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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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املراجع واملصادر

كاتــب وباحــث ســوري، مواليــد الســويداء 1977، تخــّرج فــي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية/ 
قســم الدراســات الفلســفية واالجتماعيــة فــي جامعــة دمشــق 2003، مــدّرِس مــادة الفلســفة 
منــذ 2003 فــي محافظــات ريــف دمشــق والقنيطــرة والســويداء. كتــب مقــاالت رأي فــي 
ــد -  ــاء« عــن دار البل ــوان شــعر مطبــوع بعنــوان »ســحر الت ــه دي ــة، ول بعــض المواقــع اإللكتروني

ــويداء 2019. الس

أسامة هنيدي
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ملخص تنفيذي

نقلــت الفلســفة، عــب تارخيهــا الطويــل، البــرش مــن ضفــة الظــالم إىل فضــاءات التنويــر، عــب اهتامهــا 
ــان،  ــة، واإلنس ــود، والطبيع ــن الوج ــا ع ــرشي بحًث ــل الب ــور العق ــت تط ــي رافق ــة الت ــئلة اجلوهري باألس
واملعنــى. وكان االختــالف ســنًة مــن ســنن الطبيعــة، ومنهــا اختــالف الثقافــة واللغــة واللســان، ولذلــك 
كانــت الرتمجــة مــن لغــٍة إىل أخــرى الســبيل الــذي ســلكه البــرش للتعــرف إىل أفــكار اآلخــر املختلــف، مــا 
أضفــى عــى حيــاة وعقــول البــرش تنويــًرا وجتديــًدا دائمــن، فضــاًل عــن بنــاء جســور التواصــل الثقــايف بــن 
البــرش، خصوًصــا عندمــا حتمــل الرتمجــة أســئلة الفلســفة، أســئلة الوجــود واحليــاة واإلنســان، وتنقلهــا مــن 

مــكان إىل آخــر، ومــن ثقافــة إىل أخــرى، لتصبــح أحــد األبــواب الرئيســة للتنويــر.
نحــاول يف هــذه الدراســة تتبــع حركــة ترمجــة الفلســفة عربًيــا، وربطهــا يف ســياقاهتا، وأحواهلــا التارخييــة، 
ــكالته  ــارق يف مش ــريب الغ ــا الع ــر يف جمتمعن ــة تنوي ــيس لثقاف ــا أن التأس ــة مؤّداه ــات فرضي ــة إلثب يف حماول
ــارب  ــا نق ــّم فإنن ــن ث ــفي، وم ــل الفلس ــة يف احلق ــة الرتمج ــل حرك ــن دون تفعي ــدث م ــه أن حي ــن ل ال يمك

ــا مــن زاويتــن: موضوعن
ــه جمموعــة مــن األشــخاص يف جمــال ترمجــة النــص  - األوىل: اســتعراض ذلــك اجلهــد الــذي قامــت ب
الفلســفي يف مراحــل عــدة مــن التاريــخ العــريب، ومالحظــة أثرهــا اإلجيــايب يف حتريــك امليــاه الراكــدة عــى 

مســتوى النتــاج املعــريف، ويف احلصيلــة بنــاء حالــة املثاقفــة مــع ذلــك اآلخــر.
- الثانيــة: الرتكيــز عــى مالحظــة األثــر اإلجيــايب الــذي يمكــن أن ترتكــه ترمجــات النصــوص الفلســفية 
القديمــة منهــا واملعــارصة، والتــي يمكــن هلــا أن تســاهم بشــكٍل كبــرٍي يف حماولــة اخلــروج مــن حالــة التقليــد 

إىل فضــاءات العــرص احلديــث.
سيســاعدنا املنهــج التارخيــي يف رصــد ازدهــار الرتمجــة يف ســياقات اجتاعيــة وسياســية، كــا سيســاعدنا 
يف تبــن األثــر احلضــاري التــي تركتــه الرتمجــة يف صــريورة التقــدم، واملرتبطــة بالدوافــع املختلفــة لعمليــة 
ترمجــة النــص الفلســفي يف تلــك الســياقات، كــا يمكــن أن نســتخدم املنهــج التحليــيل يف مكان مــا ألغراض 

متصلــة متاًمــا بطبيعــة البحــث وأهدافــه.
ــات  ــا ترمج ــي تضمنته ــة الت ــة التنويري ــة األمهي ــة رضورة مواكب ــه جله ــث يف راهنيت ــة البح ــن أمهي تكم
النصــوص الفلســفية، والتــي أرســاها مفكــرون كبــار ال ينتمــون إىل حقلنــا اللغــوي، لكنهــم أسســوا لقيــٍم 
ــا  ــة يف جمتمعن ــع الدامي ــي تفرضهــا الوقائ ــة الت ــن احلاج ــة، وم ــدول املتقدم ــٍل يف ال ــل عم ــوم دلي ــت الي بات
العــريب مــع متــّدد التيــار التقليــدي النكــويص ممثــاًل باحلــركات اإلســالمية املتطرفــة، وغريهــا، تلــك التــي 

ــا. ــا وثقافًي ــًة أمــام التواصــل مــع اآلخــر حضارًي ل عقب تشــكِّ
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مقدمة

ــاب،  ــري احلس ــاب وغ ــن احلس ــي حتص ــة الت ــم املخطوط ــدة، واحلك ــار املخل ــة، واألخب ــب املدون ــوال الكت » ل
لبُطــل أكثــر العلــم، ولغلــب ســلطان النســيان ســلطان الذكــر، وملــا كان للنــاس مفــزع اىل موضــع اســتذكار، 

ولــو تــم ذلــك حلرمنــا أكثــر النفــع.«(1)
الجاحظ

ــردم الفجــوة بــن البــرش، وإلقامــة شــكٍل مــا مــن أشــكال التواصــل،  ــّوع النشــاط اإلنســاين الســاعي ل يتن
والتثاقــف بينهــم، وهــذا ينطبــق متاًمــا عــى حقــٍل مهــمٍّ مــن احلقــول التــي باتــت حاجــًة جديــرًة باالهتــام أكثــر 
مــن ذي قبــل، خاصــًة بالنســبة إلينــا كشــعوب عربيــة، أي حقــل الرتمجــة. فــإذا أردنــا اســتكال الفضــل الــذي 
نســبه اجلاحــظ إىل الكتــب يف بــاب التأليــف، لوجــب علينــا أن نقــّر بفضــل الرتمجــة، واملرتمجــن، لغايــة النفــع 

القصــوى التــي ختــم هبــا اجلاحــظ كالمــه.
أمــا ملــاذا الرتمجــة جديــرة بالــدرس فاألســباب كثــريٌة جــًدا، ومنهــا التعــرف إىل ثقافــات اآلخريــن، ونتاجهــم 
ــذه  ــور ه ــول، وكان لتط ــذه احلق ــن ه ــري م ــدم يف كث ــريًة يف التق ــواًطا كب ــوا أش ــم قطع ــي، كوهن ــريف والعلم املع
العلــوم عندهــم نتائــج إجيابيــة ملموســة عــى حيــاة البــرش. ويمكــن أن نذكــر أيًضــا تداعــي احلــدود الفاصلــة 
بــن البــرش بفعــل الثــورة الرقميــة، والتكنولوجيــة، وبالتــايل اســتحالة وجــود أفــراد منعزلــن عــا حيصــل يف العامل 

مــن حــوادث وأفــكار هلــا قيمتهــا عــى الصعــد مجيعهــا، وتطــال اجلميــع عــى ســطح الكوكــب.

: البدايات الحقيقية للترجمات الفلسفية
ً

أوال

عــى الرغــم ممــا تطالعنــا بــه املراجــع التارخييــة حــول بدايــات عمليــة الرتمجــة عموًمــا، وهــذا موضــوع فرعــي 
ال يطمــح البحــث إىل أن يتناولــه تفصيــاًل، ألن اهلــّم األســايس للبحــث يتنــاول ترمجــة النــص الفلســفي حتديــًدا، 
ــل  ــة تتص ــن أمهي ــا م ــا هل ــفي مل ــص الفلس ــة الن ــابقة لرتمج ــل الس ــض املراح ــد بع ــوف عن ــن الوق ــّد م ــن ال ب لك

بموضــوع البحــث.
شــهد العــرص األمــوي حالــة تفاعــٍل بــن املســلمن وأهــل البــالد التــي فتحوهــا، فبــدأت رغبــة التعــرف إىل 
علــوم تلــك األمــم تظهــر عــى هيئــة حمــاوالت تعريــب علومهــا، وقد بــرزت يف تلــك الفرتة مــدارس اســتكملت 
عملهــا بفضــل النســاطرة الذيــن كانــوا قــد رشعــوا برتمجــة كتــب الفلســفة، واملنطــق إىل اللغــة الرسيانية، لتســتمر 
مــن أيــام الفتــح اإلســالمي، وبعــده العــرص األمــوي، يف مراكــز الرهــا ونصيبــن، ولتشــهد توســًعا خــالل القرن 

األول اهلجــري، فهــذا خالــد بــن يزيــد يأمــر برتمجــة الكتــب يف علــم اهليئــة، والطــب، والكيميــاء.(2)
ويــرى بعضهــم أن نقــل كتــب الفلســفة والعلــم إىل اللغــة العربيــة مل جُيــَر اتفاًقــا، بــل قصــد إليــه املســلمون 
قصــًدا أمــر بــه اخللفــاء، فبــدؤوا بنقــل كتــب الرياضيــات، والفلــك، والطــب، وملــا كثــرت لدهيــم العلــوم اجتهوا 

(1)  الجاحظ، كتاب الحيوان، ط2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2004(، ص47.

(2)  ف. بارتولد، تاريخ الحضارة اإلسالمية، حمزة ظاهر )مترجم(، )مصر: دار المعارف، 1952(، ص69.
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نحــو كتــب الفلســفة النظريــة ليتمــوا أداء رســالتهم الثقافيــة.(3)
ولعل أشهر مرتمجي تلك املرحلة األساء املوجودة يف اجلدول اآليت:

جدول )1((4)
عام الوفاةاسم املرتجم

766 مسايروس سبخت
686 مإثناسيوس البلدي

107 محنا نيشوع
807 ميعقوب الرهاوي

427 ممار جرجس
347 ميوحنا الدمشقي

وجيمــع الكثــريون أنــه، عــى الرغــم مــن وجــود إرهاصــاٍت أوىل لبدايــة حركــة الرتمجــة الفلســفية يف العــرص 
األمــوي، كان حلركــة تعريــب الدواويــن عــى يــد عبــد امللــك بــن مــروان، أثــٌر كبــرٌي يف بدايــة حركــة الرتمجــة، 
ــت  ــا بقي ــكندر، لكنه ــائل اإلس ــض رس ــب، وبع ــة يف الط ــات اليوناني ــض املؤلف ــت بع ــرتة ترمج ــك الف ــي تل فف
أعــااًل منفــردًة ال تــدّل عــى حركــٍة عامــٍة للرتمجــة.(5) لكــن املالحــظ يف تلــك املرحلــة عــى وجــه العمــوم أن 
ــه  ــا في ــة، وكل م ــك واهلندس ــب والفل ــى الط ــر ع ــز أكث ــل كان الرتكي ــة ب ــه األولوي ــن ل ــفي مل تك ــص الفلس الن

حاجــة عمليــة.
وإذا تتبعنــا ســؤالنا اإلشــكايل األول يف هــذه الدراســة، وبدأنــا يف تلمــس حماولــة اإلجابــة عنــه، أي الربــط بــن 
ازدهــار حركــة الرتمجــة وحالــة االزدهــار احلضــاري العامــة، لوجدنــا جتســيده يف العــرص العبــايس حتديــًدا، فمــع 
انتقــال اخلالفــة مــن دمشــق، وهنايــة العــرص األمــوي، تضافــرت جمموعــة مــن العوامــل، أمههــا دخــول عنــارص 
ــع  ــرن التاس ــات يف الق ــه الثقاف ــى في ــوًرا تتالق ــة، وحم ــلطة املركزي ــًرا للس ــا مق ــت منه ــداد، جعل ــة إىل بغ أجنبي

امليــالدي، األمــر الــذي جعــل الكثرييــن يصفــون القــرن التاســع بالعــرص الذهبــي.
ــا إىل  ــة، ومنه ــواء إىل الرسياني ــة، س ــألة الرتمج ــان يف مس ــذي أّداه الرسي ــم ال ــدور العظي ــال ال ــن إمه وال يمك
يــان الذيــن اعتمــد  العربيــة، أو مــن اليونانيــة إىل العربيــة، إذ يذكــر ابــن النديــم أســاء العلــاء واملرتمجــن الرسُّ
ــه »فأخــرج  عليهــم اخللفــاء العباســيون يف حركــة النقــول والرتمجــات، واســتجالب الكتــب مــن بيزنطــة بقول

عمر فروخ، تاريخ العلوم عند العرب )بيروت: دار العلم للماليين، 1970، ص12.  (3)

ــة  ــة النهض ــم( )مكتب ــل )مترج ــب كام ــرب، وهي ــى الع ــا ال ــبل انتقاله ــان وس ــوم اليون ــري، عل ــي أولي دي الس  (4)

 .192- ص191   )1962 المصريــة، 
ــورية، 1998(،  ــة الس ــورات وزارة الثقاف ــق: منش ــي )دمش ــر العباس ــي العص ــة ف ــالمة كار، الترجم ــم س (5)  مري

.12 ص
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ــا  ــذوا مم ــة فأخ ــت احلكم ــب بي ــلا صاح ــق وس ــن البطري ــر واب ــن مط ــاج ب ــم احلج ــة منه ــك مجاع املأمــون لذل
وجــدوا فلــا محلــوه إليــه أمرهــم بنقلــه فنُقــل، وقــد قيــل أن يوحنــا بــن ماســويه ممــن نفــذ إىل بــالد الــروم … 
وأنفــذوا حنــن بــن اســحق فجاؤوهــم بطرائــف الكتــب وغرائــب املصنفــات يف الفلســفة واهلندســة واملوســيقى 

واألرثاطيقــي والطــب، وكان قســطا بــن لوقــا البعلبكــي قــد محــل معــه شــيًئا فنقلــه وُنقــل لــه«.(6)
ــا بــن ماســويه برئاســته،  ــس املأمــون بيــت احلكمــة يف مــرص عــام 830 ميــالدي، وعهــد إىل يوحن وقــد أسَّ
وعليــه تتلمــذ حنــن بــن إســحق الــذي أســس الحًقــا مدرســة باملعنــى احلقيقــي للكلمــة، باتــت تعرف بمدرســة 
حنــن بــن إســحق(7)، ضمــت العديــد مــن األســاء التــي أتقــن معظمهــا اللســان اليونــاين، والرسيــاين، والعــريب، 
وقــد طّبــق حنــن بــن إســحق، واجلوهــري، منهًجــا يف الرتمجــة يقــوم عــى قــراءة اجلملــة، وفهمهــا، ثــم يرتجــم 

املرتجــم بجملــة مطابقــة، ســواء تطابقــت الكلــات، أم مل تتطابــق.(8)
ولتوخــي الدقــة، واملوضوعيــة، كانــت طريقــة حنــن هــي أال يبــدأ الرتمجــة قبل أن يقــارن بــن النســخ اليونانية 
املختلفــة، ليقيــم خــري نــٍص ممكــن، وحــن كان ال حيصــل إاّل عــى خمطــوٍط واحــد مــن الكتــاب، فإنــه كان يعــود 

إىل تنقيــح ترمجتــه متــى ظفــر بنســخٍة جديــدة.(9) 
وفيــا يــأيت جــدوٌل يوضــح أهــم الرتمجــات الفلســفية التــي قدمتهــا هــذه املدرســة، مــع العلــم أن ترمجــات 

أخــرى قيمــة صــدرت عــن املدرســة، خاصــة يف جمــال الطــب ال جمــال لذكرهــا يف هــذا الســياق:  
جدول رقم )2((10)

املرتجمالكتاباملؤلف
حنن بن إسحقاملقوالتأرسطو
حنن بن إسحقالكون والفسادأرسطو
حنن بن إسحقطوبيقاأرسطو
حنن بن إسحقيف النفسأرسطو
حنن بن إسحقبعض التحليالت األوىل والثانيةأرسطو

حنن بن إسحقالسياسةأفالطون

ابن النديم، الفهرست )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، د. ت(، ص340.  (6)

حنيــن بــن إســحق العبــادي: طبيــب ومترجــم مســيحي نســطوري ولــد فــي الحيــرة عــام 809 ميــالدي وتوفــي   (7)

ــالدي. ــام 879 مي ع
مريم سالمة كار، الترجمة في العصر العباسي، ص54.  (8)

عبــد الرحمــن بــدوي، الفلســفة والفالســفة فــي الحضــارة العربيــة، ط1 )بيــروت: المؤسســة العربية للدراســات   (9)

ــر، 1987(، ص9. والنش
تــم مقاطعــة محتــوى هــذا الجــدول بيــن مجموعــة مــن المراجــع والتــي تســتند فــي معظمهــا إلــى فهرســت   (10)

ابــن النديــم وكتــاب إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء للقفطــي وكتــاب عيــون األنبــاء البــن أبــي أصيبعــة وقــد 
ــا بكتــب أرســطو وأفالطــون فحســب. اكتفين
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حنن بن إسحقالنواميسأفالطون
حنن بن إسحقطياوسأفالطون

إسحق بن حنناألورغانونأرسطو
أيب عثان الدمشقياألماكن األجزاء السبعةأرسطو
إبراهيم بن عبد اهلل الكاتباألماكن اجلزء الثامنأرسطو
التذاريالتحليالت األوىلأرسطو
متى بن يونسالتحليالت الثانيةأرسطو
اسحق بن حننالتأويلأرسطو
إسحق بن حننالفيزياءأرسطو
حييى بن البطريقيف الساءأرسطو
اسحق والدمشقيالنشوء والفسادأرسطو
إسحق بن حننيف الروحأرسطو
إسحق بن حننما وراء الطبيعةأرسطو

إسحق بن حنناحلواراتأفالطون
إسحق بن حننالقواننأفالطون
إسحق بن حننالسفسطائيونأفالطون
حنن بن إسحقفلسفة الطبيعةأفالطون
حنن بن إسحقاجلمهوريةأفالطون

ــه  ــه ونتاج ــر وثقافت ــى اآلخ ــاح ع ــل باالنفت ــي تتمّث ــفية الت ــة الفلس ــة للرتمج ــار التنويري ــا إىل اآلث ــري هن ونش
ــن  ــر م ــه أكث ــا عن ــذي يفصلن ــع ال ــرن التاس ــن الق ــدث ع ــن نتح ــة، ونح ــرص املفارق ــن عن ــا يكم ــريف. رب املع
ــرب  ــف الع ــاهم يف تعري ــذي س ــرص ال ــك الع ــة يف ذل ــة الرتمج ــايف لناحي ــراك الثق ــام، يف ذاك احل ــة ع ــف ومئ أل
ــون،  ــل املأم ــتنريين مث ــاء املس ــن اخللف ــجيع م ــفي، وبتش ــاط الفلس ــد للنش ــايل التمهي ــان، وبالت ــكار اليون إىل أف
ويف ذلــك اإلرصار عــى طلــب العلــم الغــريب والتأســيس ملــا يشــبه احلاضنــة عــب بيــت احلكمــة، األمــر الــذي 
ــة،  ــة املثاقف ــة عملي ــع جله ــدة يف املجتم ــاه الراك ــك املي ــة يف حتري ــر الرتمج ــة أث ــام لناحي ــا إىل األم ــع بفرضيتن يدف
ع عــى زيــادة  خاصــة دور النصــوص الفلســفية التأسيســية كنصــوص أرســطو، وأفالطــون، األمــر الــذي سيشــجِّ
النشــاط الفلســفي منــذ بدايــة االشــتغال بالرتمجــة، والدفــع بالعقــل إىل األمــام، وستســاهم كل تلــك الرتمجــات 
فــه ابــن  بتســلل الفكــر اليونــاين وتأســيس علــم الــكالم بــا فيــه مــن نقاشــات وأخــذ ورد، هــذا العلــم الــذي يعرِّ
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خلــدون بأنــه: »علــم يتضمــن احلجــاج عــن العقائــد اإليانيــة باألدلــة العقليــة والــرد عــى املبتدعــن املنحرفــن 
يف االعتقــادات عــن مذهــب الســلف وأهــل الســنة«.(11) فقــد أتاحــت حركــة الرتمجــة للمعتزلــة االطــالع عــى 
الفكــر اليونــاين الــذي ُترجــم إىل العربيــة، وال ســّيا أّن هنــاك توازًيــا تارخيًيــا بــن بدايــات العــالف مثــاًل، وهــو 
مــن أشــهر رمــوز االعتــزال، وازدهــار حركــة الرتمجــة يف عهــد املأمــون، فلــا ُترمجــت الفلســفة اليونانيــة أيــام 
العباســين طالعهــا شــيوخ املعتزلــة وخلطــوا مناهــج الفلســفة بأبحاثهــم، فأفــردوا لذلــك فنـًـا مــن فنــون العلــم 

ســّموه بالــكالم.(12)

ثانًيا: الفالسفة العرب والتعامل مع النص المترجم، من الترجمة إلى التبيئة

شــكلت الرتمجــات التــي قدمتهــا مدرســة حنــن بــن اســحق، وبعــض الرتمجــات التــي صــدرت عــن مدرســة 
ــة نشــوء حركــة التفلســف  ــة، وســامهت يف بداي ــة اليوناني ــة أوىل لتعــّرف العــرب إىل الثقاف اإلســكندرية، أرضي
العربيــة بعــد فــرتة علــم الــكالم الــذي كان لــه غايــات حمــددة، ويعــّد الكنــدي يف هــذا الســياق صاحــب الريــادة 
يف التعامــل مــع النــص الفلســفي اليونــاين مــن العــرب، ومنــذ البــدء رشع الكنــدي يف مواجهــة مشــكالت عديدة 
كان مــن بينهــا مشــكلة املصطلــح، األمــر الــذي واجهــه برســالة »يف حــدود األشــياء ورســومها« وهــو عــى مــا 
ــق رســائل الكنــدي، أول كتــاب يف التعريفــات الفلســفية عنــد العــرب، وأول  يذكــر حممــد هــاين أبــو ريــدة حمقِّ

قامــوس مصطلحــات وصــل إلينــا.(13)
ر اعتبــار الكنــدي  وعــى الرغــم مــن أنــه ال يوجــد، بحســب أيب ريــدة، وبالعــودة إىل ابــن أيب أصيبعــة، مــا يــبِّ
ــاء  ــض األس ــاين بع ــر مع ــومها« يذك ــياء ورس ــدود األش ــالة يف ح ــدي يف »رس ــد أن الكن ــن، نج ــن املرتمج ضم
اليونانيــة املعربــة أو مــا يــدّل عــى معرفتــه ببعــض املقابــالت اليونانيــة للكلمــة، ولكــن ذلــك ليــس لــه داللــة 

كبــرية عــى معرفتــه باليونانيــة.
ويف اجلدول اآليت بعض مصطلحات الرسالة ورشحها:

جدول )3((14)
رشح الكندياملصطلح
إرادة قد تقدمها روية مع متييزاالختيار

ما احتمل املساواة وغري املساواةالكمية
ما هو شبيه وغري شبيهالكيفية

ما ثبت بثبوته آخراملضاف
تبدل حال الذاتاحلركة
مدة تعدها احلركة غري ثابتة األجزاءالزمان
هنايات اجلسماملكان
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نسبة شيئن كل واحد منها ثباته بثبات صاحبهاإلضافة
قوة نفسية مدركة للصور احلسية مع غيبة طينتهاالتوهم
إدراك النفس صور ذوات الطن يف طينتها بأحد السبل احلسيةاحلس

كل ذلــك ســيبدأ تدرجًيــا بالرتاكــم، وهــذا الرتاكــم الــذي ســيفي إىل مشــكلٍة كبــريٍة ســيقع فيهــا الفالســفة 
املســلمون عــى الرغــم مــن حماوالهتــم احلثيثــة التوفيــق بــن النــص الفلســفي اليونــاين والعقيــدة اإلســالمية منــذ 
ــل  ــا ب ــة تبيئتهــا عربًي ــة، وحماول ــاء عــى النصــوص اليوناني الكنــدي، ولــن تقتــرص حماوالهتــم عــى النقــل والبن
ســتكون مقدمــًة رضوريــة ومهمــة للتأســيس لنــٍص فلســفي عــريب حيــاول متييــز نفســه، عــى الرغــم مــن التأثــر 
الكبــري والواضــح بفالســفة اليونــان، ويمكــن القــول إن هــذا التأثــر انعكــس إجياًبــا عــى حركيــة الفكــر العــريب 
بعــد الرتمجــات الرسيانيــة بالتحديــد، ودخلــت إىل منهــج التفكــري قواعــد مل تكــن موجــودًة مســبًقا أضفــت عــى 
ــا أوىل اإلرهاصــات التــي  ــا مــا، ومــع الفــارايب ســتبدأ رب ــا نوًع ذاك الفكــر، يف ســياقه التارخيــي، بعــًدا منهجًي
ســتقيم اإلشــكاالت اللغويــة وحتــاول االشــتغال عليهــا معــززة بفهــم اختــالف األزمــان واأللســن، ومــا لــه مــن 
أمهيــة يف اختــالف الفهــم، حيــث يقــول الفــارايب: »فلــا كانــت عــادة أهــل هــذا اللســان يف العبــارة غــري عــادة 
أهــل تلــك البلــدان وأمثلــة هــذا الزمــان املشــهورة غــري األمثلــة املشــهورة عنــد أولئــك صــارت األشــياء التــي 
قصــد أرســطو طاليــس بياهنــا بتلــك األمثلــة غــري بينــة وال مفهومــة عنــد أهــل زماننــا حتــى ظــن أنــاس كثــر مــن 

أهــل هــذا الزمــان يكتبــه يف املنطــق أهنــا ال جــدوى منهــا«.(15)
ــل  ــة األص ــن لغ ــى ب ــرتك يف املعن ــن املش ــث ع ــا ذاك البح ــة منه ــاليب خمتلف ــاع أس ــن اتب ــّد م ــد ذاك ال ب عن
واللغــة التــي ســُينقل إليهــا »فــإذا عرفوهــا أخــذوا مــن ألفــاظ أمتهــم األلفــاظ التــي كانــوا يعــبون هبــا عــن 

ــفة«.(16) ــاين الفلس ــن مع ــاين م ــك املع ــاء تل ــا أس ــا فيجعلوه ــة بأعياهن ــاين بالعامي ــك املع تل
ومــن األمــور التــي يمكــن التوقــف عندهــا، مــن اآلثــار التــي نراهــا »تنويريــة« للرتمجــات الفلســفية يف ذلــك 
ــه  ــدأ مع ــة، ليب ــطة الرتمج ــة بواس ــك الثقاف ــع تل ــل م ــد دخ ــي ق ــل التصنيف ــوم العق ــميه الي ــا نس ــرص، أن م الع
ــا عــى عــادة أســالفهم اليونــان برتتيــب العلــوم وتصنيفهــا، وكان الفــارايب أول مــن  الفالســفة املســلمون جرًي
فعــل ذلــك، فــكان لــه أثــٌر كبــري فيمــن تــاله مــن الفالســفة، ومــن ضمــن ميــزات ذاك التصنيــف أنــه أدرج علوم 
الفقــه والــكالم ضمــن العلــوم املدنيــة، يف خطــوٍة رآهــا كثــرٌي مــن املفكريــن حماولــًة أخــرى للتوفيــق بــن علــوم 

اليونــان والنــص اإلســالمي، ونلمــس يف اجلــدول اآليت األثــر لــدى الفــارايب يف إحصــاء العلــوم: 
جدول )4((17)

العلم املدينالعلم الطبيعيعلوم التعاليمعلم املنطقعلم اللسان

(15)  الفارابي، كتاب القياس الصغير )بيروت: دار المشرق، 1986(، ص69.

(16)  الفارابي، كتاب الحروف، ط2 )بيروت: دار المشرق، 1990(، ص158.

ــر  ــة للنش ــرة: دار الثقاف ــرب، ط3 )القاه ــد الع ــوم عن ــخ العل ــي تاري ــات ف ــي، دراس ــد الغن ــب عب ــى لبي مصطف  (17)

ص78.  ،2002 والتوزيــع، 
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 علم األلفاظ وما

يدل عليه يشء ما
 املعقوالت من حيث

تدل عليها األلفاظ
 ثانية أقسام للعلمالعدد

الطبيعي
األخالق

 األلفاظ من حيث هيعلم قوانن األلفاظ
دالة عى املعقوالت

 ثالثة أقسام للعلماهلندسة
اإلهلي

السياسة

علم الفقهاملناظر
 علم النجوم

التعليمي
علم الكالم

املوسيقى
األثقال

احليل

ومــن ثــم حصــل انتقــال مــن التصنيــف إىل اســتخدام القيــاس املنطقــي يف التفكــري يف موضوعــات الوجــود 
ــة  ــى بلــوغ ذروة العقالني ــدًءا مــن املتكلمــن حت ــة للتفكــري العــريب اإلســالمي ب ــة، يف حمــاوالت تراكمي واملاهي
الرشــدية وحماولــة التوفيــق بــن العقــل والنقــل التــي وإن أجهضــت عــى يــد تيــار التقليــد وحلفــه مع الســلطات 
إاّل أهنــا تركــت إرًثــا مــن األفــكار كان لــه أعظــم األثــر حتــى عــى الثقافــة الغربيــة بــل إهنــا أصبحــت مذهًبــا 

يــدرس غربًيــا حتــت مســمى »مذهــب الرشــدية الالتينيــة«.

ا: الموقف التقليدي من الترجمات الفلسفية
ً
ثالث

ــت  ــكار كان ــب أف ــا ع ــي أحدثه ــة الت ــك اخلض ــاين تل ــر اليون ــدث الفك ــوم أن حي ــن املفه كان م
بمجملهــا غريبــة عــى الذهنيــة اإليانيــة، وبالتــايل كان النظــر إليهــا قاســًيا مــن جانــب كثــري مــن 
الفقهــاء، مــا عّطــل مســار الرتمجــة ومعــه النشــاط الفلســفي، بــل وجعــل االشــتغال فيــه حمفوًفــا 
ــن  ــم م ــم قرهب ــة، وبحك ــن جه ــم م ــوم هب ــر العم ــن وتأث ــؤالء التقليدي ــاب ه ــيوع خط ــم ش ــر بحك باملخاط
دوائــر الســلطة وخــوف مــن فيهــا عــى إمســاكهم باحلكــم مــن جهــة ثانيــة، فقــد تعــرض الفالســفة للتكفــري 
ــا مصــدر كفرهــم ســاعهم أســاء  ــه »هتافــت الفالســفة« حــن قــال: »وإن ــد أيب حامــد الغــزايل يف كتاب عــى ي
هائلــة كســقراط، وبقــرط، وأرســطوطاليس، وأمثاهلــم، وحكايتهــم أهنــم مــع رزانــة عقوهلــم، وغــزارة فضلهــم، 

ــان«.(18) ــل األدي ــدون لتفاصي ــل وجاح ــع والنح ــرون للرشائ منك
ــام ال  ــرص انقس ــكل عن ــا تش ــة بوصفه ــوم املرتمج ــك العل ــى تل ــوم ع ــك اهلج ــافعي ذل ــام الش ــل اإلم وأكم
ــاس وال اختلفــوا إال لرتكهــم لســان العــرب وميلهــم إىل  ــه: »مــا جهــل الن ــاح بقول ــى وانفت ــوع وغن عنــرص تن
ــادة  ــالل وم ــفه واالنح ــول: »رأس الس ــألة بالق ــى املس ــد أهن ــالح فق ــن الص ــا اب ــس«، أم ــطو طالي ــان أرس لس
اخلــرية والظــالل ومثــار الزيــغ والزندقــة فمــن تفلســف عميــت بصريتــه عــن حماســن الرشيعــة املؤيــدة باحلجــج 

أبو حامد الغزالي، تهافت الفالسفة، ط4 )مصر: دار المعارف، 1966( ص74.  (18)
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ــه الشــيطان«.(19) ــه اخلــذالن واســتحوذ علي ــًا قارن ــًا وتعل الظاهــرة ومــن تلبــس هبــا تعلي
لكــن الفلســفة باهــي تأكيــد يف جوهرهــا ملفهــوم االختــالف كــا هــي جتســيد حقيقــي لعــدم امتــالك احلقيقــة 
ــب  ــة طل ــة جله ــديد، خاص ــامح ش ــذه بتس ــألة كه ــع مس ــل م ــخص، تتعام ــة أو ش ــعب أو فئ ــدى ش ــة ل املطلق
احلقيقــة، احلقيقــة )املرتمجــة( يف هــذه احلالــة، أي الفلســفة اليونانيــة، وال أبلــغ مــن رد الكنــدي عــى مثــل تلــك 
املزاعــم املعطلــة للتثاقــف: »ينبغــي لنــا أاّل نســتحي مــن استحســان احلــق واقتنــاء احلــق مــن أيــن أتــى، وإن أتــى 
مــن األجنــاس القاصيــة عنــا واألمــم املباينــة لنــا فإنــه ال يشء أوىل بطالــب احلــق مــن احلــق وليــس ينبغــي بخــس 

احلــق وال تصغــري بقائلــه وال بــاأليت بــه«.(20)

رابًعا: ترجمة النص الفلسفي في عصر النهضة العربية

كانــت للحقبــة املظلمــة التــي عاشــتها املنطقــة العربيــة يف ظــل احلكــم العثــاين آثــار ســلبية واســعة، خاصــة 
يف مراحلــه األخــرية، إذ مل ُتشــل حركــة الرتمجــة كلًيــا فحســب بــل ُشــلت أيًضــا كل مفاصــل الثقافــة العربيــة بــا 
ــة  ــة وحماول ــة العربي ــة، بفعــل سياســة الترتيــك ومــا صاحبهــا مــن طمــس ملعــامل اهلوي ــة اللغــة العربي فيهــا حال
صهرهــا يف الثقافــة الرتكيــة، ولكــن مــع التوجــه الــذي انتهجــه حممــد عــيل كانــت هنــاك فرصــة إلعــادة األلــق 
إىل املعرفــة التــي كانــت قــد قطعــت أشــواًطا كبــرية يف أوروبــا، فقــد أدرك حممــد عــيل منــذ اللحظــة األوىل التــي 
تــوىل فيهــا عــرش مــرص أنــه ال بــّد مــن رســم سياســة إصالحيــة جديــدة، النتشــال الكنانــة مــن وهــدة اخلــراب 
ــو  ــاه نح ــو االجت ــالح ه ــم لإلص ــبيل القوي ــاين، ورأى أن الس ــرص العث ــوال الع ــا ط ــردت فيه ــي ت ــاد الت والفس

الغــرب واالقتبــاس مــن نظمــه والنقــل مــن علومــه.(21)
إاّل أن املدقــق يف الســياق الــذي جــذب اهتــام وتوجيهــات حممــد عــيل يكتشــف أن حصــة الفلســفة ومــا يلــف 
لفهــا مــن علــوم كانــت ضئيلــًة جــًدا يف تلــك الفــرتة، فمــن نحــو 191 كتاًبــا حيصيهــا مجــال الديــن الشــيال يف 
تلــك الفــرتة حتــر الفلســفة بكتــاٍب واحــٍد واملنطــق بكتــاٍب واحــٍد والرتبيــة بكتــاٍب واحــٍد واالجتــاع بكتــاٍب 
ــا يف الفنــون احلربيــة.(22) وهــذه األخــرية تفــرس  واحــٍد، أي أربعــة كتــب مــن العــدد الــكيل، ملصلحــة 64 كتاًب
الظاهــرة برمتهــا، إذ احتلــت مســألة بنــاء الدولــة القويــة عســكرًيا حمــور اهتــام حممــد عــيل يف طــور التأســيس، 

لكنهــا كانــت بالعمــوم قاعــدًة النطــالق مدرســة األلســن التــي ســتؤّدي دوًرا مهــًا يف مــا بعــد.
ــي انتهجهــا حممــد عــيل يف عــام 1835، وقــد  ــا لتلــك التوجهــات الت جــاء تأســيس مدرســة األلســن تتوجًي
ــة يف  ــام   1839 وكان للمدرس ــدار ع ــن ال ــة األوىل م ــت الدفع ــث خترج ــاوي حي ــة الطهط ــا رفاع ــوىل نظارهت ت
ذلــك احلــن هدفــان، األول هــو إعــداد جيــٍل مــن املرتمجــن يف خمتلــف العلــوم والفنــون، والثــاين إعــداد مــدريس 
اللغــة الفرنســية يف املــدارس التجهيزيــة واخلصوصيــة، وقــّدر خريــج مــن خرجيــي تلــك املدرســة، وهــو حممــد 
قــدري باشــا، عــدد الكتــب التــي ترمجهــا خرجيــو املدرســة بنحــو 2000 كتــاب، ومــن الالفــت لناحيــة الرتمجــة 

ابن الصالح، فتاوى ابن الصالح، المجلد األول، ط1 )بيروت: دار المعرفة، 1986(، ص 209.  (19)

هاني أبو ريدة، رسائل الكندي الفلسفية، ص103.  (20)

ــر  ــرة: دار الفك ــي )القاه ــد عل ــر محم ــي عص ــة ف ــة الثقافي ــة والحرك ــخ الترجم ــيال، تاري ــن الش ــال الدي جم  (21)

ص9.  ،)1951 العربــي، 
المرجع نفسه – ملحقات الكتاب ص38.  (22)
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ــام 1836 أي  ــن ع ــداهلل حس ــم عب ــا بقل ــر مرتمًج ــن( ظه ــفة اليوناني ــخ الفالس ــاب )تاري ــر أن كت ــفية ذك الفلس
ز توجهــات حممــد عــيل لناحيــة التفكــري الســيايس هــو طلبــه مــن  بعــد عــام مــن انطــالق املدرســة.(23) وممــا يعــزِّ
الراهــب الســوري أنطــوان رافاييــل زاخــور ترمجــة كتــاب مكيافيلــيل »األمــري« بعــد أن عــرف قيمتــه عــن طريــق 
ــاب مل  ــًا أن الكت ــًدا«، عل ــه ال يعلــم جدي ــا »إن ــه حممــد عــيل الحًق ــذي ســيقول عن دبلوماســين أوروبيــن، وال

ينــرش يف حينــه بــل تأخــر حتــى عــام 1912 برتمجــة لطفــي مجعــة.(24)
ــم  ــث ترج ــوص، حي ــه اخلص ــى وج ــا ع ــة منه ــا، واألدبي ــة عموًم ــة الرتمج ــة حرك ــك املرحل ــطت يف تل ونش
ســليان البســتاين اإلليــاذة وترجــم نجيــب حــداد روميــو وجولييــت إىل العربيــة، وبــرزت يف تلــك الفــرتة أعــال 

أمحــد حســن الزيــات واملنفلوطــي وســامي الــدرويب.(25)
ومــن اجلديــر ذكــره أن ذلــك االحتــكاك بــن الثقافتــن العربيــة والفرنســية كان لــه عظيــم األثــر يف أنفــس كثري 
مــن املفكريــن الذيــن أوفــدوا إىل فرنســا، األمــر الــذي انعكــس إجياًبــا عــى حركــة الرتمجــة عموًمــا، وهــذا متاًمــا 
مــا حصــل مــع رفاعــة الطهطــاوي الــذي ضّمــن كتابــه »ختليــص اإلبريــز يف تلخيــص باريــز« ترمجــًة للدســتور 
الفرنــي، مســتحدًثا مصطلحــات ستســتقّر لتصبــح مــن العــدة االصطالحيــة للنظــر الفلســفي الســيايس العــريب 

احلديــث واملعــارص.(26)
لكــن تلــك الرتمجــة وفــق صالــح مصبــاح كان هلــا العديــد مــن اخللفيــات، ومــن ضمنهــا مــا يســميه تأهيــل 
املــراس الســيايس العــريب واإلســالمي، ويــرب لذلــك مثــاًل ترمجــة الراهــب زاخــور لكتــاب األمري حــن تتحول 
عنــده اجلمهوريــة إىل املشــيخة والبريوقراطيــة إىل الديــوان، أمــا عنــد الطهطــاوي وانســجاًما مــع عــدم نشــوء الدولة 

الوطنيــة، وبســبب احلــدود التارخييــة للحــدوس الطهطاويــة، فنجــد مثــاًل يف ترمجتــه للدســتور الفرنــي اآليت:
جدول )5((27)

ترمجة الطهطاويالكلمة يف الدستور الفرني
تدبريحكومة
الرعايااألفراد
الرشيعةالقانون

لكــن هــذا التأهيــل للمــراس التقليــدي العــريب كان مهــًا جــًدا إذ مل تلبــث املصطلحــات الــواردة يف الدســتور 
الفرنــي املذكــور مثــاًل أن أصبحــت مذكــورة يف كثــري مــن الدســاتري العربيــة، وبــدأت معهــا حمــاوالت عديــدة 

لتوطــن تلــك املفاهيــم ال ترمجتهــا فحســب.

URL :(23)  تالميذ رفاعة من خريجي األلسن، موقع مؤسسة هنداوي الرابط

(24)  صالح مصباح، الترجمة وتجدد الفلسفة في العربية، مجلة تبين، العدد 6-2 خريف 2013 ص67.

URL :الرابط HOUSE OF CONTENT(25)  لمحة تاريخية عن الترجمة في العالم العربي، موقع

(26)  صالح مصباح، الترجمة وتجدد الفلسفة في العربية، مجلة تبين، ص69.

صالــح مصبــاح، الترجمــة وتجــدد الفلســفة فــي العربيــة، مجلــة تبيــن، ص69. علًمــا أنــه لــم يــرد كجــدول فــي   (27)

البحــث المذكــور.

https://www.hindawi.org/books/94862794/13/
https://hoc.ae/index.php/ar/blog-ar/history-of-arabic-translation
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خامًسا: دوافع الترجمات الفلسفية العربية في القرن العشرين وأثرها التنويري؛ )نماذج 

مختارة(

بعــد مرحلــة الســبات العــريب إبــان االحتــالل العثــاين، ومــع النشــاط الفكــري والثقــايف الــذي بــدأ بالتشــكل 
عــب اجلمعيــات العربيــة يف العديــد مــن الــدول العربيــة، بــدأت ترتســم مالمــح جديــدة لفضــاء الرتمجــة يف العــامل 
العــريب الــذي كان إرث التخلــف فيــه ثقيــاًل جــًدا، واهلــوة التــي كانــت تفصلــه عــن البلــدان املتقدمــة كانــت هــوًة 
عظيمــًة ال بــّد مــن البــدء يف ختّطيهــا ولــو بشــكٍل بطــيٍء جــًدا. ومــن هنــا، ويف ســياق مــا نحــن بصــدده لناحيــة 
الرتمجــة الفلســفية، نســتطيع القــول إن انتقــال أفــكار الفلســفة الغربيــة التــي قطعــت أشــواًطا كبــرية منــذ عــرص 
النهضــة العلميــة األوروبيــة مــع بيكــون غاليليــو ونيوتــن والفلســفية النقديــة مــع كانــط والعقالنيــة مــع ديــكارت 
والتنويريــة مــع روســو... إلــخ، كل ذلــك كان وصولــه متأخــًرا كثــرًيا إىل العــامل العــريب، وربــا يكــون هــذا مــن 
النتائــج الكارثيــة التــي ســتلقي بظالهلــا عــى وضعيــة العــامل العــريب واإلســالمي لناحيــة معاينــة تلــك الفجــوة 
ــه  ــاء علي ــه كــا ال يمكــن اإلبق ــذي ال يمكــن التخلــص من ــد ال ــة مــع الغــرب مــن جهــة، وإرث التقلي احلضاري
كــا هــو مــن جهــة أخــرى، وتلكــم كانــت ربــا حلقــة ثانيــة مــن حلقــات رصاع العــريب واملســلم مــع نفســه، يف 
مســألة أشــبه مــا تكــون تكــراًرا لــذاك الــرصاع الــذي دار بــن قيمــة الفكــر والفلســفة اليونانيــة وأمهيــة األخــذ 
هبــا واالســتفادة مــن علومهــا وبــن النــص الدينــي وتبعاتــه وترســياته أو بكلمــة واحــدة رصاع العقــل والنقــل، 
ولذلــك مــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلــك عــى هيئــة ذلــك الســؤال النهضــوي الشــهري: »ملــاذا تقدمــوا وتأخرنــا«؟
وهنــا بالتحديــد تنوعــت الدوافــع وراء عمليــة ترمجــة الفكــر الفلســفي مــع بدايــة القــرن العرشين، وســنحاول 
يف هــذا الســياق تتبــع أهــم تلــك املحطــات والذهــاب وراء تلــك الدوافــع رصــًدا وتعليًقــا، بــل ونقــًدا لبعــض 
تلــك الدوافــع ومــا يشــوهبا مــن أيديولوجيــا وتدخــالت ربــا فوتــت الكثــري مــن الفــرص علينــا لناحيــة األخــذ 

احلقيقــي بأســباب التقــدم.

- استدعاء ديكارت بن حاجة العقالنية ومقاومة املادية
وســنحاول يف هــذا الســياق تتبــع مراحــل ترمجــة النــص الفلســفي لتبيــان أثرهــا يف احلــراك الثقــايف العــريب 
ــة  ــلل العقالني ــن تس ــتكون م ــة س ــة، والبداي ــت الرتمج ــي رافق ــية الت ــة والسياس ــياقات االجتاعي ــن الس ضم
الديكارتيــة إىل اللغــة العربيــة، حيــث ُيعــّد ديــكارت، فيلســوف القــرن الســابع عــرش، مــن أوائــل مــن ُنقلــت 
ــج«  ــة يف املنه ــه الشــهري »مقال ــل كتاب ــد ُنق ــوب، فق ــد حمج ــريب حمم ــث املغ ــب الباح ــة، بحس ــه إىل العربي مؤلفات
برتمجــة حممــود اخلضــريي وبتوجيــه مــن مصطفــى عبــد الــرازق عــام 1930، وهــذا لــه داللــة يف رأينــا يمكــن 
ــة  ــه املاضوي ــا وتوجهات ــة اخلطــاب الدينــي يف أيامن ــة حاســمة عنــد مقارن ــه مــن أمهي ــا ملال التوقــف عندهــا، رب
النكوصيــة، بشــيخ أزهــري يقــرتح ترمجــة مؤلفــات رائــد العقالنيــة األوروبيــة. ومــن املفيــد جــًدا التوقــف هنــا 
مهــا املرتجــم ألمهّيتهــا يف حماولــة فهــم األثــر الــذي مــن املتوّقــع أن يرتكــه النــص  عنــد دوافــع الرتمجــة كــا يقدِّ

الديــكاريت يف الثقافــة العربيــة حيــث يمكــن احلديــث عــن دافعــن، ومهــا بحســب مقدمــة املرتجــم:
ــة  ــة، ورغب ــة الغربي ــى الثقاف ــالع ع ــرشق باالط ــرص وال ــة يف م ــة العظيم ــل بالعناي ــام يتمث ــبٌب ع األول: س

ــا. ــة حضارًي ــم املتقدم ــوق األم ــل تف ــرف إىل عوام ــالء يف التع العق
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الثــاين: هــو أن الكتــاب مل يكــن جمــرد مقدمــة للنهضــات الفلســفية يف القرنــن الســابع عــرش والثامــن عــرش 
بــل أســاس املدنيــة احلديثــة وأصــل الثــورة الفرنســية.(28)

ثــم توالــت الرتمجــات األخــرى للنــص الديــكاريت، فرتجــم عثــان أمــن كتــاب »التأمــالت« أيًضــا بإيعــاز 
ــل  ــج« جلمي ــة يف املنه ــاب »مقال ــة لكت ــة ثاني ــاءت ترمج ــام 1951، وج ــرازق ع ــد ال ــى عب ــيخ مصطف ــن الش م
ــود  ــكارت، ويع ــب دي ــات لكت ــواىل الرتمج ــام 1953، لتت ــة« ع ــة يف الطريق ــوان »مقال ــري يف العن ــع تغي ــا م صليب
عثــان أمــن إىل ترمجــة كتــاب »مبــادئ الفلســفة« عــام 1962، ويســأل األســتاذ حممــد حمجــوب ســؤااًل مهــًا 
جــًدا يف هــذا الســياق مــن وحــي مقدمــات املرتمجــن ودوافــع ترمجاهتــم، هــذا الســؤال هــو: هــل الســياقات 
ــريب  ــي الع ــددت التلق ــي ح ــي الت ــون ه ــا املرتمج ــي اعتمده ــع الت ــوص والدواف ــذه النص ــا ه ــت فيه ــي ُترمج الت

ــهم؟ ــن أنفس ــي املرتمج ــرق إىل وع ــرى مل ت ــع أخ ــه دواف ــي فرضت ــك التلق ــكارت أم أن ذل ــفة دي لفلس
وهذا السؤال يبدو برأينا مرشوًعا لسببن:

- األول ذو صلــة بالعالقــة مــع الثقافــات األخــرى وهــل كانــت الرتمجــة فعــاًل هــي رغبــٌة بتعويــض مــا فــات 
مــن الزمــن والتقــدم للــرشوع يف هنضــة مــا؟

- الثــاين هــو ذاك اخلطــاب األجــوف الــذي راج، وربــا مــا زال رائًجــا حــول شــمولية اإلســالم لــكل املعارف 
والعلــوم، اخلطــاب الــذي يريــد اســتعادة ديــكارت إلحيــاء الفلســفة العربيــة بموضوعاهتــا، وربــا وفــق تعبــري 
حمجــوب إضفــاء املرشوعيــة الثقافيــة عــى املفكريــن العــرب عــب القــول إن مــا قالــه ديــكارت إمــا أننــا ســبق 
وقلنــاه أو أنــه قالــه بفضلنــا، هــذا عــدا عــن الدوافــع املعلنــة مــن قبــل بعــض املرتمجــن، األمــر الــذي عــب عنــه 
مثــاًل عثــان أمــن بالقــول: »كتــاب العــرص، إذ فيــه مــا يدعــو أهــل الفكــر يف هــذا العــرص الصاخــب إىل النظــر 
يف مشــاغل الــروح، إىل امتحــان النفــس«، فيــا يفضــح هــدف الرتمجــة بوصفــه مقاومــة للنزعــة املاديــة وليــس 

التأســيس للمعرفــة.(29)
لكــن أحــد عالقــة الفكــر العــريب يف القــرن العرشيــن، طــه حســن، كان ممــن تبنــوا املنهــج الديــكاريت، بــل 
ــص  ــب الن ــيلًة لس ــك وس ــد الش ــن وج ــريب ح ــول األدب الع ــن حق ــل م ــا يف حق ــا تطبيقًي ــه نموذًج ــل من وجع

ــا بوضــوح: ــة الســائدة، ومعلنً الشــعري اجلاهــيل، متمــرًدا عــى املناهــج األدبي
»أريــد أن أصطنــع يف األدب هــذا املنهــج الفلســفي الــذي اســتحدثه ديــكارت للبحــث عــن حقائــق األشــياء 
يف أول هــذا العــرص احلديــث والنــاس يعلمــون أن القاعــدة األساســية هلــذا املنهــج هــي أن يتجــرد الباحــث مــن 

كل يشء يعلمــه مــن قبــل وأن يســتقبل موضــوع بحثــه خــايل الذهــن ممــا قيــل فيــه خلــًوا تاًمــا«.(30)
ولعــل هــذا املثــال اخلــاص بتطبيــق املنهــج الديــكاريت عــى حقــل األدب العــريب خلــق فضــاًء ثقافًيــا وأثــًرا ال 
يمحــى لناحيــة انتصــار الفكــر العقــالين، ومــا أثــاره كتــاب طــه حســن مــن جــدل صحــي يف الثقافــة العربيــة 
ــل يف  ــار للعق ــه بانتص ــى كل ــك انته ــن ذل ــه، لك ــض علي ــاول التحري ــذي ح ــدي ال ــار التقلي ــتنفار التي ــن اس وم

جولــة مــن جــوالت الــرصاع بــن العقالنيــة والتقليــد.
ــون  ــة، 30 كان ــة والدولي محمــد محجــوب، إشــكالية ترجمــة المصطلــح الفلســفي، منتــدى العالقــات العربي  (28)

URL :األول/ ديســمبر، 2017، الرابــط
راجع الخالصات في المصدر السابق على اليوتيوب  (29)

طه حسين، في الشعر الجاهلي، طبعة 1962 )القاهرة: دار الكتب المصرية(، ص11.  (30)

https://www.youtube.com/watch?v=4euvfBW5Wls
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- استدعاء كانط )بن احلاجة إىل النقد واحلاجة إىل مواجهة التطرف(
شــكلت أعــال الفيلســوف األملــاين إيانويــل كانــط حمطــًة مهمــة جــًدا يف تاريــخ الفلســفة األوروبيــة، ملــا هلــا 
مــن غنــى عــى مســتوى املنهــج النقــدي الــذي أرســاه كانــط مــن جهــة، والتنويعــات التــي تضمنتهــا فلســفته 
ــط  ــس كان ــه دوره يف تكري ــك كان ل ــن، وكل ذل ــة والدي ــة والسياس ــالق إىل الرتبي ــن األخ ــة م ــة ثاني ــن جه م
واحــًدا مــن أهــم الفالســفة الذيــن اســرتعوا اهتــام العديــد مــن املفكريــن واملرتمجــن الذيــن تكّشــف هلــم أثــره 
يف الغــرب، وكانــت بدايــة عمليــات الرتمجــة للنــص الكانطــي متأخــرًة عموًمــا يف العــامل العــريب، فقــد خصــص 
ــه يف  ــد كانــط يف حمارضات ــًة لدراســة األخــالق عن أســتاذ الفلســفة اإلســباين الكونــت دي غــالرزا ســنًة جامعي
اجلامعــة األهليــة يف مــرص، حيــث قــّدم ترمجــًة شــبه حرفيــة لنــٍص مــن أهــم نصــوص كانــط وهــو »نقــد العقــل 
العمــيل« األمــر الــذي تأثــر بــه جمموعــة مــن الطــالب الذيــن تتلمــذوا عــى يديــه مــن أمثــال جرجــي زيــدان 

وزكــي مبــارك ومــي زيــادة، وكذلــك أســاتذة الفلســفة مثــل عثــان أمــن وتوفيــق الطويــل.(31)
وثمــة مالحظــات رضوريــة يمكــن التوقــف عندهــا لبيــان األثــر التنويــري لرتمجــة النصــوص الكانطيــة إىل 

العربيــة، لكــن بعــد اســتعراض أهــم الرتمجــات التــي تالحقــت للنــص الكانطــي:
- بدأ التعريف بكانط عربًيا مع الكونت دي غالرزا بن عامي 1920-1919. 

- ترجــم عبــد الرمحــن بــدوي كتــاب »فكــرة يف التاريــخ العــام لغــرض عاملــي« نرشهتــا جملــة اجلمعيــة التارخيية 
املرصيــة عــام 1948، ثــم ترجــم النقــد التارخيي عــام 1963.

- ترمجت جيزيال حجار »تصدير نقد العقل املحض« عن األملانية بتقديم موسى وهبة.
- ترجم عيل حرب نص »الفلسفة وتاريخ الفلسفة« عن الفرنسية.

- ترجم حسن حرب »جواًبا عن السؤال ما هي األنوار« عن الفرنسية.
- ترجــم أمحــد الشــيباين »نقــد العقــل اخلالــص« عــن اإلنكليزيــة عــام 1965 و»نقــد العقــل العمــيل« عــام 

ــريوت. 1966 يف ب

ــام  ــرة ع ــًا« يف القاه ــري عل ــد أن تص ــة تري ــا مقبل ــكل ميتافيزيق ــة ل ــاب »مقدم ــاعيل كت ــازيل اس ــت ن - ترمج
 .1968

- ترجم حكمت محيص كتاب »تأسيس ميتافيزيقا األخالق« عن دار الرشوق بحلب. 
- ترجم عبد الغفار مكاري الكتاب نفسه عام 1977 إضافة إىل ترمجة »ما هو التنوير«.

ــن،  ــان أم ــام 1952 لعث ــم« األوىل ع ــالم الدائ ــرشوع الس ــط »م ــاب كان ــات لكت ــالث ترمج ــدرت ث - ص
ــام 1996. ــزي ع ــة البوعزي ــس لعالل ــة يف تون ــام 1985، والثالث ــريوت ع ــوري يف ب ــل خ ــة لنبي والثاني

- ترجــم غانــم هنــا »نقــد ملكــة احلكــم« عــن األملانيــة عــام 2006، ومــن ثــم »نقــد العقــل العمــيل« عــام 

(31)  أحمد عبد الحليم عطية، كانط وأيديولوجيا العصر، ط1 )بيروت: دار الفارابي، 2010(، ص17.
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ــة للرتمجــة.(32) 2009 وكال الكتابــن صــدر عــن املنظمــة العربي

ويمكن اآلن التوقف عند املالحظات اآلتية بعد هذا االستعراض:
أواًل: األثــر اإلجيــايب لدخــول كانــط إىل املؤسســة اجلامعيــة العربيــة، وهــو مــا مهــد لــه الكونــت دي غــالرزا 
يف اجلامعــة األهليــة بمــرص، األمــر الــذي كان لــه أثــٌر كبــري جتــّى باهتــام مفكريــن كبــار الحًقــا بــه، مثــل عثــان 

أمــن.
ثانًيــا: هنــاك ترمجــة قدمهــا الشــيخ طنطــاوي يف العقديــن األولــن مــن القــرن العرشيــن لكانــط عــن ترمجــة 
إنكليزيــة ألنيــت شــريتون، وكان املهــم فيهــا أهنــا جــاءت بطلــب مــن جملــة النهضــة النســائية، وكتــب الشــيخ 
مقالــة فيهــا يقــول: »مل أجــد أرشف وال أجــل وال أمجــل مــن موضــوع يفصــل تربيــة الطفــل يف مهــده ويصلحــه 

يف طفولتــه ويصقلــه يف شــبابه أكمــل مــن كتــاب ألفــه الفيلســوف األملــاين كانــط«.(33)
ــا عــن ترمجــة ديــكارت بطلــب الشــيخ مصطفــى  ــر التنويــري الشــبيه بمثالن ــا نكتشــف مــرة أخــرى األث هن
ــة عــى التعــرف إىل األفــكار  ــار الدينــي يف تلــك املرحل ــاح التي ــرازق، األمــر الــذي يعكــس مــدى انفت ــد ال عب

القيمــة لآلخــر ملــا هلــا مــن دور يف التقــدم.
ــا يتأّسســان عــى مواجهتــن  ــا: ربــا تكمــن املالحظــة الثالثــة يف دافعــن لتنــاول آثــار ترمجــة كانــط عربًي ثالًث
مــن طبيعــة خاصــة، ومهــا مواجهــة العنــف والتطــرف واألصوليــة عــب النظــر العقــيل يف الديــن مــن جهــة، كــا 
حــدث عندمــا خصصــت فريــا خليفــة كتاًبــا بعنــوان »الديــن والســالم عنــد كانــط«، ومــن جهــة ثانيــة ســؤال 
النهضــة وكيفيــة حتقيقهــا وأمهيــة النقــد كمنهــج كــا حــدث عندمــا كتــب ناصيــف نصــار دراســة بعنــوان »كانــط 

والغــزايل إرشاق عرفــاين أم تنويــر عقــالين«. 
ــى  ــابقًة ع ــية س ــات املاركس ــد الرتمج ــن أن نج ــرن العرشي ــة يف الق ــامل الرتمج ــة يف ع ــات الغريب ــن املفارق م
ــذي  ــي ال ــي األيديولوج ــد التبن ــى صعي ــك ع ر ذل ــبِّ ــا ي ــاك م ــا هن ــة، ورب ــل إىل العربي ــة هيغ ــٍة لرتمج أي حماول
احتاجــت إليــه األحــزاب اليســارية العربيــة إلحــداث خــرٍق عــى مســتوى توســيع مجاهرييتهــا وضــان توافــر 
املصــادر النظريــة لذلــك، عــى الرغــم مــن أن  الرتمجــات املاركســية ينطبــق عليهــا أيًضــا عنــرص التأخــر النســبي 
عــن زمــن صــدور النــص األصــيل، وهلــذا أســبابه الرئيســة املتعلقــة، عــى ســبيل املثــال، بالوجــود العثــاين، وال 
خيفــى أيًضــا يف هــذا الســياق ختــوف الكثرييــن مــن خــوض غــار الرتمجــة العســرية ملؤلفــات هيغــل، عــى الرغــم 
مــن أمهيتــه مــن حيــث كونــه آخــر الفالســفة املوســوعين، األمــر الــذي عــب عنــه مصطفــى صفــوان يف مقدمتــه 
يف ترمجــة كتــاب هيغــل »علــم ظهــور العقــل« بالقــول: »مــا دفعنــي إىل هــذه الرتمجــة مــا يشــبه الرغبــة يف جتديــد 

الثقــة باللغــة العربيــة بعــد أن ختــاذل أهلهــا وقــد أعجزتنــي املشــاغل عــن إمتامهــا«.(34)
وممــا جيــدر ذكــره تلــك العنايــة بموضوعــات جديــدة عــى الفكــر العــريب جــاءت عــن طريــق ترمجــة هيغل إىل 
العربيــة كموضــوع علــم اجلــال، فقــد ترجــم جــورج طرابيــيش كتــاب هيغــل »اإلســتطيقا، الفــن الرومانــي« 
إىل العربيــة، وكان لــه دور يف تفعيــل البحــث يف هــذا املوضــوع حيــث ســيكون ملقاربــة املوضــوع الفنــي يف فلســفة 

(32)  أحمد عبد الحليم عطية، كانط وأيديولوجيا العصر، ص 21 وما بعدها. 

(33)  المرجع نفسه، ص12.

ــوث  ــف للبح ــة المواق ــل، مجل ــفة هيغ ــة لفلس ــات العربي ــم، الترجم ــد الحكي ــم عب ــم وصاي ــن حليل ــوقي ب ش  (34)

والدراســات، مجلــد 14، العــدد01، ص108.
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هيغــل أثــر كبــري يف مــا ســُيكتب الحًقــا.
وســتتواىل ترمجــات هيغــل إىل العربيــة عــى الرغــم مــن وعورهتــا عــى يــد مرتمجــن كبــار مــن أمثــال إمــام 
عبــد الفتــاح إمــام وعبــد املنعــم جماهــد وناجــي العونــيل ومصطفــى صفــوان وجــورج طرابيــيش الــذي بذلــوا 

ــا بصــورٍة الئقــة. ــا كبــرًيا لتقديــم هيغــل عربًي جهــًدا تنويرًي
ــن  ــه يمك ــة، إاّل أن ــدان العربي ــية يف البل ــه السياس ــريب وجتربت ــار الع ــن اليس ــا م ــن موقفن ــر ع ــرصف النظ وب
احلديــث عــن مالمــح إجيابيــة عــى صعيــد نقــل وترمجة كثــري مــن األفــكار املاركســية التــي كان هلــا أثــٌر يف احلراك 
املجتمعــي العــريب عــى املســتوى الســيايس، حيــث تكونــت األحــزاب اليســارية العربيــة، وصــارت جــزًءا مــن 
ــا كان للرتمجــة دور كبــري يف نقــل الــرتاث الفكــري لــكارل ماركــس وفريدريــك أنغلــز  املشــهد الســيايس، وهن
ــا عــام 1933 عــى يــد خالــد  إىل العربيــة والثقافــة العربيــة، ولذلــك كانــت أول ترمجــة للبيــان الشــيوعي عربًي

بكــداش زعيــم احلــزب الشــيوعي الســوري.
وبالطبــع، نحتــاج إىل دراســة مســتفيضة لرصــد مجيــع ترمجــات النــص الفلســفي إىل العربيــة، مثــل ترمجــات 
ــي  ــكل الوع ــم يف تش ــر العظي ــع األث ــا بالطب ــي كان هل ــو( الت ــوك، روس ــز، ل ــي )هوب ــد االجتاع ــفة العق فالس
العــريب ملفاهيــم التعاقــد االجتاعــي والدولــة والســلطات، ومــن ثــم الرتمجــات املتالحقــة للمــدارس الوجوديــة 
ــة يف  ــا واملناهــج البحثي ــا الرؤي ــة يف الســنوات األخــرية، والتــي فّعلــت وبشــدة تنــوع زواي ــة والتفكيكي والبنيوي

العــامل العــريب. 

سادًسا: خاتمة واستنتاجات

يمكــن لنــا بعــد هــذا االســتعراض لرتمجــة النــص الفلســفي إىل العربيــة أن نقــول إّن جهــًدا كبــرًيا ُبــذل مــن 
ــدة  ــة ع ــل تارخيي ــدره، ويف مراح ــا كان مص ــفي أًي ــص الفلس ــع الن ــة ونف ــًا بقيم ــا عظي ــوا حدًس ــن امتلك كثريي
ووفــق الســياق االجتاعــي والتارخيــي واملناخــات املتاحــة فيــه، فــكان ملســيحيي الــرشق بصمــٌة واضحــٌة يف نقــل 
علــوم اليونــان، وكان أيًضــا للحــاالت القليلــة التــي تبنــت فيهــا بعــض الســلطات احلاكمــة يف التاريــخ العــريب، 
ــاء  ــياق بن ــا يف س ــة، وأيًض ــة العربي ــك الثقاف ــرٌي يف حتري ــٌر كب ــية، أث ــة العباس ــوة الدول ــرص ق ــون يف ع ــل املأم مث
الدولــة القويــة يف عهــد حممــد عــيل عــب حركــة البعثــات التــي نشــطت وشــجعت عــى الرتمجــة، وإن مل يأخــذ 
ذلــك بعــًدا كمًيــا عــى مســتوى النــص الفلســفي، ثــم يمكننــا القــول إن القــرن العرشيــن شــهد احلركــة األبــرز 

عــى صعيــد ترمجــة النــص الفلســفي ولــو متأخــًرا بفعــل آثــار احلكــم العثــاين.
ويمكننا أن نسجل النتائج اآلتية:

ــاج النــص األصــيل،  ــا عــن فــرتة إنت ــة ترمجــة النــص الفلســفي زمنًي أواًل: يالحــظ بشــكٍل عــام تأخــر عملي
وهــذا األمــر كان لــه ومــا زال انعكاســات ســلبية عــى مســتوى نقــل تلــك األفــكار، والتعــرف إليهــا، ومــن ثــم 

االســتفادة منهــا يف املجتمعــات العربيــة نظــًرا إىل أثرهــا التنويــري املهــم. 
ثانًيا: اختلفت دوافع الرتمجة عند ترمجة النص الفلسفي إىل العربية، فكانت:

- رغبة التحديث )الطهطاوي( 
- االطالع عى الثقافة الغربية )اخلضريي(
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- مواجهة النزعة املادية )عثان أمن(
وعــى الرغــم مــن ذاك االختــالف إاّل أنــه كان ذا أمهيــة كبــرية يف االنفتــاح عــى األفــكار اجلديــدة التــي مل تكــن 

ــة يف الســياق العريب. مألوف
ــه  ــت ل ــا كان ــًا منه ــة إاّل أن قس ــارات الديني ــض التي ــة لبع ــر التقليدي ــات النظ ــن وجه ــم م ــى الرغ ــا: ع ثالًث
مواقــف شــجاعة يف التعــرف إىل اآلخــر وأفــكاره وثقافتــه، مــا شــّجع عــى االنفتــاح، ومنهــم عــى ســبيل املثــال 
الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق، وهــذه ظاهــرة تســتحق الوقــوف عندهــا نظــًرا إىل مــا نعاينــه اليــوم مــن تطــرف 

وتشــدد وانغــالق.
ــن  ــا م ــا بغريه ــا واختالطه ــة فيه ــوة الدول ــت ق ــن كان ــرت يف مرحلت ــد ازده ــة ق ــا أن الرتمج ــا: الحظن رابًع
األمــم دافًعــا أساســًيا يف تفعيــل حركــة الرتمجــة عموًمــا، والفلســفية خصوًصــا، كحالــة الدولــة العباســية، وهــذا 
مــا ينبــه بشــدة إىل مهمــة املثاقفــة التــي تضطلــع هبــا الرتمجــة عموًمــا، والرتمجــة الفلســفية عــى وجــه اخلصــوص. 
خامًســا: إن األثــر التنويــري الــذي خلقتــه الرتمجــة كان لــه الفضــل العظيــم يف التأســيس لنــٍص فلســفي عريب، 
لتلمــع بموجــب ذلــك أســاء كثــرٍي مــن الفالســفة العــرب واملســلمن الذيــن هضمــوا تلــك املناهــج واملــدارس 
بعــد ترمجتهــا أو قراءهتــا، واســتثمروها يف البحــث يف قضايــا الواقــع العــريب واإلجابــة عــن ســؤال التقــدم، وهــذا 
مــا فعلــه طــه حســن مــع املنهــج الديــكاريت، ومــا فعلــه فــرج فــودة مســتفيًدا مــن املنهجــن التارخيــي والنقــدي 
يف مواجهتــه لســدنة الديــن املــوازي مــن مجاعــة احلاكميــة يف كتابــه احلقيقــة الغائبــة، وقــس عــى ذلــك كتابــات 
زكريــا إبراهيــم وصــادق جــالل العظــم وطيــب تيزينــي وحســن حنفــي ...الــخ. كل تلــك األســاء كان هلــا أثــٌر 

كبــري يف احلــراك الثقــايف العــريب.
سادًســا: ســامهت ترمجــة النــص الفلســفي يف التأســيس لبعــض احلــركات السياســية التــي أصبحــت جــزًءا 
ــا، وبغــض النظــر  مــن املشــهد الســيايس العــريب، كحالــة األحــزاب الشــيوعية العربيــة واليســار العــريب عموًم
عــن صوابيــة تلــك األيديولوجيــة مــن عدمهــا، فإهنــا ســامهت بشــكٍل كبــري عــى الصعيديــن الثقــايف والســيايس. 

كلمة أخيرة

عــى الرغــم مــن املشــكالت كلهــا التــي يعانيهــا العــامل العــريب اليــوم، نحــن مدعــوون أكثــر لبــذل مزيــد مــن 
صــن، وأكاديميــن، للحــاق بــا ُيكتــب وينــرش اليــوم يف دول العــامل باللغات  اجلهــد، أفــراًدا ومؤسســات ومتخصِّ
ــا وتنويرهــا،  ــا تكــون مســامهة جليلــة يف إيقــاظ جمتمعاتن كافــة، خاصــة يف حقــل العلــوم اإلنســانية، فهــذه رب
وهــي مهمــة عســرية، وأمامهــا عقبــات كثــرية، خاصــًة يف ممانعــة التيــار التقليــدي واحلالــة التعليميــة املرتديــة يف 
بعــض دولنــا العربيــة عــى املســتويات كافــة، لكــن ال خيــار لنــا كمؤمنــن بالتنــوع والتعــدد والتنويــر والعقالنيــة 

واحلريــة إاّل أن نســلك هــذا االجتــاه.
لذلــك، جيــب أن تســتمر تلــك املشــاريع التــي نشــأت يف الســنوات األخــرية، مثــل مــرشوع املنظمــة العربيــة 
للرتمجــة وغريهــا، وأخــذت عــى عاتقهــا ترمجــة نصــوص فلســفية واجتاعيــة مهمــة جــًدا، وال يســعنا أخــرًيا إال 

أن نقــف احرتاًمــا وتقديــًرا لــكل رواد التنويــر، حاملــن معهــم بغــٍد أفضــل هلــذه األمــة. 
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