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 عمر بوقمرة. االسم واللقب:

 أستاذ حماضر)أ(. الرتبة العلمية:

 اجلزائر. -أوالد فارس -حسيبة بن بو علي الشلف؛ كلية اآلدب والفنون؛ قسم اللغة العربية املؤسسة اجلامعية:

 لرتمجة. )الرتمجة والعوملة(.ا احملور:

 اللغة العربية بني رمضاء الرتمجة وانر العوملة. عنوان املداخلة:

 مقدمة: 

هن   أبف عند الفالسفة ر   حىت ع   ؛اللغة من أهم مميزات الكائن البشري اليت اختص هبا دون سائر املخلوقات 
الوثيق جية التطبيقية على أتكيد االرتباط لو هنثروبو والبحوث األ ،كائن انطق، وقد اتفقت الدراسات اللساهنية النظرية

فإن اللغة هي  ؛ذاتيا واجتماعيا على أسس تواصلية بني الفرد وحميط  س  بني اللغة والفكر، فإذا كاهنت اهلوية تؤس  
يقول ليفي سرتاوس يف كتاب  "اآلفاق احلزينة"  1وبني الفرد وحميط  االجتماعي. ،أداة التواصل بني الفرد وذات 

(quesTristes tropi) اإلهنسان... فإهننا هنعين اللغة، وحني هنقول اللغة... فإهننا هنقصد :"... إهننا حني هنقول
  2.اجملتمع"

والذود عنها كما يذود عن عرض ، أيهنف  ،بل على حمبتهاوملا كاهنت اللغة من اإلهنسان هبذه املنزلة فقد ج   
م استوىل اجليش الربيطاين 9571ففي عام  أو أن يتخلى عنها، أن تداس قواعدها، أو أن تنحصر رقعة استعماهلا،

طقون ابللغة الفرهنسية النا يونكندذلك استطاع الومع  ؛لتصبح كندا بعد أربع سنوات بريطاهنية "كويبك"على 
ساسيا هلا، وقد أان كاهنت اللغة أهم وسيلة للحفاظ على اهلوية الثقافية، بل ومكو   و  ،احلفاظ على هويتهم الثقافية

ا اليت كاهنوا حتتها أن الوالء اللغوي شأن من شؤون اإلميان، رافعة شعار "من يفقد لغت  يفقد أعلنت كنيسة روم
  Qui perd sa longue perd sa foi".3إمياهن " 
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خاصة وقد  ،ومل تكن العربية أقل حظا من ابقي اللغات، بل كاهنت أوفرها حظا وأعظمها عند قومها مركزا 
وصارت بذلك من أكثر اللغات اإلهنساهنية ارتباطا ابهلوية  ،فازدادت شرفا إىل شرفها ؛حوت كتاب هللا وسنة رسول 

اضر واملستقبل حىت تتناقل  األجيال بال اهنقطاع، على فك شفرة املاضي وربط  ابحلائتمنت  ،العربية اإلسالمية
حتت  ،قبل لغات غازيةن تتعرض اللغة العربية هلجمات شرسة من ن قضت سنة التدافع الكوهنية بني اللغات أكول

شعارات خمتلفة، ولعل أخطرها شعار العوملة الذي يعين يف جمال اللغة عوملة اللغة اإلجنليزية على حساب لغات 
مقصية  ،ةلتكون فاحتة لعوملة ما حتمل  تلك اللغة من خصوصيات ثقافي ؛وعلى رأسها العربية ، كلهاملالعا

وهل ما حدود املثاقفة املشروعة؟ ويف ذلك هدم للهوية الثقافية العربية. فما العوملة؟ و  ،للخصوصيات الثقافية العربية
 ميكن أن تكون الرتمجة وسيطا مؤمتنا بني العوملة واللغة مع اهتامها ابخلياهنة؟

 العوملة: -1 

 :هااترخي 

اعية، والثقافية، واالجتم ،واالقتصادية ،ة يف شىت جماالت احلياة السياسيةفرض مصطلح العوملة هنفس  وبقو    
َ  ات القرن العشرين أصبح ع  يمع بداية تسعينف والرتبوية، وغريها؛ ما ملرحلة جديدة كان من أهم مؤشراهتا هتاوي ل 
واهنتهاء  ،ما يعين اهنيار الشيوعية واهنتشار الرأمسالية ؛االحتاد السوفيايت وتفكك  طم، وسقو 9191جدار برلني عام 

"وأول من تبىن فكرة مفهوم العوملة  ،الوالايت املتحدة األمريكية كقائد وحيد للعامل املعاصروبروز  ،احلرب الباردة
مستشار الرئيس األمريكي   ،بعد عامل السوسيولوجيا الكندي "مارشال ماك" من جامعة تورهنتو زبيغنيو برجييسكي

من املادة اإلعالمية على  %07اليت متتلك  -الذي أكد على ضرورة أن تقدم أمريكا  ،(9191-9155كارتر )
 4."قوق اإلهنسانوحمنوذجا كوهنيا للحداثة حيمل القيم األمريكية اليت يذيعوهنا دوما يف احلرية  -مستوى العامل

أمد  ذوال يعين التأريخ لظاهرة العوملة هبذه األحداث العظيمة أن الظاهرة ليست قدمية، فقد برزت من 
قبل أن  ؛والروماهنية ،للتاريخ جيد أن إمرباطورايت معينة قد فرضت سيطرهتا على العامل  كالفارسيةاملتفصح و بعيد، 

وازداد األمر تطورا يف حدود القرن السابع عشر مع بداية  ،مية وحتل حملها قروان طويلةتقضي عليها اخلالفة اإلسال
واهنفراد  ،وقد وصل ذروت  عقب اهنيار االحتاد السوفيايت وزوال دول أورواب الشرقية ،آلسيا وإفريقيا االستعمار الغريب
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وتطور وسائل  ،فسعت جاهدة لفرض الثقافة األمريكية مستفيدة من استخدام التكنولوجيا ؛أمريكا ابلرايدة
 5.وظهور منظمة التجارة العاملية...إخل ،االتصاالت

 هي: اتريخ العوملة فجعل  مخس حقب ROBERTSONEم روبريتسون وأتكيدا هلذه الفكرة قس   

وقد دامت يف أورواب من بواكري القرن اخلامس عشر حىت منتصف القرن الثامن  ( مرحلة اجلنينة: 1 
 ة النظام املتعدي للقومية السائد يف القرون الوسطى.وتالشى حد   ،عشر، وشهدت بروز اجملتمعات القومية

وفيها تبلور مفهوم العالقات الدولية  ستمرت من منتصف القرن الثامن عشر؛وا النشوء:مرحلة  ( 2 
 وبروز املؤسسات اخلاصة بتنظيم العالقات بني الدول والتواصل بينها. ،الرمسية

وفيها  عشرين؛وحىت عشرينيات القرن الات القرن التاسع عشر يوامتدت من سبعين ( مرحلة االنطالق: 3 
 من الدول يف اجملتمع الدويل، وظهرت الصراعات الدولية. كبريأدمج عدد  

وفيها  ؛اتيدامت من عشرينيات القرن العشرين حىت أواخر الستين ( مرحلة الصراع من أجل اهليمنة: 4 
 تعاظمت اخلالفات واحلروب الفكرية، وظهور العامل الثالث، وتكريس مبدأ االستقالل والسيادة الوطنيني.

وقد بدأت منذ النصف الثاين من القرن  ،اليت جتسد الصورة املعاصرة للعوملة :اليقني( مرحلة عدم  5 
 6العشرين.

وجد الصراع واهليمنة وجدت معها العوملة   افحيثم ؛ويبدو أن جذور العوملة أبعد مما ذهب إلي  روبرتسون 
 ،يسعى يف األرض علوا وفسادا -ينلرابا خاصة إذا أضاع املنهج-كنتيجة حتمية، فما زال اإلهنسان الظلوم اجلهول 

   "وقد قال تعاىل:
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 ."7 
 وتلك حال الغرب عموما وأمريكا خصوصا.

ل  الكاتب األمريكي الياابين األصتناولت الظاهرة هي من تنظري الغربية اليتإن معظم األفكار واألطاريح   
قد وصلت إىل هنقطة والذي يزعم في  أن البشرية  ،يف كتاب  "هناية التاريخ واإلهنسان األخري" ،""فراهنسيس فوكوايما

ظمة املنافسة هلا، وأن والدميقراطية الغربية على كل األهن ،حامسة من اترخيها حتددت ابهنتصار النظام الرأمسايل الليبريايل
وأن الليبريالية الغربية هي  ،العامل قد أدرك بعد فرتة محاقة طويلة أبن النظام الرأمسايل هو أفضل النظم االقتصادية

 9وأن اإلهنسان الغريب هو اإلحسان الكامل األخري. ،8أسلوب احلياة الوحيد للبشرية

تربر هبا سياستها  ،ةاإلعالمية الغربية مادة دمسة وسام   ومن هذه النظرة الشوفينية العدواهنية وجدت الفلسفة 
ما أوقع العامل املعاصر يف مآس ال حصر هلا أثبتت  ؛والعامل اإلسالمي والعريب خصوصا ،املتغطرسة جتاه العامل عموما

 .توحش الليبريالية والرأمسالية واإلهنسان الغريب الذي كمل حقا ولكن يف التوحش ال غري

 : هامفهوم 

 لغة: أوال: 

إن من ينعم النظر يف معاجم اللغة العربية كالصحاح للجوهري، ومقاييس اللغة ألمحد بن فارس، ولسان  
والسبب أهنا كلمة  ؛لن يعثر على كلمة العوملة فيها ؛للفريوزآابدي وغريهاالعرب البن منظور، والقاموس احمليط  

"وعلى الرغم من عدم ورود كلمة "عوملة" يف املعاجم فقد أجاز جممع اللغة  ،حادثة ليست معروفة عند القدماء
 فوعلة ""، على  -بفتح الالم -جلرايهنا على قواعد التصريف، حيث  اشتقت من "العامل "  ؛املصري استعماهلا
ق الرابعي اليت تدل على وزن "فوع ل " يف اللغة من أوزان امللح عد   اجلديد الذي ال ميكن جتاهل ، ويإلفادة هذا املعىن

 فهي تعين: 10.تعدي األثر إىل الغري"
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أو أمناط  ،أو قيم ،أو ثقافة ،أو أسلوب ،"تعميم الشيء وتوسيع  ليشمل العامل كل ، أي تعميم فكر- 
 11.أو توسيع دائري ليشمل العامل أبسره" ،سلوكية

أو على مستوى العامل، وقد يكون املصدر مفعوال مطلقا فيكون  ،الشيء مادة العوملة عامليا"جعل  - 
 12.بذلك مؤكدا لفعل ... واملصدر يف األصل اسم دال على حدث جار على فعل "

الفرهنسية، والكلمة الفرهنسية هي أيضا ترمجة  MONDIALISATION إذن العوملة هي ترمجة لكلمة 
 السعي جلعل وهي تعين ،ت املتحدة األمريكيةاليت ظهرت أوال يف الوالاي GLOBALIZATIONللكلمة اإلجنليزية 
اليت أصبحت تعيش يف قرية كوهنية  ،وذلك بعوملة كل شيء ليصري مشرتكا بني كل شعوب العامل العامل عاملا واحدا؛

ن العوملة أ WEBSTER’Sلك جند يف معجم "ويبسرتز"ذبفضل التكنولوجيا الرهيبة ووسائل االتصال السريعة، ول
GLOBALIZATION   ع العاملية، وخباصة جعل هنطاق الشيء أو تطبيق  عامليا.هي: إكساب الشيء طاب 

 « TO GLOBALIZE:  TO MAKE GLOBAL; ESPECIALLY TO MAKE 

WORLDWIDE IN SCOPE OR APPLICATION ».
13 

الذي هو جعل الشيء والكوهننة،  ،والكوهنية ،الكوكبة :وما يالحظ على املعىن اللغوي للعوملة ومرادفاهتا 
أهن  "شديد الرباءة ابلغ احليدة، ال ينسجم يف عمق  مع  ،أو دولة ما ،عامليا بعد أن كان حمليا خاصا جبماعة ما

ومن هذا املنظور ال ميكن احلكم عليها سلبيا أو  14.كما شاع يف العامل اليوم"  ،داللة اللفظ ومفهوم املصطلح
وآية ذلك أن املسلم يتمىن من أعماق قلب  لو جتتمع كلمة  ؛وبعبارة أدق ميكن توظيفها يف اخلري والشر ،إجيابيا

فيصريوا بذلك أمة واحدة دينها اإلسالم   ؛والثقافة ،واالقتصاد ،والسياسة ،املسلمني حكاما وحمكومني يف الدين
، ويف املقابل ميكن للشر وأهل  أن ميتطوا العوملة لفرض ولغتها العربية، مهها عوملة اإلسالم بنشره يف أرجاء املعمورة

أهنظمتهم املتوحشة على الشعوب الضعيفة حتت شعارات بر اقة ظاهرها العذاب وابطنها العذاب، وقد رأينا شيئا  
 .م العوملة يف االصطالحكثريا من ذلك يف عاملنا املعيش، ولألسف الشديد فإن هذا اجلاهنب هو الغالب على مفهو 

 اصطالحا: نيا:اث 
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حدا لعل  يقتين مفهوما مو   ؛إن أول ما يلفت اهنتباه الباحث وهو يتجول يف سوق املصطلحات ومفاهيمها 
مبختلف جماالت   ألن املصطلح مل يستقر بعد يف القواميس املتعلقة ؛كبريين  ليدرك تنوعا واختالفا ،ملصطلح العوملة
ن أمره يف اختيار التعريف ما جيعل الباحث يف حرية م ؛زوااي النظرق ذلك جتاذب احلقول واختالف احلياة، وقد عم  

واهليمنة املطلقة  ،"اقتصادية حبتة من خالل أتكيدها على فكرة االقتصاد احلر   منطلقاهتا تفقد كاهن األهنسب.
، الثقافيةتعددايت  لة بل تنظر إىل العامل هنظرة رقمية، خمتز   ،للشركات متعددة اجلنسيات اليت ال تعرتف ابحلدود القارية

رة احلديث عنها ئادمث اتسعت  15،وجعلها منصهرة يف بوتقة واحدة هي "العوملة" ،يديولوجيات وأ ،وخصوصيات 
 ،والفكر ،لتشمل السياسة ،دود التجارة واالقتصادحتتعدى  ،أبعاد متعددة ذات ظاهرةوالبحث فيها بوصفها 

  16والتكنولوجيا، وغريها.، واإليديولوجيا ،والرتبية ،عواالجتما 

شف كل يوم عن وج  جديد هلا، فهي ، ومازالت تكفالعوملة يف احلقيقة ظاهرة بشرية غري  مكتملة املالمح 
ما  النظام سوى النموذج األمريكي؛ وليس هذا ،فحسب، بل أضحت هنظاما عاما للحياة مل تعد منوذجا اقتصاداي

 ،وتقنيا ،وسياسيا ،اقتصاداي AMERICANIZATIONعين أمركة العامل دعا بعض الباحثني إىل القول أبن العوملة ت
 17.وحىت دينيا وأخالقيا ،وثقافيا

يناير سنة ألف 9ألمم املتحدة بتاريخ لاب جورج بوش أمام اجلمعية العمومية ويشهد لذلك خط 
كل شيء: عامل عقول   وتسعمائة وتسعني، ذكر في  أهن  ينظر إىل عام ألفني على أهن  "عامل حدود مفتوحة وأهم من

طبعا عقول مفتوحة على العوملة االقتصادية والعوملة السياسية والعوملة الثقافية، والعوملة اإلعالمية  18.مفتوحة"
  ! والعوملة اللغوية عفوا األمركة

" هلذا التحول يف مقال ل  هنشره يف جملة الشؤون الدولية األمريكية بعنوان BARRY BUZANق "وقد وث   
 ،واالقتصادية ،جديدة لألمن العاملي يف القرن الواحد والعشرين" يقول في : "إن أمناط احلياة السياسية "أمناط

الذي متثل  جمموعة "الدول العظمى" املسيطرة على  ،أن حتدد وفق تطلعات املركز بيف عصر العوملة جي ،والثقافية
اقتصادايت العامل الرأمسالية، وعلى دول التخوم أن تعيد صياغة واقعها يف إطار منظومة العالقات اليت يشكلها 

                                                             

 .715، اجمللس الدويل للغة العربية ، ديب، اإلمارات، ص9العوملة واملثاقفة املصطلحية: لعموري زاوي، كتاب املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية، رقم 15 
، 91م، العدد9115شؤون الثقافة، بغداد، ينظر: حقوق اإلهنسان من العاملية اإلهنساهنية والعوملة السياسية: ابسل يوسف، جملة املوقف الثقايف، دار 16 

 .95ص
 .1رتوهنية، صينظر: التجديد يف فلسفة الرتبية العربية ملواجهة حتدايت العوملة )رؤية هنقدية من منظور فلسفي(: السيد سالمة اخلميسي، املكتبة اإللك17 
دارة الدعوة والتعليم، سلسلة دعوة احلق، السنة الثالثة والعشرون، آاثر العوملة على عقيدة الشباب: عبد القادر صويف، رابطة العامل اإلسالمي، إ 18 

 .21هـ، ص9125، 297العدد
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أن سقوط االحتاد السوفيايت قد خلق هنوعا من وحدة اهلدف  "وزانب"ز حسب متطلبات  الراهنة، ويعتقد املرك
  19.عامة الوالايت املتحدة األمريكيةة بني دول املركز )أمريكا الشمالية، وأورواب، والياابن، وأسرتاليا( بز األيديولوجي

ظهرت خريطة سياسية جديدة للعامل ميثلها مركز  ،وزوال شبح احلرب الباردة ،فبعد اهنيار االحتاد السوفيايت 
واقتصاد  ،وهامش الدول اخلارجة عن األطر الدميقراطية الليربالية الغربية ،مهيمن بزعامة الوالايت املتحدة األمريكية

"وبربوز  ،، وعلى هذه الدول أن تعيد صاغة واقعها وفق املنظومة اليت حتددها دول املركز للمنفعة الذاتيةق احلر  و الس
رتكز بعدها الثقايف على ياليت  ،اصرةدور املركز هبذه الصورة الفاضحة جتلت معامل احللقة الثالثة للعوملة الوضعية املع

مث حتديد  ،وإهنكار وجود هللا، وتوحيد القيم اخلاصة ببناء األسرة واجملتمع ،احلرية الفردية املطلقة، وحرية االعتقاد
  20.أمناط السلوك البشري السياسية واالجتماعية واالقتصادية وفق مرجعيات الرتاث الغريب"

فبعضهم حيصرها يف اجلاهنب االقتصادي هنقطة  ،ختلفت تعريفات العوملةوبناء على ما سبق ذكره فقد ا 
ومن تلك التعاريف جند تعريف الفيلسوف الفرهنسي  ن دائرهتا لتشمل كل مناحي احلياة؛البداية، وبعضهم يوسع م

تسمح ابفرتاس  اليت ،ن األقوايء من فرض الديكتاتورايت الالإهنساهنية"هنظام ميك    :القائل أبهنا "روجي  جارودي"
 لفها آخر أبهنا "هنظام عاملي جديد يقوم على العقوعر   21.وحرية السوق" ،املستضعفني بذريعة التبادل احلر  

 ،والثورة املعلوماتية القائمة على املعلومات واإلبداع التقين غري احملدود، دون اعتبار لألهنظمة ،اإللكرتوين
 22.القائمة يف العامل" ،والسياسية ،والقيم، واحلدود اجلغرافية ،والثقافات ،واحلضارات

عاملية العادات والقيم والثقافات لصاحل العامل املتقدم " :أبهنا تعين راشين بن صاحل اخلوحد ها سليما  
النامي منها، اقتصاداي، ومبعىن آخر: حماولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العامل الغريب على بقية دول العامل، خاصة 

هذا ابإلضافة إىل هتميش العقائد  ،وإذابة خصائص اجملتمعات ،كافة احلضارات بشكل يؤدي إىل خلط

                                                             
19 BARRY BUZAN « NEW POTTERNS OF GLOBAL SECURITY IN THE TWENTY-
FIRST CENTURY » INTERNATIONAL AFFAIRRS, VOL . 67 NO. 3 JULY 1991, 431 - 
452. 

عشر، رمة الثالث جدلية الثابت واملتغري: رابطة العامل اإلسالمي، األماهنة العامة، اإلدارة العامة للمؤمترات واملنظمات، حبث مقدم إىل مؤمتر مكة املك 20 
 . 99ص م،2192هـ، 9122 ذو احلجة، 7-1اجملتمع املسلم...الثوابت واملتغريات، 

م، 9119 ط،-د حممد سبيلطي، دار الشوكاين للنشر والتوزيع، اليمن، تعريب: ،وجي  جارودير  :البدائل -اجلذور -الواقع -العوملة املزعومة 21  
 .95ص

 .91م، ص9119، 9طدار البيارق، األردن،  ،حممد سعيد أبو زعرور: العوملة 22 
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حممد إبراهيم املربوك أبهنا: "حماولة لفرض الفلسفة الربامجاتية النفعية املادية العلماهنية، وما يتصل فها وعر   23.الدينية"
 24.على سكان العامل أمجع" ،هبا من قيم وقواهنني ومبادئ وتصورات

، من تبادل ز على اجلاهنب االقتصاديظر والتأمل يف هذه التعريفات أن بعضها يرك   نظهر إهنعام الوي     حر 
هنية جتتهد يف وهي يف النهاية ديكتاتورية ال إهنسا ،شركات متعددة اجلنسيات عابرة للقارات ال تعرتف ابحلدودو 

ق  ودم ، وبعضها اآلخر ينظر و عر  اقة ظاهرها الرفاه لإلهنسان وابطنها مص  ت بر  اافرتاس املستضعفني حتت شعار 
للعوملة على أهنا ثورة معلوماتية تكنولوجية أسهمت يف بناء عاملي يقوم على العقل اإللكرتوين ال يعرتف ابحلدود 

وخاصة  ،على بقية دول العامليفرض في  العامل الغريب املتقدم قيم  وعادات  وثقافت   ،اجلغرافية والسياسية والثقافية
الذي يهمش  ،املادي الثقافة العربية اإلسالمية ألهنا تقف على النقيض من هذا النظام العاملي العلماين النفعي

ولذلك يرى حممد علي العقال أن هناك أهدافا غري  ؛وجيتهد يف إقصائها من حياة الناس يف العامل أمجع ،دالعقائ
 ،وقيم سامية مبادئمن  "ومن أبرز هذه األهداف حماربة اإلسالم مبا ينطوي علي  ،ي اجلديدالعاملمعلنة هلذا النظام 

أي منهج آخر، وهو ما يتعارض مع مصاحل العامل املادي الغريب الذي يساهند تيار  ومنهج يف التطبيق ال يعلو علية 
  25.العوملة بكل ما ميلك"

على الدول واجملتمعات األخرى بوسائل  الغربية 26العلماهنية لعوملةسعي غريب حثيث  العوملة هيف 
بل واستبداهلا ابلنموذج الغريب  ،غايتها خلخلة املفاهيم الثقافية مبعناها الواسع ،وتقنية ،وثقافية ،وسياسية ،اقتصادية

 .من يطلق على العوملة أيضا مصطلح األمركة وجدانلذلك  ؛الذي اهنربت أمريكا للسهر على تنفيذه

الذي يهدف إىل  ،ما هو إال مظهر من مظاهر الصراع احلضاري الثقايفنطلق االقتصادي فيها ويبدو أن امل 
 ،واستعمار للعقول ،تغريب اجملتمعات اإلسالمية والعربية، وحنن هنعتقد أهن  أخطر ما يف العوملة وأضره "اخرتاق ثقايف

                                                             

 .15هـ، ص9121، 9ط ة للنشر والتوزيع، الرايض،بلنسيدار  ، راشيسليمان بن صاحل اخل :العوملة23 
 .919-11م، ص9111الدار القومية العربية، القاهرة،   مد إبراهيم املربوك وآخرون:حم :اإلسالم والعوملة 24 
 .11ص ،راشيسليمان بن صاحل اخل العوملة25 
، دار الشروق، مذاهب فكرية معاصرة: حممد قطب ينظر: .العلماهنية تعين: " إقامة احلياة بعيدا عن الدين، أو الفصل الكامل بني الدين واحلياة" 26  
 .117م، ص9192 ،9ط
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وهي أمريكا ومن ورائها  27،اليت هتيمن ثقافيا"يف تلك الدولة ر دو حتواء للخربات، وربط املثقفني بذاكرة حمدودة توا
 .الغرب العلماين الرأمسايل الليربايل

تعمق من  ،تسلطية فة استبداديةثقا"حني هنعت ثقافة العوملة أبهنا  وقد أحسن الوصف حممد حمفوظ  
فمن خالل تداعيات هذا االغرتاب ينغرس الشعور الومهي أبن الثقافة  االغرتاب يف حياة العامة واخلاصة؛ مسار

الكون كل ، وهذا االغرتاب النفسي الثقايف الذي تشهده وتعيش  الشعوب املغلوبة  اليت ينتجها الغرب هي ثقافة
  مؤسسات ق لهو مرآة الغرتاب إهنساين شامل جلميع أبعاد الوجود... كما أن مشروع العوملة الذي تسو    ،حضاراي

الغرب اإلعالمية ما هو إال مفردة من مفردات التضليل األيديولوجي، تعيد إهنتاج عالقات السيطرة، ولكن هذه 
 28.املرة بعيدا عن األسلوب القهري"

وهنا  ،"THINK GLOBALLY AND ACT LOCALLYوصار الشعار "فكرا عامليا، وهنفذ حمليا " 
حىت وإن هنفذوا األجندة  ،مستعمرة غربية مواطنوها من الدرجة الثاهنية قرية كوهنية أو ىليتحول العامل الواسع إ

االقتصادية والسياسية والثقافية والرتبوية...إخل "فلم تعد العوملة حتداي اقتصاداي أو سياسيا أو تقنيا فحسب، ولكنها 
والثقافة واللغة والسلوك ابإلضافة إىل ذلك متثل حتداي للفكر اإلهنساين عامة، كما متثل حتداي للتعليم والرتبية 

وليس بوسعنا أن هنسلط البحث على كل شيء ويكفينا يف هذا البحث املوجز عنصر اللغة العربية  29.اإلهنساين"
 .لنخترب مدى أتثرها ابلعوملة وما السبيل ملعاجلة تلك اآلاثر أو التقليل منها

  الرتمجة: -2 

 القيمة والوظيفة:  

رات، وجسر عبور بني العلوم والثقافات، وهي ظاهرة قدمية قدم اجلماعات االرتمجة مهزة وصل بني احلض  
البشرية الناطقة بلغات خمتلفة، جلأ إليها اإلهنسان حتت ضغط املعامالت االجتماعية وإكراهات التالقحات الفكرية 

ك اإلهنسان منذ القدم لقد أدر  ة التواصل بني األفراد واجلماعات يف السلم واحلرب على بواء.والثقافية، فكاهنت مطي  

                                                             

واألدبية،  لعوملة وأثرها يف املستقبل التعليمي للغة العربية وهويتها: طالل وسام أمحد البكري، جملة جسور املعرفة للتعليمية والدراسات اللغويةا 27 
 .17م، ص2197الشلف، اجلزائر، العدد الرابع ديسمرب، 

 .11م، ض2111، 9ط، ز الثقايف العريبكاملر  ،حممد حمفوظ :ور واملثاقفة، املثقف العريب وحتدايت العوملةضاحل 28
م، 2115، ديسمرب، 1مجطر العوملة على اهلوية الثقافية للعامل اإلسالمي: أبو بكر رفيق، جملة دراسات اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغوهنغ، خما 29 

 .1ص
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بعيدا عن االحتكار  ،لتتشارك مجيعا يف بناء صرح العلم اإلهنساين ؛أن اللغات والثقافات تتالقح أخذا وعطاء
  ،أمة ما حضارةروة يف ط الذ   اثة ومتكاملة، ومن يتأمل بعني اإلهنصاف هنقفمن املعلوم أن الثقافات متوار   .واالستئثار
 حضارةيدرك أهنا بدأت من حيث اهنتهت  ؛وغريها ،أو األوروبية ،أو العربية ،ارسيةأو الف ،أو اهلندية ،كالصينية

يف مصر، ومصر قبل ذلك أتثرت ابلصني واببل وغريمها، والعرب أخذوا  اأمة أخرى، فأفالطون وفيتاغورس درس
لتبين عليها ما يسمى  عن اليوانن واهلند والفرس، ويف القرون الوسطى هنلت الالتينية واللغات الغربية من العربية

لتدور الدائرة من جديد  ؛الغربية، واليت الزالت تنبعث منها روائح أتثرها ابلثقافة العربية إىل اليوم ضارةاليوم ابحل
 وتشرع العربية يف ترمجة ما جادت ب  الثقافة الغربية يف شىت جماالت التقاهنة والعلوم اإلهنساهنية.

 ؛ما فإهننا يف احلقيقة هنتحدث عن مقدرا إسهامها يف الثقافة العامليةعندما هنتحدث عن ثقافة أمة فولذلك  
والعرب كسائر  ،فليس العلم خمتصا أبمة دون سواهاة بينها، ول  ما يؤكد النظرية القائلة أبن العلم مشاع بني األمم د  

أخرى عرب قناة الرتمجة، فكثر  ، ور ف دوادوا الثقافة العاملية اترةفرف   ؛بين اإلهنسان عرفوا الرتمجة وفضلها منذ القدم
، وهاهم اليوم يف مطلع العصر احلديث ، ومل يفقدوا شيئا من هويتهمئذنهم وقل حبسب درجة الرقي والتمدن آهند  ف  ر  

قطعت مراحل طويلة من  ،وبعد أن حترروا عسكراي من قبضة أعدائهم جيدون أهنفسهم أمام حضارة غربية عاتية
حرص أصحاهبا على عوملة منهج حياهتم بكل  التقاهنة، حولت العامل إىل قرية كوهنية يتسامع الناس فيها ويرتاءون،

 مكوانت  االقتصادية، والسياسية، والفكرية، والرتبوية، غري عابئني خبصوصيات اآلخر حىت ولو كان املعتقد.

 مفهومها: 

  أوال: لغة: 

اللغويون واملعجميون حول أصل مصطلح "ترمجة" ودالالهتا اللغوية، فقد أوردها مثال اجلوهري اختلف  
أو  ،أو الظن ،أو الكالم ،وابن منظور حتت مادة )ر. ج. م( حاملة املعاين املعجمية التالية: الرجم ابحلجارة

ترجم كالم  إذا فسره  "يقال: فقد جاء يف الصحاح: التفسري، وهو املعىن الذي ينصرف إلي  مصطلح الرتمجة.
 30.رمجان. والرتمجة النقل من لغة إىل أخرى"رمجان وت  بلسان آخر، ومن  الرتمجان، واجلمع تراجم. ويقال: ت  

                                                             

 . 9129، مادة )ر.ج.م(، ص7م، ج9111، 9لصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: اجلوهري: دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طا 30 
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ويف إيراد ، 31ترجم كالم  إذا فسره بلسان آخر، ومن  الرتمجان، واجلمع تراجم" وجاء يف لسان العرب:" 
)أي أهنا بي دي الذي ذهب إىل استعراهباخبالف الز   ؛صلها العريبأإىل مصطلح "ترجم" حتت مادة )ر.ج.م( إشارة 

  إىل أن اجلوهري قد أمهل مصطلح )ت.ر.ج.م(، فبعد أن هنب  :لذلك أوردها يف مادة مستقلة وهي معر بة(؛
بفتح  ةالثاهنيبني  أن في  ثالث لغات: األوىل بضم األول والثالث كع نف وان، و  ،"الرتمجان" وأورده حتت مادة )ر.ج.م(

املشهور على األلسنة: املفسر للسان وقد ترمج  "األول والثالث كز عفر ان، والثالثة بفتح األول وضم الثالث وهو 
ا ابجلوهري ضصالة التاء يف مادة )ت.ر.ج.م( ومعر أمث راح يؤكد  32،وترجم عن : إذا فسر كالم  بلسان آخر"

مع أن أاب حيان قد صرح  ؛ض ابجلوهري حيث ذكره يف )ر.ج.م(فقال: "والفعل يدل على أصالة التاء في  تعري
اختالف: قلت إذا كان معراب فموضع  أبن وزهن  تـ ف ع الن... وهل هو عريب أم معرب "د ر غ مان" فتصرفوا في ، في 

  33.ذكره هنا ألهن  حينئذ ال يشتق من )ر.ج.م("

الم غريه، وعن : هنقل  من لغة إىل لغة جاء يف املعجم الوسيط: "ترجم الكالم: بين  ووضح ، وترجم ك 
 أخرى.

 وترجم لفالن: ذكر ترمجت . - 

 والرتمجان: املرتجم، واجلمع تراجم، وترامجة. - 

 34سريت  وحيات . ؛والرتمجة: ترمجة فالن - 

فإن ما يهمنا يف هذا املقام هو داللتها،  35؛وسواء أكاهنت كلمة "الرتمجة" عربية أصيلة أم معربة دخيلة 
فإن هناك  ؛فباإلضافة إىل املعاين اليت أوردها اجلوهري وابن منظور وغريمها من الرجم ابحلجارة أو ابلكالم، أو الظن

 دالالت أخرى وردت يف النقول السابقة وهي:

                                                             

 .9012م، مادة )ر.ج.م(، ص9115، 9لسان العرب: ابن منظور: دار صادر، بريوت، ط 31 
جعة: حسني حممد شرف، خالد عبد الكرمي مجعة، اجمللس الوطين للثقافة اتج العروس من جواهر القاموس: الز بـ ي دي، تح: عبد العليم الطحاوي، مرا 32 

 .225، ص29م، ج2111، 9والفنون واآلداب، الكويت، ط
 .229-225، ص29املرجع هنفس ، ج 33 
 .92م، ص2111، 1املعجم الوسيط: جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 34 

(. ينظر: الرتمجة والتعريب بني اللغة البياهنية واللغة احلاسوبية: حممد الديداوي، املركز DRAGMANفارسي)يرى الديداوي أن أصل هذه الكلمة  35
 .99م، ص2112، 9الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب،، ط
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أو بلغة أخرى،  ،لغة هنفسهات  وبينت  ابلحكقولك: ترمجت الكالم أي: فسرت  ووض  ،التفسري والبيان - 
 وهذا معىن عام.

كقولك: ترجم الكالم إذا فسره بلغة أخرى، وقد أورد الطربي   ،التفسري بلغة أخرى وهذا معىن أخص - 
َ  يف تفسريه ما يدل على هذا املعىن فقال: "وكل كتاب... مىت ح ل إىل غري اللسان الذي هنزل ب  كان ذلك ل  و 

  36.ترمجة وتفسريا"

بل إن لفظهم يف التعبري عن  جاء متطابقا  ؛يديب  ملعىن تواطأ علي  كل من اجلوهري وابن منظور والز  وهذا ا 
  "إذا فسره بلسان آخر" وهو أكثر ما تنصرف إلي  كلمة ترمجة عند اإلطالق.

عرف عند  ر سرية الرجل، كقولك عن شخص ما: ترجم ل  فالن أي ذكر سريت ، ومن ذلك ماك  ذ   - 
 واملؤرخني بكتب السري والرتاجم.األدابء 

 37.دخل مصطلح الرتمجة علم النحو فاستعمل  الكوفيون مقابال للبدل عند البصريني - 

فإن الداللتني األخريتني تدوران أيضا  ؛عن معىن التفسري والبيان انولئن كاهنت الداللتان األوليان ال خترج 
ظهارها، ومصطلح الرتمجة يف النحو عند الكوفيني يعين أيضا فذكر سرية الرجل هو بياهنا وإ ؛يف فلك هذا املعىن

فلو مسعنا قائال يقول: "عدل اخلليفة" لفهمنا املراد، وكادت الفائدة املعنوية تتم لوال ما يشوهبا من  ،التبيني والتفسري
أم عمر،  ،بكر هو بعض النقص الواضح، إذ تتطلع النفس إىل معرفة هذا اخلليفة وامس ، وتتعدد اخلواطر بشأهن  أأبو

 38.أم عثمان، أم علي.... و....؟ فلو أن املتكلم قال: عدل اخلليفة "عمر" ما شعران بذلك النقص املعنوي"
ولذلك يبدو أن البصريني أطلقوا مصطلح البدل  ؛مض من  واستغلقغفإمتام النقص املعنوي هو بيان و تفسري ملا 
يف حني ذهب الكوفيون مباشرة إىل وظيفة البدل وهي  ؛ن  إىل البدلمراعاة لعملية االهنتقال الداليل من املبدل م

بقي يف األخري أن تؤكد أن املعىن األكثر شيوعا للرتمجة هو املعىن الثاين وهو املراد عند  الرتمجة أي التفسري والتبيني.
 .اإلطالق

 
                                                             

مد شاكر: مراجعة: أمحد (: تح: حممود حم-ه291، -ه221تفسري الطربي، جامع البيان عن أتويل القرآن: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ) 36 
 .51، ص9ت، مج-، د2شاكر، مكتبة بن تيمية، القاهرة، ط

 .9000ت، ، ص-، د5ينظر: املدارس النحوية: شوقي ضيف: دار املعارف، القاهرة، ط37 
 .002، ص2النجو الوايف: حسن عباس، ج38 
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  :ااصطالح اثنيا: 

 هنسوق بعضها:هناك تعريفات كثرية للرتمجة منها الغريب ومنها العريب  

بقول : "الرتمجة هي مهارة تتمثل يف حماولة إحالل رسالة و/ أو بيان  (NEW MORK)عرفها هنيومارك 
 39.مكتوب إبحدى اللغات برسالة و/ أو بيان مكتوب بلغة أخرى"

بقول : "إن الرتمجة هي "عملية إحالل النص املكتوب إبحدى اللغات )ويسميها اللغة  (COTFORD)وعرفها 
إىل هنص يعادل  مكتوب بلغة أخرى )ويسميها اللغة املستهدف  ،(  S L "SOURCE LANGUAGE"املصدر

 T L "TARGET LANGUAGE) ".40" -أو ابختصار اللغة املنقول إليها –النقل إليها 
وهي  ،يف اللغة املرتجم إليها لنقل املعىن وفقا للغرض املتوخى منها ةكتاب ":وي أبهنااوعرفها حممد الديد

جم عن  للمرتج م ل  الذي ال يفهم اللغة املرتمجة  ؛عملية االهنتقال من لغة إىل أخرى فيما بني ثقافتني لتبيني مراد املرت 
  41.منها

وعرفها عمار ساسي بطريقة رايضية فقال: "إن الرتمجة برأينا تستهدف هنقل الغرض املعرب عن  بكالم )س(  
، ويشرتط لصحة الرتمجة تطابق الغرض، أي الوظيفة اإلبالغية يف الكالمني يف لغة )أ( إىل كالم )ص( يف لغة )ب(

وال تتحقق الوظيفة اإلبالغية  ،وفق املعادلة التالية: )س( تساوي )ص( من حيث الوظيفة اإلبالغية ،)س( و)ص(
نحوية الساكنة الذي للكالم إال بواسطة اجلملة، وجيب أن منيز يف اجلملة مستويني متالزمني: األول مستوى البنية ال

يتحدد بتوافر اإلسناد بني املسن د واملسند إلي ، والثاين: مستوى البنية اإلبالغية املتغرية حسب السياق 
املرتمجني العرب القدماء مل يتفرغوا  نويبدو أ ،تلك مجلة من التعريفات الغربية والعربية احلديثة للرتمجة 42.واملقام..."

ة إىل اجلاهنب التطبيقي منها، حىت جاء القرن العشرون بسبب اهنشغاهلم ابملمارسة حلاجتهم املاس   ؛هلا تنظريا وتقعيدا
 43.فنشط التفكري والتنظري

                                                             

دودين، مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دليل املرتجم األديب: الرتمجة األدبية واملصطلحات األدبية: ماجد سليمان  39 
 .992م، ص9،2111ط
 .992املرجع هنفس ، ص 40 
 .02م، ص2115، 9مفاهيم الرتمجة، املنظور التعرييب لنقل املعرفة: حممد الديدوي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط 41 
، لوهنيسي علي، مطبعة 2الرؤية إىل الفحص: عمار ساسي، إصدارات خمرب اللغة العربية وآداهبا، جامعة البليدة  قضااي أساسية يف الفعل الرتمجي من 42 

 .21-29م، ص2190عالية بريستيج، 
 .99ينظر: مفاهيم الرتمجة، املنظور التعرييب لنقل املعرفة: حممد الديدوي، ص 43  



14 
 

وابلتأمل يف التعريفات املنقولة جند أهنا تتفق على أن املرتجم دائما جيد هنفس  بني لغتني: اللغة األوىل  
هنية املرتجم إليها وتسمى اللغة اهلدف، وعمل  يتمثل يف حماولة حتويل املرتجم منها وتسمى اللغة املصدر، اللغة الثا

وليس ابلضرورة  ،ويف ذلك إشارة إىل الرتكيز على روح النص األصلي وأسلوب  ،وإحالل رسالة ما من اللغة املصدر
الختالف اللغتني ولذلك ألفينا الديداوي يضيف هنتيجة حتمية  ؛إجياد املقابل الشكلي متمثال يف املفردات والقواعد

مكمن صعوبة إجياد النص املعادل الشرتاط  مؤهالت كثرية البد أن يتسلح هبا  نا وه ،وهي اختالف الثقافتني
 .وهذا ما ال جيتمع إال يف املهرة من املرتمجني وهو اندر ،نياملرتجم من كال الثقافت

املعىن من اللغة املصدر إىل  أما تعريف عمار ساسي الذي صاغ  رايضيا فقد بني أن الغرض هو هنقل  
أن هذا اإلبالغ يتم عرب مستويني مها: مستوى البنية النحوية  ابينموهو ما مساه ابلوظيفة اإلبالغية  ،اللغة اهلدف

الساكنة، ومستوى البنية اإلبالغية املتحركة، وهو يف ذلك مقتف أثر عبد القاهر اجلرجاين حني جعل التعلق 
والثاين: هو ما حقق ذلك  ؛األول: النحوي ؛بني هنوعني من الصواب يف الكالم واملعايندرجتني مفرقا "يف كالم  

  ةدير أبن يستدرك يف هنظر اجلرجاين ويف هنظر البالغيني قاطبالصواب وزاد علي  حبسن الصياغة، وهذا الثاين هو اجل
للمرتجم إعادة صياغة  حىت يتسىن   ؛وال يكون ذلك إال ابملعرفة اجليدة بثقافة اتهنك اللغتني وأساليبهما 44.كذلك"

تلك األفكار ابللغة اهلدف بطريقة تشعر القارئ أبهن  أمام هنص أصلي وليس مرتمجا، وبعبارة أوضح حماولة إجياد 
 هنص مرتجم عديل للنص األصلي.

 :العربيةاللغة  -2 

 واهلوية الثقافية:اللغة العربية   

 ،يظن ذوو العقول القاصرة وقد 45،قوم عن أغراضهم" أصوات يعرب هبا كل أبهنا"ابن جين اللغة  حد   
وال أبس أبن تستبدل أبي وسيلة  ،أن هذا التعريف دليل قاطع على أهنا جمرد وسيلة للتواصل ،خلاطئةاوالفهوم 

بطال هذا إلولئن كاهنت عبارة "يعرب هبا كل قوم عن أعراضهم" كافية  ى )لغة( ما دام أن الوظيفة واحدة.أخر 
لكل أمة دينها إن ف ، وغريها،وسياسة ،وأخالق ،وثقافة ،ألن كلمة أغراض تشمل كل شيء من دين ؛الزعم

ومن هنا مل تعد اللغة جمرد  ؛الطويلوأخالقها وثقافتها وسياستها املكنوزة واملركوزة يف لغتها الناطقة هبا عرب اترخيها 

                                                             

تطبيقية، التوظيف البالغي لصيغة الكلمة: عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، املكتبة العصرية اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي: دراسة هنظرية  44 
 .52-59م، ص2112بريوت، لبنان، 

 .21، ص9م، ج2199، 9طاخلصائص: ابن جين حتقيق حممد علي النجار، تقدمي: عبد احلكيم راضي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 45 
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قال ابن تيمية "اللسان العريب شعار اإلسالم وأهل ،  م خصوصيات األمم اليت هبا تتمايز.وسيلة، بل هي من أعظ
  46.ظم شعائر األمم اليت هبا يتميزون"واللغات من أع

َ   ،ولذلك كره أسالفنا التحدث ابللسان األعجمي لغري حاجة  ل أرض الشام وعندما فتح املسلمون األو 
حرصوا  ؛ولغتهم الرببرية ،أهل املغربولغتهم الفارسية، وأرض  ،ولغتهم الرومية، وأرض العراق وخراسان ،ومصر

مث هتاوهنوا  ،حىت غلبت العربية على أهل تلك األمصار ،على تعليمهم العربية كحرصهم على تعليمهم شعائر الدين
فكان لذلك األثر الكبري على  ؛ابل وهجرها كثري من أبنائه ،العربيةيف أمر اللغة وتالسنوا ابلفارسية حىت غلبت 

 47.فهم الدين فهما صحيحا

أتثريا قواي بينا، ويؤثر أيضا يف مشاهبة صدر هذه األمة  ،والدين ،اد اللغة يؤثر يف العقل، واخللق"إن اعتي  
بل هي  ،فليست اللغة جمرد وسيلة تعبري وتواصل 48.من الصحابة والتابعني، ومشاهبتهم تزيد العقل والدين واخللق"

"وهوية الشيء هي ثوابت  اليت تتجدد وال  ؛ن أساس من مكوانت اهلوية الثقافيةإضافة إىل ذلك وعاء للفكر ومكو   
  49."! ي مكاهنا لنقيضها، طاملا بقيت الذات على قيد احلياةل  ى وتفصح عن ذاهتا، دون أن خت   تتغري... تتجل  

 العربية اإلسالمية ألفيناها تتمثل يف:انت هويتنا الثقافية وإذا تساءلنا عن مكو    

 :وب  تتحدد معامل هنظرتنا الفلسفية للحياة يف كل مناحيها ؛وهو الركيزة األوىل :الدين اإلسالمي - 
كما يظن الفكر العلماين   ،وليس التعبدية فحسب ،والرتبوية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واألخالقية ،التشريعية

أن ثقافتنا ترتكز أوال  امبريهتا وأجاب عنها، و حفكثري من األسئلة الصعبة ابلنسبة للغرب قد كفاان اإلسالم  ،الغريب
 وهو معيار القبول والرفض يف كل حركة وسكون. ،وقاضيا هلا ،فقد جعلت  حاكما عليها ؛على اإلسالم

 50.الفكر العريب اإلسالميولغة القرآن، ووعاء  ،وترمجاهن  ،هي لسان اإلسالم :العربية اللغة - 

                                                             
، 9ت، مج-ط، د-املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم: ابن تيمية، حتقيق: انصر بن عبد الكرمي العقل، مكتبة الرشد، الرايض، داقتضاء الصراط  29
 .102ص

 .109، ص9ينظر: املرجع هنفس ، مج47 
  .101، ص9جم املرجع هنفس ، 48
 .0صم، 1191، 9والتوزيع، القاهرة، طالنشر خماطر العوملة على اهلوية الثقافية: حممد عمارة، هنضة مصر للطباعة و  49 
 .1-0صاملرجع هنفس ،  ينظر:50 
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وميثل  -"وهو السجل الثابت ملاضي األمة وديوان مفاخرها وذكرايهتا  ،ن الثالثوهو املكو    :التاريخ - 
بل هو الذي مييز اجلماعات البشرية بعضها عن بعض... فالتاريخ املشرتك عنصر مهم من  ،-أحد قسمات هويتها

أحد  ،أو تشويه ، أو االلتفات علي  ،مس التاريخطوعلى ذلك يكون  صر احملافظة على اهلوية الثقافية؛عنا
  51.أو هتميشها" ،الوسائل الناجحة إلخفاء هويتها

عندما يتعرض فضح يف املاضي واحلاضر واملستقبل، وبني اللغة و اإلسالم يف أي زمان ومكان تالزم وا 
فمثال يف اجلزائر جهد الفرهنسيون يف حمو اللغة العربية  عن ، ذباإلسالم حلمالت التشوي  تتصدر اللغة العربية لل

وإبدراك هذه االسرتاتيجية اخلبيثة تزول  ات؛ولكن هيه ،إطفاء هنور اإلسالم يف تلك البالد مدخلبعدما أدركوا أهنا 
وهنظرا ألمهية اللغة يف احلفاظ على اهلوية الثقافية عند  ة؛دهشتنا وحنن هنشاهد تلك اهلجمة الشرسة على اللغة العربي

فقد حرصوا على احلفاظ على لغاهتم وتنميتها وضمان تفوقها على بقية اللغات على األقل  ؛مجع الشعوب واألمم
  .يف موطنها

جنليزية  اليت تعتز بلغتها "ففي إطار مواجهة فرهنسا لغزو اللغة اإلوقد تفطن ألمهية اللغة كثري من الدول  
والتسميات األمريكية،  ،واألمناط ،واالهنبهار بكل ما هو أمريكي، وشيوع لغة االستهالك، واإلغراء ابلعادات

ن م قاهنوان ابسم "لزوم الفرهنسية" حيظر على الفرهنسيني أ9111أصدرت عام  ؛وحرصا منها على هويتها وثقافتها
هنون على عقوبة مغلظة هي غرامة تصل إىل ألفي دوالر، يستخدموا أي لغة أجنبية يف خطاهبم العام... وهنص القا

إن اللغة الفرهنسية فيها من األلفاظ واملعاين ما يغين عن استخدام لغات والسند يف ذلك كما تقول ديباجة القاهنون: 
 52.أجنبية يف اخلطاب العام"

إىل خطورة العوملة اليت تسري بسرعة حنو صبغ العامل بثقافة  "مدير اليوهنيسكو "فيدير مايور أشاركما  
حىت تفقد الشعوب هوايهتا وتنصهر يف ثقافة العوملة، كما حذر الرئيس الفرهنسي جاك شرياك  ؛ولغة واحدة ،واحدة

تقضي  ؛ كل يف قمة الفراهنكفوهنية املنعقد بـ"هاهنوي" يف الفيتنام من حماولة سيطرة لغة واحدة وثقافة واحدة على العامل

                                                             

 خمرب اللغة العربية ،ت حولية أكادميية دولية حمكمة متخصصةااهنعكاسات العوملة على اهلوية الثقافية يف اجملتمعات العربية: أمحد درديش، جملة الصوتي 51 
 .219، ص2190، أفريل95العدد اجلزائر، ،2وآداهبا، جامعة البليدة

 .22-22م، ص9111، 9حنو تقومي جديد للكتابة العربية: طالب عبد الرمحن، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، قطر، ط 52 
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يعين يف هذا املقام إال اللغة اإلجنليزية ومن ورائها  الرئيس الفرهنسيوال أظن  53على اخلصوصيات الثقافية للشعوب.
 األمركة.

 اللغة العربية والعوملة وجها لوجه: 

وهي  ،وهي وعاء فكر األمة بكل مقومات ، وخصوصيات  ،اللغة هي اللسان الناطق ابسم هوية أهلها 
إذ ال  ؛إن هنفعها متعد للركيزتني األخريني :إحدى ركائز اهلوية إضافة إىل الدين والتاريخ، وال أكون مبالغا إذا قلت

وهي أساس وحدة األمة  ،وال عرفت أحكام امللة ،ة وكتابةيولوالها ما حفظ التاريخ روا ،ا إال هبامميكن قيامه
عربية أشد من اهلجمة على عة، ويكاد جيزم الباحث أن اهلجمة على الالفكرية رغم تلك احلدود االستعمارية املصطن

الرغم من جهلهم أبحكام  على  ؛ألن أمر اإلسالم وقدسيت  مرتكزة يف أذهان املسلمني وال هنقاش يف ذلك اإلسالم؛
كن أن يؤيت من  األول الذي مي الثغروهي  ،أما اللغة العربية فاملداخل إليها كثرية واملغامن منها أكثر وتفاصيل .

 ة بينهما عالقة عضوية وثيقة؛فليست "اللغة جزءا منفصال عن كيان األمة الناطقني هبا، فالعالق ،اإلسالم والتاريخ
 54فسالمة هذا اجلزء هي من سالمة الكيان املرتبط ب ".

أبن اللغة العربية من أعظم شعائر أهل اإلسالم عموما والعرب  ادت فلسنا إذن حباجة إىل إبداء القول وإع 
ومن مث الذوابن يف ثقافة  ؛وتصاب بسرطان التغريب ،فهي رمز الوجود وبذهاهبا تفقد األمة هويتها ،خصوصا

ى عوملة اللغة اإلجنليزية وتعميمها وبسط سيطرهتا علمن خالل اآلخر وهويت ، وهذا ما جتتهد العوملة يف حتقيق ، 
كما هو حال بالد املغرب العريب مع   ،مناطق هنفوذ اللغة العربية املستعمرة أصال من قبل لغات استعمارية أخرى

؛ فإن مل تستطع حتولت إىل أو لمثال، فمن أبرز أهداف العوملة هو القضاء على اللغة العربية كهدف اللغة الفرهنسية 
هذه "فلومان كوملاس"  قد كشفبية أخرى، و وهو إغراقها مبصطلحات وتراكيب لغات أجن هدف بديل 

"إن حتويل لغة إىل وسط مناسب لالتصال تتخذ شكال من االشكال التالية: إما تبين لغة  :اإلسرتاتيجية بقول 
غريبة، أو تطويع لغة حملية لنموذج اللغة املشرتكة عن طريق إدخال كلمات وتراكيب وأمناط من اللغات الغربية، أو 

 55.وبشكل خاص الرتمجات" ،تطويع املفاهيم الغربية بوضعها يف تعبريات حملية

                                                             

 .21، صحنو تقومي جديد للكتابة العربية: طالب عبد الرمحن 53 
 .29م، ص2192ط، -كو، الرابط، اململكة املغربية، ديسيسمطبعة اإلحاضر اللغة العربية: عبد العزيز بن عثمان التوجيري، 54 
 .52اللغة واالقتصاد: فلومان كوملاس، ص 55 
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بعد أن  ،وخاصة العامل العريب ،وقد جنحت العوملة يف فرض اللغة اإلجنليزية كلغة اثهنية على أكثر بالد العامل 
صارت لغة االتصال العاملية بني خمتلف الشعوب والثقافات ساعدها على ذلك سيطرهتا على لغة الشابكة، وقد 

إلجنليزية وحدها، تليها اللغة األملاهنية بنسبة من املادة املعروضة فيها هي ابللغة ا %99أظهرت الدراسات أن 
وهكذا غزت اإلجنليزية وسائل اإلعالم واملدرسة 56.الباقي لباقي اللغات %9و ،%2فالفرهنسية بنسبة  ،1%

و  OKو  HIلتنتقل بواسطتها إىل األسرة فاجملتمع، ولست هنا حباجة إىل ذكر كلمات إجنليزية مثل:  واجلامعة
BYE  وWEEK-END  وTIMING  وFAST FOOD وغريها من املصطلحات اإلجنليزية اليت غزت ،

ا من حيث امللبس واملأكل وحمالت جتارتنا، وكان هلا االثر البالغ على سلوكياتن ،ووسائل إعالمنا ،أحاديثنا
 بية اإلسالمية.لتكون النتيجة املرة فقدان اهلوية العر  ؛أي بعقول غريان غريان؛هنفكر بلغة  صرانوشيئا فشيئا  واملشرب؛

ة عتبة التقدم غر   ، واالعتقاد اخلاطئ أبنهو االهنبهار بلغة اآلخر ؛وتفسري هذا التحول اللغوي املشني 
حىت بني أبناء اللغة الواحدة، وتلك هزمية هنفسية  ،والرقي هو إتقان تلك اللغة، واستعماهلا حلاجة ولغري حاجة

ر إلي  ابن خلدون بقول : "أبن املغلوب مولع ابلغالب، اشأ، وهو ما خطرية يعاين منها الفرد العريب يف زمن العوملة
العريب رب على ذلك أمثلة من الواقع اللغوي ولنض57.وعوائده" ،وسائر أحوال  ،لت وحن   ، وزي    ،فيتشب  ب  يف شعاره

نفقها هناك يف تعامالتنا معهم، وعندما هنكلمات إجنليزية   مفعندما هنسافر إىل بالد الغرب جنتهد يف تعل ،املعيش
 ،أو جنتهد يف جلب من حيسن لغتهم ليقضي هلم حاجاهتم ،هنتعامل معهم يف بالدان جند أهنفسنا هنتكلم معهم بلغتهم

 . ابن خلدونهلذا الفعل اللغوي غري تفسري اوهنا ال جند تفسري 

بيننا حنن العرب، وقد التقيت مصراي يف احلرم املكي وقد اعتدان هذا السلوك اللغوي االهنزامي حىت فيما   
  WHERE ARE YOU FROM يف فناء الكعبة، فبعد أن فرغت من قراءة القرآن ابدرين ابلسؤال التايل:

 ?I AM FROM ALGERIA; AND YOUفأجبت : -

 I AM FROM EGYPT فقال:  -

فتعجبت وقلت ل  حنن عرب فلماذا هنتكلم ابإلجنليزية، وكان ينبغي أن يكون اللسان الغالب هناك هو   
ويسبحوه ابللسان الذي  ،عبدوا هللا سبحاهن  وتعاىلوا الرحال إىل تلك البقاع إال ليألن الناس ما شد   ؛اللسان العريب

                                                             

 .20م، ص2119، 2التعامل معها: عبد الكرمي بكار، دار األعالم للنشر والتوزيع، عمان، ط –حتدايهتا  –وسائلها  –ينظر: العوملة طبيعتها  56 
 .925م، ص9117، 9حتقيق: درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، طاملقدمة: ابن خلدون،  57 
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جب هذا االهنزام أن "ترى أشباه املثقفني يتحرون الدقة هنزل ب  القرآن، وهذا الذي كان يف أول الزمان، ومن ع
وال أظن أن ما اشرتط  58.والصواب عندما يستخدمون اللغة األجنبية، وال يعبأون حني يستخدمون اللغة العربية"

واتباع منهجية  ،من تصدير مقاالهتم وحبوثهم مبلخصات ابللغة االجنليزية ،على األساتذة يف اجلامعات العربية
الذي استحوذ  ،ريالفك حا بطواالهن ،إال لوان من ألوان االهنزام اللغويجنليزية حىت يف حبوث اللغة العربية وآداهبا إ

   .يلإوأمثلة السوء كثرية يكفي ما أشران  ،المعلى األلسنة واألق

 التثاقف املشروع: 

ال ابعتبارها أداة تواصل  ،القارئ وحنن هنتحدث عن ضرر العوملة وأثرها على اللغة العربية ال يفهمن    
أهننا هندعو إىل  ،سهم يف حفظ بيضتها الثقافيةوت ،ابلوالء لألمة روتشع ،ي االهنتماءتقو   ،بل وسيلة تفكري ،فحسب

ورفض كل ما أييت من اآلخر، "إهننا هنرحب بعوملة التجارة، وبعوملة االستثمار، ولكننا هنرفض  ،االهنغالق على الذات
فصدوران وهذا ال يعين اجلمود يف احلركة،  ؛اقةض عوملة االحنراف الذي خيتفي حتت أمساء بر  عوملة الفكر الفاسد، هنرف

وخلخلة  ،وبيوتنا مفتوحة لكل جديد مفيد، ولكنها موصدة يف وج  الرايح اليت حتاول زعزعة معتقداتنا
 59.جمتمعاتنا"

مع ذلك مل و  ؛عرب قناة الرتمجةوقد تثاقفت اللغة العربية مع لغات أخرى أخذا وعطاء يف اترخيها الطويل  
 ،ولغتها ،واترخيها ،وتقاليدها ،وعاداهتا ،أو تضيع شيئا من قيمها ،ومل تفقد خصوصياهتا ،ابالهنزاماألمة تشعر 
اهنفتاح "وزايدة متسكها هبويتها. إهننا هندعو إىل  ،وتطورها ،بل كان ذلك التفاعل عامال من عوامل قوهتا ،وثقافتها

ل على االستفادة من تقنيات املناهج املعرفية، وأدوات البحث متبصر تؤسس مفردات  على ثوابت اإلسالم... يعو   
التبعية يود قمنعتقا من  ،الذي توصلت إلي  احلضارة الغربية... وبذلك يصبح احلوار مع الغرب هادفا ،العلمي الرفيع

 60.القائمة على سد النقص يف االحتياجات املادية يف البلدان املسلمة" ،الغربية

جيب أن خيضع لثوابت هويت  اإلسالمية وإال  ،أو اجتماعي ،أو تربوي ،أو ثقايف ،وأي إصالح سياسي  
ابلتفوق العنصري، وابالستعالء احلضاري،  صار "حوارا وتفاعال بني الثقافات  واحلضارات ينطلقان من اإلحساس

                                                             

اجلزائر، العدد اخلامس، جوان،  اللغة العربية يف اجلزائر التاريخ واهلوية: عز الدين صحراوي، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلهنساهنية واالجتماعية، بسكرة، 58 
 . 91، ص2111

 .91هـ، ص9121-5-95اتريخ  1991العزيز ويل العهد السعودي آهنذاك، ينظر: جريدة اجلزيرة، العدد القول لعبد هللا بن عبد  59 
 ،رمة الثالث عشرجدلية الثابت واملتغري: رابطة العامل اإلسالمي، األماهنة العامة، اإلدارة العامة للمؤمترات واملنظمات، حبث مقدم إىل مؤمتر مكة املك60 

 .22م، ص2192أكتوبر  29-21الثوابت واملتغريات، مكة املكرمة  ..اجملتمع املسلم
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من  نيالعوملة إىل مواطن ويف وضع كهذا هو أن يتحول مواطن واحلصاد املر   61؛ويصدر عن روح اهليمنة الثقافية"
وجيب عليهم  ؛التكنولوجيا، ومواطنني من الدرجة الثاهنية هم العبيد البلداء هم السادة األذكياء صناعالدرجة األوىل 

 وتلك حال العوملة كما يسوقها الغرب. ،وا عن ماضيهم احلضاري وعقيدهتم الراسخةأن ينسلخ

فرفعوا ألوية الغدر  ؛هبذه الدعوة اهلدامة -وخاصة النخبة منهم -خلق كثري من األمة اإلسالمية  وقد اغرت   
وعيش  ،ومبشرين أمتهم بفتح قريب ،معلنني اهنسالخهم وحرهبم على دينهم واترخيهم ولغتهم ،والردة احلضارية

إال    تكنومل ،البشارة تحتقق خواصفني الناصحني ابلتخلف والرجعية واحلجرية، وبعد سنوات من املس ،رغيد
ورطاهنة كرطاهنة اإلبل ال تفهم عربيها من  ،وسراويل منزوعة جزئيا ة،شطة مقزوعجيال حيصر التحضر يف م  

 تالك انصية العلوم والتكنولوجيا املوعودة.وبني تلك املكتسبات ضاع ام ،جميهاأع

  الوسيط اخلائن بني اللغة والعوملة:الرتمجة  

)املليحة  ـوصفت الرتمجة عند الغربيني منذ بداية القرن األول وحىت أواخر ثالثينيات القرن العشرين ب 
مليحة ألهن  ال غىن للبشرية عنها فهي سبيل املثاقفة بني األمم  ؛62اخلائنة( حسب اصطالح جورج موانن

والشعوب، وخائنة ألهنا ال تعد صورة مطابقة للنص األصلي، وال تغين عن  مهما حرص املرتجم على ذلك. فهي 
أشب  ما تكون ابمرأة مجيلة ولكنها خائنة تركت زوجها يف حرية من أمره بني التفريط يف مجاهلا والصرب على 

ولذلك فإن اجلهود التنظريية اليت  ؛جبماهلا والسعي يف تقليل خياهنتهافاهتدى إىل طريق وسط هو التمتع  ؛خياهنتها
 ،بغية ضبط قواعدها اليت تعني املرتجم على أداء وظيفت  إىل أن صارت علما قائما بذات  ؛بذلت يف القرن العشرين

 كل ذلك يف احلقيقة إال عمل ممنهج لدرء اخلياهنة وتقليلها.  ؛ ما63س يف اجلامعات وتنال في  أعلى الشهاداتدر  ي  

إذ يرى أن "أفضل  ؛GOOD SPEEDوكلما قلت اخلياهنة حكمنا على الرتمجة أبهنا جيدة حسب رأي  
بقي هنصب عني القارئ وإىل األبد حقيقة أن هذا العمل ما هو إال ترمجة وليس أتليفا الرتاجم ليست تلك اليت ت  

نعم النظر يف ذهن وجتعل  يشعر أبهن  ي   ؛تلك الرتمجة اليت جتعل القارئ ينسى مطلقا أهنا ترمجة أصليا، وإمنا هي

                                                             

سيسكو، ياإلمطبعة اهلوية والعوملة من منظور التنوع الثقايف: عبد العزيز بن عثمان التوجيري، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 61 
 .90م، ص2197الرابط، املغرب، 

 .92ينظر مفاهيم الرتمجة املنظور التعرييب لنقل املعرفة: حممد الديداوي، ص 62 
 .1ينظر: دليل املرتجم األديب: ماجد سليمان دودين، ص 63 
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 ،عن النظر يف ذهن كاتب معاصر، وال يعترب هذا األمر يف الواقع أمرا سهال يف تنفيذهمثلما مي   ،الكاتب القدمي
  .64 "جيب أن يلتزم هبا أي مرتجم يف عمل ولكن  رغم ذلك يعترب املهمة اليت

الكالم صعب...  لى"إن الكالم ع الكالم فقال: لىوقد تفطن أبو حيان التوحيدي إىل صعوبة الكالم ع 
وقد وقفت على كتاب املقابسات للتوحيدي أيضا وابلضبط عند .65س بعض  ببعض "بفإهن  يدور على هنفس  ويلت

يقول فيها:  .أيسر على األدابء من ترقيع القدمي"املقابسة الثاهنية عشرة واليت عنواهنا "يف أن إهنشاء الكالم اجلديد 
أو  ،أو كاتب ،بن هيثم بن هالل: "مل إذا قيل ملصنفا"مسعت اخلوارزمي الكاتب يقول أليب إسحاق الصايب 

هنظم ، ولفظ قلق مكاهن : هات  وقد اختل شيء من ، وبيت قد احنل   –يف كلمة من كالم  – ،أو شاعر ،خطيب
ان هذه الكلمة كلمة، وموضع هذا املعىن معىن؟ هتافتت قوت ، وصعب علي  تكلف ، بدل هذا اللفظ لفظا ومك

ها علي  أقل، وكان هنوض  هبا ر كان عس  ،وبـ ع ل بذلك رأي ، ولو رام إهنشاء قصيدة مفردة، أو حتبري رسالة مقرتحة
 ،يب ابلنسبة للراقعفكان اجلواب واضحا ال لبس في  إذ عد  عملية الرتقيع أشب  ما تكون بعلم الغ ؛66أعجل؟"

ألن ذلك "حيتاج إىل تدبري قد فات أول  من  ؛ان ما بني الغيب والشهادةشهادة، وشت   د  ع  خبالف اإلهنشاء الذي يـ  
من ينفذ يف حجب الغيب  بعلم الغيب، وقل    وذلك شبي ،ول ومن كان أوىل ب ، وكان كاألب ل األ  جهة صاحب

 .67فرتع كالما وابتدأ فعال... ال حيتاج في  إىل شيء كان من غريه"كذلك إذا ا  سمع العوائق اليت دوهن ، ولي

فإذا كاهنت عملية الرتقيع وابللغة هنفسها غاية يف الصعوبة فكيف إذا كاهنت بني لغتني خمتلفتني وثقافتني  
متمايزتني؟ ذلك أن الرتمجة هي عملية ثنائية تقوم على ركيزيت التفكيك والرتميز؛ تفكيك شفرة النص 

وهي عملية ذهنية يتم  ،"  S Lأي هنص اللغة املصدر " (DECODAGE DU TEXTE ORIGINAL)األصلي
 – REFERENT EXTRA"خالهلا ربط كل عنصر لغوي مكون للنص األصلي مبرجع  اخلارج لغوي

LINGUISTIQUE"،  مث أتيت عملية الرتميز(ENCODAGE) تلك العملية الذهنية املعاكسة لعملية التفكيك، 
مثل يف ربط املراجع اخلارج لغوية الناجتة عن تفكيك النص األصلي وربطها ابلعناصر اللغوية املناسبة اليت تتيحها وتت

وذلك عمل يتطلب حيطة وحذرا زائدين عما لو كان العمل داخليا، أي داخل لغة  .T L"68اللغة اهلدف"

                                                             

 .991دليل املرتجم األديب: ماجد سليمان دودين، ص 64 
ت، -ط، د-ار مكتبة احلياة للطباعة والنشر والتوزيع، داإلمتاع واملؤاهنسة: أبو حيان التوحيدي، تصحيح وضبط وشرح: أمحد أمني وأمحد الزين، د 65 
 .929، ص2ج
 .29املقابسات: أبو حيان التوحيدي، ص 66 
 .29املرجع هنفس ، ص 67 
 .21ت، ص-ط، د-األسس النظرية للرتمجة العلمية، دراسة مستوحاة من اللساهنيات املعاصرة: هنور الدين حايل، د 68 
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التأليف من حيث أهنا تتطلب الدقة واألماهنة  واحدة، وذلك يف تقديران مربر كاف لالقتناع أبن "الرتمجة أعسر من
  إىل ما عنصرف نيف هنقل املعىن دون زايدة أو هنقصان أو تشوي . أما يف التأليف فللمنشئ كل احلرية يف أن ي

  .69يقارب "

، وصدق جورج موانن حني قال: "إن 70إن الرتمجة داء ضروري على حد تعبري كثري من اللساهنيني 
لكي تكون كاملة ينبغي هلا أن تكون أمينة ومجيلة، وابلطبع فإن هذه املثالية دائما صعبة الرتمجات مثل النساء 

؛ فإذا حدث الكمال فذلك هو املنشود، وهو قليل، وإال 71"التناول، ولكنها هي املثالية املؤكدة من قبل اجلميع
ا الذي هنقول  ال ينطبق على وجب االستمتاع هبا على عوج، وذلك من ابب ختفيف األضرار وتكثري املنافع، وهذ

 لغة دون أخرى بل على مجيع اللغات بال استثناء، واللغة العربية تدخل في ، وهو شر البد من .
مثل اسرتاد السلع جيب أن ختضع للمراقبة والتأكد من جودهتا وصالحيتها واحلاجة إليها، ولو أتملنا  وهي

كتب طبية ومل ترتجم آهنذاك كتب   -إن مل يكن كلها -سرعة أن أغلبها مرتمجات حنني بن إسحاق ألدركنا وب
، ألن تلك الرتمجات متت يف 72األدب اليوانين، كاإللياذة، واألوديسة، أو هنصوص املسرحيات العظيمة وغريها

إطار وعي اتم ابلفرق بني ما هو إهنساين عام، وبني ما هو ثقايف خاص، فقد أدرك املسلمون أن الرتاث اليوانين  
مثال خاص هبم، وأن بقية العلوم كالطب والفيزايء، والكيمياء، والفلك، والرايضيات، عاملية إهنساهنية  كفنون األدب

 ذلك ابلرتمجة يف عصران احلديث أيقن ا أهننا أقل وعيا وحس ا حضاراي من السابقني؛ إذ عمدان فرتمجوها، فإذا قاران  
 . 73ية اليت بقيت بال ترمجة حىت يومنا هذاإىل ترمجة اآلداب الغربية وفلسفاهتم على حساب الكتب العلم

ويكفي أن هنقف على بعض ترمجات رفاعة الطهطاوي رائد حركة الرتمجة يف العصر احلديث؛ لندرك 
خطورة هذه السقطة الفكرية احلضارية، فمم ا ترمج  كتاب: "بداية القدماء وهداية احلكماء"، وهو كتاب يهتم 

وأساطريهم، وكتاب "مواقع األفالك يف وقائع تليماك" وهو هنقل لألدب اليوانين بدراسة اتريخ اليوانن وآداهبم 

                                                             

 .5م، ص9112، 7يب: فيليب صايغ وجان عقل، مكتبة لبنان انشرون، بريوت طأوضح األساليب يف الرتمجة والتعر  69 
 .27ينظر: موسوعة الرتمجة: رضوان جوئيل، ص 70 

  .925م، ص2111اجلزائر،  -بن عكنون-ترمجة: حسني بن زر وق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اللساهنيات والرتمجة: جورج موانن،  71
 فة وغريمها، وهو يف رأينا خطأ فادح كان من مثارة اختالف األمة وتفرقها شيعا وأحزااب يلعن بعضها بعضا.لكن الحقا ترجم املنطق والفلس 72 
لفكرية اليت ينظر: الرتمجة يف الوطن العريب، حنو إهنشاء مؤسسة عربية للرتمجة: شوقي جالل حممد، الرتمجة يف الوطن العريب، حبوث ومناقشات الندوة ا 73 

 .72م. ص9119الوحدة العربية، بريوت، لبنان، هنظمها مركز دراسات 
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. وهكذا صارت الرتمجة مصدر تغريب للعقل العريب أفضى إىل أزمة معرفية على مستوى العقل 74األسطوري أيضا
 . 75اجلمعي، وصارت هتدد اللغة العربية

واللغة هي  -واملفسد "واألمة العاجزة لغواي وثقافيا جيب أن ال هننسى أن الرتمجة جسر يعرب فوق  املصلح 
 .76فهي األكثر عجزا عن إدراك ما أتخذ وما تدع، وما يشك  ل حكمة، وما يعترب ضاللة" -الثقافة

 العوملة واللغة والرتمجة أي عالقة؟جة البحث: اج مُج 
ابستخدام  ،للسيطرة على العامل أمجع ؛وسياسة ،وثقافة ،من فكر ،ربيةغالعوملة "صياغة جديدة للحضارة ال

فهي هنظام شامل للحياة  77.لتطبيق هذه احلضارة وتعميمها على العامل" ،والشركات الرأمسالية ،الوسائل اإلعالمية
وإين أعتقد أن اهلدف األول للعوملة هو القضاء  ،ملة اللغة من أخطر أهنواع العوملةعو  ال يستثين شيئا منها، وتعد  

يف  ،وحصنا حصينا ،سطاط العوملة أهنا تقف سدا منيعاقناعة من دوائر القرار يف ف   ؛لعربية أو إضعافهاعلى اللغة ا
 ة.ولكنها سام   ،الذي تشن  بوسائل انعمة ،وج  الغزو الثقايف

 وموت اللغات يكون إبحدى الوسائل التالية: ،فبسبب العوملة اهندثرت لغات وحلت حملها لغات أخرى
: وحيدث عندما يتطور الشكل اللغوي ويتمايز جغرافيا بسبب توسع الشعوب الناطقة الغياب ابلتحول -
 كما هو حال الالتينية مع اللغات الروماهنية.  ،تولد عائلة من اللغاتتل ؛بتلك اللغة
 با خيلف .ق  أن خيلف عالغياب ابالهنقراض: ويكون ذلك مبوت آخر مستعملي تلك اللغة دون  -
يعد مظهرا من إذ أخطرها   هوو 78وهو أن تغيب لغة مغلوبة بسبب لغة غالبة.الغياب ابالستبدال:  - 

سعيا منها لفرض اللغة  ؛وهذا ما تقوم ب  العوملة يف زمننا املعاصر ،مظاهر الصراع الثقايف الذي اختذ شكال لغواي
يف ثقافة الشعوب املغلوبة ، وذلك ما يؤثر حتما أمريكيني   احشائها ثقافة وفكر اإلجنليزية كلغة عاملية حاملة يف أ

 لغواي.

إن "الغزو اللغوي هو أخطر أهنواع الغزو الثقايف على اإلطالق، فأثره يف شخصية الفرد ويف الشخصية  
ألهن  يفقد اإلهنسان أهم مقوم من مقومات الوجود... وبذلك تنقطع الصلة  ماعية للمجتمع من اخلطورة مبكان؛اجل

                                                             

عي، جملة دراسات ينظر: حركة الرتمجة وحتديث اللغة والثقافة العربية يف مصر خالل القرن التاسع عشر: دراسة اترخيية ثقافية: عبد املنعم إبراهيم اجلمي 74 
 .2م، ص2192العامل اإلسالمي، العدد اخلامس فرباير، 

 .72الوطن العريب : شوقي جالل حممد، صينظر: الرتمجة يف  75 
 .21، صلكتابة العربية: طالب عبد الرمحنحنو تقدمي جديد ل 76 
 .991-999عمريان اليمين، ص اللغة العربية يف عصر العوملة، األخطار  وسبل املواجهة، سامل بن كرامة7777 
م، 2119، 9املنظمة العربية للرتمجة بيت النهضة، بريوت، لبنان، طينظر: حرب اللغات والسياسة اللغوية: لويس جون كالفي، تر: حسن محزة، 78 
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لفقداهن   ؛ة مقومات  الدينية واحلضاريةياويكون غري قادر على مح ، هويةبال فيصبح ؛بني اإلهنسان وبني جذوره
ففي عامل ما بعد احلرب الباردة لن تكون  79...."ح للدفاع عن الذات الذي هو قبل كل شيء اللغةالالس

أو بني مجاعات متنافسة  ،أو بني األغنياء والفقراء ،الصراعات املهمة واخلطرية واحلامسة بني الطبقات االجتماعية
أو  ،مل تعد الفروق الفارقة بني الشعوب أيديولوجية عاملم  80وإمنا يكون بني كياانت ثقافية خمتلفة. ،اقتصاداي
واألمم لإلجابة عن ذلك السؤال بل هي فروق ثقافية، وبناء على ذلك تسعى الشعوب  ،أو اقتصادية ،سياسية

ما ابألسلوب التقليدي الذي اعتاده البشر، وذلك ابإلشارة إىل األشياء اليت املهم: من حنن؟ وأتيت اإلجابة عن  دائ
 ،والقيم، والعادات ،والتاريخ ،واللغة ،والدين ،تعين الكثري ابلنسبة هلم، فالناس يعرفون أهنفسهم من خالل النسب

 81.واملؤسسات االجتماعية"

مدركة أن  ،هوية األفراد واجلماعات واألممسرتاتيجية العوملة تقوم على مبدأ اخرتاق إلقد اتضح أن  
ومازالت  -إخضاع النفوس أوىل وأهم من إخضاع األبدان والرؤوس، وقد جرب الغرب وعلى رأسهم أمريكا 

ألن  واألموال؛ مع اخلسائر الفادحة يف األرواح ،االستعمار العسكري وكان دائما مآل  الفشل واخلسران -جترب
وقد ال يدرك  وال حيس ب   ،ف، وسريع التفشيأما االستعمار الثقايف فهو غري مكل    .ة طليقةاألرواح مازالت حر  

مشهرة رحمها  ويستسلم ل ، وعلى العدوة املقابلة للعوملة تقف اللغة العربية على حصن اهلوية ،هبل ويستلذ   ،املصاب
ويف  ،وعادات ،وقيم ،واتريخ ،ةولغ ،ودين ،ب  أهنفسهم من هنسب ف الناس  يف وج  كل من حياول املساس مبا يعر  

 ؛وضع وظيفي متناقض بني العوملة واللغة تقرتح الرتمجة هنفسها كسفري للنوااي احلسنة، وهي موضع ريبة عند العوملة
مع احلرص على محاية اخلصوصية الثقافية والذات اللغوية، ما  ،ألهنا تصبو إىل مد جسور التواصل بني األان واآلخر

عاملي متزن، خبالف العوملة اليت ترمي إىل حمو وإذابة احلدود الفاصلة بني األان واآلخر لصاحل  يسهم يف بناء خطاب
ملغية كل تنوع ثقايف أو لغوي، ما يقلص مساحة التواصل ويشعل انر صدام احلضارات، ومن هذه  ،الطرف القوي

  82.احللف املماهنع ملشروعها ضمن حمور الشر ألهنا احنازت إىل -يف هنظر العوملة -الزاوية تصنف الرتمجة 

وتكون بذلك عينها على  ،وعلى اللغة العربية أن حتسن استثمار هذا الوسيط يف هنقل العلوم املختلفة 
ألهن  ال خيل بثوابت اللغة العربية األصيلة، وحبفظ اللغة  ؛اآلخر، وذلك اهنفتاح حمموداملكتسبات العلمية للعامل 

                                                             

 .91حاضر اللغة العربية : عبد العزيز بن عثمان التوجيري، ص79 
 .10م، ص9111، 2صالح قنصوه، ط :ينظر: صدام احلضارات... إعادة صنع النظام العاملي: صامويل هنتنجتون، تر: طلعت الشايب، تقدمي80 
 .21هنفس ، صاملرجع 81 

 .2-2، ص MWWW.PDFFACTORY.COالرتمجة والعوملة يف سياق التواصل الثقايف: عمر عتيق 82 

http://www.pdffactory.com/


25 
 

  -ألهنا سجلها اخلالد-العربية حتفظ بقية الثوابت )اهلوية(، 
 
دة ش  ر  ما بقي قرآن يتلى، وكما ميكن أن تكون الرتمجة امل

ن ترمجة حتولت ميكن أن تكون طليعة للعوملة وطابورا خامسا يعمل خفية لصاحلها، فكم م ،سبيل املثاقفة النافعة
 فلنكن على حذر. ! إىل فريوس قاتل لكثري من اخلصوصيات الثقافية

 مكتبة البحث:
 القرآن الكرمي برواية حفص عن انفع.

 م.2112، 9العوملة: صاحل الرقب: اجلامعة اإلسالمية، ط1 
 اإلعالم الغريب وقضااي العوملة: عواطف عبد الرمحن.2
 م.9119ط، -ترمجة: أمحد حممود وهنور أمني، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، د ،روانلد روبرتسون: والثقافية الكوهنيةية االجتماعية العوملة، النظر  2
 م.9112، 9هناية التاريخ: فراهنسيس فوكوايما، ترمجة: حسني أمحد أمني، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة، ط 1
 م.9115ط، -اإلسالم والغرب والدميقراطية: جودت سعيد وعبد الوهاب علواين، دار الفكر املعاصر، لبنان، د 7
 .9م، اجمللد2119، 9معجم الصواب اللغوي، دليل املثقف العريب: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط 0
 م.9111، الرايض، 19عرفة، العدد كيف هنواج  العوملة: عبد العزيز بن عبد هللا السنبل، جملة امل 5
  م.9119العرب والعوملة: حممد عابد اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 9
 م.2197،  2ط-إيسيسكو-اهلوية والعوملة من منظور التنوع الثقايف: عبد العزيز عثمان التوجيري، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 1
 .م2197،، اجمللس الدويل للغة العربية، ديب، اإلمارات9العوملة واملثاقفة املصطلحية: لعموري زاوي، كتاب املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية، رقم 19
 .91العدد ،م9115حقوق اإلهنسان من العاملية اإلهنساهنية والعوملة السياسية: ابسل يوسف، جملة املوقف الثقايف، دار شؤون الثقافة، بغداد، 99
 .1، صالتجديد يف فلسفة الرتبية العربية ملواجهة حتدايت العوملة )رؤية هنقدية من منظور فلسفي(: السيد سالمة اخلميسي، املكتبة اإللكرتوهنية 29
احلق، السنة الثالثة والعشرون، آاثر العوملة على عقيدة الشباب: عبد القادر صويف، رابطة العامل اإلسالمي، إدارة الدعوة والتعليم، سلسلة دعوة  29

 هـ.9125، 297العدد
عشر، رمة الثالث جدلية الثابت واملتغري: رابطة العامل اإلسالمي، األماهنة العامة، اإلدارة العامة للمؤمترات واملنظمات، حبث مقدم إىل مؤمتر مكة املك 19

 م. 2192هـ، 9122ذو احلجة،  7-1اجملتمع املسلم...الثوابت واملتغريات، 
 م.9119ط، -، تعريب: حممد سبيلطي، دار الشوكاين للنشر والتوزيع، اليمن، د جي  جاروديرو  :البدائل -اجلذور -الواقع -العوملة املزعومة  79
 م.9119، 9ط ، دار البيارق، األردن،حممد سعيد أبو زعرور :: العوملة09
 هـ.9121ى،  9دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرايض، ط :سليمان بن صاحل اخلراشي :العوملة 59
 م.9111الدار القومية العربية، القاهرة،  ،املربوك وآخرون حممد إبراهيم :اإلسالم والعوملة 99

 م.9192، 9مذاهب فكرية معاصرة: حممد قطب، دار الشروق، ط 91
ية، الشلف، وأثرها يف املستقبل التعليمي للغة العربية وهويتها: طالل وسام أمحد البكري، جملة جسور املعرفة للتعليمية والدراسات اللغوية واألدبلعوملة ا 12

 م.2197اجلزائر، العدد الرابع ديسمرب، 
 م.2111، 9املركز الثقايف العريب، ط ،حممد حمفوظ :املثقف العريب وحتدايت العوملة  ور واملثاقفةضاحل 92
 م.2115، ديسمرب، 1طر العوملة على اهلوية الثقافية للعامل اإلسالمي: أبو بكر رفيق، جملة دراسات اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغوهنغ، مجخما 22
  .7م، ج9111، 9ية، بريوت لبنان، طلصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: اجلوهري: دار الكتب العلما 22
  .م9115، 9ظور: دار صادر، بريوت، طلسان العرب: ابن من12
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