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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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مقاالت رأي 
التعريب؛ من األيديولوجيا والسياسة إلى الفكر

التعريب؛ من األيديولوجيا والسياسة إلى الفكر

حازم نهار

تمهيد

كانــت قضيــة التعريــب، ومــا تــزال، مســألة ضاغطــة علــى أبنــاء المنطقــة العربيــة، منــذ االســتقالل فــي 
ــا مــن  أواســط القــرن الماضــي إلــى يومنــا هــذا، إلــى درجــٍة ُأشــبعت فيهــا جوانبهــا كّلهــا تنظيــًرا وبحًث
صيــن باللســانيات  جانــب مجامــع اللغــة العربيــة، وكثيــٍر مــن المفكريــن واللغوييــن والتربوييــن والمتخصِّ
وغيرهــم، ومــع ذلــك كان اإلخفــاق نصيــب هــذا الجهــد، وتهميــش اللغــة العربيــة لمصلحــة الحضــور 
ــم هــو االتجــاه إلــى مزيــد  القــوي للغــات األجنبيــة فــي مظاهــر الحيــاة كّلهــا، حتــى بــات المســار المتحكِّ
ــد إلتقــان لغــاٍت أخــرى كضــرورة للتواصــل فــي  ــا، خصوًصــا مــع الســعي المتزاي مــن التغريــب واقعًي
ــة فــي المجــال  ــا ُيســبِّبه ضعــف حضــور اللغــة العربي ــا، علــى الرغــم مّم عصــر اإلنترنــت والتكنولوجي
العــام مــن تحديــاٍت ثقافيــة وعلميــة وتقنيــة، فضــاًل عــن اإلشــكاالت المتعلقــة بالهويــة والتواصــل مــع 

التاريــخ والتــراث.
كان هــذا اإلخفــاق أيًضــا مجــااًل لدراســاٍت كثيــرٍة حاولــت البحــث فــي أســبابه؛ بعضهــا تنــاول طبيعــة 
ــدة  ــات عدي ــع أّن دراس ــة، م ــة فني ــات لغوي ق ــود معوِّ ــال وج ــث احتم ــن حي ــا م ــة وإمكاناته ــة العربي اللغ
ــتجدات  ــن المس ــر ع ــي، والتعبي ــي والمعرف ــور العلم ــتيعاب التط ــى اس ــا عل ــا وقدرته ــدت كفاءته أّك
العلميــة والتقنيــة المعاصــرة والمعــارف الحديثــة. وبعضهــا تعــّرض لألســباب اإلداريــة وســوء التخطيــط 
ــة  ــاب الرؤي ــن غي ــل م ــر جع ــا اآلخ ــة، وبعضه ــة العربي ــع اللغ ــدى مجام ــتجابة ل ــص االس ــطء ونق والب
ــق  ــا يتعّل ــة م ــية، خاص ــات السياس ــا العقب ــاول غيُره ــا، وتن ــبًبا رئيًس ــب س ــة للتعري ــاملة والمتكامل الش
بوجــود أنظمــة ســلطوية مهيمنــة علــى الحيــاة الثقافيــة. مــن جهتنــا، نــرى أّن إخفــاق التعريــب ومشــكالته 
يعــودان، بصــورة رئيســة، إلــى عقبــات سياســية وفكريــة جوهريــة، ال إلــى عقبــات أو مشــكالت لغويــة 

فنيــة شــائعة وطبيعيــة فــي اللغــات كافــة.

كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه إســهامات عديــدة فــي 
الصحــف والمجــالت ومراكــز الدراســات العربيــة، نشــر عــدًدا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، 
منهــا »مســارات الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهــرة لدراســات 
ــا:  ــات، منه ــدة ترجم ــه ع ــي«، ول ــرح العرب ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و«س ــوق اإلنس حق
ســورية: االقتــراع أم الرصــاص لكاريســتين ويالنــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
ــة الشــمولية فــي ســورية  ــار وإزالتكــو إســكربس، تشــكيل الدول ــاء ســنغافورة لمايــكل دي ب بن
ــن  ــوك، الدي ــام ك ــارض لميري ــن المع ــة الف ــرى: صناع ــورية األخ ــوش، س ــد هينب ــث لرايمون البع
أّســس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافيــة، وعــدة  والدولــة فــي ســورية لتومــاس بيريــه، 

ــة. ــات مدني ــات ومنظم مؤسس
حازم نهار
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أوال

ــة  ــة لصناع ــة رئيس ــو بواب ــتمرارها، فه ــة واس ــة العربي ــث اللغ ــد تحدي ــن رواف ــٌم م ــٌد مه ــب راف التعري
ن بآليــات متنوعــة، مثــل النحــت والتوليــد واالشــتقاق... إلــخ، لتعميمهــا  ــد وُتكــوَّ مصطلحــات جديــدة، ُتولَّ
ــر،  ــع اآلخ ــي م ــل حقيق ــاه تفاع ــع باتج ــا يدف ــة، م ــوم والمعرف ــن العل ــة م ــن مختلف ــي ميادي ــتخدامها ف واس
ويســاهم فــي بنــاء جســر تواصــل صّحــي مــع المشــهد العالمــي، ومــن ثــّم ســيكون التقصيــر فيــه ســبًبا رئيًســا 

ــر. ــن العص ــم ع ــا وانقطاعه ــش أهله ــة وتهمي ــر اللغ ــباب فق ــن أس م
ــروم  ــل ال ــرة، مث ــات كثي ــم وجماع ــال بأم ــم االتص ــي بحك ــي الماض ــَب ف ــة التعري ــة العربي ــت اللغ عرف
ــرة،  ــة كثي ــل اإلســالم ُوجــدت ألفــاظ ُمعّرب ــا قب ــاش، ففــي »الشــعر الجاهلــي« م ــاط واألحب والفــرس واألنب
ــة  ــرزت الحاج ــي ب ــدة الت ــات الجدي ــم والمصطلح ــة المفاهي ــة العربي ــتوعبت اللغ ــة اس ــة الحق ــي مرحل وف
ــدة متنوعــة  ــزكاة، واســتوعبت أيًضــا مصطلحــات عدي ــل الفقــه والصــالة وال إليهــا مــع ظهــور اإلســالم، مث
يتعلــق معظمهــا بالمحسوســات والماديــات واإلدارة واالقتصــاد والعلــم خــالل العهديــن األمــوي والعباســي، 
ــارة والحافلــة والشــاحنة... إلــخ. ومصطلحــات أخــرى غيرهــا خــالل القــرن العشــرين مثــل الســيارة والطي
التعريــب عموًمــا هــو إعطــاء فــرد أو شــيء أو كلمــة مــا طابًعــا عربًيــا، وقــد اســُتخدم المصطلــح فــي مياديــن 
 transliteration متنوعــة. فــي مجــال اللغــة، ُيعــد »التعريــب اللفظــي« المصطلــح العربــي المقابــل لكلمــة
ــا  ــي عليه ــظ العرب ــد اللف ــكام وقواع ــق أح ــد تطبي ــة بع ــر عربي ــة غي ــتعمال كلم ــة، أي اس ــة اإلنكليزي ــي اللغ ف
ــن  ــح م ــاظ لتصب ــس األلف ــي تجني ــب اللفظ ــي التعري ــر؛ يعن ــى آخ ــة، وبمعن ــد أوزان العربي ــى أح ــا عل ووزنه
جنــس اللغــة العربيــة وعلــى هواهــا. يقــول ابــن منظــور فــي لســان العــرب: »تعريــب االســم األعجمــي أن 
تتفــّوه بــه العــرب علــى منهاجهــا. تقــول: عّربتــه العــرب، وأعربتــه أيًضــا«. ويكــون التعريــب اللفظــي، بصــورة 
عامــة، إمــا بإجــراء تعديــل علــى الكلمــة األجنبيــة وصوغهــا وفــق قالــب أو وزن معــروف فــي العربيــة، ومــن 
ثــّم إخضاعهــا للمقاييــس والقواعــد الّتــي تمكــن االشــتقاق منهــا، أو بإيجــاد كلمــة عربيــة تحــّل مــكان الكلمــة 
ــة.  ــّمى دخيل ــر فُتس ــن دون أّي تغيي ــة م ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــة األجنبي ــت الكلم ــا إذا ُنقل ــدة. أم ــة الواف األجنبي
وكثيــًرا مــا ُتكســى الدخيلــة كســاًء جديــًدا، فُينســى أصلهــا، وتصبــح جــزًءا مــن اللغــة التــي انتقلــت إليهــا إلــى 
ــة كثيــرة دخلــت إلــى اللغــة  ــة أو دخيلــة. توجــد كلمــات عربي درجــة ال يشــعر أهــل اللغــة هــذه بأّنهــا أجنبي
اإلنكليزيــة، وأصبحــت جــزًءا منهــا، مثلمــا يوجــد عــدد كبيــر مــن األلفــاظ األجنبيــة التــي جــاءت إلينــا مــن 
الغــرب، خصوًصــا مــا يتعّلــق منهــا باالختراعــات التــي هــي مــن صنعــه، وأصبحــت جــزًءا مــن اللغــة العربيــة 
علــى الرغــم مــن رفضهــا مــن هــؤالء المتمترســين وراء قناعــات تجاوزهــا الزمــن وتجاوزتهــا علــوم اللغــات، 
الذيــن تفوتهــم حقيقــة أّن اللغــة تتقــّوى وتســتمّر فــي الحيــاة إن هــي اســتوعبت الجديــد وهضمتــه، وتضعــف 

وتتقهقــر إن هــي انطــوت علــى نفســها رافضــًة التغييــر.

ثانًيا: المشكالت الفنية للتعريب

ــذه ال  ــن ه ــة، لك ــل والترجم ــات النق ــاء عملي ــي أثن ــٍة ف ــكاالٍت فني ــاٍت وإش ــا عقب ــات جميعه ــه اللغ ُتواج
ــاًل منهــا.  ــي عــن اللغــة األم أو تهميشــها أو الدعــوة إلــى اعتمــاد لغــة أخــرى بدي ــا للتخّل ــرًرا كافًي ل مب تشــكِّ
ــة، وهــذا ممكــن  ــة تخّطــي العقبــات واإلشــكاالت الفني ــر اإليجابــي بالبحــث عــن كيفي ــا يتحــّدد التفكي وهن
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ــة  ــى اللغ ــا إل ــن خالله ــر م ــي ننظ ــة الت ــا الرؤي ــّل أهّمه ــة أواًل، ولع ــر الفني ــات غي ــاوز العقب ــرط تج ــا ش غالًب
ــا. ــا اتجاههم ــوط بن ــدور المن ــر، وال ــم والعص ــن العال ــف م ــا بالموق ــة حكًم ــة الصل ــذه وثيق ــا، وه ودوره

ــا  ــق عليه ــة المتف ــط األكاديمي ــاب الضواب ــل غي ــة، مث ــب الفني ــكالت التعري ــن مش ــد م ــر العدي ــن ذك يمك
ــؤولة  ــات المس ــّدد المؤّسس ــم تع ــا بحك ــدم توحيده ــه وع ــّدد خيارات ــي، وتع ــب اللفظ ــتخدام التعري الس
ــب  ــد التعري ــتبدال عن ــروف االس ــتخدام ح ــة الس ــر واضح ــاب معايي ــا غي ــا أيًض ــة، ومنه ــع اللغوي والمجام
اللفظــي لمصطلحــات تحــوي أصواًتــا أو أحرًفــا غيــر موجــودة فــي اللغــة العربيــة، لكــّن أهمهــا هــو إصــرار 
ــى  ــرار عل ــل اإلص ــة، مث ــة بديل ــات عربي ــاد مصطلح ــى إيج ــر عل ــاز التعبي ــة إن ج ــة التقليدي ــة اللغوي المدرس
ــم  ــى الرغ ــر computer(، عل ــح )كمبيوت ــن مصطل ــاًل ع ــوب( بدي ــب أو الحاس ــح )الحاس ــتخدام مصطل اس
مــن بقــاء األول بعيــًدا عــن الحيــاة العلميــة والثقافيــة والعامــة، وشــيوع الثانــي، واألمــر نفســه حــدث عندمــا 

ــاغة. ــة أو مستس ــر مقبول ــت غي ــة )television(، فكان ــا لكلم ــي( تعريًب ــة )الرائ ــُتخدمت كلم اس
بــه، مــا يــؤدي إلــى  عــادة مــا تنتظــر مجامــع اللغــة العربيــة إلــى أن يصبــح اللفــظ األجنبــي شــائًعا ثــم ُتعرِّ
ــن المصلحــة العامــة  ــة بي ــّد مــن الموازن ــا، ال ب ــي اعتقادن ــب متأخــر. ف ــي علــى أي تعري ــة اللفــظ األجنب غلب
متمثِّلــة بالشــيوع والقابليــة لالســتخدام مــن جهــة وقواعــد اللغــة وضوابطهــا مــن جهــة ثانيــة، وال ضيــر فــي 
ــا إلــى إدخــال الكلمــة األجنبيــة كمــا هــي بحــروف عربيــة، وهــذه عمليــة معروفــة وشــائعة  مــا لــو اضُطررن
ــة«، إذ تســتعير لغــة مــا كلمــاٍت مــن  فــي اللغــات جميعهــا ُتســّمى »االقتــراض اللغــوي أو االســتعارة اللغوي
لغــاٍت أخــرى للتعبيــر عــن مفاهيــم أو اختراعــات جديــدة لــم يعرفهــا أهــل تلــك اللغــة ســابًقا، خصوًصــا فــي 
حــال كانــت البدائــل المقترحــة ضعيفــة أو أكثــر صعوبــة مــن الكلمــات الدخيلــة أو عندمــا يكــون المصطلــح 
الجديــد مــن األلفــاظ التــي اكتســبت صفــة العالميــة، ودخــل إلــى لغــات العالــم كّلهــا، وأحياًنــا يمكــن اعتمــاد 
التعريــب القائــم علــى شــرح معنــى المصطلــح أو وصفــه، وهــذه الطرائــق كّلهــا تحتــاج إلــى قــراراٍت شــجاعة 

وموّحــدة.

ا: تسييس التعريب وأدلجته
ً
ثالث

واحــدة مــن المشــكالت الكبــرى للتعريــب تكمــن فــي النظــر إلــى اللغــة العربيــة بوصفهــا ســياًجا للتــراث 
والتاريــخ والديــن، وحافظــة للهويــة القوميــة واإلســالمية لـــ »األمــة«، ألّن هــذه الرؤيــة تمنــع، علــى أقــّل تقديــر 
علــى مســتوى الالوعــي، اســتقبال الجديــد خوًفــا علــى اللغــة، وتقّبــل فكــرة تحديــث اللغــة العربيــة فــي ضــوء 
معــارف العصــر وحاجاتــه، ومــن ثــّم ُتطــرح قضيــة التعريــب فــي ســياق هــذه الرؤيــة التقليديــة للغــة العربيــة 
عموًمــا. هاتــان األيديولوجيتــان، القوميــة العربيــة واإلســالمية، تمســكان بلبــاب عمليــة التعريــب، بمــا تحمالنه 
ق، لتكتســي عمليــة التعريــب الســائدة بالضــرورة  مــن عصبويــة وانغــالق وعقــد النقــص تجــاه اآلخــر المتفــوِّ
ــة  ــي التعبئ ــا ف ــن أدواته ــزًءا م ــا ج ــا، وجعله ــة لأليديولوجي ــاع اللغ ــى إخض ــؤّدي إل ــة ت ــحة أيديولوجي مس
والتحشــيد والســيطرة. هــذا جعــل للتعريــب وظائــف أخــرى غيــر تلــك التــي ينبغــي لــه أن يؤّديهــا، تحشــره في 

ســياق األصالــة والحفــاظ علــى الهويــة والتــراث ومواجهــة الغــزو الثقافــي واالنكفــاء علــى الــذات. 
مــن جانــب آخــر، ترتبــط اللغــة بصــورة أو أخــرى بالهويــة، لكــن ليــس بالمعانــي األيديولوجيــة الســائدة، 
بــل بمعنــى أّن اللغــة أداة التواصــل والتفكيــر وخلــق الوعــي الجمعــي وبنــاء الــروح والوجــدان والــرأي العــام. 
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الهويــة ال ُتســتنفد فــي اللغــة، ألّن إنتــاج البشــر، مادًيــا وروحًيــا وفكرًيــا، فــي الواقــع الراهــن، اآلن وهنــا، وفــي 
المســتقبل، أمــٌر حاســم فــي تبلــور الهويــة، وفــي نمّوهــا. اللغــة والهويــة متغيِّــران، بينمــا تنظــر األيديولوجيات 
ــا إاّل الحفــاظ عليهمــا، ومواجهــة اآلخــر الــذي يحــاول  ــا فــي الماضــي، ومــا علين إليهمــا علــى أّنهمــا تكّون
اختراقهمــا، فمثلمــا عملــت قــوى الواقــع المســيطرة علــى تســييس العروبــة واإلســالم وأدلجتهمــا، عملــت 

أيًضــا علــى تســييس التعريــب واللغــة والهويــة وأدلجتهــا.
ــة  ــه أيديولوجي ــعاًرا تطرح ــر أو ش ــع اآلخ ــداء م ــة للع ــون واجه ــة أن يك ــة العربي ــك باللغ ــي للتمس ال ينبغ
قوميــة عصابيــة أو أيديولوجيــة إســالمية متطرفــة، ومــن ثــّم ينبغــي للتعريــب أاّل يخضــع لرســم حــدود ومعاييــر 
ــة  ــة العربي ــث اللغ ــي تحدي ــهام ف ــي اإلس ــول ف ــروري والمأم ــن أداء دوره الض ــه م ــة تمنع ــة أو ديني أيديولوجي

ووضعهــا فــي ســياق العصــر.
عندمــا نفهــم أّن العروبــة شــيٌء آخــر مختلــف عــن أيديولوجيــا القوميــة العربيــة، وعندمــا نــدرك المســافة 
ــة  ــر عقالني ــة نظ ــاء وجه ــة لبن ــا فرص ــتكون أمامن ــالمية، س ــات اإلس ــالم واأليديولوجي ــن اإلس ــة بي الفاصل
ــة ال  ــه وأدواره. عروب ــب ووظائف ــوم التعري ــي مفه ــر ف ــادة النظ ــّم إع ــن ث ــة، وم ــة العربي ــاه اللغ ــة تج وعصري
تتناقــض مــع وجــود دول وطنيــة ديمقراطيــة مســتقلة تشــترك فــي اللغــة، وفــي مصالــح أخــرى، عروبــة تســمح 
بتعريــب عصــري وبتحديــث اللغــة العربيــة، فــي حالــة تشــبه اشــتراك دول عديــدة فــي الثقافــة الغربيــة، وفــي 

ــة ومســتقلة. ــة، وفــي مصالــح أخــرى، علــى الرغــم مــن كونهــا دواًل ديمقراطي اللغــة اإلنكليزي
ينبغــي للتعريــب أن يســتند إلــى رؤيــة فكريــة حديثــة، وأن ُيجــّرد مــن األيديولوجيــات التــي تحــاول أســره 
وقولبتــه ومنعــه مــن فتــح آفــاق وآليــات جديــدة تتوافــق مــع الحداثــة والعصــر، اعتمــاًدا علــى رؤى قاصــرة 

وضيقــة تنطلــق إمــا مــن تقديــس اللغــة العربيــة أو مــن الخــوف علــى اللغــة والهويــة.

رابًعا: في حاجة التعريب إلى الفكر

اللغــة نظــاٌم مــن األصــوات والرمــوز واإلشــارات صنعــه البشــر تدريًجــا عبــر الزمــن لتأميــن التواصــل فــي 
ــع  ــة، فتنمــو وتتطــور بتقــّدم أهلهــا، وتضي ــة االجتماعي ــر بالبيئ ــر عــن أفكارهــم، وهــي تتأث مــا بينهــم والتعبي
وتتالشــى بتراجعهــم. لكــن هــذا التعريــف لّلغــة، بوصفهــا أداة تواصــٍل وتعبيــر، أصبــح بســيًطا أو ناقًصــا، ألّن 
ــا مــن اللغــة  معرفــة مضاميــن المفاهيــم والمصطلحــات وآليــات وأحــوال اســتخدامها قــد غــدا جــزًءا حيوًي
ــة  ــهاًل، خاص ــون س ــا يك ــة ربم ــة أو الملموس ــياء المادي ــماء األش ــم أس ــا. إن تعّل ــة وكونّيته ــّدم المعرف ــع تق م
إذا كانــت قريبــة مــن أيــدي البشــر ونظرهــم، لكــّن تعّلــم المفاهيــم المجــّردة صعــب، مثــل الحريــة والدولــة 
ــى كلمــة  ــى الفكــر. فمعن ــا هــو أبعــد مــن إتقــان لفــظ الكلمــات، أي إل ــى م ــاج إل ــه يحت ــة، ألّن والديمقراطي
)دولــة( مثــاًل فــي الثقافــة العربيــة الســائدة ليــس نفســه فــي الثقافــة الغربيــة، وهــذا يأخذنــا إلــى أهميــة وعــي 
العالقــة بيــن اللغــة والفكــر لبنــاء رؤيــة فكريــة إلــى مســألة التعريــب اللفظــي ُتطلقــه خــارج أســوار التقليــد.
ــة  ــا عالق ــة بينهم ــان، أي أّن العالق ــان ومتالزم ــالن ومتزامن ــة متص ــر واللغ ــات أّن الفك ــض النظري ــرى بع ي
ــارج  ــكار خ ــود ألف ــر، وال وج ــى اآلخ ــا عل ــبقية أحدهم ــن أس ــث ع ــن الحدي ــث ال يمك ــق بحي ــال وثي اتص
ــر داخــل اللغــة ال خارجهــا،  نطــاق اللغــة، فهمــا ينبثقــان فــي آٍن واحــد أو همــا شــيٌء واحــد، وأّن اإلنســان يفكِّ
ــق بصــورة مســتقلة عــن فعــل الــكالم، فالفكــرة ال تكتســب وجودهــا الفعلــي إاّل  ــر ال يتحّق وأّن فعــل التفكي
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ــا، وهــذه العمليــة هــي مــا تجعــل الفكــرة تتحّقــق بالفعــل، ومــن ثــّم نتمكــن مــن إدراكهــا.  عندمــا ُتصــاغ لغويًّ
ــٍع  ــن اللغــة والفكــر، مــن جانــب أّن اللغــة ذات طاب ــز بي ــدت االنفصــال والتماي ــات األخــرى فأّك أمــا النظري
ــا مــن اللغــة، وأّننــا نملــك مــن  موضوعــيٍّ اجتماعــيٍّ بينمــا الفكــر ذاتــي فــردي، ورأت أّن الفكــر أقــدم زمنًي

األفــكار أكثــر مّمــا نملــك مــن األصــوات، وهــو مــا يعنــي أّن اللغــة عاجــزة عــن مســايرة الفكــر. 
بصــرف النظــر عــن وجهتــي النظــر الســابقتين، تبقــى اللغــة، فــي الحصيلــة، وســيلَة التعبيــر عــن الفكــر، 
ــد باســتمرار أفــكاًرا جديــدة، مــا يعنــي أّن العالقــة  فضــاًل عــن أّن مــا ننتجــه مــن أفــكار فــي اللغــة يعــود ويولِّ
د الفكــر بالمفاهيــم وأدوات التعبيــر، والفكــر يســاعد اللغــة فــي تجديــد  بينهمــا متداخلــة وتبادليــة؛ فاللغــة تــزوِّ

نفســها، أي أّن اللغــة تســاهم فــي صناعــة الفكــر، والفكــر ال يتجّلــى أو يتمّثــل إاّل باللغــة.
ال ُتختــزل مشــكلة التعريــب المطروحــة منــذ عقــود علــى الســاحة العربيــة فــي مشــكالت اللغــة وقواعدهــا 
ــل  ــة، ب ــة العربي ــع اللغ ــا مجام ــي تعانيه ــة الت ــة أو المالي ــات اإلداري ــي العقب ــات، وال ف ــاء المصطلح ــة بن وآلي
تكمــن أساًســا فــي أّن المنطقــة العربيــة ذاتهــا، بشــعوبها ودولهــا وجامعاتهــا ومراكــز بحثهــا واقتصاداتهــا، غيــر 
منتجــة للمعرفــة والثقافــة والعلــم، ألّنــه مــن البديهــي القــول إن المنتجيــن وحدهــم يمكــن أن يكونــوا شــركاء 
فــي إنتــاج المصطلحــات وإثــراء اللغــة حًقــا. وهــذا يأخذنــا بالضــرورة إلــى األزمــات السياســية المزمنــة فــي 
المنطقــة، ألّن اإلنتــاج المعرفــي والعلمــي فيهــا رهــن بالتحديــث السياســي، بحكــم تبعيــة الحقــول األخــرى 

إلــى السياســة.
ــة  ــف رئيس ــة ضع ــذه نقط ــر، وه ــاج اآلخ ــد إنت ــي بع ــه يأت ــى أن ــاٍل، بمعن ــع أو ت ــٌل تاب ــائد فع ــب الس التعري
فيــه، ألّنــه مقطــوع عــن ســياق إنتــاج االختــراع أو االكتشــاف الجديــد، هــذا الــذي ال ُيولــد فجــأة وال يهبــط 
فــي لحظــة مــن الســماء بــل تســبقه عمليــات عديــدة قبــل الــوالدة، وإّن المشــاركة فــي هــذه العمليــات لهــا 
دوٌر مهــٌم فــي اختيــار المصطلــح أو المفهــوم األكثــر مقاربــة. مــا يعنــي أن تســمية االكتشــاف أو االختــراع أو 
المنجــز الجديــد ليســت مســألة لغويــة بحــت بــل مســألة فكريــة فــي حيــز العلــوم اإلنســانية، ومســألة علميــة 

فــي حيــز العلــوم الطبيعيــة، وفــي الحيزيــن الفلســفة حاضــرة بصــورة مؤّكــدة.
فــي ميــدان العلــوم اإلنســانية، التعريــب عمليــة فكريــة أساًســا، وال يمكــن اختزالــه إلــى عمليــة لغويــة تقنية، 
فــكلُّ مفهــوم أو مصطلــح هــو تكثيــف لفكــر أو أفــكار. مفهــوم »المواطــن« مثــاًل هــو نتــاج عمليــة فكريــة عبــر 
التاريــخ، ولذلــك يأخــذ المفهــوم وقًعــا مختلًفــا عنــد الغــرب عّمــا هــو عليــه عنــد العــرب، حيــث يكــون عندنا 
ــل المفهــوم أو الكلمــة مضاميــن  مقطــوع الصلــة عــن الســياقات الفكريــة والتاريخيــة التــي أنتجتــه، لذلــك نحمِّ
ــيرورة  ــن س ــو اب ــن ه ــي حي ــة، ف ــلم أو الرعي ــد أو المس ــع العب ــا م ــح متطابًق ــا، ليصب ــن تاريخن ــوالت م ومدل
ــه  ــة، ألّن ــاة العادي ــاج إلــى شــرح فــي الحي ــة فــي الغــرب، وتحــّول لديهــم إلــى مفهــوم ال يحت ــة تاريخي ثقافي

يحمــل مضامينــه ودالالتــه بنفســه.
كان تعريــب الماركســية، بوصفهــا منهًجــا علمًيــا فــي التفكيــر، يعنــي بالنســبة إلــى ياســين الحافــظ وإليــاس 
مرقــص مثــاًل تبييئهــا فــي الثقافــة العربيــة، وتوطينهــا فــي المجتمعــات العربيــة، علــى عكــس التيــار الســائد، 
ــا، واختزلتهــا  ــة، التــي حّولــت الماركســية إلــى أيديولوجي خصوًصــا الحــركات واألحــزاب الشــيوعية العربي
إلــى مقــوالت وشــعارات، مــا جعلهــا قشــرة خارجيــة فحســب تفتقــد إلــى الــدم واللحــم واألعصــاب، واألمــر 
نفســه ُيقــال عــن الحداثــة وثقافــة حقــوق اإلنســان اللتيــن ظلتــا قشــرة »برانيــة«، ولــم ُيَصــر إلــى توطينهمــا فــي 
ــا، مــن الثقافــة العامــة والثقافــة  ــا ووجدانًي ــا، أي روحًي الثقافــة والمجتمــع. لــم تصبــح الحداثــة جــزًءا عضوًي
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السياســية؛ ومــا زالــت المفاهيــم الخاصــة بالحداثــة »برانيــة«، وتجــري مطابقتهــا مــع موروثنــا الثقافــي، فمــا 
حصــل فعلًيــا هــو تحديــث التقليــد، ولذلــك ظــل مفهــوم المواطنة/المواطنيــن معــاداًل لمفهــوم الرعيــة، وظّل 
ــة وحقــوق اإلنســان فــي الغــرب  ــة. بينمــا كانــت الماركســية والحداث ــًدا، والحــزب السياســي قبيل الفــرد عب

إنجــازات »جوانيــة« مــا ســّهل دخولهــا إلــى جوانــب الحيــاة كافــة.
يفيدنــا هــذا فــي االســتنتاج أّن التعريــب الحاصــل علــى مســتوى اللغــة أيًضــا تقليــدي وســطحي وغيــر مؤثر 
ــا عبــر االحتفــاء بالتعريــب الفكــرّي  ــا، وليكــون عكــس ذلــك ال بــّد أن يكتســب معنــى عصرًي ــا وروحًي فكرًي
إلــى جانــب التعريــب اللفظــي المعتــاد. هنــاك مفاهيــم ومصطلحــات أصبحــت كونيــة وعالميــة، وال يمكــن 
ألّي لغــٍة تريــد العيــش واالســتمرار أن تســتغني عنهــا، مــا يعنــي أّنــه ينبغــي للغــة العربيــة أن تهضــم الكونيــَة، 
ــرة لكــن الفكــر الــذي أنتجهــا أصــاًل  بــت مصطلحــات كثي وتســير معهــا، لتســتمر. فــي مســتوى الفكــر، ُعرِّ
ظــّل مرفوًضــا أو علــى الهامــش، كمــن يريــد الثمــار لكنــه يســتنكر وجــود الشــجرة. لذلــك نقــول إّن التعريــب 
ــذي يقــوده عقــٌل مســكوٌن بالخــوف مــن الغــزو الثقافــي  ــة، أمــا التعريــب ال ال يزدهــر إاّل فــي كنــف الحداث
والتوّجــس الدائــم مــن اآلخــر فــال ينتــج شــيًئا. تــزداد هــذه الحقيقــة وضوًحــا عندمــا نكتشــف واقعًيــا تســارع 
عمليــة إتقــان اللغــات األجنبيــة، لكنـّـه إتقــان ال يتعــّدى اللســان، أمــا إتقــان اللغــة بوصفهــا ظاهــرة فكريــة فمــا 

زال بعيــًدا عــن العقــول واألرواح. 

كلمة أخيرة

ال شــّك أّن التغريــب الــذي يقــّر ســلًفا بعجــز اللغــة العربيــة، ويدعــو إلــى تهميشــها أو التخّلــي عنهــا، يســتند 
هــو اآلخــر إلــى عقــد النقــص وعــدم الثقــة بالــذات، ويفتقــر إلــى قــراءة حــال اللغــة فــي الســياق التاريخــي، 
ــى  ــا. عل ــي معظمه ــائدة ف ــب الس ــاط التعري ــل أنم ــا مث ــم، تماًم ــي العال ــة ف ــم الراهن ــا ومكانته ــوال أهله وأح
العمــوم، لــم يأخــذ التعريــب أهميــة تــوازي الحاجــة إليــه فــي الســياق العربــي المعاصــر، وظــّل عماًل موســمًيا 
خاضًعــا لقــرارات سياســية أو رســمية، مــا جعلــه مقصــوًرا، فــي األغلــب األعــم، علــى المســتويات األكاديمية 
والمؤّسســات الرســمية. إلــى جانــب هــذا العجــز، أّدت العولمــة اللغويــة إلــى هيمنــة اللغــة اإلنكليزيــة فــي 
البــالد العربيــة فــي المجــاالت الثقافيــة والعلميــة والعامــة. لكــن مــا يبعــث علــى التفــاؤل قليــاًل هــو أن اللغــة 
العربيــة، علــى الرغــم مــن التقييــدات كلهــا، السياســية واأليديولوجيــة والثقافيــة والفنيــة، قــد تطــورت نســبًيا 

ألّن الواقــع وحاجاتــه فــي الحصيلــة أقــوى مــن األيديولوجيــات والسياســات الســائدة.
التعريــب آليــة لنكــون فــي العالــم، ومــع العالــم، وداخــل العصــر، وليــس آليــة لالنكفــاء علــى الــذات أو 
االنعــزال أو مواجهــة العالــم، آليــة تســتند إلــى الثقــة بالــذات ال إلــى الخــوف مــن اآلخــر. مــن ال ينفتــح علــى 
ــارج  ــى خ ــه، يبق ــة بلغت ــة المختلف ــة والعلمي ــاالت الفكري ــي المج ــل ف ــور الحاص ــب التط ــم، وال يواك العال
م شــيًئا  التاريــخ ال محالــة، ذلــك أّن اإلنســان ال يكــون فاعــاًل حًقــا فــي االجتمــاع اإلنســاني، وال يمكنــه أن يقــدِّ
ــا، مــا يفــرض عليــه أن  ــا وثقافيًّ إلــى اآلخــر أو إلــى المشــهد الكونــي، إذا لــم يتمكــن مــن التحــاور معــه لغويًّ
تكــون لغتــه مواكبــًة عصــره. علــى التــوازي مــع ذلــك، وبالقــدر ذاتــه، ال يحصــل التقــّدم مــن دون اإلمســاك 
بناصيــة اللغــة التــي صيغــت بهــا األفــكار والعلــوم والظواهــر الحديثــة، والعمــل علــى نقــل المعــارف هــذه 

إلــى لغــة الــذات، بهــدف توطيــن العلــم وأســباب المعرفــة فــي تربــة الــذات. 
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