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 الترجمة وتطوير العربية: الوجه والقفا

هو  تواصل  وكّل  التواصل.  إىل  تدفع  التي  اللغوي  التعّدد  واقعة  من  البحث  هذا  ينطلق 
ترمجة تسعى إىل ردم اهلّوة بي املتباعدين. وما إن تتواصل لغتان حتى ترتك كّل واحدة منهام 

بصامهتا عىل األخرى، اقرتاًضا وتوليًدا.
د الذي يطّور اللغة )العربية هنا(، فإن  غري أنه إذا ما كان للرتمجة مثل هذا الوجه اإلجيايب املجدرِّ
هلا أيًضا عللها أو قفاها السلبي الذي يتجىّل يف ظواهر مثل زيادة املقرتضات زيادة مفرطة، 
إلخ. وإذا ما كانت  اللفظي...  الداليل، واالشرتاك  التوليد املصطلحي، والتعّدد  وفوىض 
الرتمجة العربية القديمة قد اقترصت يف اقرتاضها عىل ما ُيدعى العلوم الصحيحة، كالطب 
والكيمياء وغريمها، من دون أن تقرتض أّي يشء تقريًبا عىل صعيد العلوم اإلنسانية، فإن 

املقرتضات يف كّل مكان، ويف كّل باب يف الرتمجة احلديثة. 
العلوم  شّتى  يف  واملصطلحات  املفاهيم  من  هائل  عدد  أمام  اليوم  العربية  اللغة  تقف 
واملعارف، وعليها أن تؤّدي الدور التارخيي املنوط هبا، وأن تعمل، كام عملت يف السابق، 
عىل إغناء معجمها ورفده بام يمّكنه من استيعاب التطّور املعريف الذي جيري يف اللغات 
أدائها  وسوء  وعيوهبا  احلديثة  الرتمجة  عثرات  ذلك  دون  حيول  مّما  أّنه  واحلال،  األخرى. 
ويعمل  عليه  األمثلة  الباحث  يورد  ما  وهذا  اخلطاب.  مستوى  ويف  اللغة،  مستوى  يف 
تعل  ترمجة  أن  هو  التدارك،  سبيل  عىل  إليه،  ينّبه  ما  أهّم  ولعّل  وحتليله.  تنظريه  عىل 
باملعنى احلقيقي  اللغة بمصطلح من تلك، ليست ترمجة  مّهها استبدال مصطلح من هذه 
يف  اخلطاب  تعل  وال  وأنظمتها،  ومصطلحاهتا  مفرداهتا  يف  باللغة  هتتّم  ألّنا  للكلمة، 
الكلامت  إعداد  ال  النّص،  يف  التي  الرسالة  نقل  األوىل  املهّمة  أن  تعتب  وال  أولوياهتا، 

املتقابلة بي هذه اللغة وتلك.

*    جامعة ليون 2- فرنسا، مدير مكتب املعجمية واملصطلح والرتمجة العربية.
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الترجمة والتعّدد اللغوي

د طارئ أم هو أصل فيها؟ وإذا  دها: أهو تعدُّ يف اللسانيات بحث مستفيض يف مسألة األلسن وتعدُّ
، تعود كلُّ جمموعة منها إىل لغة ُأمٍّ  كان طارًئا فام الذي دعا إليه؟ ويمّثل تصنيف اللغات إىل ُأسرَ
دُّ أصًل هلا، وجًها من وجوه البحث يف هذا التعّدد. غري أن هذا البحث ال يقترص عىل اللسانيات، وال  ُتعرَ
د أصداء هذه املسألة الشائكة يف الفكر الديني الذي يرمي بسهم  عىل علامء اللغة عىل وجه العموم؛ إذ ترتدَّ

ْلق. فيها نظًرا إىل االرتباط الوثيق بني القضية اللغوية والقضية الدينية يف مسألة اخلرَ

د  د اللغوي إنام هو تعدُّ جاء يف ِسفر التكوين ترصيح بأن الوحدة هي األصل يف لسان بني البرش، وبأن التعدُّ
ها لساًنا واحًدا ولغة  طارئ ألن هناك ما حدث فدعا إىل اخلروج من الوحدة إليه؛ إذ »كانت األرُض كلُّ
ْنعار،  واحدة« -عىل حدِّ ما جاء يف العهد القديم- »وحدث يف ارحتاهلم رشًقا أهنم وجدوا بقعًة يف أرض شرَ
ِر، وكان  ا‹؛ فكان هلم اللبُِن مكانرَ احلجرَ وسكنوا هناك، وقال بعُضهم لبعض: ›هُلمَّ نصنْع لبًِنا ونرَْشِوِه شيًّ
نرَْبِن ألنفِسنا مدينًة وُبرًجا رأُسه بالسامء، ونصنْع ألنفِسنا اساًم لئل  ُر مكانرَ الطني، وقالوا: ›هلمَّ  هلم احُلمرَ
درَ عىل وجِه كلِّ األرض‹؛ فنزل الرب لينظررَ املدينةرَ والربجرَ اللذين كان بنو آدمرَ يبنوهنام، وقال الرب:  نتبدَّ
›هورَ ذا شعٌب واحٌد ولساٌن واحٌد جلميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. واآلن ال يمتنُع عليهم كلُّ ما ينوون 
دهم الرُب من هناك  م حتى ال يسمعرَ بعُضهم لسانرَ بعض‹؛ فبدَّ أْن يعملوه. هلمَّ ننزْل ونبلبْل هناك لساهنرَ

ّفوا عن بنيان املدينة«))). عىل وجِه كلِّ األرض، فكرَ

يف هذا النص إعلن رصيح واضح بأن الوحدة هي األصل، وبأن التعدد لعنة وعقاب، ألن الربَّ رأى يف 
بنيان املدينة والربج الذي رأسه بالسامء نوًعا من التحدي؛ إذ »ال يمتنُع عليهم كلُّ ما ينوون أْن يعملوه«. 
بعُضهم  يسمعرَ  ال  »حتى  بينهم  التواصل  من  ومانًعا  تطاُوهلم،  عىل  هلم  عقاًبا  إذن  األلسن  بلبلة  كانت 

لسانرَ بعض«. 
د نقمة وعقاب. وقد سعى لويس جان كاْلفي إىل تعميم هذا املوقف  الوحدة يف التوراة هي األصل، والتعدُّ
بتأسيس  للقول  التورايت  والنّص  القرآين  النصِّ  بني  اجلْمع  ه، فحاول  كلِّ الديني  الفكر  ا عن  ً معربِّ وجْعله 
د؛ فهو يرى أن سورة البقرة  األساطري الدينية لوحدانية اللغة يف األصل، وللعقاب اإلهليِّ الذي ُيفِرز التعدُّ
رَ وساّمه«)2)، ويرى أن »القرآن غالًبا ما ُيفسَّ  قرَ العالرَ حتذو حذو التوراة يف أصل اللغة ألهنا تقول  إن اهلل »خلرَ
، ولغة اجلنة«. غريرَ  يف االجتاه نفسه؛ فليس يف األصل إاّل لغة واحدة هي اللغة العربية، لغة اهلل، ولغة آدمرَ
النور املبي  ل املتكلمني بالعربية إىل السيانية، كام يقول نعمة اهلل اجلزائري يف كتاب  أن اهلل غضب فحوَّ
»اجلنس  املقدس  الكتاب  يف  تصيب  واحدة،  أولية  مصيبة  إذن  احلالني  يف  واملرسلي.  األنبياء  قصص  يف 
ه فتحرمه من نعمة اللغة األصلية الواحدة، ولكنها ال تصيب يف القرآن إاّل جزًءا منه ممن ال  البرشيَّ كلَّ

يتكلمون بالعربية«))).

)   الكتاب املقدس، »سفر التكوين،« اإلصحاح ))، اآليات )-8.
ها ثم عرضُهم عىل املالئكة فقال أنبئوين بأسامء هؤالء إن كنتم صادقي﴾، القرآن الكريم، »سورة  َم آدَم األسامَء كلَّ 2   يف إشارة إىل: ﴿وعلَّ

البقرة،« اآلية )).
3   Louis-Jean Calvet, La Guerre des langues et les politiques linguistiques, collection Pluriel. Sociologie, 2ème éd. (Paris: 
Hachette littératures, 2005), pp. 32-42. 
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فاختلف  ين؛  املفسِّ أكثر  عند  وال  القرآين  النص  يف  ال  الصورة،  هذه  عىل  ليس  األمر  أن  نعتقد  أننا  بيد 
اهلل.  آيات  من  آية  البرش،  بني  ألوان  وكاختلف  واألرض  الساموات  كخلق  القرآين،  النص  يف  اللغات 
واختلف البرش فيه كاختلف الذكر واألنثى، مدعاة للقاء والتعارف. جاء يف سورة الروم: ﴿ومن آياته 
الناُس  احُلُجرات: ﴿يا أهيا  ألسنتِكم وألوانكم﴾)))، وجاء يف سورة  السامواِت واألرض واختالُف  خْلُق 
إن اهلل عليٌم  أتقاكم  اهلل  إن أكرمكم عند  لَِتعاَرفوا  خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائَل  إنا 
خبري﴾))). ليس التعدد اللغوي عند املفّسين املسلمني عقاًبا للبرش؛ فام جاء يف اآلية )) من سورة البقرة 
ها ثم عَرَضهم عىل املالئكة﴾  َم آَدَم األسامء كلَّ التي يعتمد عليها كالفيه للقول بوحدة النظر الديني: ﴿وعلَّ
اللغة  بأن  ن يعتقد  العلامء مرَ اللغة عند علامء املسلمني واحدة يف األصل؛ فِمن هؤالء  ليس دليًل عىل أن 
ن قال به دليًل عىل القول بوحدة اللغة  عة واصطلح بني بني البرش)))، وليس القول بالتوقيف عند مرَ مواضرَ
، وأن الواضع واحد  يف األصل؛ إذ يعني القول بالتوقيف أن اللغة ليست مواضعة واصطلًحا بني البرشرَ
ن يقول هذا  هو اهلل، وال يعني – بالرضورة - أن اللغة املوضوعة واحدة، بل إن ِمن القائلني بالتوقيف مرَ
برصيح العبارة، إذ يرى ابن حزم الظاهري، عىل سبيل املثال، أنه »يمكن أن يكون اهلل تعاىل وقَّف آدمرَ عليه 
ه نقًدا الذًعا إىل جالينوس ومن  هم اآلن«)))، وهلذا يوجِّ السلم عىل مجيع اللغات التي ينطق هبا الناس كلُّ
نقيق الضفادع«،  أو  نباح الكلب  إّما  إنام »تشبه  اللغات  يعتقد أن لغته هي األصل، وأنرَ سائر  ه ممن  تبِعرَ
ويرى أن هذا إنام هو »جهل شديد، ألن كلَّ سامع لغة ليست لغته وال يفهمها فهي عنده يف النصاب الذي 

ذكره جالينوس، وال فرق«)8).

العالرَ متعدد. وسواٌء أكان التعدد اللغوي نعمة أم نقمة، وآية أم لعنة، فل مفرَّ من أن يدفع إىل التواصل 
ين. ولن جتد لغتني تتواصلن من دون أن  والتعارف. وكل تواصل ترمجة تسعى إىل ردم اهلوة بني املتباعدرَ
ترتك كل واحدة منهام بصامهتا عىل األخرى. وآية هذا التواصل ما تفرضه كل واحدة من اقرتاض ومن 
توليد يف اللغة الثانية سعًيا إىل إرساء جسور االتصال والتفاهم. ولن جتد لغة حية واحدة بمنأى عن هذين 
العنرصين. ويف العربية القديمة، عربية عصور الرواية واالحتجاج التي جِهدرَ علامء العربية يف البحث عن 
ًشا وإيغااًل يف البداوة، ألفاظ أخذهْتا العربية عن غريها من اللغات.  صفائها، فجعلوا أصفاها أكثرها توحُّ
إحدى  املتوكيل  كتابه  يف  السيوطي  منها  ر  كرَ ذرَ أخرى  لغات  من  مقرترَضة  كثرية  ألفاظ  الكريم  القرآن  ويف 
عرشة لغة، منها احلبشية والفارسية والرومية واهلندية وغريها)))، وهي ألفاظ دخلت العربية يف مرحلة من 

مراحل تطورها نتيجة احتكاك العرب بغريهم من الشعوب.

)   القرآن الكريم، »سورة الروم،« اآلية 22.
)   املصدر نفسه، »سورة احلجرات،« اآلية )).

)   انظر عىل سبيل املثال »باب القول عىل أصل اللغة أإهلاٌم هي أم إصطلح؟«، يف: أبو الفتح عثامن بن جني، اخلصائص، حتقيق حممد عيل 
النجار )بريوت: دار الكتاب العريب، 2))))، ج )، ص 0)-8).

)   أبو حممد عيل بن أمحد بن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام )بريوت: دار الفكر، )))))، ج )، ص 0)-)).
8   انظر مناقشة هلذه املسألة يف مقدمة ترمجتنا يف: لويس جان كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترمجة حسن محزة، ومراجعة 

سلم بزي – محزة )بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، 2008)، ص ))-)2.
املذهبية،« إرشاف حسن محزة وإبراهيم بن مراد  اللسانية واملقاربة  املقاربة  القرآن بني  انظر: فتحي مجيل، »املقرتضات املعجمية يف     (

)رسالة دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة لوميري- ليون 2 يف فرنسا وجامعة منوبة يف تونس، ))20).
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الوجه

عرب اإلنشاء وعرب اإلحياء 
حني جيري احلديث عن الرتمجة ودورها يف تطوير العربية، فإنام ُيعنى هبا ترمجة الكتب واملؤلَّفات التي قام 

هبا العرب يف تارخيهم القديم واحلديث، وال سيام يف مرحلتني مميزتني من هذا التاريخ:
التي يسّموهنا مرحلة اإلنشاء، أي مرحلة إنشاء حضارة علمية عربية اعتمدت يف  األوىل هي  - املرحلة 
وجه من وجوهها عىل حركة الرتمجة التي ازدهرت ازدهاًرا كبرًيا يف أواخر العرص األموي وبدايات العرص 
املأمون  العبايس  اخلليفة  أيام  يف  احلكمة  بيت  تأسيس  مع  كبرًيا  ُبْعًدا  الرتمجة  هذه  أخذت  وقد  العبايس. 
العربية،  اللغة  إىل  العلمية  واملصطلحات  املفاهيم  من  كبري  عدد  دخول  إىل  ْت  وأدَّ )8)2هـ/))8م)، 
مفردات  من  وافر  بعدد  هْتا  وأمدَّ العامة  اللغة  أْغنت  ألفاظ  إىل  شيوعها  بعد  املصطلحات  هذه  ل  حتوُّ ثم 

احلضارة فيها.
يف  االسلمية  العربية  احلضارة  إحياء  مرحلة  أي  اإلحياء،  مرحلة  ُيسّمى  ما  فهي  الثانية،  املرحلة  أّما   -
عصورها الذهبية. ومتتد مرحلة اإلحياء هذه من القرن التاسع عرش إىل أيامنا. وقد دخلت العربيةرَ فيها 
باعتبارها  منها  جزًءا  الوسيط  املعجم  ل  سجَّ واملصطلحات  األلفاظ  من  مؤّلفة  ألوٌف  الرتمجة  طريق  عن 
ر منها خارج املعجم  ه جممع اللغة العربية بالقاهرة، وبقي جزء آخرَ ب أو من الدخيل، أو مّما أقرَّ من املعرَّ

اللغوي العام. 
حيلو لبعض الباحثني يف أيامنا أن يقولوا: ما أشبه الليلة بالبارحة، مشبِّهني مرحلة اإلحياء بمرحلة اإلنشاء. 

غري أن بني املرحلتني خلًفا جوهرًيا يف مسألتني عىل األقل:
األوىل أن علوم اإلغريق كانت مستقرة حني ترمجها العرب املتقدمون يف مرحلة اإلنشاء، ألن  - املسألة 
حضارهتم بادت قبل ذلك بزمان ليس بالقصري. أّما احلضارة الغربية احلديثة التي تتصدى العربية لرتمجتها 

يف أيامنا، فل تزال يف أوج عطائها وتقّدمها العلمي.
العلم  مشعل  محلت  ناهضة  أّمة  كانوا  اإلنشاء،  مرحلة  األوىل،  املرحلة  يف  العرب  أن  الثانية  املسألة   -
إليها،  علُمها  انتهى  التي  السابقة  القديمة  وارثة احلضارات  فكانت  قرون وقرون،  واحلضارة عىل مدى 
مرحلة  يف  العرب  أن  يبدو  وال  نجمها.  يأفل  أْن  قبل  غريها  إىل  ونقلته  رته،  وطوَّ اإلرث،  هذا  فحملت 
لهم حلمل هذا املشعل مرة ثانية كام محلوه يف  ويٍّ يؤهِّ اإلحياء، أي يف أيامنا هذه، أصحاب مرشوع هْنضرَ
املرحلة السابقة، وإنام هم يلهثون خلف حضارة غريهم التي جتري بسعة أكرب من سعتهم. وكلام طال 
»اتَّسع  القائل:  فيهم قول  أن يصحَّ  اتساًعا، وخُيشى  الغرب  بينهم وبني  الفاصلة  املسافة  ازدادت  الوقت 

رق عىل الراقع«)0)). اخلرَ

تطوير العربية
اللفظي،  والتوليد  كاالقرتاض،  املمكنة  التوليد  وسائل  كلَّ  املرحلتني  هاتني  يف  العربية  استخدمت 
ونحت  اشتقاق  من  فيها  التسمية  نظام  يبيحه  ما  عىل  التوليد  هذا  يف  واعتمدت  الداليل.  والتوليد 

0)   حسن محزة، »الرتمجة وجمتمع املعرفة: بني التامُثل والتمثُّل،« ورقة قدمت إىل: »الرتمجة وجمتمع املعرفة،« )املؤمتر الدويل 
الثالث عقده املجلس القومي للرتمجة، القاهرة، ))-))/2/)200).
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ما  جتد  ل  حني  مرّكبة  معجمية  وحدات  تكوين  يف  اخلطاب  نظام  يتيحه  ما  عىل  اعتمدت  كام  وتركيب، 

يسعفها يف نظام التسمية)))). 
ت فيه قليًل أو كثرًيا ليتلءم مع نظامها  من هذه املولَّدات ما هو مقرترَض، أخذته العربية من غريها وغريَّ
ب  املركَّ يرتّكب  منه  الذي  البسيط  »اليشء  وهو  قدياًم،  العرب  اقرتضته  الذي  كـ»اأُلْسُطُقس«  الصويت 
كاحلجارة والقراميد واجلذوع التي منها يرتّكب القرص، وكاحلروف التي منها يرتّكب الكلم، وكالواحد 
واملاء  واهلواء  النار  هي  األربعة  واألسطقسات  الركن،  األسطقس  يسّمى  وقد  العدد.  يرتّكب  منه  الذي 
واألرض، وتسّمى العنارص«)2)). ويف العربية احلديثة يف شتى ميادين املعرفة ُألوف من مثل هذا املقرترَض 
ية، فولَّد جذًرا وصار  انتامئه يف األصل إىل لغة أخرى، وفيها ما أعقب ذرِّ الذي بقي وحيًدا شاهًدا عىل 
بمنزلة العريب سواٌء بسواء، كلفظ »التلفزيون« الذي أصبح »التلفاز«، وولَّد جذًرا رباعًيا عىل غرار جذور 

ز«. ، تلفزة، ومتلفرَ زرَ العربية »ت ل ف ز«، وصار له فعل ومصدر ومشتقات كـ »تْلفرَ
رات ومن مفاهيم كمصطلحات »االستِْنزال«  ومن املولَّدات ما أوجدته العرب لتعربِّ به عاّم جدَّ من مبتكرَ
هذا  وغري  سة«،  و»املْأسرَ نة«  ْقمرَ »الرَّ وكمصطلحات  املتقدمني،  العرب  عند  الكيمياء  يف  نْفِسه«  و»ناِفخ 

يف أيامنا.
ومنها أخرًيا ما كان موجوًدا، غري أن العرب أعادت استخدامه للتعبري عن مفاهيم جديدة ولَّْدهتا أو أخذهتا 
م يف أيامنا ال لزرع النبات فحسب، بل  عن غريها من اللغات. مثال هذا مصطلح »الزرع« الذي ُيستخدرَ

م عنها.  لزرع األعضاء أيًضا، عىل غرار املصطلح املقابل له يف اللغات املرتجرَ
بيد أن معاجم العربية القديمة واحلديثة ل حتتفل كثرًيا بام جدَّ من ألفاظ أو دالالت بعد القرن الثاين للهجرة؛ 
بقيت  أن  املوقف  هذا  من  ونتج  باألعاجم.  العرب  اختلط  بسبب  فسدت  العرب  لغة  أن  ْت  اعتربرَ فقد 
آالف املولَّدات بعد عصور االحتجاج خارج أسوار املعجم العريب اللغوي العام؛ فعىل املهتمِّ هبا أن يبحث 
التي  مفاتيح العلوم، وهي املقالة  الثانية من كتاب  النظر مثًل يف أبواب املقالة  ا)))). يكفي  عنها يف مظاهنِّ
خصصها أبو عبد اهلل اخلوارزمي لعلوم العجم يف الفلسفة واملنطق والطب واألرثامطيقى، أي علم العدد، 
واهلندسة، وعلم النجوم، واملوسيقى، واحليرَل والكيمياء لريى العدد الكبري من املصطلحات التي أمهلها 
املعجم العريب. ويمكن أن يرى الباحث نامذج من هذه املولَّدات القادمة عرب الرتمجة من اليونانية يف الفقرة 
التالية من كتاب العرش مقاالت يف العي املنسوب إىل حنني بن إسحاق )))2هـ/))8م)؛ فالكتاب، كام 
يقول صاحبه يف مقدمته، ُكتب »عىل ما بيَّنه ورشحه جالينوس احلكيم«)))). وكثري من املوّلدات يف هذا 

الكتاب إنام هو ترمجة للمعنى اللغوي العام للمصطلح اإلغريقي:
»وهذه الرطوبة، أعني اجلليدية، بني رطوبتني: واحدة من خْلفها شبيهة بالزجاج الذائب املسامة باليونانية 
التعّدد  لبنان سنة ))20 عن  اجلامعة اإلسلمية يف  التي عقدهتا  الندوة  مناه يف أشغال  قدَّ ما  التوليد هذه يف  تفصيًل لوجوه  انظر     ((
 Hassan Hamzé, «Traduction et néologie dans le dictionnaire bilingue français-arabe,” papier présenté à: :اللغوي والعوملة
 «Plurilinguisme et mondialisation,» (Actes du colloque organisée par l’ université Islamique du Liban, faculté des lettres et
des sciences humaines et l’université Lumière-Lyon 2, Beyrouth, 11-12 Avril 2013).
الرشق،  مطبعة  )القاهرة:  املنريية  الطباعة  إدارة  ونرشه  بتصحيحه  عني  العلوم،  مفاتيح  اخلوارزمي،  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو     (2

])2))[)، ص 82.
: للدراسات الفكرية والثقافية )الدوحة؛  ))   انظر موقف املعجم من هذه املوّلدات يف: حسن محزة، »املعجم العريب وهوية األمة،« تبينُّ

بريوت)، السنة )، العدد ) )صيف 2)20)، ص ))-8).
))   أبو زيد العبادي حنني بن إسحاق، كتاب العرش مقاالت يف العي، طبع النص العريب من النسختي الوحيدتي املعروفتي، وترمجه إىل 

اإلنجليزية مع بيان رشح املصطلحات ومعجم األسامء الطبية ماكس مايرهوف )القاهرة: املطبعة األمريية، 28)))، ص )).
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)إيالويذاس) أي: ›الزجاجية‹، وأخرى من قّدامها شبيهة ببياض البيض وتسّمى باليونانية )أوويذاس) 
أي: ›البيضية‹. وخلف الرطوبة الزجاجية ثلث طبقات: الطبقة األوىل حتوي الرطوبة الزجاجية، وهي 
الثانية  والطبقة  أي: ›حجاب شبكي‹.  )أمفيبليسطر ويذيس خيطن)  باليونانية  بالشبكة، وتسّمى  شبيهة 
التي خلف األوىل، وهي شبيهة باملشيمة، وتسمى باليونانية )خوريويذيس خيطن) أي: ›الطبقة املشيمية‹. 
والطبقة الثالثة خلف الثانية تيل العظم، وهي ُصلبة/جاسية، ولذلك تسّمى باليونانية )سقلريوس) أي: 
الرطوبة  حتوي  األوىل  الطبقة  طبقات:  ثلث  البيض  ببياض  الشبيهة  الرطوبة  وقدام  الصلب‹.  ›الغشاء 
الشبيهة ببياض البيض، وهي شبيهة بالِعنبة، ويف لوهنا سواد مع لون السامء يقال هلا باليونانية )راغويذيس 
بِّية‹. وعىل هذه الطبقة طبقة ثانية شبيهة بالذبل يف لوهنا وهيئتها ألهنا مركبة من أجزاء  خيطن) أي: ›الِعنرَ
إذا قرشت بعضها عن بعض وجدت كالصفائح، ولذلك سميت باليونانية )قرياطويذيس) أي: ›القرنية‹. 
وحتيط هبذه الطبقة من خارٍج طبقة أخرى ال تغشيها يقال هلا باليونانية )افيفافيقوس) أي: ›امللتِحم‹، من 
ه  أهنا غشاء يلتحم حول الطبقة القرنية وال يغشيها كام يغيش سائر الطبقات بعُضها بعًضا، ألنه لو غشاه كلَّ

رَنرَع البرصرَ من أن ينفذ«)))). ملرَ
هل سامهت الرتمجة يف تطوير اللغة العربية قدياًم، ويف تطويرها حديًثا؟ 

د بالتطوير إغناء العربية بمفاهيم جديدة، وألفاظ جديدة، ومصطلحات جديدة، وأساليب  إْن كان ُيقصرَ
جديدة تسمح هلا بالتعبري بطواعية عاّم جدَّ يف حياة الناس، وما جدَّ يف خمتلف جماالت املعرفة، فل شك يف 
ًتا شديًدا يف  مسامهتها، وال جيادل يف هذا إاّل ُمكابِر. ولو ُبِعث األقدمون من قبورهم يف أيامنا لوجدوا عنرَ
ث عنه الرصايف، ألنه حني ُيسأل عاّم  ثرَل األعجم الذي حتدَّ ثرَُلهم كمرَ التعبري عاّم يف حياتنا املعارصة، ولرَكان مرَ

ل يف العلوم والفنون العرصية ال حيري جواًبا)))). حصرَ

الـقـفـا
ْتها قدياًم، وال تزال ُتْغنيها يف أيامنا.  ْمنا يف ما سبق وْجًها من وجوه تطور العربية بفضل الرتمجة التي أغنرَ قدَّ
بيد أن للقضية وجهها وقفاها، وال تكتمل الصورة إاّل بالنظر إىل اجلانبني؛ فْلننظر يف اجلانب اآلخر من 

جانبي الصورة.

زاد في الرّقة حتى انفلق
تدعو  مّما  أكثر  فيها  ولكن  مصطلحاهتا.  ويف  مفاهيمها  يف  العربية  ُيْغني  كثري  توليد  ثني  املحدرَ ترمجات  يف 
العربية  الذين اهتموا بدراسة املصطلحات  الدارسني  إليها مجيع  التوليد. وهذه عّلة أشار  إليه يف  احلاجة 
التعدد  وعن  املصطلحي،  التوليد  فوىض  عن  مجيًعا  يتحدثون  فهم  األجنبية))))،  اللغات  عن  وترمجتها 

))   املصدر نفسه، ص ))-)).
))   سامي كيايل، »اللغة العربية واملصطلحات احلديثة،« يف: حصاد الفكر العريب احلديث، 5 ج )بريوت: مؤسسة نارص للثقافة، 80)))، 

ج ): يف اللغة العربية، ص )))-))). 
ها أكثر من عرشين رسالة دكتوراه عن املصطلحات العربية وترمجتها عن اللغات األخرى.  ))   نوقش يف جامعة لوميري-ليون 2 وحدرَ
وقد أرشف كاتب هذه السطور عىل عدد صالح منها يف مصطلحات زرع األعضاء، وعلم اجلينات، وعلم احلاسوب، وغريها. ويمكن 
 Akram Odeh, “La Traduction et la terminologie linguistiques du français :الرجوع يف هذه املسألة حتديًدا إىل الفصل األخري من
 en arabe l’arabisation du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure,” (thèse de doctorat, Université Lumière- Lyon
2, 1998), pp. 335-417.
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الداليل، واالشرتاك اللفظي، وعن غري هذه وتلك من علل الرتمجة. ول يكن متوقًعا أْن جتري األمور عىل 

غري هذه الصورة يف عالرَ عريب مشتت ليس فيه سلطة سياسية وال سلطة علمية جامعة)8)).
ه كام يقال؛ فاملرتمجون  ه انقلب إىل ضدِّ يف الرتمجات العربية غنى يتجاوز احلدود، ومتى جتاوز اليشء حدَّ
ولَّده  بام  جهًل  أو  موجود،  هو  بام  جهًل  هذا  يفعلون  وقد  سبب.  وبغري  بسبب  اجلديد  وراء  رون  ْ جيرَ
يِّه ويف حركاته وسكناته، عىل ما  ًفا بتقليد الغالب يف زرَ ًعا باجلديد، أو شغرَ لرَ اآلخرون. وقد يفعلون هذا ورَ
يقول ابن خلدون؛ إذ عىل لغة العرب أن تكون عىل مقاس اللغات الغالبة، »قدًرا بقدٍر يا موسى«؛ فإن 
كانت »الرتمجة الذاتية« يف الفرنسية عىل لفظ بسيط واحد )autobiographie) وجب أن يكون املقابل العريب 
لفًظا واحًدا: »ترجذاتية«. ولئن كان طبيعًيا أن يتنافس املتنافسون بحًثا عن األحسن واألنسب، واألوفر 
حًظا، واألكثر ملءمة، واألصدق تعبرًيا يف مرحلة البحث عن لفظ عريب ملئم ملفهوم جديد، فإن ما ال 
ُيفهم هو اإلرصار عىل خوض املعارك اخلاسة، والعودة دائاًم إىل نقطة البدايات، والتوليد بعد أن يكون 
عن  باحلديث  األمر  هلذا  أمثِّلرَ  لن  شيًخا.  صار  أو  كهًل  صار  وربام  عوده،  واشتدَّ  نام  قد  السابق  املولود 
ن يريد أن يغضب، بل سأمثِّل  ك بمصطلح »األلسنية« يف مواجهة »اللسانيات« حتى ال يغضب مرَ التمسُّ
الدارسني  عند  املعجمية  الوحدات  ترتيب  يف  املعجمي  »املدخل«  مصطلح  استقر  فقد  »املدخل«؛  بـ  له 
واسم  املفعول  اسم  ألنه  وراءه  الذي  املفهوم  يكشف  فصيح  سهل  عريب  »املدخل«  ولفظ  العرب)))). 
ْخلة«)20) ليحل حمله، مهام  املكان؛ فليس من امللئم بعد هذا أن ُيسعى إىل توليد مصطلح جديد هو »الدَّ
لرَت  ن قام هبذا التوليد؛ إذ لو جرت األمور عىل هذه الشاكلة لرَبطرَ تكن وجاهة االختيار، ومهام يكن موقع مرَ
الوظيفة االجتامعية للغة، وألمكن لكل واحد، يف كل يوم، أن يعيد النظر يف ألفاظ اللغة كلها بحق أو بغري 
أوزان  ألفاظ »اآلُجر« و»اجُلْرُبز« و»الِفِرْند« وغريها مثًل ألهنا ليست عىل وزن من  وجه حق، فيحذف 
العربية))2)، وحيذف لفظ »اجلص« ألن اجليم والصاد ال تتواليان يف كلمة عربية، ويقرتح بدائل هلذه وتلك. 

8)   كنا يف دراسة لرتمجات النصوص اللغوية العربية إىل الفرنسية قد رجعنا إىل اثنني من كبار املرتمجني الفرنسيني املنشغلني بعلوم العربية 
وترمجاهتا، ومها سيلفسرت دي سايس وأنطوان دي غوغويه، فرأينا يف كتاباهتام نقًدا الذًعا للمرتمجني الفرنسيني الذين يكتفون باقرتاض 
املصطلحات العربية وحتويل أصواهتا لتلئم نغمة الكلم الفرنيس، أو يرشحوهنا فيسيئون فهمها، أو يغطون عوار ترمجاهتم بإلقاء اللوم 
 Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, Grammaire arabe: A l’usage des élèves de انظر:   دقتها ومجود صيغها،  لعدم  العربية  عىل 
 l’École spéciale des langues orientales vivantes, 2 vols. (Paris: Institut du monde arabe, 1829), et  Muḥammad ibn ʻAbd
 Allāh Ibn Mālik, La ʻAlfiyyah d’Ibnu-Malik: Suivie de la Lâmiyyah du même auteur, 2ème éd. avec traduction et notes en

français et un lexique des termes techniques par Antoine Goguyer (Beyrouth: Librairie du Liban Publishers, 1995), p. 19.
 Hassan انظر:  غريمها.  عند  النكري  عليه  يقيامن  ما  يف  يقعان  قد  ونحوها،  ورصفها  بالعربية  معرفتهام  عىل  العامِلرَني،  هذين  أن  رأينا  وقد 
 Hamzé, «La Traduction de la terminologie grammaticale arabe vers le français,» dans: L’Eloge de la différence, la voix de
 l’autre, VIe journées scientifiques du réseau thématique lexicologie, terminologie, traduction, Beyrouth, Liban, 11-12-13
 Novembre 1999; Sous la direction de André Clas, Henri Awaiss et Jarjoura Hardane, AS actualité scientifique ([Montréal];
[Paris]: AUPELF-UREF, 2001), pp. 225-234.
 Dictionary =انظر، عىل سبيل املثال، ال احلرص: رمزي بعلبكي، معجم املصطلحات اللغوية: انكليزي - عريب، مع 16 مرسًدا عربًيا   ((
of Linguistic Terms: English-Arabic, with Sixteen Arabic Glossaries )بريوت: دار العلم للمليني، 0))))، واملنظمة العربية 

 Unified عريب)=   - فرنيس   - )إنجليزي  اللسانيات:  ملصطلحات  املوحد  املعجم  التعريب،  تنسيق  مكتب  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 
Dictionary of Linguistic Terms: (English - French - Arabic)، سلسلة املعاجم املوحدة؛ رقم ) )تونس: مكتب تنسيق التعريب، 

)8)))، وصدرت منه النسخة الثانية سنة 2002.
 A عريب=   – فرنيس   – إنجليزي  اللسانية:  املصطلحات  معجم  الفهري،  الفايس  القادر  عبد  يف:  ْخلة«  »الدَّ مصطلح  اقرتاح  انظر     20
 ،Lexicon of Linguistic Terms: English, French, Arabic = Lexique de terminologie linguistique: Anglais, Francais, Arabe

بمشاركة ناديا العمري )بريوت: دار الكتاب اجلديد املتحدة، )200).
)2  أبو برش عمرو بن عثامن سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السلم هارون )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، ))))-)))))، ج )، 

ص )0)-)0).
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ولو صح هذا لفسدت مجيع اللغات. ويف املعاجم الثنائية الفرنسية - العربية واإلنكليزية - العربية نامذج 
ل  كثرية هلذا النوع من »اإلغناء«؛ فأصحاب املعاجم العربية عموًما ال جيعلون تسجيل ما هو شائع مستعمرَ
أولَّ همٍّ من مهومهم، كام تقتيض الصناعة املعجمية، بل تسجيل ما يظنون أنه األصوب واألحسن، أي ما 

يولِّدونه هم أنفسهم، وإن كان ال يعرفه واحد من قرائهم.

َر ِجْلَده ... َغيَّ
واللسان  الرشيعة  علوم  وفيها   - اإلنسانية  العلوم  بني  برص  ذي  يغيب عن  ال  فارق  اإلنشاء  مرحلة  يف 
فتطور  والكيمياء وغريمها؛  كالطب  إهنا علوم صحيحة،  عنها  يقال  التي  والعلوم  واالجتامع وغريها- 
األوىل، أي العلوم األصيلة، تطور داخيل مرتبط بالنهضة العربية االسلمية، وليس ناجًتا من الرتمجة من 
النحو والرصف والعروض وغريها من  العرب ل يرتمجوا عن اإلغريق علوم  أن  اليونانية؛ ذلك  اللغة 
املقرتضات  تغيب  وهلذا  الدين،  علوم  من  وغريها  والتفسري  واحلديث  الفقه  علوم  وال  اللسان،  علوم 
غياًبا كامًل أو شبه كامل يف مؤلفاهتم يف هذه العلوم. ويمكن الباحث أن يرى الفارق واضًحا يف تطور 
العربية بني هذين النوعني من العلوم من مقابلة املقالتني اللتني خصص اخلوارزمي »)إحدامها) لعلوم 
م من اليونانيني وغريهم من األمم«)22)؛  الرشيعة وما يقرتن هبا من العلوم العربية، و)الثانية) لعلوم العجرَ
هي  التي  املختصة  املعاجم  يف  ما  امللحظة  هذه  ويعّزز  منهام.  الثانية  املقالة  يف  إاّل  املقرتضات  فليست 
قبل العرص احلديث ككتاب الكليات للكفوي )))0)هـ/)8))م)، وموسوعة كشاف اصطالحات 
لنكري  العلوم  جامع  مصطلحات  وموسوعة  8)))هـ/))))م)،  )بعد  للتهانوي  والعلوم  الفنون 
املقرترَضات. بل إن بعض  نزر يسري من  إاّل  املعاجم  إذ ليس يف هذه  )80))هـ/))))م؟)، وغريها؛ 
وكتاب  2)2هـ/))8م)،  )بعد  اخلوارزمي  موسى  ملحمد بن  واملقابلة  اجلب  ككتاب  العلوم،  كتب 
))))هـ/8)))م)  رشد  البن  العبارة  تلخيص  وكتاب  ))))هـ/)))م)  للفارايب  العلوم  إحصاء 
كتب  يف  املقرترَضات  هذه  تكون  ما  وأكثر  العربية.  غري  من  مقرتًضا  لفًظا  فيها  جتد  تكاد  ال  وغريها، 
إنام هي  املقرترَضات  العظمى من هذه  األغلبية  فإن  ولذلك  ونبات.  املواليد من حيوان  وأسامء  الطب، 
و»املارقشيثا«  القّلئني«،  كانون  يشبه  »كانون  وهو  »الطابستان«،  املقرترَضات  هذه  مثال  جامدة.  أسامء 
و»الفريوزج« ومها من العقاقري، و»املْسحقونيا« وهو »يشء يسيل من الزجاج وهو ملح أبيض صلب 
والزمان  والنوع  واملرة  واملفعول  الفاعل  أسامء  مثل  من  للمشتقات  وال  لألفعال  وليس  ذائب«))2). 

واملكان واملبالغة نصيب ُيذكر من هذه املقرترَضات. 
أّما يف مرحلة اإلحياء يف العرص احلديث، فاملقرترَضات يف كل مكان، ويف كل باب: يف العلوم الصحيحة، 
ويف العلوم اإلنسانية، ويف اآلداب، ويف الفنون؛ ذلك أن النظريات احلديثة يف علوم اللسان، ويف الرتمجة، 
األشياء  يبتدْع  ن  ومرَ غريها.  من  العربية  إىل  قادمة  دة  مستوررَ املعرفة  جماالت  من  غريها  ويف  النقد،  ويف 
أيس  نقلهم  ما خيتارون يف  وكثرًيا  ينقلون.  بل  يبدعون،  أيامنا ال  والعرب يف  تسمياهتا.  يبتدْع  واملفاهيم 
أيامنا حافلة هبذه  االقرتاض. والرتمجات يف  أي  املرحلة األوىل،  ها كلفة يف  وأقلَّ ها كسًل،  السبل، وأكثررَ
املقرتضات التي ُتكتب يف أحيان كثرية باحلروف اللتينية وتفرتض أن القارئ يتقن لغة أجنبية عىل األقل. 
وقد أظهرت رسالة دكتوراه نوقشت حديًثا يف مدرسة الرتمجة يف باريس عن مصطلحات علم الرتمجة أْن 
ر يف هذا العلم، وأن بعض مفاهيم العلامء العرب القدامى ومصطلحاهتم  ليس يف العربية مصطلح مبتكرَ

22   اخلوارزمي، ص ).
)2   املصدر نفسه، ص )))-))).
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العام  اللغوي  ُأمِهلرَت ليحلَّ حملها االقرتاض والرتمجة احلرفية للمعنى  التي كان يمكن هلا أن تستغل قد 

لأللفاظ اإلنكليزية والفرنسية))2). 
كلُّ اللغات تقرتض إاّل اللغة امليتة؛ فاالقرتاض دليل حياة. وقد يدخل اللفظ املقرترَض يف اللغة فيتلبَّس 
اللغة األصليني.  بأفراد  ها، وُيْعِقب فيها فيتغري ُحكمه، ويصبح شبيًها  ِ ها، وينتظم يف أْسة من ُأسرَ نظامرَ
ًرا  مفرًدا ومجًعا ومصغَّ استعملوه  قد  العرب  إن  السيوطي عنه  يقول  الذي  الـ»جِلام«  النوع هو  مثال هذا 
فوه بأنواع تصاريف الفعل وما ُيشتق منه، واستخدموه باملعنى احلقيقي  ا، وأخذوا منه فعًل ورصَّ ً ومرخَّ
بأهنا  تقيض  فيه  ِفها  وترصُّ االستعامل  يف  نِها  لتمكُّ جلاًما-  – أعني  الكلمة  هذه  »وتكاد  املجازي،  واملعنى 

بة من )لغام)«))2).  وا به من أهنا معرَّ بة وال منقولة، لوال ما قضرَ موضوعة عربية، ال معرَّ
حني انتظم اللفظ املقرتض )لغام) يف أسة تغريَّ حكُمه، وصار كاللفظ العريب سواء بسواء. ويعني تغريُّ 
احُلكم هذا أنه بنى لنفسه جذًرا، أي مادة أصلية ل تكن له هي اللم واجليم وامليم، ثم بنى اعتامًدا عىل هذه 
م) وغري ذلك. ولئن كانت  م وتلجَّ مرَ وُمْلجرَ يِّم وأجْلرَ م وجُلرَ املادة األصلية التي ولَّدها ألفاًظا مشتقًة منه )جُلُ
التي  املقرترَضة  الكلمة، فإن األلفاظ  ُتبنى عىل جذور فيجري االنتقال من اجلذر إىل  العربية  اللغة  ألفاظ 
هذا سبيلها تسري يف اجتاه معاكس؛ إذ يتم االنتقال فيها من الكلمة إىل اجلذر، ثم من هذا اجلذر املولَّد إىل 

الكلامت املشتقة منه، عىل غرار الكلامت العربية األصيلة))2). 
ن أسة، وأن يبني له مادة أصلية ل تكن له يف  بيد أنه ليس رضورًيا أن يتغريَّ ُحكم كلِّ لفظ مقرترَض، وأن يكوِّ
ُله مثرَُل ألفاظ عربية كثرية ظلَّت وحيدة ل ُيشتقَّ منها كـ»الدفرت«))2)  األصل؛ فقد يبقى اللفظ املقرترَض وحيًدا، مثرَ
نرَم«)28)، و»اجُلُلّبار«  ُعه )دفاتر)، و»الُبْغبور«، وهو »احلجر الذي ُيذبرَُح عليه الُقربان للصَّ ْ الذي ليس منه إاّل مجرَ
ريرَ يف اقرتاض اللفظ  ه«))2)، وغري هذا كثري يف أسامء احليوان والنبات واجلامد. ال ضرَ دُّ وهو »ِقراب الّسيف أو حرَ
ًها  ن له أسة وجذًرا تشبُّ األعجمي إذن، ويف أن يبقى هذا اللفظ األعجمي املقرترَض عىل حاله من دون أن يكوِّ
بكلم العرب. غري أنه حني يكثر عدد املقرترَضات كثرة مفرطة من لغات إلصاقية خيتلف نظامها الرصيف 
عن نظام العربية، فل بد من أن تتغريَّ الصورة، وال سيام حني يكون اللفظ املقرترَض طويًل مبنيًّا عىل إلصاق 
عدد من السوابق واللواحق بُأسِّ الكلمة. ويبدو أن الشدياق كان استشعر شيًئا من هذا؛ لذلك  يطلب من 
جْتنا إىل استعامهِلا وذلك  رفاعة الطهطاوي اللجوء إىل النحت ليستغني عن »األلفاظ األعجمية التي أْحورَ

24   Maha Kaddoura, «Le Passage de la traductologie vers l'arabe: Rôle d'une terminologie en devenir,» sous la direction 
marianne lederer (thèse de doctorat en langage et langues: Description, théorisation, transmission, Université de la 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2012), pp. 368-380.
)2   جلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، رشحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق 
حواشيه حممد أمحد جاد املوىل، عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم )صيدا؛ بريوت: املكتبة العرصية، )8)))، ج )، ص 288.
26   Hassan Hamzé, «De la racine au mot ou du mot à la racine: Problématique de la création d’une nouvelle mémoire 
de l’emprunt en arabe,» Revue Tunisienne des sciences sociales (Tunis), vol. 35, no. 117 (1998), pp. 70-72.
: لغٌة يف الدفرت، حكاه ُكراع عن اللحياين. قال ابن سيده: »وأراه أعجميًا«، انظر: أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور، لسان  ُ ْفرترَ )2   »التَّ
العرب، )) ج )بريوت: دار صادر، ]))))-))))[)، مادة »تفرت«. أّما الدفرت »فعريب صحيح. ال خلف يف ذلك. قال ابن األنباري: 
املعرب من كالم األعجمي عىل حروف املعجم، حقق كلامته  أبو منصور موهوب بن أمحد اجلواليقي،  انظر:  »وال ُيعرف له اشتقاق«. 

بإرجاعها إىل أصوهلا وذكر معانيها األصلية وتتبع التغريات التي طرأت عليها ف. عبد الرحيم )دمشق: دار القلم، 0))))، ص )0).
28   ابن منظور، مادة »بغرب«.

)2   أبو الطاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، القاموس املحيط، حتقيق نرص اهلوريني )بريوت: دار الفكر، ]د. ت.[)، فصل »اجليم«، 
باب »الراء«. 
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نحو )الكوميسون) و)الكونستيتيسيون) و)القرنقراس) وما أشبه ذلك«)0)). ويف املصطلحات العلمية، وال 
سيام يف مصطلحات الطب والصيدلة، يشء كثري من هذه املقرترَضات. مثاهلا: »إْكساْنتوفيل« و»إْكسْنثوزوم« 
 trifluridineو thiamphenicolو (((( xantosoma و xanthophyll و»ثيامفينيكول« و»تريفلوريدين« يف ترمجة

بالتتايل)2))؛ فإىل أين يؤدي امليِضُّ بعيًدا يف مثل هذا النوع من املقرترَضات؟ 

العلمية  املصطلحات  تعريب  اعتامد  إىل   ((2( سنة  املقتطف  يف  له  مقالة  يف  دعا  رّصوف  يعقوب  كان 
الستحالة ترمجتها، فهي »عديدة جًدا تزيد عىل خسامئة ألف اسم يف احليوان والنبات واجلامد؛ فرتمجُتها 
ّخاه مجاعة من العلامء. وقبل أْن يتفقوا عىل ترمجِة ألِف اسٍم من هذه  ها تقتيض السنوات الطوال، ولو ترَورَ كلِّ
فمحاولة  املطلوبة؛  الغاية  ُبعُدنا عن  فيزيد  اسٍم جديد،  ألِف  من  أكثررَ  اكتشفوا  قد  العلامء  يكون  األسامء 

ترمجتها رضٌب من املحال. أّما التعريب فل يكلِّف إاّل كتابتها بحروف عربية«)))). 

إن اّتباع منهج كهذا املنهج يعني يف هناية املطاف قطيعة حمققة يف املعجم العريب؛ إذ جيعل املعجمرَ العلميَّ 
يف  سبعمئة  من  يقرب  – وعددها  ولواحق  سوابق  به  ق  ُتلصرَ جذع  عىل  أو  أسٍّ  عىل  مفرداته  ُتبنى  الذي 
نة من حروف صوامت  الفرنسية- يف مواجهة املعجم اللغوي العام الذي ُتبنى مفرداته عىل جذور مكوَّ

عىل طريقة االشتقاق الداخيل التي وصفناها أعله.

الغراب وِمشية الحجل

استغلل  من  الرتمجة  يف  بد  وال  كثري.  كثري  حاجاهتا  وسدِّ  تطويرها  سبيل  يف  العربية  إليه  حتتاج  ما  إن 
أو مرّكًبا، ولفظًيا أو داللًيا، عىل أن  اقرتاًضا وتوليًدا بسيًطا  املتاحة يف سد هذه احلاجات  الوسائل  مجيع 
ثني يف سْعيِهم املحموم إىل االبتكار بأي ثمن قد  امُلحدرَ بيد أن  الوسائل برشائطها وأصوهلا.  ق هذه  تتحقَّ
ن توليًدا يقوم  ن. ونعني بالتوليد املهجَّ يبتدعون أحياًنا طرائق يف التوليد نسّميها بالتوليد اهلجني أو امُلهجَّ
ن من مكّونات  عىل املزج يف اللفظ املولَّد الواحد بني لفظ عريب ولفظ أعجمي، أو بني لفظ عريب ومكوِّ
املزج  هذا  مثال  قديمة.  التينية  أو  يونانية  كلمة  من  جزًءا  أو  الحقة  أو  سابقًة  يكون  قد  أعجمي،  لفٍظ 
اهلجني: »ْبسيكولسانيات« لرتمجة اللسانيات النفسية )psycholinguistique) و»سوسيولسانيات« لرتمجة 
اللسانيات االجتامعية )sociolinguistique)، و»ميتالغة« لرتمجة ما اختار له بعضهم »الكلم عىل الكلم« 
)métalangage) اعتامًدا عىل ما ورد عند أيب حيان التوحيدي من قوله: »إن الكلم عىل الكلم صعب«)))) 
املقطعي  نظامها  وال  الرصيف،  العربية  اللغة  نظام  تلئم  ال  تراكيب  املقرتحة  الرتمجات  هذه  ويف  إلخ.   ..
يف بعض األحيان، كام هي حال مصطلح »ْبسيكولسانيات« الذي يبدأ بحرف ساكن. وحسًنا فعل عبد 
القادر الفايس الفهري حني ختىل عن هذه الرتمجة واعتمد »اللسانيات النفسية«، كام فعل كثريون. غري أنه 

0)   حلمي خليل، »علم املعاجم عند أمحد فارس الشدياق،« يف: يف املعجمية العربية املعارصة: وقائع ندوة مائوية أمحد فارس الشدياق 
وبطرس البستاين ورينحارت دوزي، تونس يف 15، 16، 17 أفريل، 1986 )بريوت: دار الغرب اإلسلمي، )8)))، ص )22-)22.
))   املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، معجم مصطلحات علم النبات، املعجم املوحد للمصطلحات العلمية يف مراحل التعليم 

العام؛ ) )]دمشق[: املطبعة التعاونية، 8))))، ص 0)2.
2)   املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، املعجم املوحد ملصطلحات علم الصيدلة )إنجليزي - فرنيس – 

عريب(، سلسلة املعاجم املوحدة؛ رقم )) )تونس: مكتب تنسيق التعريب، )200).
))   يعقوب رصوف، »اللغة العربية واملصطلحات العلمية،« يف: حصاد الفكر العريب احلديث، ج ): يف اللغة العربية، ص 82).

))   عيل بن حممد أبو حيان التوحيدي، كتاب اإلمتاع واملؤانسة: وهو جمموع مسامرات يف فنون شتى، صححه وضبطه ورشح غريبه  أمحد 
أمني وأمحد الزين، ) ج يف ) )بريوت: دار مكتبة احلياة، ]د. ت.[)، ج 2، ص ))).
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»ميتالغة« و»ميتالغوي«  بـ  احتفظ  »اللسانيات االجتامعية«، كام  إىل جانب  بـ »سوسيولسانيات«  احتفظ 

و»ميتاقواعد« و»ميتاخطاب«، وغريها)))).
عربية  لغوية  عنارص  توليد  إىل  وسعي  الرتمجة،  يف  األعجمي  اللفظ  حماكاة  يف  عارمة  رغبة  هبذا  وشبيه 
حتاكي العنارص املوجودة يف اللفظ األعجمي. مثال هذا أن ُيسعى بأي ثمن إىل إجياد مقابلت عربية ثابتة 
للسوابق واللواحق ومكّونات الكلامت اإلغريقية واللتينية طمًعا باعتامد ترمجة آلية هلا تكون رشًطا لرتمجة 
ها العريب بصورة آلية)))). بيد أن  املصطلحات اإلنكليزية والفرنسية، فُتِحل حملَّ كلِّ سابقة أو الحقة مقابلرَ
هذا املسعى ال يمكن له أن يصل إىل خواتيمه السعيدة، ألنه خمالِف ألبسط مبادئ اللسانيات؛ إذ يفرِتض 
اعتامُد مقابل عريب واحد لكل زائدة أعجمية، سابقة أكانت أم الحقة أم مكّوًنا التينًيا أو يونانًيا، أن هذه 
. وهذا االعتقاد الراسخ عند كثريين  السوابق واللواحق واملكّونات يف الفرنسية واإلنكليزية ثابتة ال تتغريَّ
من الباحثني يف العالرَ العريب ويف بلدان العالرَ الثالث إنام هو صدى العتقادهم بأن ما يف الفرنسية واإلنكليزية 
فل »يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه«. وقد أثبتنا يف أكثر من دراسة لنا يف مصطلحات اللسانيات 
وغريها خطل هذا االعتقاد، وأن الفارق بني العربية وغريها إنام هو فارق يف الدرجة؛ فالرتاُدف، والتعدد 
نات اليونانية اللتينية. وليس صحيًحا  الداليل، واالشرتاك اللفظي فاٍش يف هذه السوابق واللواحق واملكوِّ

عىل االطلق أن لكل عنرص منها داللة واحدة ال يتعداها، وال يشاركه غرُيه فيها)))). 
إن اعتامد مقابل عريب لكل واحد من هذه العنارص إنام ينقل إىل العربية ما فيها من علل الرتادف والتعدد 
واالشرتاك. وليس من الرتمجة يف يشء االعتقاد بأنَّه جيب أْن يكون لكلِّ لفظ أعجمي، أو لكل مصطلح 
أعجمي، مقابل عريب يأخذ مكانه يف مجيع النصوص)8)). وليس من اللسانيات يف يشء االعتقاد بأن املعنى 
نة له. وعىل أي حال، فل تكون الرتمجة مجًعا لرتمجات  اإلمجايل العام إنام هو نقل آيلٌّ ملعاين العنارص املكوِّ

نات، وال يؤدي إلصاق املقابلت إاّل إىل نظام هجني. املكوِّ

... يريد: إسقاط النظام
يف العربية، ويف لغات كثرية أخرى، يبدو الفعل أكثر تعبرًيا عن االنتظام ألنه يترصف يف جداول تسمح 
له  أن تكون  قوائم، وحُيفظ كام هو من دون  إىل ركام جُيمع يف  ل  الذي حتوَّ ليس للسم  ما  له  بأن يكون 
ثلثي  بني  وزًنا  عرشين  جتاوز  ال  العربية،  يف  حمدودة  مضبوطة  الفعل  فأوزان  الفعل؛  كضوابط  ضوابط 
« يف الرباعي  لرَ « يف الثلثي املجرد، وعىل »فْعلرَ « و»فُعلرَ « و»فِعلرَ لرَ ورباعي، وجمرد ومزيد؛ فهي عىل »فعرَ
 » لرَ ل« و»تفاعل« و»انفعرَ « و»تفعَّ لرَ « و»أفعرَ لرَ ل« و»فاعرَ « يف أيامنا-؛ وعىل »فعَّ نرَ ْعلرَ د -أضيف إليه »فرَ املجرَّ
و»افعْنىل«   » لرَ و»افعْنلرَ  » لَّ و»افعلرَ  » و»افعالَّ  » لرَ و»افعوَّ ل«  و»افعْوعرَ و»استفعل«  و»افعّل«   » لرَ و»افتعرَ
و»تفعلرَل« يف املزيد)))). أّما األسامء، فيقول أبو بكر الزبيدي إن يف كتاب سيبويه منها »ثلثامئة بناء وثامنية 

))   الفايس الفهري، معجم املصطلحات اللسانية.
))   حممد رشاد احلمزاوي، »الصدور واللواحق وصلتها بتعريب العلوم ونقلها إىل العربية احلديثة،« اللسان العريب، السنة 2)، العدد 

) )د. ت.)، ص 28).
37   Hassan Hamzé, «An Example of Linguistic Submission: The Translation of Affixes and Greco-Latin Formants into 
Arabic,» in: Albert Branchadell and Lovell Margaret West, eds., Less Translated Languages, Benjamins Translation Library 
(Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2005), pp. 49-66.
38   Hassan Hamzé, «Terminologie grammaticale arabe et terminologie linguistique modern,” La Traduction des textes 
spécialisés: Un Retour sur des lieux communs (Synergies Tunisie), no. 2 (2010).
39   André Roman, Grammaire de l’arabe, que sais-je?; 1275 (Paris: Presses universitaires de France, 1990), p. 57.
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أبنية«)0))، ويقول يف مقدمة كتابه إنه أنعمرَ النظر فألفى »نحو الثامنني بناًء ل يذكْرها سيبويه يف كتابه«)))). أّما 
ّطاع، فقد ازداد هذا العدد عنده ازدياًدا كبرًيا؛ إذ قال إن الذي انتهى إليه »بعد البحث واالجتهاد،  ابن القرَ
ق يف تآليف األئمِة ألُف مثال ومائتا مثال وعرشة أمثلة«)2)). وال ريب يف أن عدد أبنية األسامء  ِع ما ترَفرَّ ْ ومجرَ
قد زاد ازدياًدا ملحوًظا يف أيامنا مع دخول مقرترَضات كثرية إىل العربية عىل أبنية ليست األبنية التي ذكرها 
مثل »األكسجني« و»الديمقراطية« و»الدكتاتورية« و»األيديولوجيا«، وغريها كثري كثري.  املتقدمون من 

وكلُّ هذه املولَّدات داخلة يف أبنية األسامء. 
قد ال يكون يف دخول أبنية جديدة لألسامء ما يغريِّ النظام الرْصيف للعربية. ولكن دخول أبنية جديدة يف 
األفعال مدعاة للتغيري؛ مِلا يرتتب عليه من تغيري قواعد الترصيف وقواعد االشتقاق يف بناء أسامء الفاعل 
ثني  واملفعول واملرة واهليئة والنوع واملكان، وغريها مّما ُيبنى عىل األفعال. وعىل هذا، فإن اقرتاض امُلْحدرَ
ل يكن هذا  للعربية - وإن  الرْصيف  النظام  يغريِّ يف  démocratie ال  للفظ  ترمجًة  »الديمقراطية«  اسم  مثًل 
له. ولكن  ة  ُأْسرَ يبقى وحيًدا ال  العربية  كثرًيا من أسامء  العرب- ألن  أوزان  االسم جارًيا عىل وزن من 
 ،» طرَ ْقررَ مرَ ثني مىض إىل أبعد من هذا حني أراد أن يرتجم الفعل démocratiser، فاستخدم لفظ »درَ بعض امُلْحدرَ
فيه عىل خسة أحرف أصول.  الفعل  كبرًيا ألن  يثري إشكااًل  استخدام  طة«))))، وهو  ْقررَ مرَ »درَ منه  واملصدر 
وليس يف العربية كلها، ال يف قديمها، وال يف حديثها، فعل يمكن أن يكون عىل خسة أحرف أصول. وقد 
- يف مقابل الفعل الفرنيس))))؛ فالعربية  طرَ ْقررَ مرَ درَ « - ال  طرَ ْقررَ املنهل هذا متاًما حني اقرتح »درَ فهم صاحب 
ُتسِقط واحًدا من احلروف اخلمسة حني تريد استخدام الفعل ومصدره ومشتقاته من مثل هذه األسامء؛ 
«، وأسقطت النون من آخر »األكسجني« و»اهلدروجني«  زرَ فقد أسقطت النون من »التلفزيون« فقالت »تلفرَ
ج«، وأسقطت النون من وسط  جة« و»ُمهْدررَ ج« و»هْدررَ ْدررَ ج«، و»هرَ ة« و»مؤْكسرَ جرَ « و»أْكسرَ فقالت: »أْكسجرَ
ج«، بل إهنا أسقطت احلرف اخلامس  « و»بْرجمة« و»برامج«، و»ُمربِمج« و»مربمرَ جرَ »الربنامج« فقالت: »برمرَ
العرب  لسان  ْت »سفرجل« عىل »سفاِرج«)))). وينقل صاحب  عرَ مرَ حتى يف ترصيف األسامء العربية، فجرَ
اخلبز  من  تُّ  ُيفرَ الذي  ُتوُت  الفرَ ق  الفرزدرَ األصمعي:  »قال  قال:  أنه  ق«  »فرْزدرَ مدخل  يف  األصمعي  عن 
ها أصول  الذي ترشُبه النساء. قال: ›وإذا مجْعترَ قلترَ )فراِزق) ألن االسم إذا كان عىل خسة أْحرف كلُّ
ِج  حذْفترَ آِخر حْرف منه يف اجلمع، وكذلك يف التصغري. وإنام حذْفترَ الدال من هذا االسم ألهنا من خمررَ
ْيِزٌق)  التاء، والتاُء من حروف الزيادات، فكانت باحلذِف أرَوىل، والقياس )فراِزد). وكذلك التصغري )ُفررَ

ْضترَ يف اجلمع والتصغري«")))).  ْيِزد)، وإْن شئترَ عوَّ و)ُفررَ
إن كان العرب حيذفون من اللفظ العريب األصيل حني يكون اساًم عىل خسة أحرف ُأصول، فام بالك إن 
ْقِرط«،  مرَ «، وأن ُيشتق منه غًدا »ُمدرَ طرَ ْقررَ مرَ كان فعًل؟ وكيف يستقيم أن يكون يف العربية فعل من مثل »درَ
ه نظري يف  ط«؟ وليس ليشٍء من هذا كلِّ ْقررَ مرَ ْقِرط« و»ُمترَدرَ مرَ طة«، و»ُمترَدرَ ْقررَ مرَ ط«، و»ترَدرَ ْقررَ مرَ ط«، و»ترَدرَ ْقررَ مرَ و»ُمدرَ

ه. العربية قديمها وحديثها، ألنَّ النظام ال يقبله، وألنَّ السْمعرَ يمجُّ
بيدي، كتاب االستدراك عىل سيبويه يف كتاب األبنية والزيادات عىل ما أورده فيه مهذًبا، حققه واعتنى به  0)   أبو بكر حممد بن احلسن الزُّ

وعلق عليه حنا مجيل حداد )الرياض: دار العلوم، )8)))، ص )).
))   املصدر نفسه، ص )).

2)   السيوطي، ج 2، ص ).
ْقرطة«. ْقرطة«، أي »هذه مرَ ق عىل هذا املصدر قائًل: »دي مرَ ))   أحسنرَ بعض املعلقني املرصيني صنيًعا حني علَّ

))   جبور عبد النور وسهيل إدريس، املنهل: قاموس فرنيس – عريب، ط ) )بريوت: دار العلم للمليني؛ دار اآلداب، )8))).
))   الفريوزآبادي، مادة "سفرجل".

))   ابن منظور، مادة »فرزدق«.
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اليوم أمام عدد هائل من املفاهيم واملصطلحات يف شتى فروع العلم واملعرفة.  العربية  تقف الرتمجة إىل 
وعليها أن تؤدي الدور التارخيي املنوط هبا، وأن تعمل، كام عملت يف السابق، عىل تطوير العربية وإغناء 
ْفده بام يمكنَّه من استيعاب التطور املعريف الذي جيري يف اللغات األخرى. وال ريب يف أهنا  معجمها وررَ
قامت بتأدية قسط من هذا الدور قدياًم، وبتأِدية ِقسط منه حديًثا. غري أن يف هذا القسط احلديث نظًرا بسبب 

عثرات الرتمجة وعيوهبا وسوء أدائها يف مستوى اللغة، ويف مستوى اخلطاب. 
ف قد وضع اإلصبع عىل موضع اجلرح، فأشار يف أوائل القرن املايض إىل سوء أداء املرتمجني  كان حممد رشرَ
بات املشوهة، وأنه أسهل له أن ُيذاكر  يف عرصه حني قال: »وال ريب يف أنه يعُس عىل الطالب فهُم هذه املعرَّ

ًبا هبذا األسلوب«)))).  ه باللغة الفرنجية من أْن يقرأ كتاًبا معرَّ علومرَ
ماذا لو قرأ حممد رشف النصوص املرتمجة يف أيامنا؟

األول  ها  مهَّ جتعل  ترمجة  إن  أكتب:  ما  ويف  أقول،  ما  يف  عليه  ُألِحُّ  أزال-  وال   - كنت  بيشء  قوله  رين  ذكَّ
إهنا ترمجة  للكلمة.  باملعنى احلقيقي  اللغة بمصطلح من تلك، ليست ترمجة  »استبدال مصطلح من هذه 
عىل هامش الرتمجة، ألهنا هتتم باللغة يف مفرداهتا ومصطلحاهتا وأنظمتها، وال جتعل اخلطاب يف أولوياهتا، 
وال تعترب أن املهمة األوىل تقيض بنقل الرسالة التي يف النص، ال بإعداد الكلامت املتقابلة بني هذه اللغة 
ات تنقل ألفاظ النص  بة«، ألهنا مرتمجرَ ات يف أيامنا »النصوص املثقَّ ْيُت كثرًيا من املرتمجرَ وتلك«)8)). وقد سمَّ
ه غياب  فرَ لرَح العريب »مِلرَْلِء الثقب الذي خلَّ يف لغة املصدر، فتجعل بإزاِء كلِّ لفظ منه ثقًبا، ثم يؤتى باملصطرَ
احلسبان حاجة  يأخذ يف  ثقوب، ال  ذا  النص  التي جتعل  الرتمجة  من  النوع  هذا  إن  األعجمي.  املصطلح 

ه«)))). القارئ العريب الذي ال يكفيه أن يكون املصطلح عريبَّ اللفظ ليفهمرَ
م هلم. قلت:  قال يل يوًما أحد أصدقائي أنني أهتم القراء العرب باجلهل حني أقول إهنم ال يفهمون ما ُيرتجرَ
ه إاّل مرتمُجه  م يظل يف كثري من جوانبه ًسا مغلًقا ال يفك رموزرَ »ال، بل أنا أرثي حلاهلم«، ألن »كثرًيا مّما ُيرتجرَ
وعدد من حوارييه. إْن أثار هذا القول جداًل وصخًبا وضجيًجا فل بأس يف ذلك؛ فالقضية من األمهية 

ل فيها صخب وضجيج«)0)). بحيث حُيتمرَ
قد يسأل سائل: »ِلرَ الرتمجة إذن؟ وملاذا ال يعود القراء إىل اللغة األجنبية مبارشة« كام قال حممد رشف؟

ل هذا السؤال، عىل وجاهته، عن وظيفة جوهرية للرتمجة تتجاوز نقل املعرفة؛ فالرتمجة يف وجه من  يغفرَ
وجوهها، دليل حيوية األّمة، "ألهنا دليل عىل أن األّمة تشعر بالتفاوت بينها وبني غريها، وعىل أهنا تسعى 
للرصاع  مستعدة  األّمة  أن  إىل  يشري  ألنه  عافية  دليل  وهذا  األخرى،  باألّمة  واللحاق  واقعها،  لتجاوز 
واملقاومة، وإىل أهنا تدافع عن نفسها، وحتاول تعزيز مواقعها. أّما حني تتخىل عن الرتمجة لتأخذ العلوم 
واملعارف باللغة األجنبية فإن هذا يعني أن األّمة األخرى قد طغى نفوذها وامتد إىل غاياته القصوى، ألنه 
وصل إىل اللغة، وهي آخر حصن من حصون األّمة، والتخيل عنه يعني اخلضوع متاًما للهيمنة، ويعني أن 

األّمة الغالبة قد فرضت علومها وثقافتها، واألداة التي تعرّب عن هذه الثقافة وتنرشها«)))).
))   حممد رشف، »مناهج العرب يف النقل والتعريب،« يف: حصاد الفكر العريب احلديث، ج ): يف اللغة العربية، ص )20.

العددان )-8 )خريف ))20- شتاء  السنة )،  العربية والرتمجة )بريوت)،  نقدية،«  العربية: مقاربة  الرتمجة  8)   حسن محزة، »جودة 
2)20)، ص )0).

))   حسن محزة، »الرتمجُة البحث،« العربية والرتمجة، السنة )، العدد ) )ربيع )200)، ص 8).
0)   محزة، »جودة الرتمجة العربية،« ص )0)-)0).

))   محزة، »الرتمجة وجمتمع املعرفة،« وأبو يعرب املرزوقي، »الرتمجة العلمية بام هي ظاهرة اجتامعية وفنية،« يف: الرتمجة ونظرياهتا، إعداد 
جمموعة من األساتذة اجلامعيني )قرطاج: بيت احلكمة، )8)))، ص ))-)) خاصة.
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Dictionary of Linguis- =معجم املصطلحات اللغوية: انكليزي - عريب، مع 16 مرسًدا عربًيا  بعلبكي، رمزي.
tic Terms: English-Arabic, with Sixteen Arabic Glossaries. بريوت: دار العلم للمليني، 0))).
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The Unified Dictionary of Infor- – عريب(=   املجاالت اإلعالمية: )إنجليزي - فرنيس
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Translation and the Development of the Arabic Language:  
Two Sides of the Same Coin
Hassan Hamza
In this paper, Hamza provides a thorough investigation into the intrinsic challenges to the field of 
translation. This analysis draws on linguistic diversity as a means for motivating interconnection, 
and demonstrates how when two languages are brought into contact, each of them leaves its 
imprint on the other through borrowing and developing new terms.
In this regard, translation has a positive impact on the linguistic renewal and development of 
a language, though the excessive lexical borrowing, the anarchic creation of technical terms, 
semantic overload, and the overlapping use of terms remain problematic. Hamza notes how, 
contrary to modern trends in translation, translation into Arabic has historically restricted the 
borrowing of terminology to the natural sciences, medicine and chemistry in particular, but rarely 
did so in the field of humanities. Today, the Arab language is loaded with borrowed concepts and 
terminology in both fields. Thus, Hamza stresses how Arabic must once again enrich its lexicon 
and supplement it with the means to absorb developments taking place in other languages. This 
means that the pitfalls and faults in modern translation, in addition to its poor record in language 
and discourse, must be avoided. 
The author exemplifies this by pointing out how translations simply swap a technical term in 
the source language for a technical term in the target language. To the author, this mechanism 
risks providing incorrect translations since this approach concentrates on the lexical, rather than 
discourse, level. Such an approach fails to make the transmission of the sense of the text its main 
task, with the focus placed, instead, on making words in the native language correspond to words 
in a foreign language.


