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اللغة العربية العلمية  ٠٠بني الرتمجة
والبحث العلمي

أ.د .رشدي راشد  -فيلسوف ومؤرخ للعلوم الرياضية العربية
أود أن أتكلم اليوم عن موضوع يكاد البحث مل يبدأ بعد فيه ،أال وهو اللغة العربية العلمية ،كيف نشأت وكيف
تطورت؟ واحلديث قد يطول ويتشعب ليعرج بنا على العديد من جوانب الثقافة بل احلضارة العربية إبان القرون الثالثة
األوىل .وهذا ما ال أستطيعه لضيق الوقت ولقلة الباع يف كثري من الفنون والعلوم .سأقصر احلديث إذن على قليل من
يل فيها وجهة نظر ،وهي مسألة التطور التارخيي للنقل وأخرياً بعض خصائص العربية العلمية .ويلزم قبل
املسائل اليت ّ
بتكون ((املدينة العلمية)) أو ((مدينة
هذا لفت النظر إىل بعض مالبسات النقل القدمي وخاصة تلك املتعلقة ّ
العلماء)) ،وتلك اليت تشري إىل دور العلوم اإلنسانية أو االجتماعية يف هتيئة النهضة العلمية يف الرياضيات والفلك

يل بالتذكري ببعض احلقائق اليت يعرفها اجلميع.
وغريمها من العلوم ،وهنا أرجو السماح ّ
من املعروف أن نقل علوم األوائل وخاصة تلك اليت ترعرعت يف أحضان احلضارة اهلليستينية مل يكن نقالً جغرافياً
بل لغوياً فقط .فهذه العلوم منت ونضجت يف ((اليونان الكربى)) أعين تلك البقعة من األرض اليت قامت عليها
اخلالفة اإلسالمية .فقد كانت توجد يف اإلسكندرية دوائر علمية يذاكر فيها الطب وبعض هذه العلوم ،وكانت هناك
وحران ،عدا األديرة العديدة ومدارسها .فنقل
أيضاً على أرض اخلالفة مدارس الرها ونصبني وقنسرين وجنديشابور ّ
العلوم مل يكن استرياداً هلا بل ترمجة هلا من لغة إىل أخرى.
ومن املعروف أيضاً وجود اهتمامات ونشاطات تعليمية وعلمية يف أواخر القرن اهلجري األول وأوائل القرن الثاين.
ويدل على ذلك ما روي عن خالد بن يزيد وغريه يف هذه الفرتة ،فمن خالله نلمح آثار هذا النشاط العلمي .ولكنه
لألسف مل يصلنا الكثري من أنباء هذا النشاط ح ى تشكك البعض فيه .وهذا النشاط التعليمي والعلمي الذي مل
يدرس بعد دراسة كافية ،على الرغم من أمهيته مل ينشئ -كما يبدو  -حركة علمية ،أي تقليداً متصالً واعياً مبا
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يفعل .وعلينا أن ننتظر بداية الدولة العباسية لنرى كيف بدأ هذا التقليد الذي سيعم كل فروع املعرفة دون استثناء.
وال ميكن فهم هذه النهضة العلمية إال بالرجوع إىل عوامل عدة سنذكر منها ثالثة فقط.
أولها هو تشجيع السلطة السياسية واالجتماعية .وهذا يستفاد مما يروي عن خلفاء العباسيني وعن إنشاء بيوت
احلكمة واملراصد .ومل يقف األمر على اخللفاء فلقد قلدهم يف هذا األمراء والوزراء .ونذكر مجيعاً ما قام به بنو املنجم
وابن املدبر على سبيل املثال .واملقام هنا ليس مقام تفصيل ،ولكن ال يفوت على من ينظر يف تاريخ احلركة العلمية
مالحظة دور السلطة السياسية يف هتيئة الوسائل املادية وهتيئة الباحثني .واستمر هذا النهج بعد متزق اخلالفة وقيام
كل هذا إىل خلق ((املدينة العلمية)) بفرقها املتعددة
الدويالت املتنافسة ،واليت معها تعددت املراكز العلمية .فقد ّأدى ُّ

واملتنافسة .فلو أخذنا مثالا بغداد يف منتصف القرن الثالث لرأينا إحدى صور هذه املدينة العلمية بفرقها :بنو موسى
وأعواهنم ،الكندي وحلفاؤه ،أبو معشر وتالميذه.
أما ثاني هذه العوامل فلقد انبثق من حاجات اجملتمع اجلديد من مادية وثقافية .فلقد اقتضت الدولة اجلديدة
الشاسعة األحناء ،املتعددة احلضارات واألنظمة ،من تعمري وتوحيد مما ألزم االستعانة بالعلم .فإنباط املياه اجلوفية،
وشق القنوات وإنشاء املدن ومد الطرق وتنظيم الدواوين ،وجباية اخلراج ومسح األرضني وغري ذلك ّأدى إىل توحيد

النظم احلسابية واالستعانة باجلرب وبفروع اهلندسة  ...أعين االستعانة بالعلوم حلل مسائل عملية ،كما ّأدت الفرائض
الدينية ،من صوم وصالة وحج  ...إىل أحباث فلكية كان هلا ج ّل األثر يف رقي علم اهليئة .و ّأدى علم امليقات
والوظيفة االجتماعية اجلديدة – أي وظيفة املؤقت – إىل متثل الثقافة التقليدية للبحث العلمي .وساعدت الدواوين

والوظيفة االجتماعية اجلديدة – أعين الكاتب – على تقدم احلساب واجلرب .وميكن أن نعدد أمثلة أخرى من الطب
والكيمياء وعلم احليل ،فالعلم أصبح بتطبيقاته جزءاً من املمارسة االجتماعية ،كما كان جزءاً من تلك املمارسة عن
طريق التدريس والبحث.
أما العامل الثالث الذي أسهم يف النهضة العلمية فهو هنضة أخرى سبقتها يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،أعين
ع لم الكالم وعلوم اللغة والتاريخ والفقه والتفسري وغريها .فثمة مالبسات هلا وزهنا اكتنفت نشأة هذه العلوم اليت
أعدت وحثت على االهتمام بعلوم األوائل .لضرب مثل على هذا ،فلنذكر ((كتاب العني)) للخليل وظهور أول
عمل معجمي .كان هذا العمل يقتضي معرفة متقنة بعلم األصوات وكذلك مببادئ حساب التوافيق والتباديل حلصر
ألفاظ اللغة .هذا ما أخذ به اخلليل وما تعذر فهمه على الكثريين ومنهم الليث بن املظفر نفسه .وباختصار شديد
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أثارت هذه العلوم العربية اإلسالمية العديد من املسائل اليت تطلّب حلّها األخذ بعلوم األوائل وتطويرها .أو ابتكار
علوم جديدة  -مثل التباديل والتوافيق  -مل يعرفها األوائل .وهيأت هذه العلوم الوسائل اللغوية مما أعد اللغة العربية
الستقبال هذه املعارف اجلديدة.
فلنقف اآلن قليالً على ظاهرة الرتمجة وذلك وذلك لبيان ارتباطها باإلبداع وللوقوف على الفرتات اليت تتقاسم
تارخيها.
سادت بني مجهرة املؤرخني نظرة حول تاريخ العلم يف فرتته العربية ،وظنوا أنه تتوزعه ثالث مراحل؛ األوىل للرتمجة
والثانية للتمثل واالكتساب تعقبها الثالثة لإلبداع .وأظن أن هذا االعتقاد قد جانب الصواب .فإن تأملنا حركة الرتمجة
العلمية ،من فلكية ورياضية على األخص ،فسنرى أن هذه الترجمة مرتبطة بالبحث العلمي وباإلبداع .فلم يكن
القصد من الرتمجة انشاء مكتبة علمية ،اهلدف منها إثراء خزائن اخللفاء واألمراء ،بل لتلبية حاجات البحث العلمي.
وإذا مل نعي هذه الظاهرة حق الوعي ،فلن ندرك شيئاً من حركة الرتمجة العلمية .ويكفي أن نذكر بأن املرتمجني
مر العصور ،فمن بينهم :احلجاج بن
أنفسهم كانو من قادة احلركة العلمية ،بل إن بعضهم من العلماء اخلالدين على ّ

مطر وثابت بن قرة وقسطا بن لوقا ،هذه واحدة .واألخرى أن اختيار الكتب  -وكذلك توقيت هذا االختيار  -كانا

وثيقي الصلة مبا يعرض للبحث.
ولنأخذ بعض األمثلة :عندما ترجم ثابت بن قرة عدة كتب من خمروطات أبلونيوس  -وهي أرقى ما كتب يف
اليونانية  -كان ذلك حلاجته إليها يف أحباثه الرياضية ،وخاصة تلك املتعلقة حبساب املساحات واحلجوم .وهنا جتدر
اإلشارة إىل أن أبلونيوس مل يرتجم ح ى دعت احلاجة إليه ،وذلك عندما حبث احلسن بن موسى ،أستاذ ثابت بن قرة،
يف حساب مساحة القطع الناقص .ولنوضح هذه الفكرة مبثل آخر ،وهو كتاب املسائل العددية لديوفنطس
االسكندراين .فلقد ترجم هذا الكتاب يف الثلث األخري من القرن التاسع امليالدي ،أي يف وقت متأخر نسبياً .ويعاجل
مؤلف هذا الكتاب املسائل الديوفنطيسية أو التحليل الالحمدود .ولقد اهتم الرياضيون العرب هبذه املسائل وتعمقوا
فيها مما دعا إىل ترمجة ذلك الكتاب من اليونانية ملواصلة البحث .فارتباط الرتمجة العلمية بالبحث ليس حقيقة تارخيية
سر نشاط الرتمجة على أيدي أعلى الباحثني طبقة ،كما يبني
فحسب ،بل هو يفسر لنا يف جمال الفلك والرياضيات ّ
لنا بعض خصائص الرتمجة اللغوية.
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ال جمال للشك إذاً يف أن نشأة اللغة العربية العلمية تبعت التقاء تيارين للبحث ،أحدمها يف العلوم اإلنسانية
وخاصة اللغوية والفقهية والكالمية منها .واآلخر هو تيار البحث العلمي يف الفلك والرياضيات … إخل نفسه الذي
سلك هنجني متزامنني ،أعين الرتمجة املرتبطة بالبحث واإلبداع أو ابتكار علوم جديدة مل يعرفها القدماء.
علينا اآلن تتبع هذين التيارين وإسهام كل منهما يف نشأة وتطور العربية العلمية .وهنا جيب التمييز بني أحوال
متعددة سنعرض لبعضها فقط فهناك العلوم اليونانية الصرفة اليت نقلت إىل العربية ،وهذا مثل علم املناظر .فاملناظر
هي يونانية األصل وال نعرف هلا أصوالً أخرى .وهناك العلم الذي ابتكر يف العربية وساعد على تقدمه الرتمجة من
اليونانية ،هذا مثل التحليل الالحمدود أو التحليل الديوفنطسي كما يسمى اآلن .وهناك العلم الذي ابتكر يف العربية
وتطور فيها ،مثل اجلرب .سآخذ إذاً هذه األحوال الثالثة لبيان كيف تطورت العربية العلمية بني الرتمجة والبحث
وسأبدأ باملناظر.
يف هذا امليدان كما هو احلال يف امليادين العلمية األخرى  -وخالفاً ملا يكتب -جيب علينا النظر إىل الرتمجة ال
على أهنا واقعة تارخيية ،بل على أهنا حركة تارخيية ،أعين ذات فرتات ومراحل وتطور داخلي .وبعبارة أخرى إذا اعتربنا
الرتمجة واقعة ،فسيغيب عنا أشكال هامة من تكون وتطور اللغة العلمية؛ أما إذا اعتربناها حركة ذات فرتات فسندرك
ٍ
تكون اجلزء األساسي من معجم كل علم من العلوم .وإذا رجعنا إىل علم
حينئذ تطور هذه اللغة ،وسنعرف أين وم ى ّ
املناظر سنرى بوضوح أن حركة الرتمجة فيه مرت مبراحل عدة ،غلب على األوىل منها النقل احلريف واللجوء إىل صيغ
تركيبية واشتقاقية ليست كما يقال عربية األصل ،واألخذ بالتعريب أحياناً .ولوصف هذه املرحلة ميكننا استعارة عبارة
الكندري املشهورة يف قوله :إن هؤالء املرتمجني كانوا ينقلون كلمة كلمة دون اعتبار الرتكيبات العربية .وتلت هذه
املرحلة مرحلة أخرى سعى فيها الناقل إىل التخلص من أغلب هذه الرتكيبات ،وأراد تصحيح األسلوب ح ى يتسق مع
العربية .وتلت أحياناً هذه املرحلة الثانية مرحلة أخرى أراد فيها املرتجم أن يصل إىل اإلتقان العلمي واللغوي معاً.
ولبيان خصائص هذه املراحل سأرجع إىل دراسة االنعكاس على املرايا يف القرن التاسع امليالدي .وهذه الدراسة ذات
الوجهني :األول هو املرايا احملرقة واآلخر هو املرايا لدراسة اإلبصار هبا .ولنبدأ بكتاب العامل البيزنطي أنثاميوس الرتايل.
ترجع الرتمجة األوىل هلذا الكتاب إىل ما قبل نصف القرن الثالث ،ولقد حالفنا احلظ يف العثور على جزء منها يف
السنوات السابقة .واستشهد الكندي هبذه الرتمجة يف كتابه ((يف الشعاعات)) .ومن مث يبدو أن البحث يف املرايا
سيحث على ترمجة كل ما كتب علماء
احملرقة قد تبع أو تزامن مع هذه الرتمجة ،والنشاط البحثي يف هذا امليدان
ّ
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اليونان فيه ،مثل ديوقليس ودترومس وديدموس … وأغلب هذه النصوص مل تصلنا إال بالعربية ،فلقد فقدت أصوهلا
اليونانية .هذه هي البيئة اليت ترجم فيها كتاب أنثاميوس ألول مرة ،وعند الفحص املتأين هلذه الرتمجة ومقابلتها بالنص
اليوناين الذي وصلنا ،سنجد أهنا ترمجة الكلمة بالكلمة ،فهي حرفية وركيكة يصعب أحياناً فهمها .وإليضاخ الفكرة
فلنأخذ بعض األمثلة.
ينقل املرتجم
τοῦ Η σημείου μεταξὺ τῆς τε χειμερινῆς ἀϰτῖνος ϰαὶ τῆς ἰσημερινῆς
νοουμένου
بالعبارة التالية ((وليفعل عالمة ح)) ،فهو إذاً يرتجم ب ((فعل)) ،وهو ركيك .هل أراد املرتجم جتنب ((وهم))؟ ملاذا
إذاً مل يأخذ ب ((جعل)) أو ب ((كان)) وهو أقل اإلميان.
ἐὰν τοίνυν ϰατὰ τὴν θέσιν τῆς ΗΖ εὐθείας νοήσωμεν ἐπίπεδον
ἔσοπτρον, ἡ ΒΖΕ ἀϰτὶς προσπίπτουσα πρὸς τὸ ΗΖΘ ἔσοπτρον λέγω ὅτι
ἀναϰλασθήσεται ἐπὶ τὸ Α σημεῖον
ولنقرأ كل اجلملة يف الرتمجة
((فم ى ما حنن تومهنا مرآة ذات سطح مست ٍو يف موضع خط ح ز املستقيم موقعاً للشعاع الذي دالئله ب ز ه على
مرآة ز ح ط ،أزعم أنه يعطف راجعاً إىل موضع آ)).
وقراءة هذه العبارة تبني لنا بوضوح بعض خصائص هذا النقل القدمي .كان األفصح أن يقول ((فم ى ما تومهنا))
أو ((فإذا ما تومهنا)) عوضاً عن ((فم ى ما حنن تومهنا)) ،كما كان من األفصح أن يقول ((على موضع خط)) بدالً
من ((يف موضع اخلط)) .كان عليه أيضاً أن يقول ((وكانت مرآة ز ح ط موقعاً لشعاع الذي دالئله ب ز ه ،فأقول
إنه ينعكس إىل موضع آ)) بدالً من ((موقعاً للشعاع الذي دالئله ب ز ه على مرآة ز ح ط ،أزعم أنه يعطف راجعاً
إىل موضع آ)).
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ومما جيب أن نلتفت إليه أن اللجوء إىل كلمة ((أزعم)) لرتمجة  λέγωسيختفي متاماً بعد ذلك ،وستختفي أيضاً
عبارة ((عطف راجعاً)) لرتمجة  ἀναϰλᾶνليحل حملها كلمة ((عكس)) .ويالحظ أيضاً أن هذه الرتمجة الركيكة
حتاول التعبري حرفياً عما تتضمنه الكلمة اليونانية واليت ميكن أن تنقل إىل اإلجنليزية ب to throw backأو إىل
األملانية zurückwerfen
واملثال األخري الذي نقدمه من هذه الرتمجة هو العبارة التالية(( :وكأنا صرينا ح وخط ح ا مركزاً وبعداً لدائرة
خططنا عليه)) .وهذه العبارة هي نقل حريف للنص اليوناين ،وهلذا ال ميكن حبال إدراك املعىن املقصود .وكان على
الناقل أن يقول ((وكأنا صرينا ح مركزاً وخططنا عليه ببعد خط ح ا دائرة)) .من الواضح إذاً أن العربية العلمية يف هذه
املرحلة ويف هذا امليدان هي يونانية الصورة عربية املفردات ،وإن كانت هذه املفردات ال تعرب أحياناً عن املعىن املقصود.
فلم يكن من املمكن بل من املتصور مع الشغف واالهتمام باللغة العربية أن تقبل مثل هذه الرتمجات ،وخاصةً بعد
تعارف علماء اللغة على قواعدها وأحكامها ،بل بعد أن تعارف أصحاب العلوم املختلفة على هذا .فهؤالء كلهم مل
يكن هلم أن يقبلوا أن يطرأ على اللغة العربية االستحالة والفساد .فلزم إذا ترمجة جديدة ،وهذا ما مت .فلقد ترجم نص
أنثاميوس مرة ثانية سعى فيها الناقل إىل الرجوع إىل أحكام العربية وقواعدها .ولنأخذ من هذه الرتمجة الثانية ثالثة
أمثلة.
ترجم صاحب النقل األول العبارة اليونانية (( δοθέντι τόπῳموضع حينما طلب منا)) .ومن
الواضح أن ظرف الزمان ((حينما)) ال حمل له هنا .ولذا سيختفي من الرتمجة الثانية.
ونقرأ أيضاً يف الرتمجة األوىل العبارة التالية ((كاخلط اآلخذ من عالمة آ إىل عالمة ب)) ،يعين اخلط اخلارج
من نقطة آ إىل نقطة ب  ،فكلمة ((اآلخذ)) هنا ال تعرب عن املعىن ،وهلذا حاول الناقل الثاين أن يتفادى األمر،
فكتب ((كهيئة اخلط ا ب)).
أما املثل الثالث فهو هذا الذي نقرأه يف الرتمجة األوىل
(فلنضع رمساً هلذا اخلط لكيما إذا هيئ األمبولوس الذي يواجه به الرسم ،متت صنعة املرآة).
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وهذه العبارة ال تكاد أن تكون عربية وال أظن املرتجم األول أدرك املعىن املقصود .وتعريب كلمة  emboleusوهي
من الكلمات اليونانية النادرة ( )ἐμϐολεύςحيبذ ذلك.
ونقرأ يف الرتمجة الثانية هذه العبارة
(فلنضع رمساً هلذا اخلط ،إذا هيئ عليه وامتثل على هذا األمبولوس ،متت صنعة هذه املرايا).
واجلدير بالذكر هنا هو تعديل العبارة وذلك حبذف (لكيما) وإحالل (إذا) الشرطية وإدخال كلمة (امتثل) .وهذه
األخرية جبوار الكلمة املعربة تبني أن املرتجم قد اقرتب من معىن الكلمة اليونانية واليت تعين هنا ((مسطرة)) مبعىن منوذج
أو قالب.
رمبا كان للبحث الذي قام به كل من الكندي وقسطا بن لوقا وغريهم يف هذا امليدان أثراً يف إعادة الرتمجة وإتقاهنا
لغوياً وعلمياً .فمنذ منتصف القرن الثالث والبحث يف هذا امليدان على أشده .وهذا األثر ال ميكن إنكاره إذا فحصنا
الرتمجة الثالثة لكتاب أنثاميوس واليت ضمنها أمحد بن عيسى من علماء أواخر القرن الثالث أو القرن الرابع كتابه.
والنقل الثالث هو نقل دقيق يف أسلوب عريب سلس ،وهو أقرب نقل إىل النص اليوناين الذي بني أيدينا.
يبدو إذاً أن البحث مل يالزم الرتمجة فحسب بل ساعد على تقدمها وإتقاهنا .فلقد ذكرنا أن الكندي وقسطا
أسهما يف تطوير دراسات املرايا احملرقة ،وألف الكندي عدة رسائل هامة منها كتابه (يف الشعاعات) .ففي هذا
الكتاب مل يرتدد الكندي يف أن ينتقد أنثاميوس الذي استلهمه يف حبثه ليذهب بعيداً عنه .ففي صدر كتابه هذا يقول
الكندي:
"وقد كان يجب على أنثاميوس أالّ يقبل خبراً بغير برهان في التعاليم وفي صناعة الهندسة خاصة ،وال يوجب
أيضاً شيئاً بغير برهان .وقد مثل كيف يعمل مرآة تنعكس منها أربعة وعشرون شعاعاً على نقطة واحدة ،ولم
يبيّن كيف َك ْو ُن النقطة التي يجتمع عليها الشعاع على أي بعد شئنا من وسط سطح المرآة.
ونحن ممثلون ذلك على أوضح ما يمكننا وأقربه ،ومبينوه بالبراهين الهندسية ،والجهة األخرى التي ذ َك َر على
أوضح ما تبلغه طاقتنا ،ونتمم من ذلك ما كان ناقصاً ،فإنه لم يذكر بُعداً مفروضاً ،ونرتب ذلك بعد أن نأتي
بموضع غايتنا نحن ،ليكون فهم ما قال سهالً على من أحب فهمه من محبي التكثير في المعلومات".
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أخذ الكندي على عاتقه حتقيق هذا املشروع العلمي الذي اقتضىي التقدم باملادة وباللغة يف فصل املرايا احملرقة من
علم املناظر .فمع الكندي وقسطا أرسيت قواعد اللغة هلذا الفرع .وهكذا نرى أن عربية املرايا احملرقة هي نتاج لعالقة
معقدة بني الرتمجة والبحث.
مل يقف األمر على هذه البداية ،بل سيختلف فيما بعد عما كان عليه يف القرن الثالث .سيخبو بعد هذا دور
الرتمجة لترتك املكان كامالً للبحث .هذا ما سيحققه يف القرن الرابع العالء بن سهل  -عندما قدم أول دراسة يف
التاريخ عن النظرية اهلندسية للمرايا والعدسات احملرقة .ولكن هذه قصة أخرى .وما مت يف فصل املرايا احملرقة ،مت نظريه
كل من
يف املناظر .فلقد ترجم أيضاً كتاب أوقليدس ،وأثبتنا أنه ترجم مرتني على األقل ،واستلهمه يف القرن الثالث ّ
قسطا والكندي وكانت هذه الرتمجات من أجل البحث ،ومن مث فقد نقدها الكندي يف سفر ظل جمهوالً ح ى حالفنا
احلظ مرة أخرى فعثرنا عليه ،وعنوانه دليل على ما يتضمنه من مشروع علمي وهو(( :يف تقومي اخلطأ واملشكالت اليت
ألوقليدس يف كتابه املوسوم باملناظر)) .ويبدأ الكندي كتابه بالكلمات التالية:
سألت  ،وفقك اهلل لدرك الحق ،رسم كتاب في صناعة أوقليدس الموسومة بالمناظر وتقويم ما رأينا فيها من
" َ
الخطأ وإيضاح مشكالتها".
وهنا أيضاً من خالل هذه العالقة املعقدة بني الرتمجة والبحث أرسيت قواعد لغة هذا الفصل من املناظر اهلندسية
ومصطلحاته .سيظل األمر على هذا ح ى يكتب ابن سهل مث ابن اهليثم خاصة فصوالً جديدة يف املناظر مت فيها
تطوير العلم واللغة يف نفس الوقت ،منها فصل عن العدسات واالنكسار وفصل عن تكوين اخليالت ،وفصل عن
وسائل االعتبار والتجريب وغريها.
أما الحالة الثانية اليت نريد أن نعرض هلا اآلن فهي اجلرب ولغته .فعلى عكس املناظر مل يكن للجرب أصول يونانية
أوهندية ،بل ظهر ألول مرة يف التاريخ علماً مستقالً له موضوعاته ومصطلحاته يف كتاب حممد بن موسى اخلوارزمي
قبل هناية الثلث األول من القرن التاسع امليالدي .وال أعين بذلك أن اخلوارزمي مل يرجع إىل كتب كانت مستعملة يف
هذا أو ذاك الطور من أطوار الرياضيات ،ولكن أقصد أنه الميكن رد مضمون كتابه إىل ما قبله .فقد كان هدف
اخلوارزمي هو صياغة نظرية للمعادالت اجلربية اليت ميكن حلها باللجوء إىل اجلذور .فكان على اخلوارزمي بناء لغة
ميكن التعب ري هبا عن موضوعات عدة يف نفس الوقت ،أعين عن األعداد احلسابية واملقادير اهلندسية على السواء .كان
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عليه أيضاً تصور تركيبات لغوية جديدة ال تعرفها لغة األدب باملعىن القدمي ليعرب هبا تعبريا دقيقاً عن هذه املوضوعات
وعن أسلوب العلم اجلديد .فكيف حقق اخلوارزمي هذا؟
يستهل اخلوارزمي كتابه بتعريف ما نسميه اليوم ((احلدود األولية)) لنظريته .وهذه احلدود هي اجملهول الذي أطلق عليه
اسم ((الشيء)) أو ((اجلذر)) ،مث مربع اجملهول الذي هو ((املال)) .وكلمة ((الشيء)) هي كلمة عامة تطلق على
كل ماله ماهية وهي أعم من كلمة ((املوجود)) ،كما سنرى مع الفاريب وابن سينا بعده؛ أما كلمة ((املال)) فهي تدل
على ما ميتلك وما يكتسب من الذهب أو الفضة ،وهلذا أخذ هبا لرتمجة اليونانية  δύναμιςاليت تعين قيمة العملة
عرف اخلوارزمي كذلك العدد ،وهو العدد املنطق املوجب ،مث القوانني احلسابية األولية ،وأخرياً عالقة
النقديةّ .
التساوي.
أدخل اخلوارزمي بعد هذه ((احلدود األولية)) املفاهيم التالية :معادلة الدرجة األوىل ،معادلة الدرجة الثانية،
ثنائيات احلدود وثالثيتها املالزمة هلذه الضروب من املعادالت(( ،اجلرب واملقابلة)) لرد املعادلة إىل صورهتا القانونية،
احلل اخلوارزمي للمعادلة  ،algorithmiqueبرهان صيغة احلل عن طريق اهلندسة ،أعين عن طريق تطابق
املساحات .ومسى اخلوارزمي هذه الرباهني ((بعلل)) احلل.
من الطبيعي ،بل من املتوقع ،أن تتضمن هذه اللغة اجلديدة تراكيب وأساليب لصياغة اخلوارزميات وإلقامة عللها،
وأن ال تلجأ يف اختيار مفرداهتا إىل التعريب .ولعل الكلمة املعربة الوحيدة يف كتابه هي كلمة ((جنس)) اليت كانت يف
هذا الوقت وما قبله إحدى مفردات العربية .فالغالب على اخلوارزمي عند اختياره مفرداته هو التخصيص ،أعين األخذ
مبعىن جديد للفظ بتخصيصه كما رأينا مع الكلمات السابقة .أما عن الرتاكيب واألساليب اجلديدة اليت مل تعرفها لغة
األدب فهي تنتهي إىل لغة اتّفاقية منتظمة ،أعين إىل لغة يف منزلة بني املنزلتني ،الطبيعية من ناحية والصورية من ناحية
أخرى .فاللغة اجلديدة هي لغة طبيعية ال ختالف األصول الوضعية اليت استقرت عليها اللغة الفصحى وال تتضمن أية
رموز؛ ولكن التخصيص أعطى لكل كلمة مضموناً اتفاقياً حمدداً؛ وركبت العبارات أيضاً بطريقة اتفاقية ومنتظمة علينا
أن نلجأ هلا نفسها يف كل حال .وللننصت إىل اخلوارزمي عند عرضة إلحدى خورزمياته حلل معادلة ((مال وعشرة
أجذار يعدل تسعة وثالثني درمهاً)) .يقول اخلوارزمي:
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" فبابه :أن تنصف األجذار ،وهي في هذه المسألة خمسة ،فتضربها في مثلها ،فتكون خمسة وعشرين،
فتزيدها على التسعة والثالثين ،فتكون أربعة وستين ،فتأخذ جذرها ،وهو ثمانية ،فتنقص منها نصف األجذار،
وهو خمسة ،فيبقى ثالثة ،فهو جذر المال الذي تريد ،والمال تسعة".
وإذا تأملنا هذه العبارة وأسقطنا منها القيم العددية ،ظهرت لنا جبالء الصورة االتفاقية املنتظمة هلذه الرتاكيب.
وأدخل اخلوارزمي كذلك بعض العبارات املختزلة خمالفاً يف ذلك األسلوب اليوناين األصل لصياغة املسائل واألمثلة
والرباهني .فعادة ما يبدأ املسألة بإحدى العبارات التالية(( :فإن قال))(( ،فإن قيل))(( ،فإن قال القائل))،
((مسألة)) .وعادة ما يلجأ إىل صيغة املخاطب ((إن أدرت ،اعلم أن ،إن أحببت  .))...وكثرياً ما يبدأ احلل بعبارة
مثل ((قياس ذلك  ))...كل هذه العبارات وأمثاهلا ال جندها يف النصوص املرتمجة وال يف كتب الرياضيني الذين تأثروا
باإلرث اليوناين ،وستكون لغة اخلوارزمي هذه هي أصل لغة اجلرب وفروعه على الرغم من التطور اهلائل الذي سنذ ّكر
خبتصار شديد ببعض مساته.
أخذ خلفاء اخلوارزمي املباشرون بلغة جربه ،وجلأوا إىل نفس القواعد يف االشتقاق ،إال أهنم استعاروا بعض
العبارات من هندسة أوقليدس يف أثناء العرض ،وذلك حلرصهم على الربهان اهلندسي للخوارزميات .وهذه االستعارة
مل تغري كثرياً من اللغة اجلربية .ولعل أهم ممثل خلفاء اخلوارزمي هو الرياضي املبدع شجاع بن أسلم املعروف بأيب كامل.
فقد أضاف أبو كامل فصالً جديداً إىل اجلرب وهو ما مساه باملسائل السيالة أو املسائل الغري حمدودة واليت يعين هبا
((أن خترج بصوابات كثرية ،بقياس مقنع ومذهب واضح)) ،وسيكون هذا الفصل من أهم فصول الرياضيات فيما
بعد ،وهو الذي سيسميه الكرجي فيما بعد ((يف االستقراء)).
بدأ اجلرب كما بينا بلغة ناضجة أصلية ال أثر فيها للعجمة ،حرص فيها اخلوارزمي على دقة التعريف وعلى صورهتا
املنتظمة ح ى ال يكون هنالك تقدير أو تأويل .وظل األمر هكذا مع خلفاء اخلوارزمي .وتطور اجلرب بعد ذلك ولغته
معه ،دون أن تفقد شيئاً من فصاحتها على الرغم من تلقيحها بلغة اهلندسة ،أعين لغة كتاب األصول ألوقليدس
واملخروطات ألبلونيوس وكتاب املسائل العددية لديوفنطس.
وإذا أمعنا النظر يف كتب اجلرب بعد اخلوارزمي تبني لنا أن اجلرب ط ّور حسب هنجني .أوهلما هو ما ميكننا تسميته

((حبسبنة)) اجلرب الثاين ((هبندسة)) اجلرب .فقد سعى اجلربيون من التيار األول إىل تعميم العمليات اجلربية على
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املقادير الصم مما ّأدى إىل جتديد املادة .ظهر هذا املشروع بوضوح شديد مع الرياضي البغدادي أيب بكر الكرجي.
وهذا املشروع هو الدراسة املنهجية لتطبيق قوانني علم احلساب وبعض خوارزميات هذا العلم على العبارات اجلربية
مفردة كانت أو مركبة حسب لغة العصر ،أي وحيدة احلد أو كثرية احلدود .وهنا ظهرت دراسة املقادير املركبة أو كما
يقال اليوم كثريات احلدود .اقتضت هذه الدراسة بدورها تطوير فصل آخر من اجلرب أال وهو حساب التباديل
والتوافيق .والزم هذه الدراسة أيضاً  -كما كان من املتوقع  -دراسة بعض أشكال املقادير املركبة اليت يزيد عدد
اجملاهيل على عدد املعادالت ،أي هذا الفصل اجلديد الذي بدأه بالعربية أبو كامل أعين املسائل السيّالة.
فلم تعد لغة جرب اخلوارزمي قادرة على استيعاب هذه الفصول اجلديدة والتعبري عنها .وكان من الطبيعي إذن أن
يتم تطوير وإغناء هذه اللغة ،وهذا ما مت.
وعممها ،وكذلك عبارات أوقليدس يف بعض الكتب
استعار الكرجي لغة الكتاب العاشر من أصول أوقليدس ّ
األخرى .ولفهم هذه االستعارة نأخذ مثالً واحداً .يقسم أوقليدس اخلطوط املفردة ثالثة أقسام :األول هو املنطق
بالطول ،والثاين هو املنطق بالقوة وهو الذي يتعرف بإضافته مربعه ،والثالث وهو ما مسّاه املوسط وهو الذي يتعرف
بإضافته إىل مال مال ،وال يشارك بعضها بعضاً .وإليضاح الفكر  aهو منطق بالطول a ،منطق بالقوة إن كان a2
منطق بالطول a ،موسط إن كان  a4منطق .ولكن هذا ال يكفي بدوره ما يريد أن يذهب إليه اجلربي .فالكرجي
يريد أن يبحث يف اخلطوط واألعداد على السواء وليس يف اخلطوط فقط ،هذه واحدة ،واألخرى أنه ال يكتفى هبذا
يف اجلرب لسعته .هلذا يكتب الكرجي:
" فأقول إن المقادير المفردة بال نهاية ،فأولها المنطق باإلطالق مثل خمسة ،والثاني المنطق بالقوة مثل جذر
𝟑

عشرة ،والثالث المعروف بإضافته إلى كعبه مثل ضلع عشرين)𝟎𝟐√ ( ،والرابع الموسط وهو المعروف
𝟒

بإضافته إلى مال ماله مثل جذر جذر عشرة )𝟎𝟏√ ( ،والخامس ضلع مال الكعب ،ثم ضلع كعب الكعب،
وعلى هذا ينقسم إلى ما ال نهاية".
عرف بصورة عامة كل املقادير املفردة [ak
من ّ
البني إذاً أن الكرجي ال يكتفي مبا أخذه من أوقليدس ،بل ي ّ
عمت هذه اللغة كل اجلرب احلسايب بعد الكرجي،
] ,k=1,2,..وسيقوم بنفس العمل فيما خيص املقادير املركبةّ .
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وطورها يف نفس االجتاه اجلربيون احلسابيون من بعده ،ومن بينهم السموءل بن حيىي املغريب وكمال الدين الفارسي
ّ
وغياث الدين الكاشي وحممد بن باقر اليزدي … إخل.
ومن جهة أخرى قام عمر اخليام ومن بعده شرف الدين الطوسي بتطوير لغة جربية أخرى أال وهي لغة اهلندسة
اجلربية وذلك باألخذ بلغة اجلرب احلسايب وبلغة اهلندسة وخاصة لغة القطوع املخروطية وبصياغات جديدة فرضها
البحث وخاصة بعض العبارات التحليلية الالزمة للربهان على وجود اجلذور ،مثل عبارة ((العدد األعظم))
 ،maximumو((مقدار التفاوت)) وغريمها.
وتوضح لنا كل هذه األمثلة كيف أخذ اجلربيون بعبارات السلف -اخلاصة بالقوى اجلربية والعمليات اجلربية
إلثرائها بعبارات هندسية فسرت تفسرياً جربياً  -كما هو احلال مع الكرجي وتفسريه للكتاب العاشر من أصول
أوقليدس ،واخليام والطوسي وتفسري خمروطات أبلونيوس خاصة .وكان تقنني هذه اللغة  -أو اللغات  -اجلديدة هو
الطريق الوحيد لتاليف العقبات اليت تثريها اللغة الطبيعية للكالم عن املعاين الرياضية .فال ميكن حبال يف الرياضيات
خاصة عزل املعاين الرياضية عن اللغة اليت هبا تصاغ ،كما ال ميكن تطوير هذه اللغة بعيداً عن هذه املعاين اليت هبا
البحث الرياضي.
اضح والعميق على
وقبل أن أهني كلميت هذه أود أن ألفت النظر إىل الحالة الثالثة؛ وفيها نرى أثر البحث الو َ
الرتمجة ولغتها .فقد حدث مراراً أن نقل إىل العربية أحد النصوص األمهات واستعمل يف حقل ابتدع وط ّور يف العربية
قبل الرتمجة .وسآخذ على هذا مثل نقل كتاب ديوفنطس اإلسكندراين.

وسبق يل أن ذكرت ما قام به خلفاء اخلوارزمي من بعده من تطوير باب جديد من أبواب اجلرب ،أعين املسائل
السيالة أو الغري حمدودة .ورأينا ما وصل إليه هذا البحث من رقي مع أيب كامل .ولقد أثار هذا البحث اجلربي وما
وصل إليه من نتائج االهتمام مبا ميكن االستفادة منه من الرتاث اليوناين يف هذا احلقل .ولكننا نعرف أن رياضيي
تصور هذا العلم الذي بدأ مع اخلوارزمي .هذه واحدة،
األسكندرية واليونان بل والعامل القدمي بأسره مل ميكنهم ّ
واألخرى أن كتاب ديوفنطس خيص نظرية األعداد ال اجلرب ،كما يصرح بذلك عنوانه وهنج البحث فيه .فديوفنطس ال
يأخذ على عاتقه بناء نظرية عامة للمعادالت اجلربية من الدرجتني األولتني مثالً ،ولكنه يعاجل مسائل عددية مثل:
((نريد أن جند عددين مربعني يكون جمموعهما عدداً مربعاً)) أو ((نريد أن جند عددين إذا ضربنامها يف عدد مفروض
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كان الذي جيتمع من ضرب أحدمها فيه عدد مكعب ومن اآلخر ضلع ذلك املكعب)) ...هذه املسائل العددية إن
أ ّولت تأويالً جربياً غدت من املسائل اجلربية السيالة.
ومل يكن ملثل هذا الكتاب أن يغفله من يبحث يف املسائل السيالة .وكان إذاً من املتوقع أن ينقل إىل العربية،
وهذا ما قام به قسطا بن لوقا البعلبكي يف الثلث األخري من القرن الثالث .ففي خالل العقد الذي كتب فيه أبو
كمال كتابه يف اجلرب يف القاهرة ،نقل قسطا يف بغداد كتاب ديوفنطس من اليونانية إىل العربية .ومل يرتدد قسطا من
نقل هذا الكتاب بكلمات وعبارات اخلوارزمي ،مما يعين أنه قرأه قراءة جربية صرفة تتناىف مع نية ديوفنطس وقصده،
بل إن قسطا ع ّدل عنوان الكتاب أحياناً من ((املسائل العددية))  προβλήματα ἀριθμητικάإىل
((صناعة اجلرب)).
وهكذا ترجم قسطا  ἄλογος ἀριθμόςب ((شيء)) ،و  δύναμιςمبال و  πλευρἀواليت تعين
ضلعاً أحياناً ((جبذر)) .ومل يتوان قسطا أن يرتجم العمليات نفسها بكلمات اجلرب .فعندما يقول ديوفنطس ((زيادة ما
كان ناقصاً على كلتا الناحيتني)) يكتب قسطا ((اجلرب))(( ،جنرب)) … وعندما يقول ديوفنطس ((إلقاء ما كان
متساوياً من كلتا الناحيتني)) يكتب قسطا(( :املقابلة))(( ،قابل)) … إخل.
التأويل .ولكن هذا النقل املتأخر قد
ويتضمن إذاً مثل هذا النقل الذي حلق باإلبداع وال يتزامن معه،
َ
التفسري و َ
أغىن املادة واللغة أيضاً ،فلقد أمد الرياضيني مبسائل جديدة وفتح أبواباً ليس اجملال هنا جمال ذكرها .أما عن اللغة فقد
وفر هلذا الباب من الرياضيات تعبريات جديدة أغنت مفرداته مثل عبارة (( διπλῆ ἴσωσιςاملساواة املثناة)).
وستكون هذه اللغة هي لغة احلقل يف القرن الرابع وما بعده.
بينت لنا الحاالت السابقة وما صحبها من أمثلة خطأ الدعوى التقليدية أعني ما يمكن تسميته بقانون
الحاالت الثالث ((ترجمة ثم تمثل ثم إبداع)) ،وأن اإلبداع هو رفيق الترجمة أحياناً ،يسبقها أحياناً ويزامنها
أحياناً ويلحقها أحياناً أخرى ،وهو في كل الحاالت الطريق الذي ال مفر منه لخلق لغة علمية .وكان هذا على
تصاريف األحوال هو النهج الذي تبعته نشأة العربية العلمية وتطورها.
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تعليم العلوم والتكنولوجيا 1باللغة العربية وأثره
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف التوجه
حنو "االقتصاد القائم على املعرفة"

أ.د .محمد مراياتي  -مستشار دولي في العلم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة
يتجه االقتصاد عاملياً حنو اقتصاد قائم على املعرفة .ومن النظريات االقتصادية احلديثة اليت تصف هذا التوجه:
تبني هذه النظرية أمهية املعرفة العلمية والتكنولوجية يف النمو املستدام ،ومن َمثّ يف توليد فرص
"نظرية النمو اجلديدة"ّ .

العمل ،وزيادة دخل الفرد ،ويف التنويع االقتصادي .كما تتجه اجملتمعات حنو ما يسمى "جمتمع املعرفة".

إن تعليم العلوم والتكنولوجيا هبدف استعمال القوى العاملة العربية هلذه اللغة ،أصبحت مسألة جوهرية ،وهلا دور
فاعل يف النمو احلقيقي لالقتصاد العريب ،ويف حتوله من اقتصاد ريعي متواكل علمياً وتكنولوجياً إىل اقتصاد ينمو منواً
مستداماً مع إحراز قيمة مضافة عالية .ومن جهة أخرى ،فإن اجلهود واالستثمارات الكبرية اليت تضعها الدول العربية
للتوجه حنو "جمتمع املعرفة" لن تكون جمدية إذا مل يرافقها وجود املعرفة واملعلومات العلمية والتكنولوجية باللغة العربية
لكي تكون يف متناول الفرد العريب .إذ لن يقوم جمتمع املعرفة يف الدول العربية بدون وجود معرفة باللغة العربية.
سنركز يف هذا البحث على دور استعمال القوى العاملة للّغة العلمية والتكنولوجية يف زيادة النمو االقتصادي.
وهذا الدور  -حسب رأي بعض االقتصاديني -أكرب أثراً بكثري من الدور الثقايف أو الفين أو األديب .على أن
استعمال القوى العاملة للّغة العلمية والتكنولوجية لن يتح ّقق إال إذا كان تعليم العلوم والتكنولوجيا يجري باللغة
الوطنية هلذه القوى العاملة.

سنتجنب يف هذا البحث موضوع االستثمار االقتصادي يف تعلّم اللغة الوطنية (أو اللغة الثانية) يف الوجوه
الثقافية ،أو الفنية ،أو األدبية .فبعض االقتصاديني يرى أن املبالغ املصروفة يف هذه احلالة هي من -الناحية

1

التقانة مصطلح يقابل  technologyباللغة اإلنكليزية ،وقد اعتمدت بعض دول الخليج مصطلح التقنية للتعبير عن ذلك .أما
مصطلح التقنية في دول المشرق العربي فيقابل . technique
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االقتصادية -استهالك وليست إنتاج ،إال إذا أخذنا باحلسبان موضوع وحدة األمة Socio political ( -
 )integrationواحلالة النفسية اجلماعية لألمة ( )Socio psychological identityفعندها يع ّد هذا
االستثمار من باب املصاريف الثقافية غري االستهالكية.

هناك حقيقة هامة جتدر اإلشارة إليها ،وهي أن البحوث والدراسات يف اقتصاد اللغة تكاد تكون معدومة يف
الدول النامية .على حني أن االهتمام باقتصاد اللغة بدأ منذ عقدين يف العديد من الدول املتقدمة ،وما زالت البحوث
والدراسات يف هذا اجملال تتزايد باطراد ،آية ذلك إنشاء جمموعات حبثية لدى خمتلف أقسام االقتصاد يف اجلامعات
ومراكز البحوث هلذه الغاية.
يعاجل هذا البحث أيضاً مسألة تعاظم أمهية اللغة يف عملية النمو االقتصادي واالجتماعي ،ووظيفة اللغة يف هذه
العملية .مث يتطرق باختصار إىل عالقة اللغة باالقتصاد ،ودورها يف االقتصاد العاملي ،وخاصة يف زمن املناداة بالعوملة
من جهة ،وبروز التكتالت االقتصادية من جهة أخرى .مث نأيت على ذكر النظريات أو النماذج األساسية يف اقتصاد
اللغة ،وأمهها :نظرية رأس املال البشري ( ، )Human Capitalومنوذج التجارة ( ،)Trade Modelومنوذج
العائدات املتأتية عن انتشار اللغة ( . )Network externalitiesمث ننتقل بعد ذلك إىل احلديث عن أثر
الرتمجة ونشر اللغة العلمية والتكنولوجية يف نقل التكنولوجيا (أو نقل املعرفة عموماً) .وأخرياً نوجز القول يف بعض
اآلثار السلبية اليت تنتج عن التقصري يف تعريب العلوم ،ويف تعليم العلوم بغري اللغة الوطنية ،أو لغة القوى العاملة.
وننهي البحث ببعض االستنتاجات والتوصيات.
عزوف الجامعات عن استعمال اللغة العربية في المجاالت العلمية والتكنولوجية يعيق النمو
تنفق الدول العربية على التعليم من ناجتها احمللي اإلمجايل  GDPأكثر مما تنفقه غريها من الدول النامية.
وبالفعل فقد خطت الدول العربية يف العقدين األخريين خطوات جيدة حنو تقليل نسبة األميّة ،وزيادة معدالت
التسجيل يف التعليم ،إذ إن أكثر من  % 95من الذكور و  % 75من اإلناث س ِّجلوا يف التعليم االبتدائي وأكثر
من  % 60و  % 50يف التعليم الثانوي ،أما يف التعليم العايل فالنسبة أعلى مما هي عليه يف معظم دول العامل
النامي .ولكننا مع كل هذا التقدم النسيب ،نالحظ أن معدالت النمو االقتصادي تقل عما هي عليه يف غريها من
الدول ،وخاصة يف العقدين األخريين ،بل هي سالبة يف بعض الدول العربية!! أضف إىل ذلك البطالة اليت هي يف
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ازدياد يدعو إىل القلق ،وكذلك هجرة العقول .وأضف إىل ذلك أيضاً معدالت زيادة السكان العالية ،اليت ّأدت

بدورها إىل زيادة حدة الفقر يف هذه الدول .فاإلحصائيات تشري إىل أن أكثر من  80مليون نسمة يف هذه الدول

أي قرابة  % 30من السكان يقل دخلها عن دوالرين يف اليوم ،وأن النسبة املئوية ملعدالت البطالة هي ما بني 15
 %و  % 20يف بعض الدول العربية ،وأكثر من ذلك يف صفوف اخلرجيني اجلامعيني.
منو اقتصادي يف هذه الدول ،وذلك على الرغم من أننا نتجه
إن هذا يعين أن التعليم بصورته احلالية مل ِّ
يؤد إىل ٍّ
عاملياً حنو اقتصاد قائم على املعرفة يؤدي فيه كلٌّ من العنصر البشري والعلم والتكنولوجيا دوراً أساسياً يف النمو .ولقد
حصل هذا النمو بالفعل يف دول أخرى مثل :كوريا ،والربازيل ،وسنغافورة .فلماذا مل نشهد مثله يف الدول العربية؟؟
ويف اإلجابة عن هذا التساؤل نقول :إن ارتباط التعليم باالقتصاد ميثل اجلزء األكرب من هذه املسألة .ذلك أن
الشراكة ( ) Partnershipsبني اجلامعات من جهة ،والفعاليات االقتصادية من جهة أخرى ،هي شراكة أساسية
وهامة يف عملية التنمية ،وهي على أمهيتها تكاد تكون مفقودة يف الدول العربية؛ إذ ليس هناك لغة مشرتكة بينهما.
فالجامعات تتحدث في العلم والتكنولوجيا ٍ
بلغة هي غير لغة القوى العاملة في معظم الدول العربية .وواضعو
سياسات التعليم العايل يف الدولة ويف اجلامعات خيلطون بني مسألتني خمتلفتني متاماً ،األوىل :تعليم العلوم والتقنية
ألفراد اجملتمع ،والثانية :إتقان اخلرجني للغة أجنبية .ومع أن هاتني املسألتني خمتلفتان متاماً ،فإنه جيب االهتمام هبما
كلتيهما .وهناك خلط آخر يتعلق بعائد االستثمار لتعليم العلوم والتكنولوجيا بلغة أجنبية ،وهو :اخللط بني العائد
على اخلريج الفرد ،والعائد على االقتصاد الكلي أو اجملتمع .فالعائد على الفرد إجيايب ،ولكنه ليس كذلك على
االقتصاد الكلي ،وليس كذلك على اجملتمع.
وتثبت البحوث االقتصادية األخرية أكثر مما مضى العالقة الوطيدة بني تقدم القدرات العلمية والتكنولوجية للدولة
من جهة وبني معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها من جهة أخرى .ويقدِّر بعض االقتصاديني أن أكثر من
 % 50من النمو الرتاكمي لدخل الفرد ( )Historical Growth In Per Capita Incomeيف
الواليات املتحدة يعود إىل التقدم التكنولوجي األمريكي .ووجدوا أن "العائدات االقتصادية الكلية ( Total
 )Economic Returnلالستثمار يف البحث والتطوير أعلى بعدة مرات من أي لون من ألوان االستثمار
األخرى".
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ويقد ر االقتصاديون حالياً أن أكثر من  % 50من الناتج احمللي اإلمجايل ( )GDPيف دول  OECDمبين
ِّ
على املعرفة ،فقد ازدادت الصناعات املبنية على املعرفة يف معظم الدول املتقدمة زياد ًة ملحوظة مقارنة مبجمل الصناعة
بني عامي  1970و  . 2010ويتبني ذلك أيضاً من زيادهتا يف صادرات هذه الدول ،حيث وصلت نسبة
الصادرات املبنية على املعرفة إىل  % 36يف اليابان ،و  % 37يف الواليات املتحدة ،و  % 43يف إيرلندا ،و 32
 %يف اململكة املتحدة عام  1994وهي أعلى من ذلك اآلن.
ويعمل االقتصاديون اآلن على إجياد وسائل إلدخال عامل املعرفة بطريقة مباشرة وواضحة يف نظرياهتم ومناذجهم
االقتصادية ،ومنها مثالً " :نظرية النمو اجلديدة"  ،أنظر اإلطار رقم  1يف فقرة نظرية رأس املال البشري الحقاً.
ويبدو اآلن أن امليزات التفاضلية التقليدية  Traditional Comparative Advantageللدول النامية
(مثل :رخص اليد العاملة ،وتوفر املواد األولية ،وتوفر األرض )...تقل أمهيتها تدرجيياً مقارنة بازدياد أمهية امليزات
التنافسية املبنية على املعرفة  Knowledge Competitive Advantageواليت تؤدي إىل زيادة يف
اإلنتاجية ويف القدرة التنافسية ،علماً بأن القوة احملركة هلذه امليزات التنافسية هي النظام الوطين لإلبداع .NIS
تشهد الدول العربية يف هذه األيام زيادة ملحوظة يف عدد اجلامعات ،وبالتحديد اخلاصة منها ،وذلك ألسباب
عديدة منها :زيادة عدد السكان ،وزيادة مردود التعليم الثانوي ،والتوجهات حنو اخلصخصة ،والسماح بقيام
اجلامعات اخلاصة ،والتوجه الغريب حنو اإلقالل من عدد الطالب العرب لديهم بعد أحداث احلادي عشر من أيلول،
والتعديالت يف قوانني إنشاء اجلامعات اليت تشهدها وزارات التعليم العايل حالياً يف الوطن العريب ،وأخرياً التوجه
العاملي لالقتصاد حنو االقتصاد املعريف .وجيب أن ننبِّه هنا ،على الوظيفة األكادميية للجامعات ،أو القيادة األكادميية
للمجتمع عن طريق نشر املعرفة وتوليدها .فهي تتضمن :التعليم من جهة ،والبحث والتطوير من جهة أخرى .وهذا
ليس على مستوى التعليم العايل ملا بعد التخرج فقط ،بل أيضاً (ولكن بدرجة أقل) على مستوى التعليم اجلامعي ملا
قبل التخرج .وتشتمل هذه الوظيفة أيضاً الدور الثالث الذي تؤديه اجلامعات تقليدياً وهو نشر املعرفة يف اجملتمع
ِ
املستثمرة أو اليت حتتاج إىل املعرفة
وخدمته ،وهذا ال يكون إال بلغة المجتمع ،ولغة قواه العاملة ،وخاصة اجلهات
يف عملها.
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ازدياد أهمية اللغة في النمو االقتصادي
يتجه االقتصاد العاملي أكثر فأكثر حنو االعتماد على املعرفة ،وحنو اقتصاد يدعى باالقتصاد القائم على املعرفة
( .)Knowledge based economyوتتعاظم يف هذا االقتصاد قيمة املعرفة وأمهيتها ،كما تزداد فيه قيمة
ودور األصول غري املادية ( )intangible assetsأو األصول املعرفية .ومن ظواهر هذا التحول توجه اجملتمعات
أيضاً إىل ما يسمى مبجتمع املعرفة (.)Knowledge Society
انكب علماء
ومن أهم مظاهر هذا التحول تعاظم تأثري العلم والتكنولوجيا (املعرفة) على النمو االقتصادي .وقد
ّ
االقتصاد الكبار على حماولة فهم هذا التحول وقياسه ،وطوروا نظريات النمو االقتصادي القائمة ( Growth
)theory
وطرحوا نظريات جديدة؛ فقد أ دخل سولو  – Solowعامل االقتصاد املعروف واحلائز على جائزة نوبل -عامل
التقدم التقاين ( )Technical Progressعلى النظرية الكالسيكية اجلديدة للنمو االقتصادي.
ورأى اقتصاديون يف أواخر الثمانينيات ويف التسعينيات من القرن املاضي أن هذا غري ٍ
كاف ليؤدي العلم
وا لتكنولوجيا دورمها يف النمو االقتصادي ،وذلك ألن هذا العامل يدخل بصفة خارجية ( ،)Exogenousلذلك
طرحوا نظرية جديدة تربط النمو بالتقدم العلمي والتكنولوجي بأسلوب مباشر وبصفة داخلية (.)endogenous
ومن هؤالء االقتصاديني باول رومر ( )Paul Romerمن جامعة ستانفورد – وهو مرشح للحصول على جائزة
نوبل على هذه النظرية اليت مسيت "بنظرية النمو اجلديدة  .New growth theoryوخالصة القول إن النمو
االقتصادي لبلد ما (أو إقليم ما) يرتبط ارتباطاً مباشراً باملستوى العلمي والتكنولوجي هلذا البلد ،وخاصة مستوى
القوى العاملة فيه ،وبمعدل النمو العلمي والتكنولوجي.
إن اللغة هي وعاء املعرفة العلمية والتكنولوجية ،لذلك فإن دور اللغة العلمية والتكنولوجية يف حتسني مردود القوى
العاملة (أي باللغة الوطنية) يتعاظم بدرجة كبرية مع التوجه حنو االقتصاد املبين على املعرفة .وتع ّد الرتمجة العلمية
ِ
وسائل إغناء اللغة العلمية والتكنولوجية للقوى العاملة ،أي من وسائل النهوض االقتصادي
وتعريب التعليم من
واالجتماعي.
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حل أهم القضايا االقتصادية العربية املعاصرة؛ وهي:
ومن املعروف أن النمو االقتصادي هو مفتاح ِّ
توليد فرص العمل ،وتنويع النشاطات االقتصادية ،وزيادة دخل الفرد؛ أي زيادة الناتج اإلمجايل احمللي العريب.
يبني أمهية الدور الذي تنهض به اللغة العلمية والتكنولوجية للقوى العاملة العربية ،وأمهية تعليم العلوم
كل هذا ّ
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والتكنولوجيا باللغة العربية ،وكذلك الرتمجة يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية ،ورمبا يعطي مؤشراً ألحد عوامل اإلخفاق
االقتصادي العريب احلايل؛ ألن القوى العاملة العربية ضعيفة املعرفة ،وال تتحدث يف العلم والتكنولوجيا باللغة الوطنية.
تبني مدى اإلخفاق االقتصادي الذي أشرنا إليه آنفاً ،وهي أن الناتج احمللي
ومن املفيد هنا التذكري حبقيقة هامة ّ

العريب للدول العربية جمتمعة كان قرابة  1900مليار دوالر عام ( ،2009ومن ضمنه النفط والغاز بأسعار عالية
نسبياً ،والفوسفات وغريها) .وهذا الناتج هو أقل من ناتج إيطاليا أو بريطانيا ونصف ناتج أملانيا!!
من جهة أخرى فإن عملية التنمية ال تتم إال بالتنمية البشرية املستدامة ،وهذه ال تتحقق دون االستثمار الصحيح
لإلنسان وخاصة معرفته ،وهذا بدوره يفضي إىل لغته العلمية والتكنولوجية.
وأخرياً ،فإن التوجه حنو اإلقليمية الذي يقابل انتشار العوملة (االحتاد األورويب )..... ،NAFTA ،يتطلب
االهتمام بلغة الوطن العريب ،واالعتناء بالرتمجة العلمية والتكنولوجية ،وبتعليم العلوم باللغة العربية يف مجيع الدول
العربية للتوجه حنو اقتصاد عريب معريف ،ولالستفادة  -كما سنرى  -من عائدات اقتصادية كبرية تتأتى عن طريق ما
يسميه االقتصاديون بعائدات التشبيك الناجتة عن وجود اللغة املشرتكة يف التجمعات اإلقليمية.
وظيفة اللغة في النمو االقتصادي
يع ّد استعمال اللغة مبردود جيد وكفاءة عالية أساسياً لتحقيق النمو ،وضرو رياً يف عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وذلك لعدة أسباب منها:
أوالً توفِّر اللغة تباد ل ونقل املعرفة واخلربة بني أفراد اجملتمع ومؤسساته ،وهي وسيلة التواصل بني أجزاء منظومة العلم
والتكنولوجيا أو مركبات النظام الوطين لإلبداع ،فهي كاملال؛ إذا توفَّر حتقَّق تبادل السلع من وجهة النظر االقتصادية
(وظيفة  ،)communicateانظر الشكل رقم (.)1
ثانياً :حيقِّق إتقان القوى العاملة للغة العلمية والتكنولوجية نقل التكنولوجيا للمجتمع من املنابع العاملية هلا (وظيفة
.)translate
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ِ
الفعال يف املكتب واملصنع واحلقل حيتاج إىل لغة علمية وتكنولوجية حيّة .وإن العمل
ثالثاً :إن العمل املشرتك املنتج و ّ
املشرتك والتعاون ضمن األمة يؤدي إىل زيادة دخل اجلميع ،وهذا ال يتحقق إال باستعمال اللغة الوطنية (وظيفة
.)cooperate
رابعاً :إن تعلم العلم والتكنولوجيا والتدرب عليهما ،وحتويل هذه املعرفة إىل خربات وإىل أفعال ومنتجات وخدمات،
حيتاج إىل لغة (وظيفة .)learning
فعاال من قِبل القوى العاملة ومن قِبل كامل اجملتمع ،وخاصة استخدام
خامساً :إن استخدام التكنولوجيا استخداماً ّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيتاج إىل انتشار هذه التكنولوجيات باللغة الوطنية ،للوصول إىل ما يسمى
بمجتمع المعرفة ،الذي ال يمكن أن يقوم بلغة أجنبية!
أخرياً ،نذكر أن البنك الدويل أجرى دراسةً مشلت أكثر من  60دولة وأكثر من  60ألف جهة خمتلفة،
وتلخصت نتيجة هذه الدراسة يف أن حاجة الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادي تكمن يف رفع مستوى المعرفة
َّ
ألفراد اجملتمع ،ال يف مساعدات إنسانية.
اللغة واالقتصاد
إن " رأس املال البشري" يوازي اقتصادياً " رأس املال املادي" ،وتع ّد عائدات االستثمار يف كل منهما أساساً
للنمو .وإن تعلم وممارسة اللغة العلمية والتكنولوجية بالعربية هو رأس مال بشري كما سنرى الحقاً .وكذلك فإن دور
اللغة يف االقتصاد يوازي دور النقد.
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عند النظر يف األمهية االقتصادية للغة ،ال بد من التمييز – ولو بوجه تقرييب  -بني عدة مستويات أو أنواع للّغة.
فمن هذه املستويات واألنواع ما يع ّد ،من وجهة النظر االقتصادية ،رأس مال بشري له عائد اقتصادي ويؤدي دوراً يف
النمو االقتصادي ،ومنها ما يع ّد استهالكاً ثقافياً ،ومنها ما هو مكتسب طبيعي ال أثر له يف النمو االقتصادي.
منيز فيما يلي بإجياز بني املستويات واألنواع التالية
 .1اللغة الوطنية ،وهي تكتسب وفق مستويني:
 اللغة العامة ،اليت يتعلمها الفرد يف البيت هبدف التواصل العادي ،وهي مكتسبة؛
 اللغة العلمية والتكنولوجية ،اليت نتعلمها اختيارياً وفق قرارارت فردية وحكومية ،و تع ّد زيادةً يف رأس
املال البشري للفرد وللمجتمع؛
 .2اللغة الثانية ،ميكن اكتساهبا أيضاً وفق مستويني:
 اللغة العامة ،اليت يتعلمها الفرد هبدف الرتفيه والثقافة والسياحة (وتع ّد يف معظمها استهالكاً)
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 اللغة العلمية والتكنولوجية ،اليت جيري تعلّمها اختيارياً من قبل الفرد ومن قبل احلكومة ،و تع ّد زيادة يف
رأس املال البشري وتؤدي إىل منو اقتصادي.
إذاً ،فاستعمال اللغة العلمية والتكنولوجية من قبل القوى العاملة باللغة الوطنية ،ومن قبل فئة من القوى العاملة
باللغة الثانية إضافة إىل اللغة الوطنية ،يع ّدان خيارين متاحني للفرد وللحكومة (أو اجملتمع) ،وحيتاجان إىل استثمار
مايل ،ويعتربان زيادة يف رأس املال البشري كما سنرى الحقاً.
والرتمجة العلمية والتكنولوجية تعد وسيلة أساسية من وسائل تطوير املستوى الثاين ،سواء للغة الوطنية ،أو للّغة
الثانية ،ويع ّد كذلك تعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة الوطنية وسيلة أخرى.
إن رأس املال البشري هذا يزداد وينمو باملمارسة واالستعمال ،على عكس رأس املال املادي الذي يستهلك
باالستعمال مع الزمن.
إن استعمال اللغة العلمية والتكنولوجية ضروري لكل القطاعات اإلنتاجية واخلدمية .ولكن بدرجات متفاوتة من
قطاع إىل آخر .واجلدير بالذكر أن هناك قطاعات إنتاجية وخدمية شديدة االعتماد على اللغة ( Language
 )intensiveوال بد من العمل فيها واستثمارها اقتصادياً للغة األم .وتزداد هذه القطاعات عدداً وأمهية مع تو جه
االقتصاد حنو اقتصاد املعرفة .ومن أمثلة هذه القطاعات :التعليم واإلعالم ،والدعاية ،والنشر ،والطب ،والتسلية،
واخلدمات االستشارية ،وتكنولوجيا املعلومات ،واإلنرتنت...
ويقول االقتصاديون إن العائد االقتصادي لالستثمار يف إتقان لغة العلم والتكنولوجيا باللغة الوطنية مؤَّكد ،نظراً
للوظائف االقتصادية للّغة اليت ذكرناها آنفاً ،أما االستثمار يف إتقان لغة العلم والتكنولوجيا باللغة الثانية ،فال حيصل
إال إذا استعملت هذه اللغة يف النشاطات االقتصادية.
ومن املعروف أن كثرياً من الدول قد تنبَّهت إىل دور اللغة االقتصادي ،واستثمرته .ومن األمثلة العاملية على قيام
تكتالت اقتصادية وسياسية وثقافية مبنيّة على اللغة ،تكتالت :الكومنولث ،والفرانكوفونية ،واجلامعة العربية .وختتلف

أمهية دور اللغة االقتصادي بني تكتّل وآخر.
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هذا ،وإن العديد من الدول ذات اجملتمعات املتعددة اللغات اعتمدت لغة رمسية لتدريس وتعليم العلم والتكنولوجيا
هبا ،وترتجم هلا رمسياً .ومل تكن دواعي هذا االعتماد ثقافية وسياسية فقط ،بل كانت ملا هو أهم منها ،وهي الدواعي
االقتصادية .ومن أمثلة هذه الدول :ماليزيا ،وسنغافورة ،وهونغ كونغ.
وأخرياً وليس آخراً ،نشهد يف العامل توجهاً لدعم اللغات اإلقليمية يف مقابل العوملة ،وهناك مؤشرات على توجه العامل
إىل وجود عدة لغات عاملية ( )Lingua francaجتين عائدات اقتصادية من تعلم الغري هلا مثل :اإلنكليزية،
والفرنسية ،واإلسبانية ،والصينية ،واألملانية ،والعربية .وتقول إحدى النظريات إن بقاء اللغة مرهو ن مبا يتداول فيها من
إبداع وابتكار علمي وتكنولوجي وثقايف .وهذا كله يستدعي اختيار دعم الرتمجة العلمية والتكنولوجية إىل اللغة
العربية ،ويستدعي تعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية ح ى تبقى إحدى اللغات العاملية ()Lingua franca
وهي التزال إحداها ح ى اآلن .تشري اإلحصائيات املتعلقة بوجود اللغة العربية على اإلنرتنت إىل أهنا تأيت يف املرتبة
 ، 16أما من حيث عدد املتكلمني هبا فهي من اللغات الست أو السبع األوىل (انظر املخطط رقم  )1وهي ال
تزال من اللغات الست الرمسية يف األمم املتحدة.
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نظريات في اقتصاد اللغة
ذكرنا سابقاً أن الباحثني االقتصاديني اهتموا يف اقتصاد اللغة من وجهات نظر خمتلفة ،لعالج قضايا حمددة .إال أن
القاسم املشرتك ملعظم الدراسات ميكن تلخيصه يف ثالث نظريات أو ثالثة مناذج القتصاد اللغة هي:
 منوذج التجارة )Trade mode( -
 منوذج رأس املال البشري وأثره يف النمو االقتصادي حسب نظرية النمو اجلديدة ()Human capital
 منوذج العائدات اجلانبية املتأتية من االنتشار أو التشبيك )Network externalities( -
نموذج التجارة:
هذا النموذج هو من أبسط النماذج يف اقتصاد اللغة ،وينطلق من حالة التجارة بني جهتني أو دولتني متقاربتني يف
احلجم ولكل منهما لغة خمتلفة عن األخرى وسلع أو خدمات خمتلفة تصدِّرها لألخرى .إن حتليل هذه احلالة اليت
تدفع فيها كل جهة كلفة تعلم لغة اجلهة األخرى ح ى تصدِّر هلا يؤدي إىل النتائج التالية:
 oمعرفة اللغة هي تكلفة ضرورية وهلا عائد يف عملية التبادل التجاري ،مثلها مثل تكلفة النقل أو الشحن
مثالً.
 oإن اجلهة اليت تستثمر يف تعلم اللغة الثانية (األجنبية) لتستورد ال لتصدِّر هي اخلاسرة يف هذا النموذج.
 oإن الدولة اليت تنجح يف إقناع الدول األخرى بتعلم لغتها لكي تص ّدر هلم هي الراحبة رحباً مضاعفاً (تربح
كلفة االستثمار يف تعلم لغتها من قبل اآلخرين ،وتربح كلفة الرتمجة يف عمليات التصدير).
 oإن الرتمجة أو تعلم اللغة العلمية األجنبية مع عدم انتشار لغة العلم والتكنولوجيا يف اجملتمع باللغة الوطنية،
يفيد يف االسترياد (فائدة منقوصة) ،ولكنه يرتافق مع ضعف يف التصدير ،فهو إذاً استثمار لفائدة الدول
املصدِّرة .ومن املعلوم أن اجملتمعات غري العلمية هي جمتمعات مستوردة تتفاقم فيها البطالة ،إذ أن فرص
العمل تتناسب طرداً مع الفرق بني الصادرات والواردات (التصدير – االسترياد).
 oإن من أهم األمثلة العملية على تطبيق هذا النموذج يف السياسة اللغوية للدول ،مثال كندا اليت تقرر فيها
(وتن ّفذ) أن تتحمل ميزانية املقاطعات اإلنكليزية كلفة االستثمار يف تعلم اللغة اإلنكليزية يف املقاطعات
الفرنسية.
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نموذج رأس المال البشري
نظرية النمو التقليدية تقول بأن النمو تابع لعاملي رأس املال  Kوالعمالة  Lأي:
]𝐾 × 𝐿[𝑓 = 𝑌

ميكننا تبسيط التعبري عن فكرة "نظرية النمو اجلديدة" بالصيغة التالية:
]𝐾 × 𝐴[𝑓 = 𝑌
وبأخذ لوغاريتم الطرفني واالشتقاق حنصل على:
مستوى الناتج احمللي االمجايل

𝐘

النمو يف الناتج احمللي االمجايل

𝐘∆

املستوى التكنولوجي

𝐀

النمو التكنولوجي

𝐀∆

رأس املال

𝐊

منو رأس املال

𝐊∆

نسبة االدخار من الناتج

𝐒

]𝐾 × 𝐴[𝑓 = 𝑌
𝑌∆
𝐾∆ 𝐴∆
= 𝑓[ +
]
𝑌
𝐴
𝐾
𝑌×𝑆= 𝐾
𝐾 × 𝐴 × 𝑆 = 𝐾∆

𝑌∆
𝐴∆
]𝐴 × 𝑆 = 𝑓[ +
𝑌
𝐴

أي أن النمو= تابع (النمو التكنولوجي  +تعميق رأس المال)
 oتقول هذه النظرية إن معدل النمو االقتصادي يتناسب مع معدل النمو التكنولوجي ،ومع املستوى
التكنولوجي .ويدخل يف املستوى التكنولوجي املستوى املعريف للقوى العاملة أو أ رس املال البشري .وتعد
معرفة اللغة العلمية والتكنولوجية من قِبل القوى العاملة ،كلٌّ حسب حقله وحاجته ،من املركبات األساسية
لرأس املال ،إذ أن اللغة هي وعاء املعرفة وهلا وظائفها االقتصادية كما رأينا سابقاً.
 oإن اجملتمعات احلالية بدأت تتميز بعضها عن بعض يف االقتصاد املبين على املعرفة ليس بفروق الدخل بل
بفروق املعرفة ).)shift from income divide to knowledge divide
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 oإن لرتمجة العلوم والتكنولوجيا دوراً مهماً يف إغناء اللغة العلمية والتكنولوجية للمجتمع.
 oأصبحت املعرفة ووعاؤها -أي اللغة العلمية والتكنولوجية -من األصول ( )Assetsيف عملية االستثمار
يف رأس املال البشري ويف قواعد املعرفة ونظم املعرفة ( ،)intangible assetsوأصبح علم إدارهتا من
العلوم اهلامة (.)Knowledge management
 oتؤثر اللغة العلمية والتكنولوجية يف التكامل االقتصادي واالجتماعي لألمة ،حسب رأي العديد من
االقتصاديني انطالقاً من وظائفها االقتصادية اليت أتينا على ذكرها سابقاً.
 oإن تعلم اللغة العلمية والتكنولوجية باللغة الوطنية هو خيار اقتصادي فردي وحكومي ،وجيب أن ال يرتك
لقانون السوق حسب رأي بعض االقتصاديني ،ألن هناك إخفاق يف عمل عوامل السوق يف هذا اجملال.
 oتدل اإلحصائيات أن دخل وحيدي اللغة يف كندا (اإلنكليزية أو الفرنسية) متسا ٍو وسطياً ،لتساوي
مستواهم العلمي والتكنولوجي ،ودخل ثنائي اللغة يزيد وسطياً  ،%6فاللغة العلمية والتكنولوجية رأس مال
بشري .من جهة أخرى فشلت الواليات املتحدة يف حتسني املستوى االقتصادي للمكسيكيني األمريكيني،
بتعليمهم اللغة اإلنكليزية دون العلم والتكنولوجيا.
 oتدل اإلحصائيات الكندية على أن عدم معرفة اللغة العلمية والتكنولوجية تؤثر يف فرص العمل ،والتدريب
والرتقية (فاللغة رأس مال بشري).
 oتعتمد حاجة القوى العاملة إىل آخر التطورات العلمية والتكنولوجية على نوع التكنولوجيا ومستواها وسرعة
تغريها.
 oإن إتقان لغة العلم والتكنولوجيا من قبل أفراد اجملتمع ،له عائد اقتصادي يزداد كلما أتقن الفرد استعمال
لغة العلم والتكنولوجيا ،وهذا اإلتقان يتأثر جبودة تعليم اللغة من قبل األساتذة وجودة املناهج والطرق
املستعملة يف التعليم .انظر الشكل رقم ()3
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نموذج العائدات المتأتية عن التشبيك
يقول أصحاب هذا النموذج بأن تعلم اللغة العلمية والتكنولوجية من قبل الفرد يؤدي إىل زيادة يف عدد األفراد
الذين يعرفوهنا ،أي فائدة اقتصادية للجميع .ويشبه هذا النموذج حالة اهلاتف أو الفاكس واإلنرتنت ،فكلما زاد عدد
املشرتكني واملستعملني للهاتف زادت فائدته للجميع ،وكذلك كلما زاد عدد املشرتكني يف اإلنرتنت زادت الفائدة على
اجلميع ،وكان عائدها أكرب للجميع .وتسمى هذه احلالة اقتصادياً االنتشار أو التشبيك ( network
.)externality
إن تعلّم العلم والتكنولوجيا باللغة الوطنية وترمجتهما إىل اللغة الوطنية يعمم الفائدة على اجملتمع ككل .وإن عدم
نشر لغة العلم والتكنولوجيا يف اجملتمع يؤدي إىل خسارة اجملتمع ككل .ونذكر يف هذا اإلطار أن دوالً كثرية تفرض
ضريبة على من ال يريد إدراج امسه يف دليل اهلاتف ،ألنه بذلك خيفض من فائدة اجملتمع ككل من اهلاتف.
وال شك يف أن تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا بلغة أجنبية ،وعدم نقلها إىل القوى العاملة ،له مردود وعائد
اقتصادي إجيايب على الفرد املتعلم ،ولكنه باملقابل يضر باجملتمع ككل .ومثاله يف ذلك مثال ضرر دخول معيار
( )Betamaxمع معيار ( )VHSيف حقل انتشار تكنولوجيا تسجيل الفيديو.
أخرياً يلخص اإلطار رقم  2التايل أهم املبادئ املتداولة املتعلقة بدور اللغة يف االقتصاد:
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نقل التكنولوجيا واعتماده على التحدث بها باللغة الوطنية
تبني للعامل العريب أن شراء املصانع على مدار
إن نقل التكنولوجيا ال حيدث بشراء وسائل وخطوط اإلنتاج .وقد ّ

يؤد إىل نقل وتوطني التكنولوجيا .ذلك أن جتديد خطوط اإلنتاج يؤدي إىل زيادة كمية اإلنتاج،
العقود املاضية مل ِّ
ولكنه ال يؤدي إىل توطني تكنولوجيات جديدة .أما عملية اكتساب التكنولوجيا اليت تشتمل على نقل التكنولوجيا
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وتوطينها مث توليدها انظر الشكل رقم ( ) 4فهي عملية نقل لإلنسان ،وليس لألجهزة واألبنية .ومن وسائل وآليات
هذا االكتساب ترمجة العلوم والتكنولوجيا وتعليمها باللغة الوطنية (لغة القوى العاملة) ،وتداو ل العلم والتكنولوجيا يف
اجملتمع هبذه اللغة .فاللغة وعاء اكتساب التكنولوجيا ،والرتمجة وسيلتها.
إن النتاج والتوليد العاملي للعلوم وللتكنولوجيا كبري جداً ،واالستفادة من هذا النتاج ممكنة بشرط أن تتمتع األمة مبا
يسمى "باملقدرة على االستيعاب التكنولوجي" .انظر الشكل رقم ( .)5وهذه االستفادة هلا عائد اقتصادي كبري
حيصل عرب ما يسميه االقتصاديون عائدات وطنية غري مباشرة ( )internalizing externalitiesنتيجة
االستفادة داخلياً من تطورات خارجية ،والذي جيري نتيجة ما يسمى بفيض املعرفة العامليةinternational ( :
 .) spill-over effect of knowledgeوإن جهود الرتمجة العلمية والتكنولوجية اليت تتوافق مع تعليم العلوم
والتكنولوجيا باللغة الوطنية ،هي اليت حتقق هذا النوع من العائدات االقتصادية الكبرية .إذاً فعائد االستثمار للمرتمجني
وفق سياسة حكومية ناظمة يشارك القطاع اخلاص فيها ،هو عائد كبري ،وخاصة عندما تتحدث القوى العاملة بلغة
العلم والتكنولوجيا (ونكرر ثانية بأن هذا ال حيصل إال إذا كان التعليم العلمي بكل مراحله باللغة العربية).
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آثار تعليم العلوم والتكنولوجيا بغير اللغة الوطنية
من اآلثار السلبية لتعليم العلوم والتكنولوجيا بغري اللغة العربية ما يلي:
 إضعاف الطلب على الرتمجة العلمية والتكنولوجية .وهذا ما حيدث يف العامل العريب .يشهد بذلك بعض
اإلحصائيات املذهلة يف هذا اجملال مقارنة باألمم األخرى.
 حصر املعرفة العلمية والتكنولوجية لدى خنبة من أفراد األمة ،وعدم وصوهلا إىل اجملتمع وقواه العاملة
العريضة ،ومن مث عدم حتدث القوى العاملة بلغة العلم والتكنولوجيا .وقد شبه أحد الباحثني األمة يف هذه
احلالة برؤوس بال أجساد وأجساد بال رؤوس.
 تسهيل هجرة العقول ،اليت تؤدي إىل خسارة رأس املال البشري؛ فهناك أكثر من مليون عامل وتقين عريب
مهاجر حالياً .وعلى سبيل املثال تزيد نسبة األطباء العرب واهلنود والباكستانيني يف بريطانيا على .% 30
 عدم حتقيق وظائف اللغة االقتصادية يف اجملتمع من التواصل والرتمجة والتعاون والتعلم.
 اخنفاض اإلنتاجية والقيمة املضافة لفعاليات اإلنتاج واخلدمات بسبب اخنفاض االستثمار يف رأس املال
البشري ،وهذا بدوره يؤدي إىل اخنفاض معدل النمو.
 إعاقة نشر الدميقراطية يف اجملتمع ،حسبما ذهب إليه بعض االقتصاديني ،وذلك ألن القوى العاملة وهي
قوى الشعب ال تتداول لغة العلم ومنطقه (أي املعرفة) ،فتصبح غري قادرة على املشاركة يف احلكم وادارة
الدولة بكيفية سليمة وواعية.
 إضعاف القطاعات االقتصادية الكثيفة اللغة ،ومنها النشر الذي يع ّد من القطاعات االقتصادية الكربى،
فضعف النظام املعريف للقوى العاملة يضعف الطلب على النشر.
 اإلضعاف النسيب للطالب علمياً ،ألنه ال يدرس بلغته األم.
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استنتاجات وتوصيات
إن استعراض األمه ية االقتصادية للغة العلمية والتكنولوجية ،ووظائفها االقتصادية ،وآثارها يف النمو ،ويف نقل وتوطني
واكتساب التكنولوجيا ،ويف التنمية البشرية املستدامة واختزان رأس املال البشري ،ويف تسهيل نشر الدميوقراطية
والتفكري العلمي يف اجملتمع وقواه العاملة ،كل هذا يقودنا إىل طرح مسألة اللغة العلمية والتكنولوجية للقوى العاملة،
وتعريب التعليم العايل يف مجيع االختصاصات ،ويف مجيع وسائل اإلعالم .ويقودنا هذا االستعراض أيضاً إىل
التوصيات التالية:
 احلاجة إىل رؤية وسياسة لغوية وطنية وعربية فاعلة تأخذ النواحي االقتصادية باحلسبان وتقرر دعم الرتمجة
العلمية وتعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية ،ودعم تعلم اللغة الثانية العلمية والتكنولوجية .انظر اإلطار
رقم (:)3
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 احلاجة املاسة إىل أن يدرك األساتذة والطالب دور العوائد االقتصادية النامجة عن إتقان اللغة العربية العلمية
والتكنولوجية (وكذلك اللغة الثانية).
 إحداث مؤسسات تدرس اجلانب االقتصادي لرتمجة العلوم والتكنولوجيا ،وتعليمها باللغة العربية ،وإجراء
البحوث والدراسات الالزمة يف هذا الصدد.
 اعتماد مبادرات وطنية لدعم احملتوى العلمي والتكنولوجي باللغة العربية على اإلنرتنت ،واعتماد قوانني
ناظمة لذلك .إذ ستسيطر عدة لغات على حمتوى اإلنرتنت ،واللغة العربية ميكن أن تكون إحدى هذه
اللغات بفعل الرتمجة.
 احلاجة إىل دعم اللغة الثانية ( )Lingua francaوخاصة لألفراد الذين سيستعملوهنا.
 عدم ترك عملية بناء رأس املال البشري (ومنها تعليم العلوم وترمجتها باللغة الوطنية) لقوانني السوق
ولألفراد ،إذ سيتحكم هبا مبدأ حتقيق العائد الشخصي السريع ( .)short term yieldوغالباً ما
تتدخل الدولة لتحقيق املصلحة االقتصادية للجميع وعلى املدى الطويل.
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 تقدِّم التكنولوجيات احلديثة (مثل :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلعالم واللغة )...أداةً وفرصة
للرتمجة ولنشر لغة العلم والتكنولوجيا لدى القوى العاملة العربية .وهي إىل ذلك تزيد من سرعة وحجم نقل
املعرفة ،وتقلِّل من كلفتها.
 أخرياً ،إن الدميوقراطية ال تتحقق لدى شعب ال ميكنه التحدث علمياً بلغته.
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امللحق رقم 1

جدوى تعريب التعليم العالي
"أجريت يف اجلامعة األمريكية ببريوت يف أواسط الستينيات جتربة على جمموعتني متجانستني من الطالب؛ تلقت
إحدامها دروساً يف علم من العلوم باللغة اإلنكليزية ،واألخرى باللغة العربية .مث أعطيت اجملموعتان اختباراً يف تلك
املادة ،فوجد أن اجملموعة األوىل استوعبت  % 60من املادة املدروسة ،يف حني أن اجملموعة الثانية استوعبت % 76
من املادة نفسها .وأعيدت التجربة يف القراءة؛ فطلب من اجملموعتني قراءة نصوص مكتوبة يف تلك املادة ،مث اختربت
اجملموعتان ملعرفة استيعاب املقروء ،فكانت النتيجة مقا ربة لنتيجة التجربة األوىل".

د .سلطان الشاوي( ،األمني العام الحتاد اجلامعات العربية)
"الصعوبات اليت تواجه تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب -املؤمتر الثاين للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل
والبحث العلمي يف الوطن العريب ،تونس "1983
*****
"وأشري باختصار إىل ما ملسته يف جتربيت الشخصية يف هذا املوضوع وأنا أمارس التعليم اجلامعي منذ ثالث وثالثني
سنة ،أمضيت ثالثني منها يف تدريس عدة موضوعات باللغة اإلنكليزية ،ومنها مادة اختصاصي يف ميكانيك املوائع،
ومارست تدريسها يف السنوات الثالث األخرية منها باللغة العربية .لقد وجدت مبا ال يقبل الشك أن ما يستوعبه
الطالب بسهولة ويسر يف ضبطه ملادة احملاضرة امللقاة باللغة العربية يزيد ويربو كثرياً على ما كان يتم ّكن من استيعابه
التوسع يف املنهج واغناؤه بالكثري من املادة املفيدة .ويصح
منها وهي تلقى باللغة اإلنكليزية ،ح ى بات باإلمكان ّ
القول نفسه على السهولة اليت جيدها الطالب يف قراءة املادة يف الكتاب العريب ،إذا قورنت مبا يعانيه يف مطالعة كتاب
إنكليزي…"

د .مجيل املالئكة" ،عقبات مفتعلة يف طريق التعريب" ندوة تعريب التعليم التقين واجلامعي :املشاكل واآلفاق .نظمها
االحتاد العريب للتعليم التقين -تونس 1982
*****
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"كما أن نتائج امتحانات الطلبة بيّنت أن نسبة رسوب طلبة السنة األوىل الذين درسوا كتاب البيولوجيا مثالً
باإلنكليزية كانت  ،% 26وأن نسبة رسوب طلبة السنة التالية الذين درسوا الكتاب نفسه مرتمجاً إىل العربية،
اخنفضت إىل .% 4

د .حممود السمرة " ،جتربة جممع اللغة العربية األردين يف تعريب العلوم" .ندوة تعريب التعليم التقين واجلامعي :املشاكل
واآلفاق -نظمها االحتاد العريب للتعليم التقين ،تونس 1982
*****
"وجتربة )شاهدهتا( يف بريوت حيث كان ابين ميتحن يف الطب باللغة اإلنكليزية ،ودخل سوريون ومصريون وغريهم،
فكان الناجحون السوريون أكثر من غريهم رغم أهنم يدرسون بالعربية"
" ومن خالل امتحانايت لطلبة الطب وجدت أهنم ال يعرفون نطق املصطلحات رغم دراستهم الطب باللغة اإلنكليزية"

د .حممد أمحد سليمان "تعريب التعليم العايل ضرورة علمية" جملة كلية الطب -جامعة الرياض  -العدد الثاين شوال
1399
*****
"إحدى تلك التجارب جتربة الدكتور عبد امللك عوف األستاذ بكلية الصيدلة جبامعة القاهرة( :تشري إىل جتربته
الشخصية حينما قام بالتدريس باللغة العربية يف جامعة دمشق ،بعدما قضى سنوات حياته يدرس باللغة اإلنكليزية.
وقد ساعده التدريس بالعربية على وضع مؤلف ضخم باللغة العربية يف الكيمياء العضوية ،وكانت نتائج طلبته يف
جامعة دمشق أفضل من نتائج طلبته يف جامعة القاهرة نظراً الستيعاب حماضراته بدرجة أعمق)".
"أما الدكتور عبد احلفيظ حلمي عميد كلية العلوم جبامعة عني مشس فيقول( :ثبت من التجارب العلمية أنه عند
تدريس موضوع ما ،جلماعتني من الطالب العرب متكافئتني على وجه العموم ،تتلقاه إحدامها بالعربية ،واألخرى
باإلنكليزية ،فإن احلصيلة هي أن الطالب من اجملموعة األوىل أكثر وأعمق فهماً للموضوع ،يف وقت أقصر وجهد
أقل".
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د .عمر حممد علي" ،رؤية مستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي يف حتقيق التنمية املستقلة يف الوطن العريب" .املعهد
العريب للتخطيط ،احللقة النقاشية احلادية عشرة 1988
*****
"لو أخذنا أي كتاب تقين يضم  500صفحة مثالً ،وحيوي مئة ألف كلمة تقريباً .ومجعنا عدد كلمات املصطلحات
األجنبية فيها لوجدناها ال تتجاوز  600كلمة؛ أي أقل من  ،%1حسب بعض اإلحصائيات اليت جرت على بعض
الكتب العلمية .كما وجد أن نصف هذا العدد من املصطلحات مل حيصل حوله اختالف يف الوطن العريب ،وما تبقى
له أكثر من مرادف .فإذا رجعنا إىل العدد املذكور من الكلمات واملصطلحات يف الكتاب التقين ،فهل جيوز أن نرتك
 99700كلمة من أجل  300كلمة قد يوجد اختالف على ترمجتها؟ لذلك من غري املعقول التخلي عن جانب
التعريب ،والتمسك بصعوبة ترمجة املصطلح العلمي .كما ينبغي نقل الكلمات الوفرية ( 99700كلمة يف هذا املثال)
إىل العامل والتقين العريب اللذين ميكنهما استيعاهبا بعشر الوقت الفعلي املطلوب الستيعاب نفس املادة بلغة أجنبية
بعيدة عنهما ثقافياً واجتماعياً ونفسياً".

د .هاشم حممد سعيد ،األمني العام لالحتاد العريب للتعليم التقين .وقائع ندوة تعريب التعليم التقين واجلامعي :املشاكل
واآلفاق ،تونس نسيان/أبريل 1982
*****
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اللغة  ..مفتاح إلصالح التعليم
والبحث العلمي

د.صالح عبد العظيم الشاعر

منعزال عن
مغايرا ،أما الفكر فال يتصور حدوثه ً
مل أقتنع ً
يوما مبقولة إن اللغة وعاء الفكر؛ إذ الوعاء حيمل شيئًا ً

اللغة ،لذلك طاملا شغلين تساؤل :هل خلل اللغة يقتضي خلل التفكري؟ واجلواب بنعم حيمل مشكلة ليست هينة يف
أثرها ،وليست ضيقة النطاق يف عدد املتأثرين سلبًا هبا.
يثار بني احلني واآلخر نقاش حول مستوى الدول العربية وتصنيفها بني دول العامل من حيث جودة التعليم ،ومن
كثريا عن املستوى املنشود.
حيث البحث العلمي ،وكل املؤشرات تشري إىل مستوى يبعد ً
تطورا إجيابيًّا قد حدث خالل العقد األخري يف النشر العلمي يف معظم دول العامل العريب
ولذلك فرغم أن ً
واإلسالمي ...إال أن احلالة العامة للعلوم فيها تبقى ضعيفة ،كما يتبني مثال يف كون عدد احلاصلني على جائزة نوبل
يف العلوم قليال جدا ،وكذلك قلة عدد اجلامعات الواقعة ضمن األربعمئة األوىل يف التصنيفات العاملية ،والنسبة الضئيلة
من الناتج احمللي اإلمجايل اليت تنفق على البحث والتطوير ،واألداء السيء لطلبة املرحلة ما قبل اجلامعية يف االختبارات
الدولية يف العلوم والرياضيات]1[.
الضعف اللغوي وأسبابه
هلذا الضعف أسبابه املتعددة ،وما أطرحه هنا للمناقشة واحد من هذه األسباب ،فالضعف اللغوي العام ٍ
فاش يف
جمتمعاتنا ،والذي يصل يف حده األقصى إىل مستوى فوضى األصوات ،اليت ختلط بني (ذ ،ز) ،أو (ث ،س) ،أو
(ض ،ظ) ،على امتداد البيئات واللهجات.
وألن املؤسسات التعليمية جزء من اجملتمع فقد صار الضعف اللغوي مسة التعليم يف وقتنا احلايل ،وقد ينتقل
الطالب من مرحلة إىل أعلى منها ح ى يتخرج من اجلامعة وهو غري متقن ألي لغة من اللغات!
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نعم ،أنا أعين هذه اجلملة األخرية ،فعامياتنا يف الدول العربية لغات مستقلة عن اللغة العربية ،يعيبها غياب
القواعد ،وعدم االنضباط ،واحملدودية ،ولذلك تنطبع العقول بسماهتا ،ما مل تنخرط يف دراسة لغة أخرى وتصل إىل
إتقاهنا وضبط قواعدها.
ويف حني تسعى كثري من الدول إىل اعتماد ’تعليم ثنائي اللغة‘ ،نتوجه حنن إىل ’تعليم عدمي اللغة‘ ،ولذلك ال
أرى غرابة يف ظاهرة التعليم عن طريق ’املوسيقى واملهرجانات‘ ،وهي آخذة باالنتشار إن مل تعا َجل أسباهبا؛ فهي نتيجة
هنائية ملا يسمى ’ببغائية املعلومة‘ ،الناجتة عن االفتقار إىل لغة تعليمية فعالة.
ومن خمَرجات هذا الوضع اليت ال أرى غرابة فيها ،أن يصل إىل املناصب القضائية وإىل جملس النواب أناس غري

مؤهلني لغويًّا ،يف حني أن التعامل اللغوي الصحيح مع القوانني والتشريعات ذو أمهية قصوى ،بل إنه ال ميكن لفاقد
وتعديال ،وها حنن يف انتظار النتائج الكارثية
ونقدا
ً
وضعا ً
اللغة العربية أصال (لغة البالد الرمسية) أن يتعامل مع القوانني ً

القادمة.

مشكلة ذات وجهين
وجدت دراسة (مارتنسون وآخرون )٢٠١٢ ،أن "مراكز اللغة يف املخ تنمو فعليًّا نتيجة التعلُّم الناجح للغة .وكلما
كان تعلمك أفضل زاد منو هذه املناطق احليوية من املخ"[ ،]2ومعىن ذلك أن زيادة القدرة اللغوية مؤثر إجيايب على
القدرات واملهارات الفكرية والعقلية ،كالفهم واالستنباط ،والربط والتحليل ،وحل املشكالت.
باختصار حنن اآلن أمام واقع لغوي حيمل مشكلة ذات وجهني :أحدمها إمهالنا اللغة العربية ،اليت أرى التعليم هبا
’منفردة‘ واجبًا يف مستويات الدراسة الدنيا ،والثاين تقصري حنو اللغة اليت تسيطر على غالب البحوث العلمية احلديثة
حول العامل ،وهي اللغة اإلجنليزية.

وكما هي املشكلة ذات وجهني ،فإن حلها أيضا على مرحلتني ،فاالهتمام بتعليم اللغة العربية يف املراحل األوىل
من الدراسة ،وأعين بذلك املرحلتني االبتدائية واإلعدادية (املتوسطة) ،وتطوير مناهجها لتقوم على إتقان املهارات
اللغوية األربع :القراءة والكتابة والتحدث واالستماع ،وتنقيتها مما ال خيدم مباشرة هذه املهارات.
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فبطبيعة احلال من العجز والسطحية أن تقدم لطفل عمره عشر سنوات مصطلحات النحو املنطقية ،وتشغله مبا له
حمل من اإلعراب وما ليس له حمل ،يف حني ترتكه غري قادر على التحدث السليم ،وال هتتم بقياس وتقومي مدى إتقانه
ملهارة االستماع ،وأي لغة يف الدنيا يكتفي أهلها منها بكتابة وقراءة؟
وذلك جزء من مشكالت أخرى ،كمشكلة التسرب من التعليم ،وعدم كفاية التأهيل ملعلمي الصفوف األوىل،
وافتقارهم إىل املزايا احملفزة هلم على مهمة تأسيس الطالب.
أيضا إعادة النظر يف املناهج الدراسية ،وإبقائها على خط واحد مع أحدث املستجدات العلمية ،مع
ينبغي ً
احلرص على تعريبها بإتقان ،لتكون اجلرعة العلمية األوىل للطالب بلغة عربية ميسورة ال مشقة فيها ،وال تسبب
عزوفهم عن العلوم بشكل كامل كما هو ملحوظ يف الوقت احلايل.
فوائد تعلم لغة ثانية ،ووقته:
إن تعلم لغة ثانية حيقق من الفوائد العقلية ما ال ميكن حصره؛ إذ تشري دراسة أجراها واالس المربت وإليزابيث
اختبارا لغويًّا وغري
بيل جبامعة «ماكجيل» يف مونرتيال بكندا إىل أن "ثنائيي اللغة تفوقوا على أحاديي اللغة يف ١٥
ً

لغوي"[ ،]3حينما قرأت هذه النتيجة ذكرتين مبقولة مريلوبونيت" :إن الفكر هو اللغة واللغة هي الفكر".

وأميل إىل الرأي القائل بأنه ليس من احلكمة بدء تعلم اللغة األجنبية يف سن مبكرة ،وهنا نذكر رأي عامل اللغة
اإلجنليزي مايكل وست ( ،)M. Westاملؤيَّد باحلجج اليت منها :أن منو الذكاء يصل إىل ذروته يف سن اخلامسة
عشرة ،وأن تعلُّم لغة ثانية عملية معقدة متثل إرهاقًا لصغار األطفال ،باإلضافة إىل أنه قد يعرقل تقدم الطفل يف لغته
األصلية ،إىل غري ذلك من األسباب اليت ال خيلو كثري منها من وجاهة]4[.
فإذا انتهى الطالب من مرحلة التعليم األساسي ،ينتقل إىل مرحلة االنفتاح على لغة ثانية ،وخصوصا اللغة
اإلجنليزية ،ليكون مؤهال لاللتحاق باجلامعة والدراسة هبا.
وليس صحيحا أن هذا من التأخر يف تعلم لغة ثانية ،وأنه قد يعوق التعلم الصحيح للغة ،بل العكس هو
الصحيح؛ ولذلك أصدرت بريطانيا قرارا بعدم تدريس أي لغة أجنبية يف املرحلة االبتدائية.
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ويشري بعض الباحثني إىل أن سن البدء يف تعلم اللغة الثانية ليس كبري األثر ،بل حتكمه عوامل أخرى ،مثل:
” مؤهالت املعلم وكفاياته وخصائصه ،واملنهج ،واملصادر التعليمية ،وطرق التدريس ،والتحفيز ،واجتاهات الطالب،
واستعدادهم العقلي ...وغريها من العوامل“]5[.
ويستند هؤالء الباحثون إىل دراسات منهجية ”أثبتت نتائجها أن األطفال األكرب سنا أقدر على تعلم اللغة
األجنبية من األطفال األصغر سنا ،فمنها دراسة أجراها سينوز ) Cenoz (2002على  60طالبًا يف املرحلة
الثانوية لغتهم األم إما الباسك أو اللغة اإلسبانية والباسك هي لغة املقررات فيما عدا اللغة اإلسبانية واإلجنليزية.
حيث درس مجيع الطالب اللغة اإلجنليزية مدة ست سنوات ،ولكن بدأ نصفهم دراسة اللغة اإلجنليزية يف الصف
الثالث االبتدائي ،يف حني بدأ نصفهم اآلخر دراستها يف الصف السادس االبتدائي .ويف هناية املدة أظهرت نتائج
االختبارات أن مستوى إتقان األطفال األكرب سنا للغة اإلجنليزية كان أعلى من األطفال األصغر سنا“]6[.
ويؤيد هذا الرأي أن بعض اجلامعات املرموقة تعقد اختبارات يف اللغة اإلجنليزية للطالب املتقدمني للقبول ،مث
تلحق الطالب الذين مل حيصلوا على احلد األدىن من الدرجات اليت تؤهلهم لاللتحاق باجلامعة بربنامج لتنمية اللغة
قبل دخول اجلامعة ،ومدلول هذا أن الطالب ح ى وهو يف بداية املرحلة اجلامعية يستطيع تنمية مهاراته يف اللغة
اإلجنليزية لالخنراط يف احلياة العلمية اجلامعية بال معوقات.
اهتماما،
إن عنوان هذه املقالة ليس من التهويل يف شيء ،بل هي رؤية مبنية على الواقع ،أرجو أن جتد َمن يعريها
ً

لعلنا نرتفع بالتعليم والبحث العلمي حنو األفضل.
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املراجع
[muslim-science.com ]1
[ ]2جريميي دين ،الفوائد العقلية العشر لتعلم لغة ثانية.
[ ]3كاثرين دي النج ،تعزيز القدرات العقلية لدى ثنائيي اللغة :لغتان… عقالن.
[ ]4د .جناة عبد العزيز املطوع ،تأثري اللغات األجنبية على اللغة األم.
[ ]6[ ،]5أ.د .رميا سعد اجلرف ،2004 ،هل نعلم اللغة اإلجنليزية لألطفال قبل سن السادسة؟ اللقاء السنوي
الثاين عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ،بعنوان" :الطفولة املبكرة :خصائصها واحتياجاهتا".
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حركة الرتمجة العلمية يف بداية العصر
اإلسالمي وتطور اللغة العربية
الصغير الغربي -كاتب علمي
أ ّّدى توسع رقعة الدولة اإلسالمية سريعاً يف بداية العصر االسالمي إىل دخول شعوب خمتلفة الثقافات واللغات

حتت سيطرهتا وتسارع التفاعل بينها وبني العرب مما م ّكن من االطالع على ما لدى هذه الشعوب من معارف وعلوم
من ناحية ،ومن انتشار اللغة العربية ،لغة الدولة الرمسية .فنشطت حركة مبكرة للرتمجة أسست ملرحلة الحقة ازدهرت
خالهلا العلوم ونقلت مشعل السبق العلمي إىل احلضارة العربية اإلسالمية .ولئن كانت العوامل الدينية والسياسية قد
لعبت دورا أساسيا يف انتشار اللغة العربية يف مجيع أرجاء الدولة اإلسالمية فإن حركة ترمجة العلوم من خمتلف املشارب
والثقافات إىل العربية هي اليت مكنتها من أن ختلف اللغة اإلغريقية كلغة للعلم على مدى قرون طويلة.
غري أن اللغة العربية كانت ال ختلو من مفردات العلم بفعل انتشار بعض فروعه كالطب والفلك على سبيل املثال
يف اجملتمعات العربية قبل البعثة النبوية وأثناءها .يقول ابن صاعد األندلسي يف كتابه "طبقات األمم" إن أمة العرب
كانت يف صدر اإلسالم ال تعىن بشيء من العلم إال بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها (ما عدا) صناعة الطب فإهنا
كانت موجودة عند أفراد من العرب غري من َكرة عند مجاهريهم حلاجة الناس إليها وملا كان عندهم من األثر عن النيبء
(ص) يف احلث عليها حيث يقول  :يا عباد اهلل تداووا فإن اهلل عز وجل مل يضع داء إال وضع له دواء إال واحد وهو
اهلرم..
ومن أوائل األطباء العرب الذين ذكرهتم املصادر التارخيية احلارث من كلدة الثقفي الذي عاصر النيب (صلى اهلل
عليه وسلم) وكان قد تعلم بفارس واليمن وبقي إىل أيام معاوية ومنهم ابن أيب رمثة التميمي وهو الذي قال :رأيت
بني كتفي النيبء (ص) خامت النبوة فقلت له إين طبيب به دعين أعاجله فقال أنت رفيق والطبيب اهلل.
ومل تصبح اللغة العربية من الناحية األكادميية لغة مقننة إال يف القرن التاسع امليالدي .عندما أرسيت قواعد حنوها
"وَه َذا لِ َسا ان َعَرِيبٌّ
وأضحت تركيباهتا وألفاظها حمددة وواضحة بفضل االعتماد على النص القرآين الكرمي الذي ورد فيه َ
ني" (سورة النحل)
مبِ ا
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ومع امتداد الدولة اإلسالمية يف عهد األمويني من مشال افريقيا إىل وسط آسيا أصبح من رعاياها شعوب ذات
خلفيات لغوية وثقافية وحضارية خمتلفة .وضمت مناطق نفوذها مراكز علمية وثقافية عديدة أبرزها مدرسة
اإلسكندرية اليت ورثت العلوم االغريقية ونافست أثينا كمركز للفكر اليوناين وخاصة لألفالطونية اجلديدة ،ومدارس
جند نيسابور وأنطاكية وحران ونصيبني وغريها من املراكز العلمية املنتشرة يف غرب الدولة وشرقها .وكانت هذه
املدارس تضم جمموعات خمتلفة األمهية ملصنفات يونانية يف ش ى اجملاالت.
وكان السريان من رعايا هذه الدولة .وهم شعوب من أعراق خمتلفة يدين أغلبهم باملسيحية ويسكنون مناطق متتد
بني بالد الرافدين وفلسطني .وكانت السريانية مهزة الوصل بني العربية واليونانية .وقد أسهم السريان إسهاما ضخما يف
الرتمجة من اليونانية للعربية.
وإىل جانب العامل الديين الذي دفع الذين اعتنقوا اإلسالم حديثا إىل تعلم العربية للقيام بواجباهتم الدينية ،كان
قرار عبد امللك بن مروان بتعريب الدواوين وجعل العربية لغة رمسية لكتابة العقود والسجالت عامال حامسا يف نشر
العربية يف أرجاء الدولة .وتولدت عن ذلك حاجة ملحة للرتمجة يف جماالت كثرية منها اإلدارية واالقتصادية والعلمية.
وقد ظهرت بوادر حركة الرتمجة العلمية يف عهد الدولة األموية ،كما تؤكد العديد من املصادر ،مع األمري األموي
خالد بن يزيد يف أواخر القرن السابع امليالدي .وهو أول من عين بنقل علوم الطب والكيمياء للعربية وكلّف مجاعة
من اليونانيني املقيمني يف مصر بنقل كثري من الكتب اليونانية اليت تناولت صناعة الكيمياء والفلك .ومتت يف عهده
ترمجة أول كتاب من اليونانية إىل العربية وهو كتاب "أحكام النجوم" الذي ألفه احلكيم "هرمس" .كما أبدى اخلليفة
األموي عمر بن عبد العزيز اهتماما بالرتمجة من خالل تكليفه للطبيب اليهودي البصري "ماسرجويه" برتمجة أول
كتاب يف الطب ألفه الطبيب "أهرون" -الذي عاش يف اإلسكندرية  -من السريانية إىل العربية .وكان من أشهر
املرتمجني يف العصر األموي يعقوب الرهاوي الذي نقل الكثري من الكتب من اليونانية إىل العربية.
وملا قامت الدولة العباسية اجتهت ميول اخللفاء العباسيني -الذين كانوا أكثر انفتاحا على العناصر غري العربية
وخاصة الفرس -إىل معرفة علوم الفرس واليونان :فعين أبو جعفر املنصور برتمجة الكتب ونقل له إسحاق بن حنني
بعض كتب ابقراط وجالينوس يف الطب كما نقل عبد اهلل بن املقفع –الفارسي األصل -كتاب كليلة ودمنة من
الفهلوية .وترجم كتاب "السند هند" وكتاب اقليدس إىل العربية .وقد زادت العناية برتمجة الكتب يف عهد هارون
الرشيد الذي تشري إليه الكثري من املصادر باعتباره مؤسس بيت احلكمة يف بغداد.
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ويف عهد امل أمون قويت حركة الرتمجة العلمية من اللغات األجنبية وخاصة الفارسية واليونانية .إذ أرسل هذا اخلليفة
العباسي البعوث إىل القسطنطينية إلحضار املصنفات الفريدة يف الفلسفة واهلندسة والطب .وروى ابن الندمي أن
املأمون كتب إىل ملك الروم يسأله يف إنفاذ ما خيتار من العلوم القدمية املدخرة ببلد الروم فأجاب إىل ذلك بعد
وسلَم صاحب بيت احلكمة وغريهم فأخذوا مما
امتناع .فأخرج املأمون مجاعة منهم احلجاج بن مطر وابن بطريق َ
وجدوا ما اختاروا فأمرهم املأمون بنقلها إىل العربية .وسار على منواله مجاعة من امليسورين يف عهده بنقل كثري من
ا لكتب إىل العربية .ومن هؤالء حممد وأمحد واحلسن أبناء موسى بن شاكر الذين أنفقوا أمواال طائلة يف احلصول على
كتب الرياضيات وقد أنفدوا حنني بن إسحاق إىل بالد الروم فجاءهم بطرائف الكتب وفرائد املصنفات كما يقول
ابن الندمي.
وكانت الرتمجات يف النصف الثاين من القرن الثامن ميالدي أغلبها من السريانية إىل العربية أما يف القرن التاسع
فكان أغلبها من اليونانية مباشرة .وقد بلغت حركة الرتمجة أوج نشاطها خالل القرنني التاسع والعاشر ومشلت معظم
الرتاث اليوناين يف الفلسفة والطب والفلك والرياضيات والطبيعيات.
لقد أمجع القدماء أن حذاق الرتمجة يف اإلسالم أربعة وهم حنني بن إسحاق وثابت بن قره وعمر ابن الفرخان
الطربي ويعقوب ابن إسحاق الكندي ،إال أن حنني ابن اسحاق يبقى أشهرهم وأمهرهم على اإلطالق.
وكان املرتمجون حيرصون على احلصول على أفضل ما يستطيعون الوصول إليه من النسخ ومن ذلك أن حنينا كان
ال يبدأ الرتمجة قبل أن يقارن بني النسخ اليونانية املختلفة ليختار أكثر دقة وأجودها .وحني ال حيصل إال على خمطوط
واحد من كتاب فإنه كان يعود إىل تنقيح ترمجته م ى وقعت بني يديه نسخة جديدة .كما كان يصلح كثريا من
ترمجات غريه.
ومل ختلو اللغة ا لعربية قبل بداية حركة الرتمجة من املصطلحات العلمية .وكانت األلفاظ الطبية العربية موجودة قبل
حركة الرتمجة وإن كانت مفرداهتا قليلة كاحلجامة والكي والكحالة والصيدلة واجلراحة وأمساء األدوية املسخنات
واملربدات واملرطبات واملسهالت واملخدرات واملراهم وأمساء األمراض وأعراضها كالصداع والكابوس والصرع والتشنج
والذحبة والربو .وقس على ذلك يف جمال الفلك واألنواء .لذلك استخرج املرتمجون من هذه األلفاظ ما يفيد املعىن
املقصود يف النصوص املرتمجة .كما عربت بعض األلفاظ اليونانية وأطلقوا عليها كلماهتا األصلية مثل االسطرالب
واملن جنيق والزبرجد والزمرد والياقوت ومقاييس وأوزان رومانية كالقرياط واألوقية وأمساء طبية أو نباتية كالقولنج والربقوق
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كما أخذت العربية من اللغة الفارسية مفردات كثرية أصبحت شائعة مثل التخت والصك والكاغذ والفرسخ والدست
والدفرت والدوالب وغريها .ومل تقتصر تلك النهضة العلمية على تنويع األلفاظ بل جتاوزت ذلك إىل الرتاكيب كما
يقول جورجي زيدان يف كتابه "اللغة العربية كائن حي" وهو ما أكسب العربية قدرة على توصيف الظواهر العلمية
بكل دقة.
لقد كان حلركة الرتمجة هذه أثر كبري يف إثراء اللغة العربية باملصطلحات الطبية والكيميائية والطبيعية والرياضية
والفلكية وإدخال مفردات جديدة ال حصر هلا نتيجة جهود املرتمجني والعلماء الذين جعلوا الرتاث الفلسفي والعلمي
اليوناين متاح للعقل العريب اإلسالمي الذي محل مشعل الفكر والعلم اإلنساين لقرون طويلة.
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املصادر

-

حسن ابراهيم حسن" ،تاريخ االسالم" اجلزء الثاين ص  282دار اجليل بريوت

-

مرمي سالمة-كار ،الرتمجة يف العصر العباسي ترمجة جنيب عزاوي-منشورات وزارة الثقافة سوريا

-

جورجي زيدان" ،اللغة الربية كائن حي" ص  51دار اجليل بريوت

-

عبد احلليم حممود "التفكري الفلسفي يف االسالم" ص  200وما بعدها دار املعارف

-

خالد يوسف صاحل" ،حركة الرتمجة يف بالد الشام يف العصر األموي"
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25554

-

مؤنس مفتاح" ،الرتمجة عند العرب :من عهد اخلليفة املأمون إىل مدرسة طليطلة"
http://www.alquds.co.uk/?p=65741

-

ابن الندمي " ،الفهرست"

-

ابن صاعد األندلسي" ،طبقات األمم"
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ّ

ُّ
ُ
العلمية العربية
املعجم التارخيي ِللغة ِ
الحسين بشوظ

"المعجم التاريخي للغة ِ
إصدار
العلمية العربية"؛
ٌ
ُ
علمي جديد ومتميّز للدكتور ُرشدي راشد.
ٌّ
وجرد المفاهيم
يتمحور هذا الكتاب حول تَتبُّع َ
والمصطلحات العلمية العربية التراثية القديمة،

المبثوثة في ُكتب الجبر والهندسة والفلك والطب
سرب منها إلى
والفلسفة والتاريخ ،خاصة ما تَ َّ
ِ
انفتح
اليونانية أو استُع َير منها؛ في الفترة التي َ
فيها العرب على اليونان .ويوفّر هذا المعجم مادةً
مفاهيمية ومصطلحية غنية وثمينة جدا ،والتي

َّ
ت النواة األولى للعلوم العربية بشكل عام؛
شكلَ ْ
والتجريبية منها على وجه الخصوص.

يركز هذا املعجم على جرد وتتبع وانتقاء
اجت يف أواخر القرن الثامن اهلجري ،ومتثل هذه املرحلة النواة األوىل للعلوم
املصطلحات واملفاهيم العلمية العربية اليت ر ْ
العربية؛ حيث استفادت احلركة العِلمية يف هذه املرحلة؛ من الكتب واملؤلفات اليونانية والفارسية اليت ترمجت إىل اللغة
العربية يف تلك احلِقبة .مما أنتج تالقحا علميا ومعرفيا وثقافيا كبريا جدا أدى إىل إنتاج وتوظيف واستعمال كم هائل

من املصطلحات واملفاهيم العلمية والفلسفية من الطرفني (املصطلحات الالتينية اليت انتقلت إىل اللغة العربية؛ أو
العربية اليت مت استعارهتا وترمجتها للقاموس الالتيين).
ويتيح هذا املعجم الفريد من ِ
نوعه إمكانية إعادة دراسة النصوص العلمية العربية القدمية؛ وقِراءَ َهتا برؤية ِعلمية
ِ
فق هذا املعجم؛ إىل
عصرية ومتطورة ،تعتمد املصطلحات واملفاهيم العلمية .وستفيد إعادة قراءة تراثنا العلمي العريب ِو َ
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ِ
ِ
وإمكانياهتا املعرفية اجلبارة واهلائلة ،واليت
خصائصها
معرفة جيدة للنصوص العلمية العربية الكالسيكية ،والوقوف على
مل يكن ِ
ممكنًا التوصل إليها بالقراءات النمطية واالنطباعية القدمية اليت قرئ هبا تراثنا العلمي والفلسفي القدمي .كما

ومعربة ودالة؛ تنوب عن سياسة تعريب املصطلحات
سيفيدنا هذا املعجم يف إجياد مرادفات علمية عربية فصيحة ّ
انتشرت بشكل كبري وأحيانا غري منضبط.
واملفاهيم الغربية اليت
ْ
لقد تصدى الدكتور رشدي راشد من خالل هذا العمل املتميّز إىل نقد وغربلة تراثنا العلمي العريب واإلسالمي،
ومفاهيمه العلمية والفلسفية ،وانفتح من ِ
ِ
خالهلا على البصمات العربية يف العلوم الغربية ،خاصة
والتأريخ ملصطلحاتِه
اليونانية ،مما جعل هذا املعجم ذخرية ضرورية ال ِغىن عنها للباحثني واألكادمييني والدارسني للعلوم واملعارف يف العصر

الوسيط.
أول حماولة أكادميية جادة جلرد وتصنيف املصطلحات واملفاهيم يف كل التخصصات
عترب هذا العمل اهلام؛ َ
وي َ
ع فيها العرب يف أواخر القرن الثامن .وتكمن أمهية هذا املعجم؛ يف كونِه يوفر للباحثني العرب خاصة
العلمية اليت بََر َ
املعربة.
املشتغلني يف جمال املصطلحية ،يوفر هلم املادة اخلام لرتمجة وحنث وتوليد املصطلحات العلمية العربية املناسبة و ّ
يستقطب الباحثني
عطي زمخا علميا ومعرفيا وفلسفيا نشطا ،وأن
َ
ويتوقّع من هذا املشروع ال معجمي الواعد؛ أن ي َ
ِ
ِ
وختصصه.
وتوظيفه كلٌّ يف جمال عملِه
ويغري األكادمييني العرب واألجانب لدراسته
ويمكن االطالع على الكتاب أو اقتناؤه من خالل الرابط التالي:
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2009227
 تعريف ُمقتضب بالدكتور رشدي راشد
رشدي راشدِ :
عامل رياضي وفيلسوف ومؤرخ مصري؛ مقيم يف فرنسا منذ 1956م؛ يعمل أستاذا حماضرا يف عدد من
اجلامعات الفرنسية والعاملية .مساره العلمي واألكادميي حافل باملنجزات؛ فقد حقق رشدي راشد كتب العلماء العرب
وشرحها ،وأعاد إحياء كتب ابن اهليتم
القدامى يف الرياضيات؛ وترجم املخطوطات العربية إىل اللغة الفرنسية َ
واخلوارزمي والكندي وعمر اخليام والسموأل برؤية وقراءة جديدة عصرية.
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مؤلفاته:


تاريخ الرياضيات العربية



علم املناظر وعلم انعكاس الضوء



اجلرب واهلندسة يف القرن الثاين عشر :مؤلفات شرف الدين الطوسي



علم اهلندسة واملناظر يف القرن الرابع اهلجري (ابن سهل  -القوهي  -ابن اهليثم)



تاريخ الرياضيات العربية :بني اجلرب واحلساب



موسوعة تاريخ العلوم العربية :تأليف جمموعة من الباحثني العامليني ،إشراف رشدي راشد



أعمال الكندي العلميّة.
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اللغة العربية العلمية ،كيف نشأت وكيف تطورت؟ والحديث
قد يطول ويتشعب ليعرج بنا على العديد من جوانب
الثقافة بل الحضارة العربية إبان القرون
الثالثة األولى.
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