فتولَ ـد حركــة الترجمــة

والد صحيحة قوية ويشتد عودها وتنه

عل أقدامها بثبا

التأليطف:
رغـ ـ ـ أن الترجم ـ ــة فـ ـ ـ الم ارح ـ ــل األولـ ـ ـ ض ـ ــرورية كص ـ ــور م ـ ــن ص ـ ــور نق ـ ــل
التكنولوجيا إال أنه كما ف حالـة التكنولوجيـا فإننـا بعـد فتـر يجـ
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أن يصـدر عنـا

وأن نطــور مــا يناســبنا سـوا أكــان تكنولوجيـا ِ
مناسـ َـبة لبيئتنــا أو كتبــا علميــة يضــعها
َ
علماننا ت خ بعـين االعتبـار عقليـة ط بنـا ومصـادرنا الطبيعيـة وصـناعاتنا وغيـر
ل
ودون أن أعود من حي
كبي ار عن متطلبا

بـدأ

الترجمة الت أسلف

أقـول إن متطلبـا
كرها

علـ أنــه فـ كـ الحــالتين – الترجمــة والتـ لي

واســع وبســرعة ت ـوا

يتــداولها الدارســون وهـ ا ال شـ كــائن إن كانـ
تيار العل

– ال بـد أن يجريــا علـ نطــا

مــا يحصــل مــن تط ـور ف ـ العــال العلم ـ المتقــد حت ـ ال

نجاب ــه بقل ــة التن ــو فـ ـ المص ــادر وبـ ـ ن تص ــب بعـ ـ

أو تقو بها هيئا

التـ لي

ال تختلـ

اخت فـا

المص ــادر قديم ــة قب ــل أن

الترجمــة أو التـ لي

جهــودا فرديــة

ضعيفة المـوارد ونكـون بـ ل عرضـة لع لـة كليـة أو ج ئيـة عـن

وال يفوتن أن أ كر أنه إلحكا الص

بين العلما العـر واألجانـ

ال بـد

لهاتين العمليتين وخاصة الترجمة أن تسي ار فـ اتجـاهين :فننقـل أحيانـا مـا يصـدر
عن علمائنا من منلفا

ب ن يطلع العال عليه

ومنشـو ار عربيـة إلـ للـة أجنبيـة إن كـان لـدينا مـا َن ْفخـر

ال غ ت األجنبية:
أشرنا ف ثنايا ه ا الحدي إل أن هنا بضع للا علمية َد ْوِلية تسود العـال
العلمـ ـ فـ ـ الوقـ ـ الحاض ــر لـ ـ ل وعلـ ـ افتـ ـ ار العم ــل الج ــاد والس ــير بحرك ــة
التعري

بخط ثابتة ف بـد لنـا مـن التوسـع فـ تعلـ الللـا

للدارس ــين عنـــدنا عـ ــن االط ـ ـ

المـ كور إ ال غنـ

عل ـ ـ المنش ــو ار العلميـــة الت ـ ـ تس ــتحيل ترجمتهـــا

لكثرته ــا كم ــا أنهـ ـ ال ب ــد مض ــطرون للرج ــو لمص ــادر الد ارس ــة األجنبي ــة اس ــت اد
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للمعرفـ ــة كمـ ــا أنه ـ ـ يج ـ ـ

األجان

أن يكون ـ ـوا قـ ــادرين عل ـ ـ فه ـ ـ المحاض ـ ـرين مـــن ال ـ ـ وار

ال ين ت ْعتََبر ياراته ضمن برامج التبادل أم ار جوهريا ف النشاط العلم

د عل

ل أنه حت نصب ف وضـع علمـ متقـد يحفـ العلمـا علـ تعلـ

العربية لق ار ما ننشر من أبحا
العلم بإحدى الللا

ف منا

العلمية الدولية

وبعد فإن قائمـة المشـاكل التـ تقـ

تتضــخ بمقــدار الــنق

لنا بين حين وآخر من مخاطبة العال

فـ طريقنـا ال تقـ

عنـد هـ ا الحـد وهـ

فـ اســتعدادنا للتصــد للمهمــة لكــن األصــالة وعلــو الهمــة

ف أن ال نتخا ل أما المشاكل ووعور المسال
أن ننال الدع من الساسة وأهل النفو

وطبيعة ه المشاكل والقضايا تتطل

حت ال نكون كمن يحر ف البحر فالحلول المائلة أمامنا تتطلـ

المـال والتنظـي

عل ـ ه ـ المشــك

ســيند إل ـ

التعلي والنشر

والتعاون واال لن نتقد قيد أنملة نحو تعري

إن ـ رغ ـ ل ـ ال أدع ـ أن مجــرد التلل ـ
ف ــي

م ــن اإلب ــدا العلمـ ـ

فهن ــا الكثي ــر مم ــا يع ــو

بموضــو الللــة لكــن إ الــة بعـ

العقبــا

لـ ـ مم ــا ال ص ــلة تربط ــه

مــن الطريـ حــاف لنــا للســع نحــو إ الــة

غيرها من العوائ والعقبا
الدكتور ع دل جرار
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