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علي نجيب إبراهيم *

ر اللغة العربية  أثر الترجمة في تطوُّ

اللغة  ر  وتطونُّ باآلخر  العربية  الذات  احتكاك  بي  التوازي  فكرة  من  البحث  هذا  ينطلق 
العربية. ذلك أن وعي الذات تطلَّب اخلروج من إطار اهلوية العينية ) l’ipséité( إىل اهلوية 
املنفتحة )l’identité ouverte( التي تسمح بوعي الذات وتديد قدراهتا من خالل معرفة 
الَغريّية )l’altérité( وفهمها والتفاعل معها. وملّا كانت اللغة مرآة تتجىّل فيها كينونة اإلنسان 
ر الذات من خالل  رها انعكاًسا لتطونُّ ره للوجود، فمن الطبيعي أن يكون تطونُّ وكيفية تصونُّ
املفاهيم اجلديدة الناتة من التفاعل مع اآلخر ونقل معارفه وتقنياته. وهذا ماشِهدْته اللغة 
العربية وال تزال تشهده منذ منتصف القرن التاسع عرش حتى اآلن، حيث سامهت الرتمجة 
يف حتديثها وإدخاهلا يف احلوار احلضاري املعارص. مل يقترص أثر الرتمجة فيها عىل مستوى نقل 
األلفاظ، بل شمل، فوق ذلك، استحداث منظومات جديدة من املفاهيم واملصطلحات، 

ة أيًضا.  وتوليد أشكال تركيبية مستجدَّ

 يف سبيل إظهار حال اللغة العربية يف أّول مرشوع تفاُعل بينها وبي لغات املركزية األوروبية 
الوافدة، ُقِسَم البحث إىل ثالثة أقسام مستقاة من ثالث مراحل متداخلة ُتعبرِّ عنها نصوص 
رّواد النهضة العربية احلديثة. هذه املراحل هي: االنبهار باآلخر كام يبدو عند عبد الرمحن 
اجلبيت يف كتابه عجائب اآلثار يف الرتاِجم واألخبار؛ تقليد اآلخر كام يبدو عند الطهطاوي 
السلسلة  اهلوية عب حتديث  بناء  بإعادة  البدء  باريز؛  تلخيص  اإلبريز يف  كتابه ختليص  يف 
سه طه ُحسي، ومظاهره املستمّرة  الثقافية العربية كام يبدو يف مرشوع التنوير الثاين الذي أسَّ
، بدليل التحليل النّص، كيف تقرتب ُأسس الرتمجة  إىل أيامنا احلارضة. هكذا، سوف ُنبيرِّ
ومعايريها من االستقرار النظري الذي يتيح للغة العربية احلديثة أن تواِكب العرص بتكاُمل 

أساليبها يف التسمية والتعبري، وأن تكون ُلغة أدب وعلم وتعليم عىل حدٍّ سواء.   

*    أكاديمي سوري يعمل يف فرنسا، البوليتكنيك - املرصد األورويب لتعليم اللغة العربية.
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هذا البحث حماولة لإلجابة عن عّدة أسئلة تثريها الرتمجة يف شأن طبيعة اللغة العربية وقابلّيتها 
بام  العهد  حديثة  ليست  أهّنا  احلديثة  األجنبية  باللغات  احتكاكها  خلل  من  تبنيَّ  إذ  ر؛  للتطوُّ
الرتمجة ورضوراهتا. فمع  الداخلية كي تستجيب لدواعي  املطلوب من تطويع قوانينها  التمكني  نها  ُيمكِّ
س  امتلكها كثرًة من ألفاظ ُترِجع إىل فجر احلضارة البرشية، تفتقر إىل األجهزة االصطلحية التي ُتؤسَّ
عة، وهو ما يفرض التساؤل عن مدى التلزم بني االفتقار اللغوي وافتقار  عليها األنساق املعرفية املتنوِّ
الفكر العريب احلديث إىل روح املنظومة: فهل استعان هذا الفكر حًقا بلغة قديمة للتعبري عن قضايا حديثة 

وراهنة؟ وهل عجزت اللغة العربية احلديثة نتيجة ذلك عن إثبات وجودها؟ 
احلديثة  العربية  النهضة  رّواد  بعض  نصوص  إىل  عدنا  التساؤالت،  هذه  عن  املمكنة  اإلجابات  ملناقشة 
ر اللغة العربية. فتكّونت لدينا  وأقمنا يف ضوء معطياهتا توازًيا بني احتكاك الذات العربية باآلخر، وتطوُّ

ر، وفئة اللغة/املنظومة. فئتان أساسيَّتان تنضوي داخلهام عّدة مقوالت متوازية نظرًيا: فئة الذات/اآلخرَ
ريّيـة  الذات/اآلخر: اهلوية العينية    اهلوية املنفتحة    الغرَ

ر/املفهوم    املصطلح    املنظومة اللغة العربية/املنظومة: التصوُّ
راد  ر، كاِشفًة االطِّ تشّكل الفئة األوىل خلفية الفئة الثانية. وتأيت النصوص لُِترِبهن عىل قابلية العربية للتطوُّ

ني:  بني انفتاح الذات العربية الذي أتاح حركة الرتمجة وحركة اللغة امُلواِكبة هلا، وذلك من خلل نرَسقرَ
مات،  واخلدرَ والصحافة،  املكتبات،  علم  العربية:  الثقافية  السلسلة  إىل  بالقياس  اجلديدة  املنظومات)))   -

وعلم اآلثار.     
- األلفاظ والرتاكيب الداخلة يف تكوين اللغة العربية احلديثة.

فئة الذات/ اآلخر 

يعكس تاريخ الرتمجة وجود اإلنسان وفعله الثقايف اللذين ُتعربِّ عنهام اللغة؛ ففعل الرتمجة، يف نظرنا، من 
ك ببساطة  راد بني الِفعلرَني ال ُيدررَ فعل الذات، يّتسع مع اّتساعها، وينحس مع انحسارها. لكن هذا االطِّ
الداللة.  بالغة  املفاهيم واملصطلحات  نواة شبكة من  الذي يشّكل  اهلوية  بمبدأ  الشديد  ارتباطه  إىل  نظًرا 
فهي، من جهة، من ُصلب اللغة وآليات تفاعلها مع الوجود، ومن جهة ثانية، نقطة تقاُطع ميادين معرفية 
ن يف مدلوالهتا العامة واخلاّصة  عدة كالفلسفة، وعلم االجتامع، وعلم النفس، األمر الذي يوجب التمعُّ

كي ُتضاء خمتلرَف نقاط البحث املّتصلة بدور الرتمجة يف تطوير اللغة العربية. 
بغية إدراك هذه املدلوالت، ال ُبّد من أن نرشح ببعض التفصيل ثلث مفهومات جوهرية متداخلة حُتّدد 
 (l’ipséité) ر العلقة بني الذات واآلخر، ومسار حتّوالهتا. هذه املفهومات هي: اهلوية العينية طبيعة تطوُّ

 .(l’altérité) واآلخرية (l’identité) واهلوّية

)   نقصد باملنظومة (Le Système) املعنى العام املعروف، أي البنية املتكاملة التي تتفاعل داخلها عنارص مرتابطة وظيفًيا. ولكّننا ُنرّكز عىل 
بنية اللغة االصطلحية الداخلة يف تركيب األنساق املعرفية اجلديدة التي عرفها العرب يف العرص احلديث.
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حضورها  وُتكثِّف  فيها  تندغم  الحقًة  ُيشّكل  الذي  »املركزية«  مصطلح  حول  املفهومات  هذه  تدور 
بإدراجها يف منظومات فكرية وفلسفية دقيقة ُتفسِّ سبب ترابطها الضمني مع مصطلحاٍت فرعية تدلُّ عىل 
فها الفارايب بأهّنا الوجود األكمل لليشء)))، وكالتامهي يف الـ »ُهنا«  احلضور، كاإلنّية (l’eccéité))2) التي ُيعرِّ

د.  ْين«))) (l’hiccéité)، أي الوجود يف مكان حمدَّ أو يف »األرَ

د الذي ليس هو غريه، أي عىل »أن يكون الكائن ذاترَه ال كائًنا  ْينِه« املحدَّ تدل »اهلوية العينية« عىل »األنا عرَ
ا أن كّل يشء يدور يف فلكه، نشأت مجلة من  آخر«)))، فإذا انغلق األنا عىل وجوده األكمل واعتصم به عادًّ
املركزيات: »مركزية املرَوِضع« (lococentrisme)، و»مركزية الذات« (égocentrisme) الفردية أو اجلمعية، 
و»مركزية املجتمع« (sociocentrisme)  عىل الصعيد اجلمعي، و»مركزية اللغة« (logocentrisme) املنبثقة 

منهام انبثاق النتيجة من أسباهبا. 

به، لعلمات فاِرقة متيِّزه  وتدل »اهلوّية« بمعناها اللغوي العام عىل مطابقة الشخص املعروف باسمه، ونسرَ
تغاير هويَّات  يمتلك هوّية خاّصة  الذي  املجتمع  ما يسي عىل  الفرد  أن يسي عىل  من غريه. وبدهيي 
املجتمعات األخرى، يف حني أن »اآلخرية« تنطوي عىل افرتاض وجود رابط بني الكائن ذاته وغريه من 

الكائنات املختلفة عنه. 

ع  أّما العلقة بني هذه املفهومات الثلث، فيحكمها معيار »قابلية انفتاح« بعضها عىل بعضها اآلخر بالتطلُّ
التي توجب  الرتمجة  تعّذرت  االنفتاح،  ر  تعذَّ فإذا  اآلخرّية))).  إىل  والعبور  نرَويَّة،  األرَ إسار  ر من  التحرُّ إىل 

رضورة االنفتاح إن ل تُكن هي االنفتاح ذاته. 

إًذا اهلوية العينية كينونة مغلقة من الصعب أن تتحّول إىل آخرية، وهو ما يعني أن علقتها باآلخر ال تقوم 
ر طاقاهتا  عىل االنفتاح، بل عىل اهليمنة واإللغاء. تنعكس هذه العلقة يف مقولة مركزية اللغة التي تسخِّ
بأشكال خمتلفة لفرض ثقافتها عىل اآلخر وجعله يدور يف فلكها. هكذا مثًل نشأت مركزية اللغة اإلغريقية 
 (le اللغوي  فالفعل  »ُترببر« كلًما غري مفهوم؛  التي  بالرببر، أي  تتكّلمها  التي ال  الشعوب  يت  ُسمِّ التي 
ف اهلادف إىل بسط الِقيرَم اإلغريقية  (verbe خاّصة »اللوغوس« التي يتجىّل فيها احلضور الفّعال والترصُّ

ة. لذا جاءت فتوحات اإلسكندر ترمجًة هلذه املركزية التي كانت وراء ثنائية  عىل الشعوب األخرى بالقوَّ
وهوّيات  املتميِّزة،   املتحرضِّ  اإلغريقي  هوّية  تعيَّنت  أساسها  وعىل  خاِضع.  إغريقي  فاتح/غري  إغريقي 
طيَّة عىل العرص الروماين لينقسم العال  ُأخرى غري ُمتميِّزة أو مهجّية. وُسعانرَ ما انسحبت هذه الثنائية النمرَ
إىل غرب/ رشق،  ُثّم  أورويب،  أورويب/غري  إىل  لينقِسم  احلديث  العرص  إىل روماين/غري روماين، وعىل 

وجنوب فقري/ وشامل غني. 

2   Le Littré, Paris 1882, XXIV, p. 2.
)    انظر: أبو نرص حممد بن حممد الفارايب، كتاب احلروف، حققه وقدم له وعلق عليه حمسن مهدي، ط 2 )بريوت: دار املرشق، 0))))، 
ص ))، وجممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي )القاهرة: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، )8)))، »اإلنّية: الوجود الفردي امُلتعنيِّ 

ًمقابل املاهّية«، ص )2. 
: أقام يف املكان«. انظر: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، كتاب اجلراثيم، حققه حممد جاسم احلميدي؛ قدم  )   أو البيقرة إذ ُيقال: »برَْيقررَ

له مسعود بوبو، إحياء الرتاث العريب؛ )0)، 2 ج )دمشق: وزارة الثقافة، ))))) ج )، ص ))2.
)   فيليب سجان، »مسألة اآلخرية« ترمجة عيل نجيب إبراهيم، اآلخر )بريوت)، العدد ) )صيف ))20)، ص 8)).

املرتِكز عىل اخلروج من   (ek-stasis) الذات  س للخروج من  (Montaigne)، وهي تؤسِّ أنجزها مونتينيو  التي  )   وذلك بمعنى احلركة 
الكائنية. انظر: املصدر نفسه، ص ))).

المحور: الترجمة وتطوير اللغة العربية

ر اللغة العربية أثر الترجمة في تطوُّ
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ضمن هذا اإلطار، استلهم نابليون أجماد اإلسكندر املقدوين وفتوحاته يف تعبري حديث عن مقولة األورويب 
املتحرضِّ ذي العقل العلمي، املقولة املرتكزة عىل مفهوم القراءة وما تستلزمه من وسائل كاملطبعة واملكتبة؛ 
إاّل  يكونوا  ل  الذين  املرصيني  كيان  مع  تفاعل  أي  استبعد  هنا  األوروبية  الفرنسية  الذات  انغلق  إن  إذ 
موضوع حتديث ظاهر تزامنت اخلطوات األوىل عىل طريِقه مع شقِّ قناة السويس التي ربطت قاّرتني ربًطا 

جتارًيا واقتصادًيا. 
دة للحفاظ عىل وجودها عرب  ة ألشكال املركزية املتعدِّ ة عىل اخلضوع بالقوَّ ويف املقابل، جتهد اهلوية امُلجربرَ
ًقا. ومن ثّم  ُتواِكب اآلخر األكثر تفوُّ مفارقة حتمية جتعلها تنغِلق لكي ال تفقد خصائصها، وتنفتِح كي 

به املركزي، وُربَّام األكثر خطًرا.   تغدو اهلوية مسألة مرشوع حضاري جديد ُتشّكل الرتمجة عصرَ

لكن األهّم  هنا يّتصل باكتشاف وجه الرتمجة اإلجيايب وكيفية مسامهته يف حتديث اللغة العربية وإدخاهلا 
يف احلوار احلضاري املعارِص. نقصد بالوجه اإلجيايب األسباب التي تتوافر أحياًنا إلتاحة تواصل ثقايف بني 
النمطيَّة  الثنائيات  حّدة  يكس  التواُصل  هذا  اجليوش.  والتحام  الرصاع،  سياق  يف  حتى  واآلخر  الذات 
ومجودها األيديولوجي، ويساعد يف كْشف حلظة من حلظات فعل الذات العربية أو رّدة فعلها، إذ فوجئت، 
ماهتا  مقوِّ إثبات  برضورة  العرشين  القرن  وبداية  عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  ْت،  ُصِدمرَ بل 

الوجودية والثقافية.   
 سنستعني، يف  قراءة ملمح هذا الوجه وإرهاصاته، بنصوص ُتظِهر حال اللغة العربية يف أّول مرشوع 
م هذه البداية، باالستناد  د من مفهوماهتا. وسوف ُنقسِّ تفاعٍل بينها وبني لغات املركزية األوروبية وما وفرَ
إىل النصوص التي اخرتناها، إىل ثلث مراحل متداخلة: االنبهار باآلخر، وتقليده باستجلب ما لديه من 

منظومات ثقافية وتقنية، والرشوع يف إعادة بناء اهلوية، ومسار تطوير اللغة من خلل الرتمجة.

فئة اللغة/ المنظومة: االنبهار باآلخر ومعضلة التعبير اللغوي

ق، مع اإلبقاء عىل  االنبهار باآلخر ُيدِخل الذات يف مفارقة تدفع هبا إىل االقتداء باملختِلف األقوى املتفوِّ
ألّن  احلديثة،  النهضة  فجر  منذ  العرب  رين  املتنوِّ عىل  بثقلها  املفارقة  هذه  أرخت  وقد  معه.  االختلف 
رون إسلميون، كجامل الدين األفغاين مثًل، دعوهتم إىل  االختلف يمسُّ العقيدة التي أّسس عليها متنوِّ
رون، من مسلمني ومسيحيني، إىل هوية عربية  رابطة إسلمية تندِرج فيها العروبة. ويف املقابل، دعا املتنوِّ
م الِقيرَم واألخلق.  تنتمي ثقافًيا إىل احلضارة العربية اإلسلمية، تفيد من مدنية الغرب دونام اإلخلل بُسلَّ
الفرنسيني  عادات  وصفه  يف  حتى  عديدة،  مّرات  الطهطاوي  إليه  أومأ  ما  يف  الدعوة  هذه  وانعكست 
فهذه  »وباجلملة  باريس:  عن  حديثه  يف  كام  عنه،  االبتعاد  ينبغي  وما  منه  اإلفادة  ينبغي  ما  إىل  وتقنياهتم، 
ع واالختلالت،  الفواحش والبِدرَ العظيمة، مشحونة بكثري من  املدينة كباقي مدن فرنسا وبلد اإلفرنج 

وإن كانت مدينة ›باريس‹ من أحكم سائر بلد الدنيا وديار العلوم الّبانّية«))).
الطهطاوي  ساّمه  بام  أي  األوروبية،  املدنية  شكل  من  اإلفادة  رضورة  إىل  عان  يتطلَّ كانا  الفريقني  أن  عىل 
»بّرانًيا« يقترص عىل الدنيوي من دون أن يمسَّ العقائد والروحانيات التي هي عامد ُسّلم الِقيرَم. ول يكن 

)   رفاعة رافع الطهطاوي، ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، )))))، ج 2، ص 8)).
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هذا ممكًنا نتيجة تفاوت كبري بني مستويي »الذات« الغربية و»الذات« العربية اإلسلمية، األمر الذي يفسِّ 
الرشق اإلسالمي يف العرص احلديث)8): »أّما  لنا قول حممد شفيق غربال يف تقديمه كتاب حسني مؤنس 
واألمر كذلك، فل سبيل إىل القول بأّن الرشقي العثامين كان يستطيع اإلفادة من النهضة األوروبية دون أن 

ينزل عن رجولته وحرّيته«))). 
ع الذي خّلص  ع إىل املواءمة بني شكلها ومضموهنا؛ التطلُّ غري أن العلقة كانت حتمية وإن اقرتنت بالتطلُّ
ل الرشق، وكان  ًا جيمع بني ماّديات الغرب وتأمنُّ أمحد أمني فحواه بقوله: »طاملا متّنى بعض الفلسفة عاملرَ
منظًرا مجيًل عندهم اإلسكندرية يف عصورها األوىل إذ مجعت بني تأّمل الرشق وماّديات الغرب. ولكْن من 
غري شّك ال يزال الغرب يمتاز ببناء حياته عىل العلم، بينام الرشق كثرًيا ما يبني حياته عىل اخلرافات...«)0)). 

عىل أن نابليون بدا بمظهر املبرشِّ الذي حيمل معه أنوار املدنية الفرنسية ومبادئ ثورهتا؛ إذ تلزمت محلته 
باشا  عيل  حممد  عليها  س  أسَّ التي  البحث  جماالت  خمتلف  يف  الغريب  العلم  طرائق  تطبيق  مع  مرص  عىل 
ق نجاًحا عسكرًيا كامًل،  خون أّنه ل حُيقِّ مرشوعه يف حتديث الدولة املرصية. ومن أجل ذلك، يرى املؤرِّ
لكّنه حقق نجاًحا علمًيا كبرًيا يف اكتشاف طبيعة مرص، وتربتها، ونباتاهتا، وحيواناهتا، وطيورها، ونِْيلها، 
وأسواقها، وآثارها))))، وقد جتىّل ذلك كّله مع نرش كتاب وصف مرص )la description d’Egypte)  الذي 

استمّر من سنة 802) حتى سنة )82). 

لعّل من غرائب املصادفات أن يبدأ مرشوع الطهطاوي التنويري حيث انتهى نرش هذا الكتاب، إاّل أن حلظة 
التلقي املفرترَضة بني وصف مرص ووصف باريس بقيت منطوية عىل تفاوت ماّدة اللغة الوصفية؛ فاللغة 
الفرنسية قامت عىل منظومة متكاملة، يف حني أن اللغة العربية خاضت جتربة التعبري من أّوهلا، باحثة عاّم 
ّد وصف مرص موضوع  ن حُلمة املنظومة وُسداها من املفردات واملصطلحات.  لذلك ُيعرَ من شأنه أن ُيكوِّ
م يعتمد  ف وتعلُّ ّد وْصف باريس موضوع تعرُّ اكتشاف يعتِمد عىل امللحظة والتجربة واالستنباط، بينام ُيعرَ
د كتلك األنساق  ق حمدَّ عىل الرؤية، والفهم، وحماولة التقريب إىل األذهان بمفهومات أّولية ال تنتظم يف نسرَ
ت بمرحلة ركود دامت قروًنا  الفكرية واألدبية والفلسفية التي عرفتها العربية يف أوج ازدهارها، ألهّنا مرَّ
فة  عدة، فانحس دورها الثقايف والعلمي. ونتج من هذا تدهور يف أدائها األسلويب املغِرق يف البلغة املتكلَّ
ِعب بالكلامت املتجانسة،  التي تقوم، كام يرى املستعِرب الرويس بيكلني، عىل »النثر املصطنرَع املسجوع، واللَّ
عن  ابتعادها  إن  ثم  فهمها«)2)).  يصعب  التي  النادرة  والكلامت  للمرتادفات،  املحدود  غري  واالستعامل 
هلا إىل غاية يف ذاهتا ُتعيد إنتاج أشكاهلا الفارغة من املضمون، ولذلك تعثَّرت  متوهنا األدبية والعلمية حوَّ
ر الذي تطّلبته الطباعة  ت قارِصة أمام التطوُّ ل احتكاك هلا باللغات األوروبية احلديثة، وبدرَ خطواهتا مع أوَّ

8   حسني مؤنس، الرشق اإلسالمي يف العرص احلديث، ط 2 )القاهرة: مكتبة حجازي، 8)))).
اجلامعية  املؤسسة  االستبداد: دراسة حتليلية )بريوت:  الكواكبي يف طبائع  املقّدمة، ص »و«، وجورج كتورة، طبائع  نفسه،  املصدر     (
م  للدراسات والنرش والتوزيع، )8)))، املقّدمة، ص 0)، حيث يقول: »فالواقع أن قساًم كبرًيا من ُمفّكري عرص النهضة قد وعى تقدُّ
ف علمي. من  ف القائم بني الرشق كام يقول األفغاين، أو املسألة الرشقية كام يقول الكواكبي هو ختلُّ الغرب تقنًيا وعلمًيا، ووعى أن التخلُّ
هذا املنظار دعا قسم كبري منهم إىل األخذ عن الغرب مع احلفاظ عىل األصالة. وبعبارات ُأخرى، األخذ عن الغرب ما ال يتناىف مع ِقيرَم 

ين...«. الدِّ
0)   أمحد أمني، الرشق والغرب )القاهرة: مكتبة النهضة املرصية، )))))، ص )).

))   انظر: مجال الدين الشيال، تاريخ الرتمجة يف مرص يف عهد احلملة الفرنسية )القاهرة: دار ومكتبة الثقافة الدينية، 2000).
ر اللغة العربية الُفصحى،« ترمجه عن الروسية جليل كامل الدين، املورد: العدد )، ج ) )آذار/ مارس  2)   ف. م. بيلكني، »يف تاريخ تطوُّ

)))))، ص )).
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وانتشار الصحف والتعليم. يف البداية ظهر قصورها عىل مستوى تسمية األشياء التي ل يعرفها العرب، 
إذ جلأ الُكّتاب إىل دالالت تقريبية اختلطت فيها الفصيحة بالعامية، والتعريب بالرتمجة. وملزيد من الدّقة، 
سنعرض جمموعة مقتطفات نصّية من كتاب اجلربيت عجائب اآلثار يف الرتاِجم واألخبار))))، ومن كتاب 
الطهطاوي ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز)))). وسُنحّدد من خلل هذه املقتطفات انعكاس التداخل بني 
ين ذكرنامها: مستوى استحداث منظومات  االنبهار باآلخر وتقليده  عىل مستويي التطوير اللغوي  اللذرَ

جديدة ومستوى األلفاظ والتعابري. 

 مستوى استحداث المنظومات الجديدة
في السلسلة الثقافية العربية

اخلطوط  وأنواع  واألقلم،  كالورق،  وأدواهتا  الكتابة  صناعة  يف  طويل  باع  للعرب  املكتبة:  منظومة   -
وغريها. ومن الطبيعي أن ينجم إنشاء مكتبات مشهورة يف أرجاء اإلمرباطورية العربية اإلسلمية كمكتبة 
اإلسكندرية، وبغداد، ودمشق عن ازدهار هذه الصناعة)))). لكنَّ هجامت املغول التي حرقت األخرض 
دت كثرًيا منها. وتكّفل االنقسام السيايس يف أرجاء دولة اخللفة، واحلروب والِفترَن بالباقي.  واليابس، بدَّ
الكتابة  صناعة  جمال  يف  جديًدا  فتًحا  نابليون  محلة  مع  مرص  دخلت  التي  املطبعة  سّجلت  السبب،  هلذا 
ا وصفًيا  وتصنيف املكتبات. ويبدو أن اجلربيت ل يكن يعرف شيًئا عن هذه الصناعة وأدواهتا، فكتب نصًّ

د له مثيًل يف حميطه الثقايف. إذ يقول:  ينِمُّ عن انبهاره بيشء طارئ عجيب ل يعهرَ

كُه، فيِه مجلة كبرية من ُكتبهم  فه ]...[ وتررَ ن  كاشف جركس ]...[ الذي أنشأه وشيَّده وزخررَ »وبرَيت  حسرَ
هم  ُمرادرَ فيها  فرُياجعون  امْلُراجعة؛  ُيريد  ومن  للطلبة  وحُيرضوهنا  حيفظوهنا،  وُمبارِشون  ُخّزاٌن  وعليها 
الُكتب عىل  امُلقابلة مِلخازن  ُفْسحة املكان  فتجتِمع الطلبرَة منهم كّل يوم قبل الظهر بِساعتني وجيلسون يف 
ن يريد امُلراجعة ما يشاء منها فُيحرضها له اخلازن  كرايس منصوبة ُموازية لِتختاه عريضة ُمستطيلة فيطلب مرَ
ات  وُكرَّ التصاوير  أنواع  هبا  املطبوع  الُكتب  أنواعرَ  له  وحُيرِضون   ]...[ ويكتبون  وُيراجعون  فيتصّفحون 

البالد، واألقاليم واحليوانات، والطيور، والنباتات، وتاريخ األَمم، وِقصص األنبياء«)))).

الدقيقة  الداللة  عن  البعيد  األّويل  ر  بالتصوُّ لصيقة  بلغة  يصفها  التي  الظاهرة  عنارص  يعرض  إنَّام  وهو 
التي يتطّلبها املصطلح؛ فمع أن العنارص املوصوفة قد تصلح أن تكون إرهاًصا لتكوين منظومة لغوية 
املنظومة  هذه  نات  مكوِّ بني  داليل  ترابط  أي  عن  تنِّم  ال  فإهنا  »املَكتبة«،  اسمها  ثقافية  بمؤسّسة  خاّصة 
ًفا  مزخررَ بيًتا  إاّل  اجلربيت  يررَ  ل  املكان،  مستوى  فعىل  وتستقّر.  تتكامل  أن  قبل  طويًل  زمًنا  تطّلبت  التي 

))   عبد الرمحن بن حسن اجلربيت، عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، حتقيق ورشح حسن جوهر، عمر الدسوقي وإبراهيم سال، ) ج 
)القاهرة: جلنة البيان العريب، 8)))-))))).

))   رفاعة رافع الطهطاوي، الديوان النفيس يف إيوان باريس، أو، ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز، حررها وقدم هلا عيل أمحد كنعان، 
ارتياد اآلفاق )أبو ظبي: دار السويدي للنرش والتوزيع؛ بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2002).

العربية  البلدان  املكتبات يف  تاريخ  من  اجلواهري،  انظر: خيال حممد مهدي  الطويل،  الصناعة  تاريخ هذه  االّطلع عىل  ملزيد من     ((
)دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 2)))).

))   انظر: اجلربيت، ج ) و).
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له الفرنسيون إىل خمزن ووضعوا فيه »مجلة كبرية« من كتبهم)))). ول جِيد يف قاعة املطاَلعة إاّل »فسحة  حوَّ
وعىل  طاولة.  ال  مستطيلة  عريضة  لتختاه  موازية  كرايس  فيها  ُنِصبرَت  الكُتب«  ملخازن  ُمقابلة  مكان 
الكتب  حيفظون  ومبارِشين«  ان  »ُخزَّ من  أكثر  يررَ  ل  في)،  وموظَّ ُأمناء  )من  املكتبة  يف  العاِملني  مستوى 
املطاَلعة  ال  والكتابة«  »املراجعة  بغية  بة  الطلرَ أو  القّراء  يطلبها  عندما  إلحضارها  تسهيًل  يصنِّفوهنا  وال 
»مُجلة  بقولة  عددها  كثرة  ص  ُيلخِّ املكتبة،  عامد  هي  التي  الكتب  مستوى  وعىل  املالحظات.  وتدوين 
ات البلد، واألقاليم  ل وصف تلك األنواع من الكتب التي فيها »أنواع التصاوير وُكرَّ كبرية«، بينام ُيفصِّ
مثل  مصطلحات  غياب  نتيجة  األنبياء«،  وِقصص  م،  األمرَ وتاريخ  والنباتات،  والطيور،  واحليوانات، 
املعروف  ومن  رة.  املصوَّ العلمية  واملوسوعات  التارخيية،  واملوسوعات  واألطالِس،  الُبلدان،  خرائط 
والتعليم  الرتبية  ت  رفدرَ التي  الرتمجة  لوال  االستقرار  باجتاه  ر  لِتتطوَّ كانت  ما  املنظومة  نات هذه  مكوِّ أن 
تأصيل  بغية  بُمعطياته  املجهول وإحيائه واالستعانة  الرتاث  إىل  العودة  الصحافة، وحّثت عىل  وانتشار 

هذه الظاهرة الوافدة)8)).

- قطاع اخلَدمات: مصلحة التنظيفات: حني الحظ الطهطاوي عناية الفرنسيني بتنظيف عاصِمتهم، متّنى 
أن يفعل املرصيون مثلهم يف القاهرة عىل الرغم من نقص الوسائل التقنية التي سوف تشقُّ عليهم. لذا 

ر ما يراه بالقول:  ُيصوِّ

ّر، فإهّنم يصنعون ِدنًّا عظيام ذا  شُّ ميداٍن ُمّتسٍع من األرض وقترَ احلرَ هٌل عندهم ررَ »فإن أهل باريس مثًل سرَ
ة عظيمة وَعزٍم  لة باخليل، وهلذا الِدّن ِعّدة بزابيز مصنوعة باهلندسة تدفع املاء بِقوَّ جرَ لت، وُيْمشون العرَ جرَ عرَ
رسيع، فل تزال الَعَجالت ماشية والبزابيز مفتوحة حتى تُرّش قطعة عظيمة يف نحـو ُرْبع سـاعة ال ُيمكن 

ها بُِجملة ِرجاٍل يف أْبلغ من ساعة...«)19(. شُّ ررَ

سات تابعة  تشري لغة النّص إىل أن الطهطاوي، الذي يستخدم تعبري »أهل باريس«، كان جيهل وجود مؤسَّ
لبلديات املدن الفرنسية ُتعنى بتنظيف الشوارع، ورش الساحات باملاء يف فصل الصيف، وبامللح يف موسم 
الثلج واجلليد، حتى إّنه سّمى بلدية باريس بـ »دار املدينة« وعمدهتا »شيخ مدينة باريس«)20). وهو بذلك 
ن  مة« إىل اندهاش مرَ ر »العظرَ إّنام ينعت اآلخر بصفات الذات التي ال يعرف غريها. وفوق هذا،  يشري تصوُّ
ل ُلغته من دون أن جِيد فيها ما يمِكن أن يعربِّ كام ينبغي عن  يكتِشف شيًئا يراه أّولرَ مّرٍة يف حياته، فيتوسَّ
ب إىل األذهان صورة املوصوف غري املعروف  هذا اليشء املدِهش. دليل ذلك وصفه »ِدّن عظيم« الذي ُيقرِّ
املرصية  بالعامّية  يسّميه  وما  »ِصهريج«.  هو  بل  »خابية«،  أو  ضخمة«  »جّرة  وال  »برميًل«  ليس  الذي 
الضغظ،  نتيجةرَ  بقّوة  منها  يندفع  املاء  بطريقة جتعل  مة  ُمصمَّ الصهريج  ثقوًبا جانبية يف  إاّل  ليس  »بزابيز« 
فرتش مساحة واسعة )ال قطعة عظيمة) خلل ُربع ساعة بينام حيتاج عّدة ِرجال )ال مجلة رجال) إىل أكثر 

من ساعة )ال أبلغ من ساعة)  إلنجاز هذا العمل. 

ي الطهطاوي مكتبات باريس باخلزائن، كاخلزانة السلطانية، وخزينة األرُسنال وغريمها. انظر: الطهطاوي، ختليص اإلبريز يف  ))   ُيسمِّ
تلخيص باريز، ص ))2 - 8)2. وأحياًنا بـ »الكتبخانة«، انظر: املصدر املذكور، ج 2، ص )8).

8)   انظر: اجلواهري، ص )))- ))).
))   الطهطاوي، الديوان النفيس يف إيوان باريس، ص )8.

20   الطهطاوي، ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز، ج )، ص 20).
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من  د  امُلحدَّ املقصود  إدراك  عىل  ُتساعدنا  ألهّنا  الفرنسية  إىل  ترمجته  ُنورد  النّص،  حتليل  نكمل  أن  وقبل 

استعامل بعض األفعال.  
«A titre d’exemple, il est facile chez les parisiens, d’arroser une vaste place  durant les chaleurs. 
Ils façonnent un gros tonneau à roues et font tirer le véhicule par des chevaux. Ce tonneau 
a de nombreux trous, techniquement disposés, qui rejettent l’eau avec vigueur et à un débit 
rapide. Les roues ne cessent pas de tourner alors que les trous sont ouverts, jusqu’à ce qu’une 
immense superficie soit arrosée en un quart d’heure environ, ce  qu’un  groupe  d’hommes  ne 
savait  exécuter en plus d’une heure»(21).  

لت  العجرَ إىل  األّول  الفعل  ُيسنِد  باهلمزة.  ي  املتعدِّ »َأْمَشى«  وفعل  »مشى«  فعل  الطهطاوي  يستخِدم  
أّن  واحلال  باخليل).  لة  جرَ العرَ )وُيْمشون  اخليول  إىل  الثاين  الفعل  وُيسنِد  ماشية)،  لت  جرَ العرَ تزال  )فل 
ح فعل   ْيش، كام صحَّ الفعل الفرنيس «tourner» صّحح علقة إسناد امليش إىل العجلت التي تدور وال مترَ
ب هاهنا أن الطهطاوي  رنُّ وال مُتْيِش. ومّما يثري العجرَ «faire tirer» علقة إسناد اإلمشاء إىل اخليول التي َتُ

ُيقاِرن النظام النحوي يف اللغترَني الفرنسية والعربية ويسّجل قصور األوىل عن الثانية يف ترصيف األفعال 
نظام  يرشح  أّنه  ومع  الكينونة.  وفعل  التلبُّس)،  )أو  ك  التملُّ فعل  ين:  املساعدرَ الفعلرَني  تستخدم  ألهّنا 
ُيسّمى  وقراءهتا  وكتابتها  كِلامته  تركيب  وفّن  الفرنساوي  اللسان  قواعد  إن  »ُثمَّ  بالقول:  الفرنيس  النحو 
اللغات،  ُلغة من  الكلم من  تركيب  فّن  الفرنسيس، ومعناه  امليم) عند  )بتشديد  )غراماتيقي) »غرامري« 
ق باللغة«)22)، لكّنه ال يميض إىل مقارنة علقات اإلسناد  فكأّنه يقول فّن النحو، فُيدِخل فيه سائر ما يتعلَّ

داخل الرتكيب النحوي من حيث هو ُركٌن مهم من أركان منظومة اللغة ذاهتا.

- ميدان الصحافة: يصف الطهطاوي يف اجلزء الثاين من كتابه »الكازيطات« بالقول: 

ه وسائر ما خيطر بباله مّما ال ُيضري غريه،  ي كّل إنسان عىل أن ُيظِهر رأيرَه وعلمرَ »وأّما املاّدة الثامنة، فإهّنا تقوِّ
قات اليومية امُلساّمة 'اجلورناالت' و'الكازيطات'.  فيعلم اإلنسان سائر ما يف نفس صاحبه خصوًصا الوررَ
دة، سواء كانت  األوىل مجع )ُجرنال) والثانية مجع )كازيطة). فإّن اإلنسان يعِرف منها سائر األخبار املتجدِّ
ق  داخلية أو خارجية ]...[ وإن كان قد يوجد فيها من الكِذب ما ال حُيىص، إاّل أهّنا قد تتضّمن أخباًرا تتشوَّ
أو  مفيدة  تنبيهات  أو  التحقيق  ربام تضّمنت مسائل علمية جديدة  أهّنا  العلم هبا، عىل  إىل  اإلنسان  نفس 

نصائح نافعة، سواء كانت صادرة من اجلليل أو احلقري«))2).

من الواضح أن الطهطاوي يقِصد من املادة الثامنة »حّق التعبري عن الرأي« كتابًة من دون إيذاء اآلخرين، 
هبا إىل أذهان املرصيني بأسلوب الوصف  وذلك من خلل وسيلة إعلمية ل يسبق أن سِمع هبا. لذا راح ُيقرِّ
أّن  إاّل  الرتمجة.  يقوم عىل  »الصحافة«  بمنظومة  تاريخ جهاز اصطلحي خاّص  س  يؤسِّ الذي  التعريفي 
ديترَ الكازيطة (casette) واجُلرنال (journal) اللترَني  سياق هذا التاريخ مقترِص يف نّص الطهطاوي عىل ُمفررَ
نات املنظومة  تطّورتا عىل امتداد ثامنية عقود تلت رحلته إىل فرنسا سنة )82)، وذلك حني تكاملت ُمكوِّ

21   Rifa'at Badawi Rafi Al-Tahtawi, L'Or de Paris: Relation de voyage, 1826-1831, trad. de l'arabe, présenté et annoté 
par Anouar Louca, la bibliothèque arabe. Collection les classiques (Paris: Sindbad, 1988), p. 144.

22   الطهطاوي، ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز، ج 2، ص 8)).
)2   املصدر نفسه، ج 2، ص )8).
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املنظومة املعروفة حالًيا: »الصحافة صناعة  أتاح للمتخّصصني هبا تعريفها تعريًفا عاًما قريًبا من  تكامًل 
إليها ويشتغلون  ُحف مجع صحيفة وهي ِقرطاس مكتوب. والصحافينُّون قوم ينتسبون  ُحف. والصُّ الصُّ
ُحف أوراق مطبوعة تنرش األنباء والعلوم عىل اختلف مواضيعها بني الناس يف  هبا. والـُمراد اآلن بالصنُّ

أوقات ُمعيَّنة...«))2). 

نجيب  اختيار  ل  سجَّ إذ  املستِقّرة؛  غري  املنظومة  إطار  داخل  تتوالد  للُجرنال  املتعّددة  التسميات  وكانت 
اًل اصطلحًيا  س جريدة لسان العرب، لفظة الصحافة حتوُّ احلداد، حفيد الشيخ ناصيف اليازجي ومؤسِّ
ق الصناعة اجلديدة ومقوالهتا  ر بناء نسرَ ما كان ممكًنا أن ُيصاغ تعريف املنظومة من دونه، وذلك نتيجة تعذُّ
الفرعية انطلًقا من التسميات األخرى للُجرنال عىل الرغم من كثرهتا.  فلحظة نشوء الصحافة العربية 
ِزتَّة«، »ألّن هذه الصناعة، كام يقول دي طرازي، كانت حديثة العهد عند الناطقني بالضاد وال  ُسّميت »غرَ
أثرَر هلا لدى ُكّتاهبم األقدمني«))2) ، ُثّم ُأطِلقت عليها تسمية »الوقائع«، و»اجلريدة«، و»النرشة«، و»الورقة 
التحمت  الشدياق  فارس  أمحد  اختارها  التي  »اجلريدة«  تسمية  أن  ومع  اخلبّية«.  »الرسالة  أو  اخلبّية« 

ع عن اشتقاقات اصطلحية أخرى. بمنظومة »عربية الصحافة«، فإهنا ل تتفرَّ

ر مفهومات املنظومة واجتاهها إىل االستقرار الداليل، توّلد مصطلح »جمّلة« وأخذ يف االّتساع  ويف موازاة تطوُّ
ال  الصحفيون  »وكان  املختلفة:  والثقافية  املعرفية  باحلقول  متخّصًصا  صحافًيا  جمااًل  الزمن  مع  ليشّكل 
يميَّزون أّواًل بني اجلريدة (Journal) واملجّلة (Revue) يف االستعامل ]...[ فلاّم توىّل الشيخ إبراهيم اليازجي 
إدارة جمّلة ›الطبيب‹ ]...[ أشار باستعامل كِلمة ›جمّلة‹، وهي صحيفة علمية أو دينية أو أدبية أو انتقادية أو 

تارخيية أو ما شاكل، تصدر تباًعا يف أوقات معّينة«))2).

املتلزمة  األجنبية  التسمية  إىل  ر  التصوُّ من  انطلقت  التي  الصحافية  املصطلحات  مسار  تتّبعنا  إذا  واآلن 
الرتمجة  أمامنا دور  اّتضح  العربية،  التسميات  د  بتعدُّ اليوم، مروًرا  املعروفة  املنظومة  بنية  إىل  الوصف  مع 
التفاعل  من  ومّكنتها  احلداثة،  طابع  عليها  وخلعت  العربية  اللغة  أغنت  جديدة  تركيبات  استحداث  يف 
نت حوهلا أنساق  نواًة تكوَّ  (la presse) اللغات األجنبية؛ إذ صارت كِلمة الصحافة  احلّي مع غريها من 

عديدة، منها:

أو   (quotidien) يومية  صحيفة  الصدور:  بموعد  املقرتن   (journal) )اجلريدة)  الصحيفة  نسق   -  
صحيفة  الُقدس،  صحيفة  حملّية،  صحيفة  بمكانه:  أو   ،(mensuel) شهرية  أو   (hebdomadaire) أسبوعية 
صحيفة  التارخيي:  أو  الوطن...،  صحيفة  الثورة،  صحيفة  احلياة،  صحيفة  الداليل:  برمزه  أو  الديار...، 
الثقايف،  امللحق  بأنواعها:   (les suppléments) امُللحقات  ص:  بالتخصُّ أو  ُعكاظ...،  صحيفة  األهرام، 

والريايض، واالقتصادي....
رة  امُلصوَّ واملجلة  ولّية،  احلرَ أو  والسنوية  والفصلية،  الشهرية،  صة  املتخصِّ املجّلت  املجّلة:  نَسق   -

(magazine): جملة املرأة، وجمّلت األطفال...إلخ.

مع رسوم  وغربًا  العامل رشقًا  ظهرت يف  عربية  جريدة وجملة  كل  أخبار  عىل  حيتوى  العربية:  الصحافة  تاريخ  طرازي،  دي  فيليب     2(
أصحاهبا واملحررين فيها وتراجم مشاهريهم، ) ج يف 2 )بريوت: املطبعة األدبية، ))))-)))))، ص ). 

)2   املصدر نفسه، ص ).
)2   املصدر نفسه، ص ) - 8. 

المحور: الترجمة وتطوير اللغة العربية

ر اللغة العربية أثر الترجمة في تطوُّ
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- النََّسق املهني القائم عىل مفهوم الصحيفة: صحايف، نقابة الصحافيني، مؤمتر صحايف، وكالة الصحافة...، 
ُمراسل  وامُلراَسلة:  الصحايف،  التقرير  االفتتاحية،  التحرير،  أمني  التحرير،  رئيس  التحرير:  مفهوم  وعىل 
صحايف، رسالة صحافية عاجلة، باإلضافة إىل كّل ما يشمل املهنة وملحقاهتا )الصحافة املكتوبة واملسموعة 

واإللكرتونية ـ  ُحرية الصحافة ـ الرقابة عىل الصحافة...). 
ز وفق منظورات ومصطلحات حمّددة  تنضوي حتت منظومة »أشكال التحرير  - نَسق التصميم الذي ُينجرَ
الصحايف« بمستوياهتا اللغوية املتفاوتة التي تشمل اخلرب واملقال )ومن أشكاله الفنّية العمود الصحايف) 
صفحة  األخرية،  والصفحة  األوىل،  الصفحة  وحجمه،  اخلرب  موقع  ذلك  إىل  ُيضاف  والتقرير))2). 
تِّمة، الرأي والتحليل السيايس، املقابلة الصحافية،  النقد الصحايف، األخبار املحلّية،  عات،  مفهوم التَّ املنوَّ

أخبار املجتمع وأهل الفّن... إلخ. 

مستوى األلفاظ والتراكيب الحديثة

بدًءا  باللغة،  الذي سعان ما يعربِّ عن نفسه  املعرفة  ز يف داخلها فضول  يتوفَّ الذات باآلخر،  حني حتتّك 
  (la باللفظة وانتهاًء بالعبارة الكاملة. أّما اللفظة، فُتلبي احلاجة إىل تسمية اليشء بام ال يتعّدى  وظيفة التعيني
م يف  (denotation التي ُتدِرجها يف اللغة عىل شكلها األّول حتى لو كان عامًيا. وعىل هذا الصعيد،  ُتستخدرَ

التسمية مستويات متباينة من األلفاظ التي أكثر من استخدامها كلٌّ من اجلربيت والطهطاوي حني أعيتهام 
بة والدخيلة. وأّما العبارة، فتشمل وظيفة التضمني (la connotation) التي تتطّلب  احليلة، كالعامّية وامُلعرَّ

توسيع املعنى وإطلقه عىل اليشء العام أو اخلاص، بحسب سياق كّل حال. 

وعىل حني أن الطهطاوي اكتفى بالتعيني التلقائي أو الوصفي)28) الذي ارهتن بمخزونه اللغوي وطبيعة 
امليادين  يف  التعبري  ألوان  مواكبة  رضورات  اقتضت  األّول،  التنويري  ملرشوعه  إرهاًصا  وكوهنا  جتربته 
املختلفة، يف املراحل اللحقة من عرص النهضة، صوغ الُكّتاب عىل منوال الرتكيب األجنبي للعبارة كام يف 

بعض األمثلة التي ساقها جرجي زيدان يف كتابه اللغة العربية كائن حّي))2):

- »فلن كالهويت يقدر أن يؤثِّر كثرًيا     

- »مستِمًدا العناية من اهلل، أقف بينكم خطيًبا

- »املعاهدة املصاَدق عليها من الدولة الفلنية 

»أثارت أمثال هذه الرتاكيب انتقاد املحافظني الذين وجدوا أهّنا ُتضعف اللغة العربية وتذهب بجزالتها، 

)2   انظر: حممد حسن عبد العزيز، ُلغة الصحافة امُلعارصة، كتابك؛ 8) )القاهرة: دار املعارف، 8))))، ص )2 و))، حيث يعِرض 
املؤلِّف منظومة هذه املصطلحات ويرشحها يف فصل كامل.

واحلذائني  البهائم«،  »طّب  بـ  البيطري  والطّب  »القشلة«،  بـ  واملشفى  »األرَوض«،  بـ  ف  والُغررَ »الربنيطة«،  الُقّبعة  سّمى  حيث     28
 2((  ،(((  ،((( ص   ،2 ج  باريز،  تلخيص  يف  اإلبريز  ختليص  الطهطاوي،  انظر:  »الرسطواطورات«.  بـ  واملطاعم  ماتّية«،  بـ»الرِصْ

و))2.
)2   جرجي زيدان، اللغة العربية كائن حي، ط 2 )بريوت. دار اجليل، 88)))، ص )8. والصحيح أن ُيقال: يقدر فلن، اللهويت )أو 

كلهويت)، أن يؤثِّر كثرًيا. وإذ أستِمدُّ العناية من اهلل، أِقُف ... ـ امُلعاهدة التي صادقت عليها الدولة الفلنية.
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الرتاكيب  تضيق  التي   األحوال  »يف  وخصوًصا  بعضها،  استخدام  يف  ضرًيا  زيدان  جرجي  يررَ  ل  بينام 

العربية فيها«)0)).

غري أن هذه الظاهرة اخّتذت منحيرَني قاما عىل نوعني من العلقات بني األلفاظ: 

النوع األول هو العلقات املجازية اجلديدة التي أحىص بعضها الشيخ عبد القادر املغريب يف مقالته املنشورة 
»سادت  مثًل  التعبريات  هذه  من  األساليب«.  »تعريب  عنوان  حتت  القاهرة  يف  اللغوي  املجمع  جملة  يف 
 ،(sauver la situation) »و»أنقذ املوقف  ،(tuer le temps) »و»قترَل الوقت ،(l’anarchie régnait) »الفوىض

و»طلب يدرَ ُفلنة« (demander la main d’une telle)، و»لِعب دوًرا« (jouer un role)... إلخ )))).     

ما  ضمن  اجلديدة  الداللة  من  شحنات  الكلامت  بعض  يف  تبعث  التي  اإلسناد  علقات  هو  الثاين  النوع 
يرَغ األجنبية )الفرنسية واإلنكليزية خاّصة) عىل  يسّميه فانسان مونتاي »حماكاة  األساليب« الفائضة بالصِّ
اللغة العربية احلديثة. وللتدليل عىل هذا الفيض، يورد كلامت كثرية دارت حوهلا املحاكاة فُيبنيِّ تقاليب 
إسنادها، ويرصد استخدامها عند ُكّتاب ورجال سياسة من سورية والعراق ومرص. ونكتفي هنا بإيراد 

ثلث كلامت: 

عىل  النصّية  الشواهد  ومن  احلياة...)،  رشيكة  الشعوب،  حياة  احلياة،  مستوى  احلياة،  )جمرى  حياة   •
علقات اإلسناد اجلديد: »ل تُكن تشعر بأيِّ طعٍم للحياة« ]الشايب[، »واحٌد من تلك احلوادِث قد ُيغريِّ 

جمرى حياتنا ]نازك امللئكة[«، »حياهُتا طني، وآِخرهُتا طني« ]رشقاوي[ ...

). ومن الشواهد  ، خريطة العالرَ ، صوت العالرَ • عامل )العالرَ اإلسلمي، العالرَ العريب، العالرَ احُلّر، هناية العالرَ
ٍ مستِقّر« ]عبد  ، ومشاكله، وحروبه، وأزماته« ]مجال عبد النارص[، »حماولة  بناء عالرَ النصّية عليها: »العالرَ

ٍ آخر« ]التكريل[، »العالرَ ُمنقِسم إىل ُكتلترَني« ]أيُّوب[...).  النارص[، »شعر كأّنه يف عالرَ

»أيُّ  عليها:  النصّية  الشواهد  ومن  الدنيا).  ُحطام  ُدنيا،  موت  الكواكب،  ُدنيا  ّن،  الفرَ )ُدنيا  ُدنيا   •
يف  لديَّ  يشء  أعزُّ  ا  »إهنَّ أيوب[،   [ الدنيا«  أوروبا  أقامت  »لقد  ]امللئكة[،  ُدنياها«  يف  تغريَّ  قد  يشء 

الدنيا« ]حمفوظ[...)2)).  

د روح  الذي ساد قروًنا عديدة، فجمَّ جع  السَّ اللغة، يف املحل األول، عن حتررها من  متّخضت حداثة 
ت من منتصف القرن التاسع عرش إىل منتصف القرن  التعبري، وأوقف نبضه.  يف هذه املرحلة التي امتدَّ
ر ل يأِت عفوًيا،  ًرا ملحوًظا عىل األصعدة كافة. غري أن هذا التطوُّ رت اللغة العربية تطوُّ العرشين، تطوَّ
تأسيس  من  الرغم  فعىل  التعريب.  وُدعاة  اد  الروَّ عىل  أمُره  شقَّ  الذي  العسري  باملخاض  أشبه  كان  بل 
جمامع اللغة يف القاهرة ودمشق وبغداد، وهنوضها بإقرار كثري من مصطلحات العلوم واملعارف، ظّلت 
الذات يف خوض غامر احلداثة وحماولة  ُمِلّحة إىل الرتمجة. وما هذه احلاجة سوى إكامل ملغامرة  احلاجة 

متثُّل ظواهرها.  

0)   املصدر نفسه، ص )8.
 Vincent Monteil, L’Arabe modern, études arabes et islamiques. Etudes et documents; 3 (Paris: C. Klincksieck, :انظر   ((

1960), p. 307.
2)   طه حسني، حديث األربعاء، ) ج يف )، ط )) )القاهرة: دار املعارف، ))))-2))))، ص 0))-))).
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سعى طه حسني، يف إحدى مقاالته الصحافية التي نرشها بعنوان »ُلغتنا الرسمية منذ قرن«، إىل أن ُيظهر 
سات الرسمية يف خسينيات القرن  ر الذي عرفته اللغة العربية يف الدواوين واملؤسَّ يف ثلثة نصوص التطوُّ
اللغة نصوًصا ثلثًة،  الرسمية، وأخّتذ نموذًجا هلذه  ُلغتنا نحُن  ثك عن  اليوم فُأحدِّ قائًل: »أّما  العرشين، 
صدر أحُدها عن أمري مرص سعيد باشا )الذي حكم مرص من عام ))8) - ))8))، وصدر الثاين عن 
ناظر خارجّيته، وصدر الثالث عن البطركخانة القبطّية بالقاهرة. ولسُت ُأفسِّ هذه النصوص، وال ُأعلِّق 
ضعفها  عىل  اآلن،  الرسمّية  ُلغتنا  قطعته  الذي  البعيد  بالشأو  وتشهد  بنفسها،  ها  نفسرَ ُتفسِّ  فهي  عليها، 

قّي والرباءة من الفساد«)))). وسوئها، يف الرُّ
ونقتبِس هنا بعًضا من هذه النصوص، إلبراز الفكرة التي رمى إليها: 

ومأمور  احلديد  السكة  حمّطات  ونّظار  وبحري  قبيل  األقاليم  مديرون  إىل  »إعلن  األّول:  النّص  من   -
وابورات بحر النيل رافعه مسيو كابيز جرى انتخابه بمعرفة مأمور األنتيقة لرضورة االّطلع عىل الكُتب 

واآلثار املوجودين بالديورة القبطية ]...[«
هذه  عن  حمّبتكم  بمكاتبة  امي  السَّ النُّطق  لنا  صدر  إليه  املومى  التامس  عىل  »وبناء  الثاين:  النّص  من   -
اخلصوص لكي أن حترروا من طرفكم إعلنات عمومية لكافة رويسا الديورة أن ُيرّخصوا إىل مسيو كابيز 

الذي تعنّي هلذه املأمورّية باالطلع عىل الكتب واآلثار القديمة التي توجد بالديورة رياستهم ]...[«
الداورية فاقتىض حترير هذا من  قه به اإلدارة  من النّص الثالث: »وحيث أّنه فرض واجب نفاذ ما ُتعلِّ  -
البطركخانة إعلًنا لكم لكي بقدوم حرضة املسيو املومى إليه جلهة طرفكم تقابلوه بمزيد اإلكرام وتقديم 
أو كتب  وآثارات  أراد االطلع عليه  الدير من طرفكم و كلام  التبجيل ومتروا معه عىل حملت  واجبات 

تطلعوه عليه  بحسبام يرغب بدون متّنع ]...[«)))).
القراءة  وبمعرفة  بالتعليم،  املتمّتعون  أولئك  إاّل  فيها  يعمل  ال  التي  األماكن  يف  العربية  اللغة  خماض  بدأ 
والكتابة.  وال خيفى، بطبيعة احلال، خطر أن ُتكترَب لغة اإلدارة والدواوين احلكومّية بلغة أجنبية كالرتكية 
وإجادهتم  هلا،  أبنائها  معرفة  بواقع  التعريب  إرادة  تصطدم  حني  وخصوًصا  آنذاك،  سائدة  كانت  التي 
 ، قواعدها )من النّص األّول مثًل: إىل مديرون. ومن النص الثاين: لكي أن. ومن النّص الثالث: وحيث أنَّ

جلهة طرفكم، تقابلوه... ومتّروا... آثارات). 
ُيضاف إىل ذلك اجلهُل باملصطلحات املستجّدة الوافدة كتلك التي ختصُّ قطاًعا ل يعهده العرب، كقطاع 
اآلثار وميادينه )النص األّول: األنتيقة)، والقطاع الديني وأقسامه )النص الثاين: البطركخانة، والديورة)، 

وجمال حسن االستقبال وآدابه )النص الثالث: بدون متنُّع).
لعودتنا إىل هذه النصوص سببان. يمثِّل األول نوًعا من مساءلة مايض الرتمجة اهلادفة، من خلل املقارنة 
، إىل معرفة حارضها وسُبل تطويرها يف املستقبل. ذلك أن علم اآلثار شِهد يف العقود اللحقة  والتبرصُّ
اليومي.  االستخدام  يف  وفرضتها  العربية،  باللغة  االصطلحية  املنظومة  مفرداته  أغنت  ملحوًظا  ًرا  تطوُّ

))   املصدر نفسه، ج )، ص )).
))   املصدر نفسه، ص 8).
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بات« التي استحدثها الطهطاوي))))، ونشأت  حيث حّلت »تسميرَة املتاحف األثرية« حمّل »خزائن امُلستغررَ
قى،  واللنُّ األثرية،  املواقع  مثل  واحلفريات  بالتنقيب  اخلاّصة  املصطلحات  من  شبكة  اآلثار  علم  حول 
ر، وتساعد عىل  التطوُّ التي ُتلحق هذا  الكُتب  الثقافية. ومن  وامُلكتَشفات، وتاريخ احلضارة، والسياحة 

تكوين فكرة واضحة عنه كتاب الدكتورة منى يوسف نخلة علم اآلثار يف الوطن العريب)))). 
د إىل إرساء دعائم  فّعالة يف نرش   والسبب الثاين هو أنَّ طه حسني، صاحب املرشوع التنويري الثاين، عمرَ
املهجر،  األدبية يف  احلركة  عنه  ما متّخضت  مع  بالتزامن  احلديث، وذلك  العريب  الفكر  اجلديد يف  املنهج 
باللغة،  التجديد  يبدأ  أن  الطبيعي  ومن  ُنعيمة.  وميخائيل  جربان  خليل  جربان  مؤلَّفات  يف  وخصوًصا 
أداة الفكر ووسيلته التعبريية.  وهذا ما أشار إليه آندريه جيد يف مقّدمته لرتمجة كتاب األيام)))) إىل اللغة 
اًل،  ر الذي جاء به طه حسني يقوم أوَّ الفرنسية حيث يقول: »ال يدهشني كثرًيا أن أسمع القول إن التحرَّ
وبشكل أساس، عىل اللغة ذاهتا، ألن ليس ثّمة من ثورة يف الثقافة واآلداب ال تستلزم  وتستدعي جتديًدا 

شكلًيا، وإعادة تكوين التعبري«)8)). 

خاتـمة
رد مع انفتاح  الذات  رها املطَّ هل كان الطهطاوي يدرك أمهية حترير اللغة بوصفه رشًطا الزًما يضمن تطوُّ

عىل اآلخر بدًءا بمواجهته واالنبهار به، وانتهاء بنهوضها وجتديد طاقاهتا الكامنة؟ 
ختليص  كتاب  أردف  أّنه  وخصوًصا  اجلانب،  هذا  أغفل  األول  التنويري  املرشوع  صاحب  أن  نعتقد  ال 
التأصييل،  الطابع  العربية ))))ذي  اللغة  تقريب  يف  املكتبية  التحفة  بكتاب  الوصفي،  الطابع  ذا  اإلبريز، 

ره هبذه العبارة: »كلٌم بل نحو طعاٌم بل ِملح، ونحٌو بل ِشْعر ظلٌم بل ُصبح«.  وصدَّ
وأغلب الظّن أن تفكريه بتقريب اللغة العربية، من هذه الزاوية، ل يُكن حمض مصادفة بقدر ما كان تعبرًيا 
عن نظره إليها من حيث هي منظومة يتكامل النحو والشعر داخلها تكاُمًل وظيفًيا ُيعيد إليها سابق عهدها 
من القدرة عىل التفاعل والتمثُّل واالغتناء. هذه النظرة ذاهتا هي التي أكملها جرجي زيدان يف كتابه اللغة 
العربية كائن حّي)0)) حيث يقول: »لِيعلم محلة األقلم أّن اللغة كائٌن حيٌّ ناٍم خاضٌع لناموس االرتقاء، 
تتجّدد ألفاظها، وتراكيبها عىل الدوام.. فل يتهيَّبون من استخدام لفٍظ جديد ل يستخدمه العرب له. وقد 
بهم مانًعا من استثامر قرائحهم، وُرّبام ترّتب عىل إطلق ساِح أقلمهم فوائد ُعظمى تعود عىل  يكون هتيُّ

اآلداب العربية باخلري اجلزيل...«)))).

))   انظر: الطهطاوي، ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز، ج 2، ص ))2 و0)2.
))   منى يوسف نخلة، علم اآلثار يف الوطن العريب: »مدخل« )طرابلس، لبنان: جروس برس، ]د. ت.[)، ص ))- ))، حيث تعِرض 
القديمة، وخصوًصا الرصوح والفنون  Le Petit Robert: »إّنه علم األشياء  الواردة يف املعاجم األجنبية كُمعجم  تعريفات علم اآلثار 
القديمة« واملعاجم العربية كُمعجم امُلنجد يف األدب واللغة والعلوم للويس معلوف يف طبعته اجلديدة: »وعلم اآلثار هو معرفة بقايا القوم 

من أبنية ومتاثيل وحمّنطات ونقود وما شاكل...«.
37   Taha Hussein, Le Livre des jours, traduit de l'arabe par Jean Lecerf et Gaston Wiet; Préface d'André Gide ([Paris]: 
Gallimard, 1947).                                                                                                                              

8)   املصدر نفسه، ص )).                                                                                                                             
))   رفاعة رافع الطهطاوي، الُتحفة املكتبية يف تقريب اللغة العربية )خمطوطة، حيدرأباد، ))8)).

0)   زيدان، اللغة العربية كائن حي.
))   املصدر نفسه، ص ). 
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وصًفا  ملرشوعه،  وإكاماًل  الطهطاوي  طريقة  عىل  قّدم،  زيدان  جرجي  أن  إىل  هنا  ها  اإلشارة  وجتدر 
العربية  اللغة  يف  مكتِملة  شبه  منظومات  مصطلحات  من  ينطلق  األوروبية،  املدنية  لظواهر  حتليلًيا 
أهمِّ  يف  وتنّقلنا  وسويسا،  وإنجلرتا  فرنسا  بني  أوروبا،  يف  العام  هذا  صيف  »قضينا  يقول:  حيث 
اخلصوص  عىل  النظر  ينا  وتوخَّ وآثارها.  ومكاتبها  متاحفها  وتفّقدنا  ا،  أحواهلرَ ودرسنا   ]...[ مدائنها 
التي أخذنا يف تقليدها منذ قرٍن كامل ونحن نتخبَّط يف  العربية من أحوال تلك املدنية  ُقراء  يف ما هيمُّ 

اختيار ما ُيلئمنا منها«)2)).  

فتفّرعت  العربية.  للغة  العاّمة  املنظومة  داخل  واملصطلحات  األلفاظ  توليد  يف  الرتمجة  سامهت  هكذا 
احلقوق،  وعربية  األعامل،  وعربية  الصحافة،  كعربية  حديثة  فرعية  منظومات  جمموعة  ذلك  نتيجة 
سات  املؤسَّ دور  انحسار  إىل  نظًرا  ل  اخللرَ بعُض  ر  التطوُّ هذا  شاب  ولئن  وغريها.  األدب،  وعربية 
بتحليل  كفيل   - سابق  مؤمتٍر  يف  إليه  دعونا  الذي   - العربية«  الرتمجة  »نقد  فإّن  وضبطه،  توجيهه  يف 
عة،  املتنوِّ التعبري  أشكال  ق  نسرَ ن  يتكوَّ وعندئذ  املنظومة.  روح  من  انطلًقا  ة  امُلرتمجرَ النصوص 
بإعامل  لنا  تسمح  التي  االصطلحية  وأجهزهتا  وسياقاهتا،  مقوالهتا،  وُتصنَّف  الصياغة،  ومستويات 
العينية،  اهلوية  قيود  من  ر  وحترُّ الذات،  من  خروج  هو  حيث  من  التفكري  وجتديده،  وممارسته  التفكري 

ر.  واندفاع إنسايّن حضاري صوب اآلخرَ

2)   جرجي زيدان، رحلة إىل أوروبا، 1912، حررها وقدم هلا قاسم وهب )أبو ظبي: دار السويدي، 2002)، ص )2.



Translation’s Influence on the Evolution of the Arabic Language 
Ali Najeeb Ibrahim
This paper is premised on the notion that contact between the Arab “self” and the “other” occurs 
in tandem with the evolution of the Arabic language. The author argues that a consciousness of 
the self requires the emergence from the confines of self-identity and the embrace of an open 
identity. Such an identity enables self-consciousness and self-renewal through the knowledge, 
understanding, and interaction with “otherness”. Language is the mirror that reveals human 
existence and creates the understanding of existence. The evolution of language is thus a reflection 
of the evolution of the subject through the interaction with the other and the transmission of the 
other’s knowledge and technology. This has been the experience of the Arabic language since 
the mid-19th century and continues to be so to date. Translation contributed to the modernization 
of the Arabic language and made it part of contemporary cultural dialogue. The influence of 
translation is, therefore, not limited to the level of transmitted words, but includes the development 
of new conceptual and terminological systems and the creation of new synthetic forms.
Within this context, Ibrahim elucidates the state of the Arabic language during its first interac-

 tions with major European languages. The paper addresses the fascination with the other, as
evidenced in Abdel Rahman al-Jabarti’s chronicle of the history of Egypt, Historical and Bio-
 graphical Marvels; the imitation of the other as evident in al-Tahtawi’s account of Paris, The
 Extraction of Gold from a Distillation in Paris; and the beginning of the restructuring of identity
through the renewal of Arab cultural heritage as can be seen in the project for a second enlighten-

 ment founded by Taha Hussein, the offshoots of which remain today. An analysis of these texts
 demonstrates how the foundations and standards of translation approach theoretical stability,
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