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 معاصرة حكمة بيوت
 التعليم حاجات لسدّ  العربية باللغة االرتقاء إلى سبيل

  العلمي والبحث
  دعبول موفق د. 

 نةمدوَّ  سجالت اإلسالم قبل للعرب يكن مل أنّه التاريخ، ثناحيدِّ  كما يبدو،
 وأنّه ،)اجلنوب عرب عند وغريها األحجار على النقوش بعض باستثناء( كتب أو

 يف ومجعها القرآنية اآليات تسجيل على األوىل العقود يف سلمنيامل اهتمام اقتصر
  .النبوية األحاديث مجع إىل ذلك بعد انصرفوا مث واحد، مصحف

م وكانت اخلارجي، العامل عن عزلة شبه يف كانوا م اتصاال  من جبريا
  .التجارية األعمال تتعدى ال حمدودة، واألحباش والفرس والبيزنطيني الروم

 األمم، من بغريهم العرب واتصل اإلسالمية، الفتوحات بدأت وعندما
 وغريها، وصقلية وقربص والقسطنطينية الروم بالد إىل الوفود يبعثون أخذوا

م بعض إنَّ  بل. خمطوطات من أيديهم عليه تقع ما على للحصول  غزوا
 يكتف ومل. للمخطوطات عظيمة خزائن حتوي اليت املدن حنو تتجه كانت
 امللوك يراسل أخذ بل الشأن، ذلك يف قبله كان وَمنْ  أبوه، فعله امب املأمون
  .إليه خمطوطات من عندهم ما إنفاذ منهم يطلب

 ما إىل املركز هذا روتطوَّ . فيه فظحتُ  مركز من املخطوطات هلذه بد ال وكان
  .احلكمة بيت سمىيُ 

 تقاعا أو قاعة هو ،)احلكمة خزانة أو احلكمة، غرفة أو( احلكمة وبيت
  .واتساعها تقدمها إىل دف اليت االهتمامات موضع فيها احلكمة تكون
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 الرياضيات، وعلوم ة،املدنيَّ  والعلوم الطبيعة، علوم تعين فكانت احلكمة أّما
  .حمددة دقيقة معرفة كل هو والعلم الطبيعة؛ وراء وما

 البيت هذا انتقل مث األول، ملعاوية احلكمة بيوت من بيت أول يكون قد
 يف ُأجنزت اليت بالرتمجات أغناه الذي يزيد، بن خالد حفيده إىل إلرثبا

 اسم اختفى وقد هذا. واملهرة) الفالسفة( احلكماء إليه يدعو كان وقد. عهده
 جبلب واملهدي املنصور قام العباسي، العهد ويف. بعده من احلكمة بيت
 الرشيد، جاء عندماو . منيباملنجِّ  واهّتما للمرتمجني، وتسليمها الروم فاتمؤلَّ 
 اليت الكتب إليها وأضاف أبيه، عن ورثها اليت بالكتب خاصة عناية بذل

 بشكله احلكمة بيت وُأسس الروم، بالد يف فتوحاته خالل عليها حصل
  .الرتمجة أمني يرأسهم مرتمجني، فيه الرشيد وعّني  زمنه، يف النهائي

 هو من وهو وعنايته، يتهبرعا وأحاطه العلمي، املعهد هذا املأمون دتعهَّ  مث
 صاحب الندمي، ابن لويعلِّ . خاصة اليوناين بالرتاث واهتمامه وفضله علمه يف

 أن يُْذَكرُ  ِحبُُلمٍ  اليونانية، للفلسفة املأمون حب وراء الكامن السبب الفهرست،
 رتكثُ  أجله من الذي السبب ذكر(( عنوانه فصل يف يقول إذ رآه، املأمون
 يف األسباب أحد((: ))البالد هذه يف القدمية العلوم من وغريها الفلسفة كتب
 واسعَ  حبمرة، شرباً مُ  اللون، أبيضَ  رجالً  كأنّ  منام يف رأى املأمون أن ذلك،
 جالسٌ  الشمائل، حسنَ  العينني، أشهلَ  الرأس، أجلحَ  احلاجب، مقرونَ  اجلبهة،
 أنا قال نت؟أ من. هيبة له ُملئت قد يديه بني وكأين املأمون قال سرير، على

 ما قلت. سل: قال أسألك، احلكيم أيها وقلت به ررتفسُ . أرسطوطاليس
 قلت. الشرع يف َحُسنَ  ما قال ماذا؟ مث قلت. العقل يف َحُسنَ  ما قال احلسن؟

 زدين، قلت. مث ال مث قال ماذا؟ مث قلت اجلمهور، عند َحُسنَ  ما قال ماذا؟ مث



٣ 
 

. بالتوحيد وعليك ذهب،كال عندك فليكن املذهب، يف نصحك من قال
 صلة املنام وهلذا. ))الكتب إخراج يف األسباب أوكد من املنام هذا فكان
  .اآلخرين على وفرضها بل املأمون، ا آمن اليت املعتزلة بأفكار

 الفالسفة فاتمؤلَّ  قربص من جلب املأمون أنّ  اجلوزي ابن سبط دويؤكِّ 
 املأمون هادن وملا((: يقول إذ ذلك تفاصيل نباتة ابن لنا مويقدِّ . اليونان
 جمموعةً  وكانت اليونان، كتب خزانة يطلب إليه أرسل قربص، جزيرة صاحب
 بطانته اجلزيرة هذه صاحب فجمع.  أبداً  أحد عليها ُيْظِهرُ  ال بيت يف عندهم
 بعدم أشاروا فكلهم املأمون إىل اخلزانة محل يف واستشارهم الرأي، وذوي
 دخلت فما إليه، بإنفاذها تعجل أن الرأي: قال فإنه حداً،وا مطراناً  إال املوافقة
ا، إال شرعية دولة على العقلية العلوم هذه  علمائها، بني وأوقعت أفسد

  .))ا املأمون واغتبط إليه، فأرسلها

 احتل أن إىل استمرّ  العباسي العهد يف احلكمة بيت أن الظن على ويغلب
  .اخلاصة املكتبات من غريه مع فدمروه ، ه ٦٥٦ سنة بغداد املغول

  :الحكمة بيت َدور

  :المكتبات أمناء بإشراف الترجمة - ١

 االختصاص، حبسب ُتصنف احلكمة، بيت إىل املخطوطات وصول بعد
ا يراها اليت الكتب ملف باختيار املكتبة أمني يقوم مث ّ  مث الرتمجة، تستحق أ
 عمل مراقبة على ذلك عدب يعمل. العربية إىل لنقلها املرتمجني على عهايوزِّ 

 احلكمة بيت إىل مهايقدِّ  الرتمجة، من الفراغ وبعد. بينهم والتنسيق املرتمجني،
 املكتبة يف ودعوتُ  الناسخون، يكتبها ذاك عند. النهائية املوافقة على للحصول
  .املهتمني تصرف يف لتكون
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 ءسوا الكفايات، على يعتمد الذي التنظيم من نوع الرتمجة يف الحظويُ 
 املمنوحة املكافآت أنّ  لنا ويبدو. االختصاص جانب من أم اللغة جانب من

م حبسب رتقدَّ  كانت للمرتمجني  كان املأمون أنّ  الصدد هذا يف ويُروى. ترمجا
. مبثل ِمْثالً  العربية، اللغة إىل الكتب من ينقله ما زنة الذهب من حنيناً  يعطي
 حبروف كتبتُ  كانت مجاتالرت  هذه بعض أن يف السبب كان ذلك ولعلّ 
 هذه من يكون ما بغلظ منها ورقة وكل متفرقة؛ أسطر ويف غليظ، وخبط كبار،
  .أربع أو ورقات ثالث يومئذ املصنوعة األوراق

 ق،منسَّ  خمطط َوْفقَ  مةمنظَّ  احلكمة، بيت عليها شرفيُ  ناك اليت فالرتمجة
 املرتمجني، اركب على العمل عيوزِّ  كان الذي الرتمجة، أمني عليه ُيشرف

  .منها االستفادة لتسهل لغوية، ملراقبةٍ  الرتمجة ختضع مث الكّتاب، يساعدهم

 لكنهم األجنبية، الكلمة مقابل عربية كلمة يضعون املرتمجون كان ،البدء يف
. املعاين إىل االنتباه من بد ال وأنّه يستقيم، ال املنهج هذا أن اكتشفوا ما سْرَعان
 صياغته حياولون ملعناه، دراستهم وبعد املقطع، أو جلملةا يقرؤون عندئذ أخذوا
  .األصلية للجملة احلقيقي املعىن على احلفاظ مع العربية، باللغة

 فإنّنا بعُد، ميارسوه مل موضوعاً  يطرقون كانوا النـََّقلةَ  أن هذا إىل أضفنا وإذا
م. بالغة صعوبات من َعانـَْوه ما ندرك  اللبنات وضع من نوامتكَّ  ذلك، برغم إ
  .املعرفة فروع من كثري يف العلمي للتطور األوىل

  

  
  :واالبتكار العلمي البحث-٢
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 واألطباء، والعلماء ريناملفكِّ  أعظم جيتمع حيث العلمية، البيئة هذه يف
 وضع احلكمة بيت ففي. وافر نصيب العلمي للبحث يكون أن بدّ  ال كان

 حميط للمأمون شاكر أبناء قاس كما واملقابلة، اجلرب علم يف كتابه اخلوارزمي
 وكان. سنجار صحراء يف النهار نصف دائرة قياس طريق عن وذلك األرض،
 علم يف خاصة عناية ذلتبُ  وقد. احلقيقي طوله من قريباً  احمليط هلذا تقديرهم
 اهتم أن ذلك عن ونتج السماء، يف ومواقعها حركتها مراقبة وأدوات النجوم،
  .العلم ذا باملختصني املكتبات أمناء

  :التأليف - ٣

 ما املأمون بذل فقد. للتأليف مركزاً  احلكمة بيت كان الرتمجة، جانب إىل
 عمر له أّلف بغداد، إىل املأمون يدخل أن وقبل. التنجيم كتب لتأليف بوسعه
 الفالسفة اتفاق(( بعنوان كتاب منها يُذكر النجوم، يف كثرية كتباً  الَفرُّخان بن

 األربعة املقاالت تفسري(( ومنها ، ))الكواكب وطخط يف واختالفهم
. الكبري هند السند كتاب اخلوارزمي موسى بن حممد اختصر وقد. ))لبطليموس

 يف ومقالة واألشربة، األطعمة يف رسالة خبيتشوع بن جربائيل الطبيب وألفّ 
 للمأمون األصمعي قريب بن امللك عبد سعيد أبو وصّنف العطور، تركيب
  .املأمون نفقة على النحو يف كتاباً  الفرّاء وألفّ  وغريهم، هود بين ملوك تاريخ

  :العلماء تشجيع -٤

 ويعقدون نشاطاته، يف يشاركون العلماء، ملتقى احلكمة بيت كان
م حبوثهم يف الرأي ويتبادلون واملناقشة، احلوار جلسات   .واكتشافا

 املــأمون عهــد ويف( العباســي العصــر يف احلكمــة، بيــت أضــحى القــول، وخالصــة
  .للكلمة الدقيق باملعىن علمية أكادميية ،)خاصة
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 ماهلا من عليه الدولة تنفق ال ،احر  كان التعليم أنّ  مالحظته جيدر ومما
 واألمراء اخللفاء مينحه ما باستثناء ميزانيتها، يف باب أي له صَّصخيُ  وال شيئاً،

 يف الدولة تتدخل مل ذلك، مقابل ويف. العلماء ِمن م اتصل َمن واألغنياء
  .بالزندقة يُتهم أن إالّ  عامل أو معّلم مراقبة أو منهج وضع

 فمن. منيومتعلِّ  علماء من احمليط الرأي امتحان فكان االمتحان، وأّما
 جلدال ضوتعرَّ  جلس املعّلم، جملس جيلس أن على القدرة نفسه من رأى

 املتطفلني من والعلماء مالعل حلماية يكفي ما هذا يف وكان ومناقشتهم، العلماء
  .واجلاهلني

  :الحديث العصر في مشابهة محاوالت

 جورج يقول كما التاريخ، يف منيمعلِّ  أعظم العرب أصبح أن بعد
ا، البالد شرق من استعماريةً  غزواتٍ  العرب عاىن سارطون،  عاَنوا كما وغر

م وأضحت ،اداخلي  متزقاً   امني،اهلدَّ  أوكار من داخلها من دةمهدَّ  حصو
 الغرب موتقدَّ  اخللف، إىل فرتاجعوا. الطامعني وحشية من خارجها من دةومهدَّ 
 وانقلب العربية، احلضارة منتجات من أفاد أن بعد احلديثة، حبضارته األمام إىل

  .متبوعاً  غدا والتابع تابعاً، غدا املتبوع: احلال

 فسد، ما حإصال يف التاريخ عرب جرت اليت الكثرية احملاوالت فلحتُ  مل
 هذه بني من وكان. العلل عليه تزامحت الذي اجلسم إىل احلياة وإعادة

 حممد قادها اليت اإلصالح، حركةُ  َعَشرَ  التاسعَ  القرنِ  يف جرت اليت احملاوالت
 البحث، هذا سياق يف يهمنا وما. مصر يف) ١٨٤٩ -  ١٨٠٥( الكبري علي
 اللغة إىل األجنبية اللغات نم احلديثة العلوم نقل يف العناية من به قام ما

 الكتب لرتمجة ))الرتمجة غرفة(( ١٨٤١ عام علي حممد أسس لقد. العربية
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 املادة تُراجع الرتمجة، من الفراغ وبعد. اخلرباء من جلنة ختتارها اليت العلمية
  .املادة هذه مواضيع يف صونمتخصِّ  ا يقوم علمية مراجعةً  املرتمجة

 على تُعرض الكتب هذه كانت املرتمجة، كتبال لغة سالمة على وحرصاً 
 الغوي  تدقيقاً  قوهاليدقِّ  العربية، اللغة من ننياملتمكِّ  الشريف األزهر رجال من خنبة

 النحوية السالمة جانب من اللغوي بالتدقيق يكتفون ال هؤالء وكان. صارماً 
 القارئ على ليسهُ  كي اجلمل بعض صوغ يعيدون أحياناً  كانوا بل للنص،
ا فهمها  على يقرتحون ما عرض بعد إال ذلك يفعلون يكونوا مل ولكنهم. واستيعا

  .العلمي باملعىن اإلضرار لعدم ضماناً  املرتمجني،

 الغزاة أجهضها إذ طويًال، تعشْ  مل علي حممد جتربة أنَّ  له يـُْؤَسف مما لكن
  .الربيطانيون

 يف وخاصة ة،الرتمج يف جريئة حماوالت الزمن من عقود عدة منذ ونشاهد
 ما، حدٍّ  إىل سليمة بلغة كتب املرتمجة الكتب هذه بعض. اإلنسانية العلوم
 على بيصعُ  بل واضحاً، خلالً  يعاين منها األكرب اجلزء أنّ  بيدَ .. قراءته وميكن
  .ُكِتب ملا الدقيق املعىن يفهم أن األحيان، من كثريٍ  يف املرء،

 األمانة غياب حظنا ال عنه، رتَجمامل النص إىل العودة لنا ُقدِّر ما وإذا
 إىل بصلةٍ  اختصاُصه ميتُّ  ال املرتجم أن نالحظ ما وكثرياً . الرتمجة يف العلمية
  .املرتجم الكتاب مادة

 من بدّ  ال دقيقة، ترمجة إىل الوصول بغية أنّه، الكثريين أذهان عن وغاب
  : أساسية شروط ثالثة توّفر

  . عربيةال للغة متقناً  املرتجم يكون أن -١

  .عنها رتجميُ  اليت للغة متقناً  املرتجم يكون أن -٢
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 مــا مراعياً  املرتَجم، املوضوع يف االختصاص أهل من أيضاً، يكون، أن -٣
  .املصطلحات من عليه اتُّفق

 اليت العيوب معاجلة إىل املاسة احلاجة واملؤمترات الندوات من الكثري عاجل
 إقناع يف ذاك، أو العريب البلد هذا يف املخلصني، بعض وجنح إليها، أشرنا

 يف املعاهد هذه تحتافتُ  أن وكان للرتمجة، عليا معاهدَ  بإنشاء القرار أصحاب
  .وبغداد وتونس والقاهرة اجلزائر

 سورية يف كما الرتمجة، يف عليا دراسات افتتح اجلامعات من العديد إنّ  مث
 بإحداث والعلوم والثقافة بيةللرت  العربية املنظمة وقامت. واملغرب واألردن ولبنان
 الذي والنشر، والتأليف والرتمجة للتعريب العريب املركز وأنشأت للرتمجة، وحدة
 واألدبية العلمية املعرفة ميادين يف نشريُ  مما اجلديد متابعة أهدافه بني من كان
 كزاملر  ويهدف. لرتمجته منه املالئم اجليد واختيار به، والتعريف العامل، يف والفنية
 العربية الثقافة إغناء وإىل العريب، العامل يف والتأليف الرتمجة جمهودات تنسيق إىل

 تعريب على املساعدة إىل أيضاً  ويهدف. العاملي الفكر روائع من الرفيع برتمجة
 حاجات وسدّ  العريب، الوطن يف كافةً  وميادينه بفروعه واجلامعي العايل التعليم
  .وتوزيعاً  ونشراً  وتأليفاً  ترمجةً  والبحوث والدراسات والكتب املراجع من التعريب

 إىل دف وهي للرتمجة، العربية املنظمة لبنان يف ٢٠٠٠ عام يف ُأحدثت
 خمتلف يف ومنها، العربية اللغة إىل الرتمجة نشاط يف وكمية نوعية قفزة حتقيق
 يف ومالعل إدخال يف اإلسهام إىل دف كما اإلنساين، والفكر املعرفة جماالت
 العلوم تعليم متطلبات توفري ذلك يف ويدخل املعاصرة، العربية الثقافة إطار
دف. العربية باللغة العلمي البحث وتنشيط العايل، التعليم يف العربية باللغة  و
 حركتها، ومنو الرتمجة، سرعة يف عالية التمعدَّ  حتقيق إىل أيضاً  املنظمة
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 تقانة توفرها اليت والنشر، اآللية لرتمجةا أدوات من واملفيد الصاحل باستغالل
  .احلديثة واالتصاالت املعلومات

 بل مرضية، تكن مل النتائج فإنّ  الطيبة، اجلهود هذه مجيع من الرغم وعلى
  .لآلمال بةخميِّ  كثرية أحيان يف كانت

 ليس هو املراَد، بـََلْغنا أزلناه ما إذا عائقاً، أحياناً  نظنه ما أن ندرك وغدونا
  .هذا من أعقد املشكلة إنّ .. كذلك

 أو القطــري القــرار أصــحاب هــي هــل املســؤولية، تتحمــل الــيت اجلهة عن ونبحث
 هــي هــل العليــا؟ واملعاهــد اجلامعــات هــي هــل رين؟املفكِّ  طليعة هي هل القومي؟

  واخلاصة؟ العامة املؤسسات

 ميكن هل: التايل التساؤل لنطرح السؤال، هذا عن اإلجابة حماولة وقبل
 شؤون لعالج احلكمة، بيوت جتربة املاضي، يف أجدادنا جتربة من ستفادةاال

 ذلك، عن صفحاً  نضرب أن علينا أنّ  أم العلمي، والبحث والتأليف الرتمجة
 يَبين، كما املدارس نبين: شيء كل يف الغرب بتقليد ينادي من برأي ونأخذ
تم يَفتح، كما اجلامعات ونفتح  أنظمته منه نأخذ ،ا يهتم اليت باملواضيع و

  لغتنا؟ ونتجاهل لغته نتكلم وقوانينه،

 شعور حالة اهلوية، يف احنسار حالة ضياع، حالة يف العريب إنساننا ويعيش
 الثوابت بني واحلداثة، األصالة بني واحلاضر، املاضي بني يتأرجح بالدونية،

 ساليأ ومن الفكري، التجانس فقدان من حالة إىل أدى وهذا واملتغريات،
  .املعريف املستوى يف التدين ومن الثقايف،

امات من لغتنا تنجُ  ومل  املستشرق عنها قال اليت اللغة هذه باطلة، ا
 يف وقع ما أغرب من((: يلي ما) ١٨٩٢-١٨٢٣( رينان أرنست الفرنسي
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 اللغة هذه كانت فلقد. العربية اللغة انتشار سرِّه، حل وصعب البشر، تاريخ
 سالسة، أية ةً سَ لِ سَ  الكمال، غاية يف فجأة فبدت بدء، ذي بادئ معروفة غري
 هذا يومنا إىل العهد ذلك منذ عليها يدخل مل حبيث كاملة غىن، أي غنية
 أمرها أول ظهرت. شيخوخة وال طفولة هلا فليس مهم، تعديل أدىن

 أن قبل األرض، لغات من للغة ذلك مثل وقع هل أدري وال مستحكمة،
  . ))خمتلفة؟ وأدواراً  أطواراً  تدخل

 لغةً  العربية باللغة التمسك أن ترى َنَشازاً  نـََغماتٍ  نسمع فإنّنا ،ذلك ومع
 هذه وتتعاىل. برتكها رهن تقدمنا وأن ختلفنا، سبب هو والتعليم للمخاطبة
 الفرنسية، أو اإلنكليزية األجنبيتني، اللغتني إحدى بإحالل مطالبة األصوات

 وكتابة التواصل ويف العلمية، والبحوث التأليفو  التدريس يف العربية اللغة حمل
 وليس لغتنا يف العلة أنّ  يرون هؤالء إن وباختصار. ذلك سوى وما التقارير
  .فينا

 املتزايد اهلائل الكم استيعاب على العربية لغتنا قدرة عن البعض ويتساءل
 فات لقد. العلمي الفكر دقائق عن التعبري وعلى العلمية، املصطلحات من
 اجلهود توفرت إن جتعلها، واليت لغتنا، ا تتمتع اليت الفريدة املزايا الءهؤ 

  .الصعاب كل جتاوز على قادرة املخلصة،

 وال كله، العامل لغة أصبحت اإلنكليزية اللغة إن((: فيقول البعض ويتعلل
 إمهالنا أبداً  يعين ال بلغتنا متسكنا أن متجاهالً  ا، إال اآلخر مع التواصل ميكن

: معاً  اللغتني إتقان على حرصنا يكون أن جيب بل. العامل يف السائدة لغةل
. الضرورة عند األخرى اللغة ونستعمل استعماهلا، جيب حيث لغتنا نستعمل
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 ليسوا لغتهم، معرفة يتقنوا مل الذين العرب املثقفني إن((: حسني طه قال ولقد
  .))أيضاً  ومهني كبري نقص رجولتهم يف بل فحسب، الثقافة ناقصي

ا ذلك، كل يف ليست املشكلة أنّ  بيد  اليت الثقايف االستالب حالة إ
 ركب يتزعمون من أحضان يف ونرمتي بثقافتنا، يتصل ما كل نرفض نعيشها،
  .ومصائرها األمم مبقدرات ويلعبون احلضارة،

 أن أعتقد إين. العريب إنساننا يف هي لدينا مشكلةٍ  أهمَ  أن عندي والرأي
 النفسية سالمته جانب من بنائه يف النظر إعادة هو فيه حنن مما صاخلال طريق

 وإىل املوضوعي، والتفكري واإلبداع العطاء إىل ودفعه الرتبوي، وبنائه والفكرية،
  .فريق يف العمل تعليمه وإىل والتقصي، البحث

 هلذا األمان توفري على استطعنا، ما نعمل أن ذلك، جانب إىل ،علينا وإنّ 
 املتكافئ، غري والتنافس احملموم، السباق هذا من األمان: صوره بشّىت  اإلنسان
 يرغب ممن األمان يُتوقع، ال ومما يُتوقع، مما والتطورات التبدالت هذه إزاء األمان
  .أخرى أماكن يف الفقري اإلنسان حساب على برفاهية العيش

 بعدة هتماماال إىل حباجة أننا أعتقد إين. والتأليف الرتمجة سياق إىل لنعد
  :جوانب

 ذلك يف قيل وقد. والعريب القطري الصعيدين على املصطلح توحيد - ١
 املصطلح، موضوع يف الوحيدة الشائكة املسألة بأنّ  بالتذكري هنا وأكتفي الكثري،
 حكماً  حيتاجان ومها التزامه، هي توحيده، هي الشهايب، مصطفى األمري يقول كما
 القيام على العربية اللغة امع حثٍّ  من بدّ  ال وهنا. سلطة تتواله ُمْلزِم قرار إىل

  .هلا املادي الدعم توفري مع وتوحيده، املصطلح شأن يف بواجبها
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 بقدرة يتمتعون مرتمجني بإعداد يُعىن للرتمجة، عال عريب معهد إنشاء -٢
  .املعرفة فروع من فرع كل يف وعلمية لغوية

 عملية بدفع يُعىن العريب، العامل أحناء يف فروع له عريب، مركز إنشاء -٣
  .املرتمجني بني والتنسيق الرتمجة

  .كرذُ  ما كل يف تساعد اليت احلديثة الوسائل بكل االستعانة -٤

 عربيــة اتصــال شــبكة إنشــاء عــن احلــديث إىل يقودنــا األخــري الشــأن هــذا إنّ 
  .املرتمجة الكتب وتوثيق الرتمجة لشؤون

  :بها يتصل وما الترجمة لشؤون عربية اتصال شبكة

 املعنية املراكز لربط الشبكة هذه ِمْثلِ  إنشاء اجد  الضروري من بات
 املعلومات على لحصولل ببعض، بعضها العريب العامل يف الرتمجة بشؤون

 الصعيدين على بذلك املتعلقة األنشطة ولتنسيق بالرتمجة، املتعلقة والبيانات
  .والعاملي العريب

 إىل الوصول لتسهِّ  كما آخر،و  فردٍ ن  بي صالتالا الشبكة هذه تُيّسر
 تعريف اخلصوص، على الشبكة، هذه روتيسِّ  وعاملية، عربية معطيات قواعد
 بنشرها قامت اليت النشر وبدور ومبرتمجيها، تُرمجت اليت فاتباملؤلِّ  الناس

ا اليت العلمية وباملصطلحات للرتمجة، حةاملرشَّ  وبالكتب وتوزيعها،  اعتمد
 وباملرتمجني العليا، واملعاهد واجلامعات العربية واملنظمات العربية اللغة جمامع
 عدة قيام تسّهل الشبكة إنّ  مث ،بالرتمجة املعنّية وباملراكز للرتمجة، لنيوباملؤهَّ 
  .مشرتكة برتمجة خمتلفة دول من أفراد

 قواعد من جمموعة تتوفر مل ما كهذه، اتصال، شبكة لوجود معىن وال
  : منها نذكر املعطيات
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ا اليت أو عليها، اتفق اليت العلمية للمصطلحات معطيات قاعدة  اعتمد
 للرتمجة، حةاملرشَّ  الكتب أو املرتمجة، للكتب معطيات وقاعدة علمية، مؤسسة
 العربية باللغة أكانت سواء العليا واملعاهد اجلامعات يف رةاملقرَّ  اجلامعية وللكتب

م مع رتمجنيللم معطيات وقاعدة بغريها، أم م،ومؤلَّ  اختصاصا  وقاعدة فا
 وجامعاتٍ  معاهدَ  ومن للنشر، دورٍ  من الرتمجة يف العاملة للجهات معطيات

  .ذلك سوى وما

 أو عربية، عاصمة أي يف تكون أن ميكن مركزية، وحدة الشبكة هلذه يكون
 يف فرعية وحدات ا يلحق والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة مقر يف

 إليها، املشار املعطيات قواعد إنشاء املركزية الوحدة مهمة تكون. العربية العواصم
  .العربية واملؤسسات األفراد بني الرتمجة أنشطة وتنسيق

 أو كتاب برتمجة يقوم عمل فريق تنظيم املركزية الوحدة هلذه أيضاً  وميكن
  .هام علمي عمل أي أو علمية موسوعة

 املركزية، الوحدة تؤديه الذي الدور نفس تؤدي فهي الفرعية، الوحدات أّما
  .املركزية الوحدة مع بالتنسيق فيها، تقع اليت الدولة إطار يف إمنا

 احلاسوبية بالتجهيزات الفرعية والوحدات املركزية الوحدة تزويد وجيب
  .والعاملية والعربية احمللية بالشبكات التجهيزات هذه وربط املناسبة،

 قد األوىل، اإلسالمية العهود يف الورق انتشار أنّ  ملالحظةبا اجلدير ومن
 نشر يف الكبري األثر له كان وهذا الكتب، ونشر والتأليف الرتمجة على ساعد
  .احلني ذلك يف احلضاري باملستوى واالرتقاء العلمي، الوعي

 يف هاماً  دوراً  شغلت احلديثة واالتصاالت املعلوماتية تقنيات كانت وملا
 أن ممكناً  وأضحى التواصل، لتوسهَّ  الوقت، فاختصرت شاطات،الن هذه
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 نستغل أن الطبيعي فمن مدجمة، أقراص بضعة يف كاملة مكتبة اإلنسان خيتزن
 والثقايف العلمي املستوى يف االرتقاء من إليه دف ملا العصر هذا أدوات

  .لبالدنا واحلضاري

  :القول وخالصة
 وحترمه العريب، اإلنسان تواجه اليت رواملخاط التحديات كل من الرغم على

  .وشخصيته هويته وتفقده وأجماده، ماضيه عن وتفصله واستقراره، أمنه من

 ينتج وما منها، الثقافية وخاصة املختلفة، بصيغها العوملة من الرغم وعلى
 املميزات من لدينا فإنّ  وغريها، واللغوية الثقافية التعددية ددِّ  آثار من عنها

 وتساعدنا بل اهلوجاء، العواصف وجه يف الوقوف من ننامتكِّ  اليت صواخلصائ
 إذا ذلك كرامته، وصون اإلنسان إنسانية حتقيق من إليه دف ما بلوغ على
  .اهلدف حنو املتجهة الصحيحة السبل سلكنا ما

 مجيع يف التعليم وجانب العلمي، والبحث العلم جانب يف يل، ويبدو
 إىل إضافة مؤسسات، إنشاء يف يكون أن ميكن بلالس هذه أحد أنّ  مراحله،
 الرتمجة بشؤون تُعىن العلمي، البحث ومراكز العليا واملعاهد اجلامعات
 املؤسسة هذه تضم أن وميكن. واملختصون الباحثون فيها يلتقي والتأليف،

. املختلفة املعرفة فروع يف املرتمجني بإعداد يُعَىن  للرتمجة، عالياً  اعربي  معهداً 
 معطيات، وبقواعد حاسوبية بتجهيزات املؤسسات هذه تزوَّدَ  أن أيضاً  وَحيُْسنُ 
 أقرتح وإين. واهليئات األفراد تواصل على تساعد اتصاالت بشبكات تُربط وأن
  .معاصرة حكمة بيوت املؤسسات هذه دعىتُ  أن

  المراجع

 الثاين اجلزء اإلسالم، ضحى أمني أمحد
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 )بريوت - العريب الكتاب دار(

 ماهر حممد الدكتور
 محادة

ا اإلسالم يف املكتبات   ومصائرها وتطورها نشأ

 )والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة(

  العامة وشبه العامة العربية الكتب دور العش يوسف الدكتور

  الوسيط العصر يف ومصر والشام العراق لبالد

  )صباغ وحممد أباظة نزار الفرنسية عن ترمجه(

 )الفكر ودار عاصرامل الفكر دار نشر(

 دعبول موفق الدكتور
 األمحد خضر والدكتور

 العربيــــة، باللغــــة اجلــــامعي العلمــــي الكتــــاب إعــــداد
 وترمجة تأليفاً 

 عــــام العلــــوم لتعريــــب العاشــــر املــــؤمتر إىل مقــــدِّ  حبــــثٌ (
٢٠٠٢( 

 والتقانية العلمية بالثقافة التفاعلية وعالقتها العوملة دعبول موفق الدكتور

 العربيـــة املنظمـــة مـــن بتكليـــف عـــدتأُ  ةعلميـــ ورقـــة(
ــة  بـــني لتوضـــع ،٢٠٠٣ عـــام والعلـــوم والثقافـــة للرتبيـ
 العلميـــــة الثقافـــــة نشـــــر يف اخلـــــرباء مـــــن جلنـــــة أيـــــدي
  )  العريب الوطن يف والتقانية

  


