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مناقشة كتاب

رجل االسترشاق

مسارات ال ّلغة العرب ّية يف فرنسا

عرض ومناقشة :جهاد سعد
نناقش يف هذا العدد كتاب دانيال ريغ ( « )Daniel Reigرجل االسترشاق اللّغة
العرب ّية يف فرنسا منذ القرن التاسع عرش» ،هذا هو العنوان األصيل كام ورد عىل موقع
النارش (  ،)MAISONNEUVE ET LAROSEوالذي يُق ّدم للكتاب بقوله :مل يكن
كل يش ٍء موضو ًعا
ربا كان أيضً ا قبل ّ
الرشق مصدر إلهام للخيال األورويب فحسب ،بل ّ
املتخصص يف
للدراسة .مل يُقل الكثري عن هذا الجانب حتى اآلن  ...دانيال ريغ،
ّ
العرب ّية ،دكتور يف الدراسات اإلسالمية ،ودكتور يف اآلداب ،يوضح هنا كيف ت ّم تشكيل
الخاصة به ،يف وقت كان فيه
االسترشاق يف العلم من خالل بناء طرق التفكري والبحث
ّ
إقليم ترك ًّيا بالكامل تقري ًبا .مع الهيمنة الفرنس ّية يف شامل أفريقيا ..يشكّل
العامل العريب
ً
الكاتب صورة املسترشق يف هذا الكتاب من خالل الوجوه املختلفة للعلامء ،التي
للتوسع االستعامري أو شاه ًدا عىل إنهاء االستعامر .اليوم ،أحد األسئلة
كانت معارصة
ّ
العديدة التي تواجهه ،هو ما إذا كان سيتمكّن من االنفتاح عىل الحركة العميقة لاللتقاء
[[[
التي تح ّرك األجيال الجديدة التي ولدت يف فرنسا يف ثقافتني مختلفتني.
[1] https://www.babelio.com/ livres/ Reig-Homo-orientaliste--La-langue-arabe-en-Francedepu/ 605722.
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الخاص باألدب العريب
ويضيف وليد خالد أحمد تعريفًا أوسع للكاتب واهتاممه
ّ
املعارص ،فيقول :أستاذ يف السوربون ومعهد الدراسات السياس ّية واملعهد العايل
للمعلّمني ،ارتبط اسمه بوجود اللّغة العربيّة وأدابها يف الجامعات الفرنسيّة ،فهو املبدع
لطريقة محدثة عمليّة وسهلة يف تعلّم اللّغة العربيّة ،وهو املؤلّف لقاموس السبيل
من العربية إىل الفرنس ّية ،والعكس بالعكس .وكذلك لكتاب ترصيف األفعال العربية
جه إىل العرب وغري العرب ،وهو الباحث يف العديد من الروايات والقصص
الذي يتو ّ
العربية التي جعل منها موضو ًعا ألطروحته يف دكتوراه الدولة .أ ّول من ع ّرف بـ الطيب
صالح ،وعبد الرحمن منيف ،والطاهر وطار ،وجامل الغيطاين ،ويوسف القعيد،
وصنع الله ابراهيم ..يف ندوات جامعة السوربون والكولج دو فرانس ...يرفض لقب
مسترشق أو مستعرب ،ويدعو نفسه بـ الفرنيس العريب [[[.وال ب ّد أن نذكر أ ّن مؤلّف
[[[
الكتاب املسترشق الفرنيس دانيال ريغ ،قد تويف يف شهر فيفري /شباط .2007
بني أيدينا نسخة مرتجمة إىل العربية للدكتور الجزائري إبراهيم الصحراوي،
صدرت عن دار التنوير سنة  ،2013تحت عنوان :رجل االسترشاق مسارات اللّغة
العربية يف فرنسا ،ويذكر املرتجم أ ّن الكاتب أرشف عىل رسالته يف الدكتوراه سنة
مم أتاح له مناقشة أفكار الكتاب الذي كان صدر بطبعته األوىل سنة .1988
ّ 1989
وقد وجدنا صعوبة يف تأمني النسخة الفرنسيّة بسبب الظروف السائدة ،ملقارنتها
ٍ
اجتهادات يف الرتجمة
خصوصا أ ّن للدكتور الصحراوي
مع النسخة املرتجمة،
ً
تستحق املراجعة واملقارنة بالنسخة األصل ّية ،فمقتىض األمانة العلم ّية أن نقول إنّنا
اعتمدنا عىل النارش يف تعريف الكتاب فرتجمنا تعريفه عن الفرنسية ،أ ّما مناقشة
األفكار بالتفصيل فنعتمد فيها عىل النسخة املرتجمة إىل العربية… ونعود إىل
حل االلتباسات التي ال يكفي فيها
املواقع الفرنس ّية يف معرض الر ّد أو الرشح أو ّ
النص والتعليق عليه.
مج ّرد ترجمة
ّ
ق ُّسمت النسخة العربية إىل خمسة فصول ،وهي :اللّغة العربية األسطورة والواقع،
[1] https:/ / kitabat.com/ 2019/ 03/ 10/ %C2%A4-/ .
[2] https:/ / www.djazairess.com/ elbilad/ 9704.
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منبع األنوار ،ميالد االسترشاق املستعرب ،عاصمة االسترشاق ،االسترشاق بال
مرشوع .ولكن منهج ّيتنا يف املناقشة تعتمد عىل أهم ّية األفكار املثارة أو املعلومات
املذكورة ،التي يجدر بنا التوقّف عندها يف إطار تعزيز املسار النقدي للتجربة
االسترشاقية.
ريا
ّ
والحق أ ّن دانيال ريغ ليس متعال ًيا يف حديثه عن االسترشاق الفرنيس ،بل كث ً
املؤسسة من جهة ،وعدم
ما يعرض األمور بشفاف ّية ت ُساعدنا عىل تأكيد عدم حياديّة
ّ

متاميّتها من جهة أخرى تلك التاممية التي ت ّم التسويق لها لإلبهار ،أو لتعزيز النظر
كل ما يصدر عن الخبري األجنبي.
بدونيّة إىل ّ

 .1نقد رؤية الرشق من الغرب
ُيكننا أن ندرج دانيال ريغ ضمن فئة من املسترشقني ت ُطالب مبعايشة الرشق بدل
منصة الغرب ،مقابل فئة يتز ّعمها برنارد لويس سقطت من االعتبار
التع ّرف عليه من ّ
متسكها باألجندا الرصاع ّية اإليديولوج ّية ،التي تحرص عىل
األكادميي من ش ّدة ّ
تعليم «الجهل بالرشق»؛ لتسهيل مترير الصور النمط ّية املناسبة ملرشوعها.
ال ميكن الحديث عن استرشاق فرنيس بدون التوقّف عند الدور األسايس
والتأسييس لسيلفسرت دي سايس ،الذي يُعترب أسطورة هذا االسترشاق ومنربه األبرز،
وكانت ال ّرحال تُش ّد إليه من أطراف أوروبا للتعلّم منه.
ولكن ريغ يسلّط سهام انتقاده إىل دي سايس ،ويشري يف أكرث من مكان من
الكتاب إىل أنّه تع ّرف عىل الرشق من املكتبة« :أمل ميكن القول عن دي سايس
ستنقيض حياته كلّها يف األحياء العتيقة املحيطة باملكتبة الوطنية يف اللكسمبورغ،
وبغض ال ّنظر
باستثناء رحلة واحدة إىل جنوة يف مه ّمة للبحث عن مخطوطات رشق ّية
ّ
كل سنة تقري ًبا يف ضواحي العاصمة .وعليه ،فإ ّن الرجل
عن بضعة أشهر يقضيها ّ
أي شخص آخر بالرشق ومباضيه ،مل يقرب هذا
الذي سيع ّرف الغربيني أفضل من ّ
إل من خالل املخطوطات وحكايات تالميذه وأصدقائه» .ص26
الرشق ّ
ث ّم يصل به األمر إىل التعريض بكبري املسترشقني الفرنسيني عندما يربز دور
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مسترشق آخر كنموذج للمسترشق الحقيقي ،فعن القنصل املسترشق جون -لوي-
باتيست روسو 1831-1780م ،يقول ريغ :كان هذا الديبلومايس البارع -غريب
بالصفات الحقيقيّة للمسترشق .وهذا مقطع من تقرير أع ّده حوله أحد
األطوار -يتمتّع ّ
ريا باللّغات
كبار املوظّفني بطلب من وزير الشؤون الخارجية :يهتم هذا القنصل كث ً
الرشق ّية ،أكرث من اهتاممه بلغتنا؛ يعتربونه يف طهران أحد أكرب شاعرين فارسيني.
خاصة .وهو أمهر
رشفه بعناية
ّ
وهي الشهرة التي يتقاسمها واألمري عباس مريزا ،الذي يُ ّ
يف إنشاء قصيدة بالفارسيّة منه يف كتابة عريضةّ »...
يدل هذا عىل أ ّن روسو سخّر
كل الوقت الذي ترتكه له انشغاالته الوظيفيّة يف إثراء مجموعته من املخطوطات
ّ
مراسل للمعهد،
ً
الرشق ّية واالهتامم باملسائل العلم ّية .وقد كان من جهة أخرى
وعض ًوا بالجمع ّية الجغراف ّية .كان مسترشقًا ميدان ًّيا ال ينفر من الكتابة .وهو بخالف
دي سايس ،يعرف جيّ ًدا البلدان التي يهت ّم بثقافتها ،ما يجعل دي سايس نفسه يستنجد
أحيانًا كثري ًة مبعرفته هذه .كام يستنجد مبعرفة غريه من الديبلوماسيني الذين أمضوا
حياتهم يف أماكن مل يذهب هو إليها قط ،وإمنا اكتشفها بواسطتهم فقط .ص97-96
ثم يدهشنا مبعلومة مل يكن أحد يتص ّورها عن رجل ألّف كت ًبا لتعليم العربية،
ناتج عن طريقة دي سايس يف مقاربة الرشق:
ربا أ ّن تفكّك االسترشاق الفرنيس ٌ
معت ً
الواقع أن سلفسرت دي سايس بطبعه وبذوقه وبتكوينه كان النقيض الخالص لرجل
امليدان ،رغم أنّه بذل جهو ًدا ج ّبار ًة -حسبام يبدو -إذا اعتربنا العدد الهائل من الكتب
التي كان ميلكها يف مكتبته ،وهي الكتب التي تتعلّق باللّغة العربية الحديثة ،العلم ّية،
الدارجة ،اليوميّة ،والتي بإمكانها أن تتيح مامرسة لغويّة ،يعرف هو أكرث من غريه أنّها
قائل« :ال أستطيع مواصلة حديث بالعربية» .من
رصح ألحد أصدقائه ً
رضوريّةٌ .فقد ّ
هنا إذًا سيبدأ االسترشاق الفرنيس يف التفكّك بعد خمسني سنة .ص160
يُدخلنا هذا الكالم إىل مسائل تأسيس ّية يف الحوار-الرصاع بني الغرب والرشق.
إنّه يقول برصاحة يكفي أن تكون مدركًا للمصالح الغربيّة؛ ليك تدخل إىل نادي
منصة املكتبة الوطنية الفرنسية ،وال يُعيبك
االسترشاق الواسع ،وت ُعلّم ال ّناس من ّ
أن ال ت ُتقن بعض مهارات التعايش مع الرشق ،الذي يبقى موضو ًعا للدراسة من
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بكل أسف عىل حساب فئ ٍة قليل ٍة من
خالل الكتب واملعاجم .هذه مدرسة تط ّورت ّ
غيها باعتباره وج ًها من وجوه الحضارة اإلنسان ّية
املسترشقني سمحت للرشق أن يُ ّ
أمثال محمد أسد ورينيه غينو وآنا ماري شيمل وزيغريد هونيكه ويوهان رايسكه
وروجيه غارودي ...وليست هي املهيمنة اليوم عىل دوائر الغرب الحديث ،بل عىل
املتعصبني توقّفت حتّى عن
يحتل مراكز التفكري يف الغرب اليوم جامعة من
ّ
العكس
ّ
التع ّرف عىل الرشق ،وتص ّدت باستعالء أيضاً «إلمالء ما يجب عىل الرشق أن يفعله»
باعتبار دونيّته األنطولوجيّة.

للسلطة السياسيّة وأهدافها ومتويلها،
والسبب هو خضوع
املؤسسة االسترشاقية ّ
ّ
كام هو واضح وبدون مواربة يف هذا الكتاب الشفّاف الذي يتض ّمن معلومات ق ّيمة
عن عالقة الجمع ّيات االسترشاقية بوزارة الشؤون الخارج ّية الفرنسية ،ما يكشف أ ّن
املؤسسة
أصل عن اعتامده إلدارة
ً
التمجيد الذي أحاط بشخصيّة دي سايس ناتج
ّ
االسترشاقية من قبل الدولة.

 .2غرب  -رشق
قبول
إطار من األفكار واملشاعر شيّدته األنتلجنسيا الغربيّة ليلقى غزوها للرشق ً
عند عا ّمة الشعب ،هؤالء الذين تتشكّل منهم وحدات جنود الغزو ،ومن هذه األفكار
أسطورة التف ّوق الوجودي (األنطولوجي) ،التي تفضح معنى «اإلنسان» يف ثقافة
الغرب ،حينام تساوي هذه الكلمة من خالل املامرسة «املواطن الغريب» داخل سور
املدينة املركز حرصا ً أما «اآلخر فيحاط بهالة من الغموض أو األلقاب التي تس ّهل
العدوان عليه :ذلك أ ّن الغرب قد تح ّدد أنطولوج ًّيا يف أوروبا (مع أنّنا نعلم أنّه يض ّم
اليوم باإلضافة إىل ذلك الواليات املتحدة األمريكية ،التي تسهر من خالل البنتاغون
أي مكان يف العامل) وأظهر نفسه آنذاك
واألحالف عىل حامية وحدة هذا الغرب يف ّ
كأرض مسيحيّة ،أرض للوضوح وال ّنظم اإللهيّة يقابلها فضاء ضبايب وغامض ،فضاء
ال ميكن تحديده إال بالرشق ،معمور بالكفّار وامللحدين (الربابرة ،الوثنيون و....
املسلمون) وقد يُقال اليوم لالختصار ،ولك ّنه اختصار عنيف يف الواقع لرضورات
واملتعصبون املسلمون) .ص33
إعالمية( :اإلرهابيون العرب
ّ
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تتفاقم املشكلة عندما تنتج هذه األفكار ما يناسبها من مشاعر تضيف إىل عقدة
املؤسسة الغربية عىل إعادة إنتاجها باستمرار ،ذلك
كم من الكراهية تحرص
الفوق ّية ًّ
ّ
أ ّن الحفاظ عليها أصعب من الحفاظ عىل األفكار .وبالفعل دامت هذه املشاعر
مع األفكار املنتجة لها عقو ًدا حتّى تح ّولت إىل سجن ملن أنتجها تحبسه عن رؤية
الحقيقة ولو أراد .إ ّن املسترشق الذي يريد االقرتاب من الرشق كان يحمل يف
داخله «املب ّعد» ،يقول الكاتب :إن للمسترشقني املعارصين الفرنسيني منهم عىل

الحق أحيانًا بعدم الشعور باالرتياح ،سواء أكانوا فرنسيني يف
الخصوص ،بعض
ّ
األصل أم ذوي أصول عربيّة .فمع كونهم ورثة لتقاليد قدمية ،فإنّهم يعلمون بأنّهم
متابعون ومحكوم عىل أعاملهم .إنّهم يشعرون بأ ّن االسترشاق قد اتّهم بالتعاون
يب،
مع
يف العر ّ
ّ
املؤسسة االستعامريّة ،بل إنّهم متّهمون أحيانًا بنهب الرتاث الثقا ّ
األقل برؤى ه ّدامة ،وباملقابل فإنّه من الصعب عليهم هم أنفسهم
ّ
أو بتشويهه عىل
التخلّص من نظرتهم املتعجرفة ألعامل نظرائهم من الباحثني العرب .ص59
وكمثال واضح عىل النجاح يف إعادة إنتاج الكراهية الحظ مت ّدد املشاعر العدائ ّية
يف فرتة كان العرب فيها مهزومني م ّرة بوصفهم رعايا الدولة العثامنية املفكّكة،
إل حرب
وم ّرة بفعل تأسيس الكيان الصهيوين ،وال يُستثنى من مشهدهم املأساوي ّ
التحرير يف الجزائر التي استغلّت أيضً ا إلحاطة املسلم والعريب وحتى الفرنيس
املستعرب باملعنى الثقايف بشبكة مصطلحات متنعه من نقل الثقافة العربية إىل
حا
جل يف هذه الفرتة (الستينيات) عدا ًء واض ً
فرنسا .الحظ هذا النص :والواقع أنّنا نس ّ

للعرب وبعض ال ّرفض لثقافتهم ،وهذا رغم وصول عدد كبري من األوروبيني العائدين
األقل ،االهتامم باللّغة العربية،
ّ
من الجزائر (األقدام السوداء) والذين كان عليهم عىل
إن مل تكن هذه العودة هي السبب .ص61
يساعدنا املرتجم عىل فهم لقب «األقدام السوداء» فيقول :األقدام السوداء ،لقب
يطلق عىل األوروبيني الذين كانوا يستوطنون الجزائر أثناء االحتالل الفرنيس والذين
عادوا إىل فرنسا غداة استعادة االستقالل سنة 1962م .وتق ّدرهم اإلحصائيات بأكرث
من مليون شخص (املرتجم) .هامش ص.61
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الكالم بقي عا ًّما حتى بعد رشح الكاتب واملرتجم للمصطلح ،ولذلك عدنا إىل
جذور الكلمة لنعرف من أطلقها فوجدنا إشارات إىل تعمية املصدر ملا يحمله اللّقب
من عنرصيّة ،فقاموس «الروس» املوسوعي ال يقول أكرث :من أنّها صفة أُطلقت عىل
يب سكنوا شامل أفريقيا لغاية فرتة االستقالل [[[.سألنا املواقع
أناس من أصل أورو ٍّ
الفرنس ّية من أين جاء املصطلح فوجدنا موقع «هذا يه ّمني» يجيب بالتايل :ما هو
مؤكّد هو أ ّن التعبري قد ا ُستخدم أل ّول م ّرة يف فرنسا الكربى باعتباره إهانة .حتى أوائل
الستينيات ،رفض الفرنسيون يف الجزائر هذا اللّقب الذي كان يُعترب مهي ًنا.

[[[

تص ّور أ ّن التحقري انسحب حتى عىل الفرنيس الذي ُولد يف الجزائر ،يُوضّ ح جان
إيف لو ناوور سب ًبا ملطّفًا لهذه اإلهانة عندما يقول« :نحن ال نعرف من أين يأيت هذا
التعبري الذي يُعني الفرنسيني من الجزائر الذين عادوا إىل فرنسا عام ( 1954حوايل
 800000شخص) ،بدايات الحرب الجزائرية ،أولئك الذين اختاروا الحقيبة بدالً
من التابوت ،والذين يُعرفون باألقدام السوداء» [[[.أيضً ا يُضلّلنا ناوور عندما يقول
حا
إ ّن السبب هو أنّهم ف ّروا من املعركة ،بل
األصح ما أشار إليه الكاتب ريغ تلمي ً
ّ
كل ما ميكن أن يحمل لغة أو عادات عربية أو إسالم ّية بفعل
كموقف ثقايف ،من ّ
الوالدة أو الرتبية.
دعنا إذًا نكتب ما مل نجده يف القواميس ،وهو أ ّن الفرنيس املولود يف الجزائر
أصبح مخلوقًا هجي ًنا ال يحمل «ال ّنقاء العرقي الفرنيس» أو ال ّنقاء األورويب إذا مل يكن
فرنس ًّيا ،وقد جاء ليرتك بصمة قدم «سوداء» عىل األرض الفرنسية من شامل أفريقيا

العريب واإلسالمي.

ربا يكمن الجواب يف البدايات ،حينام أتانا الغرب غازيًا
ملاذا هذا الخوف؟ ّ
متعص ًبا ثم غزته روح الرشق يف ابنائه .يقول ريغ :بعد انتهاء الحرب الصليب ّية ،عاد
ّ
[1] Français d’origine européenne installé en Afrique du Nord jusqu’à l’époque
de l’indépendance،https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pied-noir/
60796?q=pieds-noirs#60408.

[2] https:/ / www.caminteresse.fr/ culture/ pourquoi-les-francais-dalgerie-ont-ils-e
te-appeles-les-pieds-noirs-1183412/.
[3] https:/ / www.franceinter.fr/ histoire/ d-ou-vient-l-expression-pieds-noirs.
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حالة -الديبلوماسيون أو املفكّرون الذين كانوا يتنقّلون بإحدى الصورتني
كثري من الر ّ
ديبلومايس أو مخرب -من الرحالت التي قاموا بها إىل الرشق متأث ّرين .وهو ما ميكن
قوله يف بداية القرن السابع عرش عن سافاري دوبروفاس ( ،)Savary de Brevesالذي
بقي فرتة طويلة يف القسطنطينية إىل ح ّد أصبح معه مح ّمديًّا .وزعم بعضهم أنّه فارق
الحياة وهو يذكر الله .ص85-84
وميكننا أن نضيف نارص الدين دينيه ( )1929-1861الذي أعلن إسالمه رسم ًّيا
سنة 1908م ،ورينيه غينون عبد الواحد يحيى ( ،)1951-1886وغريهم م ّمن سمحت
له روحه اإلنسانية ونزعته الروحيّة بالتخلّص من الفوقيّة االستعامرية واإلندماج يف
الثقافة الرشق ّية واإلميان اإلسالمي ،وهذا األخري مل يكن مج ّرد قنصل تأث ّر بأمناط
الحياة اإلسالمية كام كان دينيه ،بل تح ّول وهو عامل الرياضيات والفلسفة إىل ناقد
جذري لألسس التي قامت عليها الحضارة الغربية ،كام يظهر من كتابه «أزمة العامل
كل أنحاء
الحديث» [[[.وال يزال اإلسالم يُشكّل خيا ًرا من خيارات الخالص الفردي يف ّ
املحي هل يحصل هذا
العامل ،وهو الدين األكرث انتشا ًرا بال منازع ،ولكن السؤال
ّ
بجهود منظّمة من دول إسالمية كام حصل التغريب واالسترشاق بجهود منظّمة من
دول غربية؟ أم إنّه نتيجة جهود فرديّة وجمعيات تبليغية وعالقات اجتامعية وتوفيقات
إلهيّة ،كام هو الواقع ...يعني أ ّن اإلسالم ويف ذروة الحرب عليه ال يزال ينترش بق ّوة
مم ينترش بخطط مقصودة من دول وأجهزة،
«روح الحقيقة التي يحملها» أكرث بكثري ّ
مم تخدمه،
ال بل الواقع أصعب ،فإ ّن دولً إسالم ّية بعينها تيسء لإلسالم أكرث ّ
عندما ت ُسخّر إمكانياتها لنرش التط ّرف والتخلّف واإلرهاب بعناوين إسالمية ...نطرح
دول غربيّة عنرصيّة كفرنسا
هذه األسئلة لِام يعترصنا من أمل عندما نالحظ كيف أ ّن ً
أصل يتّجهون يو ًما بعد
ً
وبريطانيا فكرت بطريقة عامل ّية ،فيام أصحاب الدين العاملي
يوم إىل القبيلة والطائفة واملنطقة وأصنام الجاهلية وينتجون أنوا ًعا من الرصاعات
كل مرحلة حسب موجتها...
تكف عن التوالد يف ّ
بينهم ال ّ

[[[ صدر الكتاب مرتجام إىل العربية عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ضمن سلسلة «دراسات
غربية.
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ً
عميقا يف آسيا
.3
مبراسيم وقوانني رسم ّية كانت تنشأ الجمعيات االسترشاقية ،التي ت ُشكّل ذراع
املتوسط
الدولة العلمي لإلمتداد عرب الحدود ،وما أبعدها من حدود تبدأ مبحيط
ّ
ومتت ّد عميقًا إىل الرشق اآلسيوي األقىص ،يساعدهم عىل التفكري بهذه الطريقة،
إمكانيات الدولة املسخّرة لخدمة مصالحها السياسية واالقتصادية ،وتوفّر نخب
املؤسسة الفرنس ّية
متف ّرغة للقيام بهذا ال ّدور ،وإن مل تتوفّر أنشأت مدارس ليك تز ّود
ّ

بحاجتها من الكوادر الديبلوماسية والعلمية واللغوية.

وأحدثت الرشكة اآلسيوية يف الفاتح من أفريل  /نيسان سنة 1822م املسترشقون،
أناس من العامل ،أصدقاء الرشق وترأسها رشفيا دوق أورليان ،وكان من أعضائها
البارزين :سلفسرت دي سايس ،شمبوليون الصغري ،آبل رمييسات (:)Abel Remisat
مختص يف الشؤون والدراسات الصينية) ،جون لوي برينوف (Jean Louis
ّ
مختص
مختص يف الدراسات اليونان ّية ،و ولده أوجني (:)Eugene
:)Burnouf
ّ
ّ
يف الدراسات الهنديّة ،دانيال كييفر ( :)Daniel Kiefferنارش النسخة الرتكيّة
لإلنجيل ،كلود فوريـال ( :)Claude Faurielعامل وفيلسوف ،إسكندر دوهمبولدت
( ،)Alexandre De Humboldtالدوق دوريشليو ( :)De Richelieuوزير الحرب ّية
سابقًا ،وقريبه آميديه ( :)Amedeeمستعرب ،فرنسوا ليرتيه (:)Francois Litre
مختص يف الدراسات الهنديّة ،وولده إميل مؤلّف «القاموس الكبري للّغة الفرنسية»
ّ
فيام بعد ،دون أن ننىس شاتوبريان ( :)Chateaubriandاألديب املعروف .وعىل
اللمعة ،سواء
امتداد القرن التاسع عرش كلّه كان املسترشقون من ذوي األسامء ّ
يف فرنسة أو يف غريها ،يتطلّعون إىل تقديم محارضات فيها .وكان نشاط الرشكة
سنوي يُق ّدمه الرئيس أو األمني .وقد ق ّدم دي سايس تقريرها األ ّول
موضو ًعا لتقرير
ّ
سنة 1823م ،وطالب فيه بإنشاء متحف آسيوي :مخزن واسع لألشياء مهام كانت
كل
طبيعتها ،والرسوم والكتب األصل ّية والبطاقات وحكايات األسفار ،مهداة إىل ّ
سيتخصصون يف دراسة آسيا بصورة متكّن أيًّا منهم من االعتقاد بأنّه نقل برسعة
الذين
ّ
سحريّة إىل وسط قبيلة يف منغولية أو عرق ما يف الصني ...متحف أراه الرشح الحي
للمعاجم ووساطتها الرضورية» .ص30
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كل تقرير من هذه التقارير بعد ذلك يرسم صورة حقيق ّية لالسترشاق
وأصبح ّ
العلمي .و قد ت ّم تجميع تلك التي ق ّدمها :جول موهل ( )Jules Mohlفيام بني سنتي
 1840و1867م مثال تحت عنوان :سبع وعرشون سنة من الدراسات الرشقية .ونضيف
أنّه كان بإمكان االسترشاق وبالصورة التي ظهر بها منذ بداية القرن التاسع عرش أن ميثّل
العلم يف تلك الفرتة .بل كان وبصورة ما العلم كلّه .وكان أربعة من أعضاء الجريدة
اآلسيويّة الخمسة -ومن ضمنهم دي سايس -ينتمون إىل أكادميية الفنون واآلداب .أ ّما
الخامس -كيفييه  -Cuvierفكان الوحيد الذي ينتمي إىل أكادمييّة العلوم ،التي كان
ينتمي إليها ثالثة فقط من الكتاب االثني عرش ،بينام كان اآلخرون مؤ ّرخني أو علامء
املتخصص
آثار أو فالسفة أو علامء لغة ،ومن ضمنهم املسترشق شيزي ()Chezy
ّ
يف الدراسات الفارس ّية .ص31

طويل عند تلك الجملة التي تُشعرك باهتاممهم ّ
بأدق التفاصيل« :مهداة إىل
ً
توقّف
سيتخصصون يف دراسة آسيا بصورة متكّن أيًّا منهم من االعتقاد بأنّه نقل
كل الذين
ّ
ّ
برسعة سحريّة إىل وسط قبيلة يف منغولية أو عرق ما يف الصني ...متحف أراه الرشح
الحي للمعاجم ووساطتها الرضورية» ...فالفوائد منها متع ّددة يف فهم آليات اشتغال
ّ
املؤسسة االسترشاقية:
ّ
أوالً :نفهم أ ّن الحركة كانت باتجاهني :نذهب إىل الرشق ،أو نأيت بالرشق إلينا
فهم ح ًّيا،،،
ونضعه يف متاحف ومختربات إىل جانب املعاجم لنفهم اللّغة ً
حا أ ّن األنرثوبولوجيا بحسب اقرتاح أرنست غيلرن كانت مرحل ًة
ثان ًّيا :ليس صحي ً
تالي ًة لالسترشاق أو بديلة عنه ،فالكالم عن العرق والقبيلة يشري إىل أ ّن املنهج
األنرثوبولوجي كان متض ّم ًنا يف آليات عمل املسترشقني من خالل البحث يف
ٍ
وانتامءات أول ّية وثانويّة واملستهدف يف تركيبته
اإلنسان املستهدف تاريخًا واثا ًرا
االجتامعية وأديانه ولغاته وطقوسه ....الواقع هو أ ّن العملية نفسها تب ّدل جلدها
وألفاظها وتحافظ عىل جوهرها بحسب مقتضيات الواقع ومساحة السيطرة عىل
العلوم واألذهان والسلطة املعرفيّة .ففي مكان آخر من الكتاب يقول ريغ :وكان علم
أبيستمولوجي لدى الفالسفة يف
االجتامع الذي بدأت مالمحه األوىل تلوح كمرشوع
ٍّ

ّ
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القرن الثامن عرش ،واإليديولوجيني أمثال فولناي ،يلوح بوضوح شيئًا فشيئًا ،ويخلف
الغض ،من خالل األبحاث املتعلّقة
طالئعي ،كام يظهر وجوده
ين
ّ
التاريخ كعلم إنسا ٍّ
ٍّ
املختصون عد ًدا من ال ّدراسات
باإلنتوغرافيّة األنرتوبولوجيّة وعلم اللّهجات ،فط ّور
ّ
يل .ص222-221
يف جرد ووصف اللّغة ،كانت يف أحيان كثرية ذات طابع عم ٍّ
فلم قدم لويس
ثالثاً :وعي مبكر لربط الجهود االسترشاقية باملصالح التجاريّةّ :
النغالس سنة 1790م مرشوعه للم ّرة األوىل إىل الجمع ّية التأسيس ّية جعل عنوانه« :يف

ريا ويف مارس /آذار 1795م
أهمية اللّغات لتنمية التجارة وتق ّدم اآلداب والعلوم» .أخ ً
جهة لتعليم اللّغات الرشقيّة
أصدرت قانونًا -مرسو ًما -بتأسيس هذه املدرسة« :املو ّ
الح ّية ذات األهم ّية ،املعرتف لها باملنفعة العا ّمة يف السياسة والتجارة» (املا ّدة
متخصصني قادرين عىل تعويض
جهة لتكون برسعة تراجمة
ّ
األوىل)«...مدرسة مو ّ
الذين تخلّوا عن خدمة وطنهم» .ص40

 .4اإلسترشاق ومحلة نابوليون عىل مرص 1798م
شامل ملرص،
ً
حا
يف مطلع القرن الثامن عرش كانت البعثات العلم ّية ت ُجري مس ً
مثال «للرائد الذي ال يُكذّب أهله» فحرص كام سرنى
ً
وكان املسترشق فولناي
عىل عدم الدخول يف الشطحات الرومانس ّية واألساطري ،وكان بشهادة العسكريني
الفرنسيني أه ّم من ا ُعتمد عليه يف التخطيط للحملة :وشكّلت رحلة فولناي املنشورة
دليل لها .وهكذا أمكن
سنة 1788م مرج ًعا ها ًّما لحملة نابليون عىل مرص إن مل تكن ً
القول منذ 1740م« :يعرف ال ّناس ال ّنيل كام يعرفون السني ،حتى األطفال وصلت
مسامعهم أصوات شالالته و مص ّباته ...األهرام ،أشياء تحدث فيها طويال ،حتى أن
من يرشع يف إضافة معلومات إىل ما أ ّدى الناس عنها ،هو كمثل الذي يريد أن يعرف
الباريسيني بسان -دوين .St Denis »-ص89
مرتاصة
ويؤكّد رأي الجرنال بريتييه أ ّن فولناي مل يكن وحده ،بل كانت حلقة
ّ
تك ّمل بعضها البعض ،لرسم املشهد املرصي ،أمام أقدام وعيون ق ّوات الغزو
يخص الحملة
الفرنيس :ح ّيا كثري من الرحالة الذين أتوا بعده دقّة مالحظته ،وفيام
ّ
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عىل مرص كتب الجرنال بريتييه (« :)Berthierاللّمحات السياس ّية حول مداخيل
مرص ،ووصف معاملها وتاريخ وعادات مختلف األمم التي تسكنها .تناول املواطن
مجال للمالحظني الذين أتوا معه .كان
ً
فولناي هذه األمور بدقّة وعمق مل يدعا
دليل للفرنسيني يف مرص ،وهو الوحيد الّذي مل يكذّبهم ق ّ
ط ؟!» استشهد ج.
كتابه ً
قوملييه ( )Gual-Mierبهذا املقطع يف كتاب« :اإليديولوجي فولناي» ص.117 :
لكن فولناي يرجع يف كتابه أحيانًا إىل مالحظات حول مرص ألنفيل ( ،)Anvilleيف
كل املعطيات املتج ّمعة آنئذ حول هذا
الكتاب املنشور سنة 1766م الذي يض ّم ّ
البلد .وقد استفاد بونابرت أيضً ا من الخرائط الواردة فيه .ص89-88

ويشهد فولناي عىل طريقة عمله فيقول« :مل أسمح لنفيس بأي تخيل ( )...ومل
أصور البلدان أبدا أكرث جامال مام بدت يل ،و مل أرسم األشخاص أب ًدا أحسن أو
رشا».
أقبح مام رأيتهم .و رمبا كنت مهيئا لرؤيتهم ما هم بم أنني مل ألق منهم خ ً
ريا أو ً
ص77
من الواضح أن الرجل مل يكن ذلك املسترشق الهائم برومانسية الرشق واألساطري
املحبوكة حوله ،بل رجل مكلف مبهمة استطالع باملعنى العسكري ،وبالتايل فإن
الخطأ يف نقل الواقع واالبتعاد عن املوضوعية ال يخدم املعركة.

الغزو الثقايف والدعاية بني األمس واليوم
أخذ نابليون معه يف رحلته أيضً ا الحروف املشهورة بـ ميدسيس ()Medicis
حات البارييس روبري قرونجون يف 1584م .وكان
التي حفرها يف روما الجواهري والن ّ
قد صادرها من مطبعة «الرهبان ّية املق ّدسة لنرش العقيدة» املتواجدة بروما وض ّمها
إىل حروف سافاري .لكن األسطول اإلنكليزي بقيادة األمريال نلسون أغرق أجمل
سفن بونابرت يف أيب قري بتاريخ  1أغسطس /آب 1798م ...،ثم اكتشفت يف جوان/
جهة للدعاية لحملة نابليون.
يونيو /حزيران 1984م حروف مطبعة عربية كانت مو ّ
جه إىل سكان اإلسكندرية« :أيّها
ويُحتمل أن تكون قد استعملت يف طبع البيان املو ّ
إن صديقكم .لقد جئت لتحريركم من املامليك» .ص154-153
املرصيونّ ،
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ت ُح ّدثنا مصادر أخرى عن االهتامم بالحرف العريب لدوافع تبشرييّة :فقد وضع
بيدرو دي أالكاال املعجم العريب بالحرف القشتايل ،وأنجزه سنة  1505يف غرناطة
واملتنصين حديثًا يف مملكة غرناطة من
بهدف استخدامه يف األوساط اإلسالمية
ّ
نصوصا بطريقة نطق سكّان غرناطة يحتاج
قبل املبرشين ....وقد ألحق بالقواعد
ً
ملح .يف البداية الصلوات املعهودة وعبارات اإلميان بالعقيدة،
إليها
ّ
املبش بشكل ّ
يتبعها الجزء املبارش وهو إرشادات بكيف ّية تعميد ال ّنصارى الجدد ،مع إعادة كاملة
لجميع مسائل التعميد باللغتني العربية واإلسبانيّة.

ولحسابات سياسيّة داخل فرنسا سعى شارل األ ّول لتعزيز العالقات مع الدولة
العثامن ّية العظمى التي كانت قد وصلت إىل أبواب فيينا سنة  ،1529ويف سنة ،1534
استطاعت بعثة فرنسية السفر إىل القسطنطينية والحصول عىل االستسالم املعروف،
الحق لإلقامة يف تركيا ومزاولة
الذي مينح السلطان مبوجبه تابعه فرانس األ ّول
ّ
بحق الحامية القنصليّة .وبغية تعزيز العالقات ت ّم تعيني علامء يف
التجارة ،والتمتّع ّ
البعثات املرسلة ،وهكذا أرسل شارل األ ّول ،سنة  1534أو بعد قليل« ،فلهلم بوستل»
ّ
استدل
لرشاء مخطوطات رشق ّية ،وإىل هذا تدين أوروبا بفضل قواعد اللّغة العربية...
الخاص للبعثة،
يهودي كان يشغل وظيفة الطبيب
بوستل برفقة موىس املعلمي وهو
ّ
ّ
ّ
استدل عىل املكتبة اليهوديّة حيث قرأ (الزهار) .لك ّنه اهت ّم بدراسة العربيّة بوجه
خاص ،وقد ساعده عىل دراسة نحوها أستاذ تريك.
ّ

ويف سنة  ،1538نرش بوستل كتابًا عالج فيه األبجديات يف ع ّدة لغات ،منها
الرسيانيّة والعربيّة والعربيّة .وميتدح بوستل ثراء املصادر العربية« :ال أحد يستطيع
الطب العربية .وإ ّن ما قاله ابن سينا يف صفحة أو
االستغناء عن طرق عالج وأدوية
ّ
صفحتني يزيد عىل ما ذكره جالينوس يف خمسة أو ستة مجلّدات ضخمة» .وبعد أن
جدا ،يوجز الجدوى
ً
يربز وجه القرابة بني العربيّة والعرب ّية التي تجعل التعلّم
سهل ًّ
من معرفة اللغة العربية :بوصفها لغة عاملية ،فإنها تفيد يف التعامل مع املغاربة
واملرصيني والسوريني والفرس والرتك واملغول والهنود .وهي لغة غنيّة باملراجع،
من يتمكن من إجادتها سيتس ّنى له اخرتاق سائر أعداء العقيدة املسيح ّية بسيف
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الكلمة املق ّدس ودحض حججهم مبعتقداتهم نفسها ،والطواف حول العامل بلغة
واحدة فقط» .وقد ألّف كتابًا باسم جمهورية الرتك سنة  1543أو  1540وأعيد طبعه
[[[
تكرا ًرا.
ربا ألنّه حرص عمله
ومل أجد ذك ًرا لفلهلم بوستل يف كتاب دانييل ريغ هذا ّ
املؤسس األبرز لالسترشاق الفرنيس ،فكان
بالقرن التاسع عرش ،ولك ّنه يف الواقع
ّ
يجب أن يُشار إليه يف املق ّدمات التاريخية لالهتامم باللّغة العربية ألغراض تبشرييّة

خصوصا أنّها كانت إىل القرن السادس عرش
وهي نطاق عمل واختصاص املؤلّف.
ً
لغة العلم العامليّة التي يعرتف لها بوستل بالغنى والرثاء يف مصادرها ومصطلحاتها.
وت ُعترب إيطاليا من أوائل الدول التي ط َبعت الكُتب العرب ّية كام طبعت القرآن أل ّول
م َّرة باللّغة العرب ّية يف البندق ّية سنة 944هجري1537 /م .ولقد كان ذلك عىل يد باغانينو
تأسست مطبعة سافاري .وتُعترب الوحيدة التي
ودي باغانينو ويف ذلك التاريخ نفسه َّ
[[[
اهت ّمت بالنرش العريب يف فرنسا يف ذلك الوقت.
وهكذا تتكامل جهود التبشري واالستعامر ،ويخربنا التاريخ أ ّن هذه املراحل من
الدوافع لالسترشاق ،مل تنته عمل ًّيا وإنّ ا تخادمت وتداخلت بحيث يستفيد الغازي
املبش للغزاة أدواة العمل ولغة الخطاب وحروف الطباعة.
حض
من
املبش ،ويُ ّ
ّ
ّ
تأسس عىل
ونحن نجزم من موقع االختصاص أ ّن األبعاد التبشرييّة واالستعامرية وما ّ
فاعل بكلّه يف سياسات الغرب تجاه الرشق ،فليس إعالن
ً
أيدي املسترشقني ال يزال
التخل عن مصطلح االسترشاق يف مؤمتر سنة  1973قطيعة تاريخية ومرحلة جديدة
ّ
التخل فيها عن مصطلح افتضحت خلفياته ومل
ّ
يف أصل العملية ،بل هو لعبة لغة ت ّم
يعد ناف ًعا يف املسار املستقبيل للعملية نفسها.
أ ّما تقنيات الدعاية الخادعة فيظهر أنّها قدمية ومستم ّرة أيضً ا ،حيث يُقدم نابليون
نفسه «صديقًا» للمرصيني ومح ّر ًرا ،من حكم املامليك .ولطاملا كانت هذه األساليب
ناجعة إ ّما يف خداع العا ّمة ،أو يف انقسام النخبة ،ودامئًا كانت ت ُساهم يف تراخي
[[[ يوهان فوك :تاريخ حركة اإلسترشاق ،من ص 50 - 41بترصف.

[2] https:/ / e3arabi.com/ %D8%
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خصوصا يف فرتة قوس النزول يف املاملك اإلسالمية .ومع
املجتمعات املغز ّوة
ً
تط ّور لغة الدعاية اليوم زاد مكر املحتوى ومتكّن بالفعل من تحويل العدو بنظر
الضحايا إىل صديق.
وال يعود األمر إىل سذاجة بعض الناس فحسب ،بل أيضً ا إىل ترهيف السيطرة
العسكرية ،بتأسيس الروابط الثقافية والعلمية التي تبني مصالح استعامرية مستدامة
عىل املدى الطويل.
فقد حرص نابليون عىل إحاطة نفسه مبئة من كبار العلامء جمعهم من بعد يف
منظّمة للبحث أطلق عليها اسم :معهد مرص ،الذي تح ّول فيام بعد إىل :معهد القاهرة
الفرنيس لآلثار .وقد اختار بعض الجنود املشاركني يف الحملة البقاء يف مرص،
ومنهم من اعتنق اإلسالم حيث التقى جريار دو نرفال بعد ذلك بطويل ببعضهم أثناء
خصصه لهذه الرحلة 1843م .ص74
رحلته ،وتح ّدث عنهم يف الكتاب الذي ّ

 .5ال ّلغة العربية
خاصا باللّغة العربية ،شاك ًيا من تقصري
كل الكتاب اهتام ًما
يُبدي دانيال ريغ يف ّ
ًّ
حا محاوالت تحديثها من قبل بعض الكتّاب
العرب مع لغتهم املنطقيّة كام يقول ،ماد ً
العرب كيوسف القعيد ،ومعرتضً ا عىل الفرتات التي شهدت تراج ًعا يف االهتامم
بتدريسها يف الثانويات الفرنسية ،خصوصاً يف الثامنينيات من القرن املايض.
أ ّول معجم عريب ،مرت ّب ترتي ًبا عقالن ًّيا ،هو كتاب العني للخليل بن أحمد الفرهيدي،
املرت ّب عىل مخارج الحروف .يعود تاريخه إىل نهاية القرن الثامن امليالدي .واكتفت
املعاجم الكربى التي ألّفت بعد كتاب الخليل هي األخرى برتتيب األصول ترتي ًبا
مغاي ًرا (ألفبائ ًّيا ،أو حسب الثقافة) دون أن تأيت بإضافات كربى للمضمون ،الذي
نهم للمعاين .كام مل تشهد الفرتة املعارصة دراسة علم ّية لهذا املعجم
يبقى
تكديسا ً
ً
الرثي بصور ٍة فريد ٍة ،حيث يجري االكتفاء م ّرة أخرى بتكديس الكلامت يف ٍ
خلط بني
ّ
والبالغي ،وبني األسايس والثانوي ،وبني الحديث والقديم؛ دون محاولة
يل
العم ّ
ّ
تأريخ ظهور هذه الكلامت .ص56-55
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بحق املعاجم العرب ّية مع
ال ميكننا إلّ أن نتوقّف عند هذا الحكم املجحف ّ
االعرتاف بعبقريّة الفراهيدي ،فقد تن ّوعت مناهج العلامء العرب يف وضع املعاجم
كل معجمٍ مقارب ًة جديد ًة وأصيل ًة للّغة ،أ ّما البحث يف تاريخ الكلامت
بحيث شكّل ّ
فكانوا يتتبّعونه يف كالم العرب وأشعارهم ،حتّى وصل األمر إىل تصنيف لهجات
القبائل ،أ ّما القرآن الكريم فقد أطلق جهو ًدا حثيث ًة يف البحث عن جذور الكلامت
واستخداماتها تشري إليها املعاجم وكتب التفسري.
بالعودة إىل مناهج املعاجم :فقد اتّبع الفراهيدي منهج التقليبات الصوتيّة يف
كتاب العني ،وتتبّع هذه املدرسة أبعد الحروف يف مخارج الصوت فكرب ،وربك،
جا ،وهو الكاف؛ أل ّن مخرجه من أقىص
وبكر ،وبرك ،توضع تحت أبعد الحروف مخر ً
اللّسان مع ما يُحاذيه من الحنك األعىل.
أ ّما مدرسة التقليبات الهجائيّة فاتّبعها ابن دريد صاحب الجمهرة وهو أسلوب
ترتيب الكلامت بحسب الحرف الهجايئ األ ّول وتقلّباته يف الكلمة ،فالكلمة كرب
وجميع تقليباتها (كرب ،ركب ،ربك ،بكر ،برك) توضع تحت فصل «الباء» ألنّها
الحرف السابق يف الرتتيب الهجايئ.
وتعترب مدرسة القافية الحرف األخري بابًا واأل ّول فصالً ،فالكلمة «كرب» توضع يف
باب الراء فصل الكاف ،وقد اعترب الجوهري أنّها أسهل عىل الباحث من املناهج
السابقة ،واتبعه ابن منظور يف لسان العرب ،والفريوز آبادي يف قاموسه ،والزبيدي يف

تاج العروس ،وأحمد فارس الشدياق يف الجاسوس عىل القاموس.

ثم مدرسة الهجائية العادية وتعترب حديثة ولك ّنها ليست كذلك فقد ألّف فيها
إل الحرف األ ّول .وسار
أبو عمرو الشيباين كتابه «الجيم» ،ومل يرا ِع يف الرتتيب ّ
الزمخرشي عىل هذا النظام يف (أساس البالغة) .ثم سارت املعاجم والقواميس
الحديثة نسب ًّيا عىل نهج الزمخرشي كالصباح للفيومي واملحيط للبستاين واملعجم
[[[
الوسيط للمج ّمع اللّغوي يف القاهرة.
[[[ عبد الحميد محمد أبو سكني :املعاجم العربية مدارسها ومناهجها ،الفاروق للنرش ،القاهرة،1981 ،
ص 28-26بترصف.
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كل منهج يف مقاربة مفردات اللّغة من
املختص مم ّيزات ّ
هذا وال يخفى عىل
ّ
حيث تن ّوع الحقل الداليل واملعجمي ،وتحديد ما ّدة الكلمة واشتقاقاتها ،وقيمتها
فضل عن أثرها عىل مدارس
ً
الصوتيّة يف املوسيقى ،وتقلّبات القافية يف الشعر ،هذا
الرصف والنحو ومباحث األلفاظ.
ويجب أن ال ننىس جهود ترجمة العلوم إىل العربية التي نجحت يف مرص والعراق
حة ملا يقوله ريغ :من
وسوريا ،واستفادت من جهود أصحاب املعاجم ،لذلك ال ص ّ

أ ّن الجامعة العربية ،وهي تدرك هذه املشاكل ،قد دعت إىل مؤمتر انعقد يف الرباط
أيام  5و  6و  7أفريل /نيسان 1961م أي :منذ أكرث من ربع قرن لدراسة قضيّة التعريب.
و قد طالب هذا املؤمتر:
كل املفردات
حي ،يكون يف متناول الجميع ،وبسيط ،ويتض ّمن ّ
«بوضع معجم ّ
العربيّة السليمة والجارية يف اللّغة املعارصة»... .ومل يتحقّق أب ًدا قرار املؤمتر األ ّول
للتعريب هذا يف الواقع ،إال بصورة عابرة بواسطة «السبيل» الذي صدر عن دار الروس
( )Larousseسنة 1983م يف إطار سلسلة زحل للمعاجم املزدوجة اللّغة .وأعيد طبعه
م ّرات عديدة منذ ذلك التاريخ .كام أعيدت كتابته بشكلٍ مخترصٍ ،وصدر عن دار
الروس أيضً ا سلسلة املريخ بعنوان :السبيل الوسيط .لكن السبيل عمل مسترشق
مستعرب وليس إبدا ًعا عربيًّا .ص57-56
كيف ذلك!! وقد صدر املعجم الوسيط عن املج ّمع اللّغوي يف القاهرة سنة

 1962بعد مؤمتر الرباط بسنة واحدة ،وسبقه أقرب املوارد للشيخ سعيد الرشتوين
[[[
(.)1889
ـ وهذه شهادة من مسترشق عريق هو وليم مارسيه عن تعامل العرب مع لغتهم،
أوردها الكاتب نفسه يف أواخر الكتاب:
«إن فقه اللّغة العربية الكالسيكية األهيل هو ،وأنتم ال تجهلون ذلك ،بحث
معترب ج ًّدا ،من األبحاث املعروفة يف هذا املجال .إ ّن كميّة كتب النحو واملعاجم
[[[ عبــد الحميــد محمــد أبــو ســكني :املعاجــم العربيــة مدارســها ومناهجهــا ،الفــاروق للنــر ،القاهرة،
 ،1981ص  28بترصف.
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املتخصصة والدراسات البالغ ّية واملجموعات ودواوين الشعر والحكمة التي
ّ
ربا أن ت ُغطّي جدران هذه القاعة
جمعت لديها ألزيد من ألف سنة ،بإمكانها ّ
الحب من طرف أبنائها ،مل تدرس ق ّ
أي لغة
وتتجاوزها .مل تحظ أ ّمة بهذا القدر من
ط ّ
ّ
أي لغة مثل
من لغات الحضارة بهذا القدر من الورع واإلخالص والدقّة ،ومل تظفر ّ
العربية مبا ظفرت به هي من التمييز والفرز والرتتيب والقبول وال ّرفض ملا يجب أن
الشوح وحوايش
يُقال وما ال يجب أن يُقال؛ إضافة إىل رشوح النصوص ورشوح ّ
حر األورويب أن
ّ
الشوح .تكاثر ّ
قوي ،لك ّنه كثيف وكأنّه مع ّق ٌد حيث يجب عىل املتب ّ
كل
يدخل هذا العامل ،لك ّنه مع ّرض ألن يُعرقل نفسه إذا مل يكن له دليل يف دخوله هذاّ .
يشء يذهل يف هذا العامل ،التعريف ،الرتكيب ،عرض املصطلحات ،املصطلحات
يف ح ّد ذاتها .[[[»...ص270

نعم تأث ّرت عمليّة عرصنة اللّغة برتاجع البحث العلمي يف العامل العريب ،فكلّام
زادت البحوث واالكتشافات العلميّة ت ّم إنتاج مفردات ومصطلحات مناسبة لها ،وهذا
من مآسينا حني استسهل العرب كتابة املصطلح األجنبي باألحرف العربية من دون
االلتفات إىل أ ّن جذور بعض هذه الكلامت مرتبطة مبفاهيم رشك ّية وأساطري وثن ّية،
تعب عن علم فهم اللّغة أو فهم الفهم كام يقول آخرون،
فكلمة «هرمونطيقا» التي ّ
إغريقي هو «هرمس» الذي كان مكلّفًا برتجمة وتفهيم
أصلها مهارة منسوبة إىل إله
ّ
كالم اآللهة ،فيام ُيكننا أن نستخدم كلمة «علم التأويل» كمقابل لها مع توسعة
الحقل الداليل بحيث يشمل التأويل وفهم التأويل.
ويعرتف الكاتب للعربية بالفضل واملرونة واملنطقيّة ولك ّنه يرجع تراجع رصيدها
إىل عاملني :نهاية االستعامر الفرنيس للجزائر ثم تراجع اإلهتامم باللّغة العربية :ففي
الستينيات ( )1965-1962بدأ تراجع االهتامم باللّغة العربية يف الثانويات الفرنس ّية،
لصالح الرياضيات والعلوم .وبقيت املعاهد االسترشاق ّية توفّر تعليم العرب ّية للكبار.
كان ميكن تص ّور وضعيّة ثقافيّة أخرى تكون فيها اللّغة العربيّة صاحبة ال ّدور
املك ّون .فنحوها ورصفها وتراكيبها منطقيّة بصورة استثنائية تُ كّنها من إدماج وتطبيع

[[[ تقرير عن جلسات أكادميية اآلداب و النقوش الجميلة 1938م – ص.82-81 :
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كل مساهم ٍة خارج ّي ٍة ،بتج ّددها انطالقًا من ما ّدتها ذاتها .كان بإمكانها أن تلعب هي
ّ
أيضً ا هذا ال ّدور ،فالفضل يرجع إليها وإىل مساهامتها يف مجال الفلسفة والعلوم
والتقنيات يف اكتشاف أوروبا ألصولها الثقافية اليونانية الرومانية يف القرون الوسطى.
ومع ذلك ،فقد نسيت الوسيلة مب ّك ًرا ،ليك ال تحفظ الذاكرة سوى املضمون الذي
حملته هذه الوسيلة ،واملتمثّل يف (اإلنس ّية  )Humanismeالعربية اإلسالمية ،التي
نهلت يف جزء منها من اإلنس ّية اإلغريقية الالتين ّية .ومنذ 1830م ،مل تعرف اللّغة العرب ّية
إل مجموعة من األفراد القالئل ،هم املسترشقون
كلغة حضارة ،ومل يعرتف لها بذلك ّ
عىل وجه التحديد .وهذا إىل حني استقالل الجزائر ،الذي قرع األجراس معل ًنا نهاية
اإلمرباطورية االستعامرية الفرنس ّية .ص64

ال أعرف من أين أىت ريغ مبصطلح «اإلنسية اإلغريقية الالتينية» فال تاريخ الفكر
السيايس اليوناين وال تاريخ الفلسفة يشري إىل نزعة «إنسانويّة باملعنى العاملي» يف
حضارة اإلغريق ،فقد بدأ تاريخ التم ّدن  -اليوناين باملدينة الدولة املحاطة بأسوار
يقطنها أحرار هم املواطنون والعبيد ،وتشكّل الرصاع السيايس بني مدينيتني أثينا
حش ،تقول ح ّنة
وإسبارطة ،ومن هو خارج تلك األسوار كان موسو ًما بالرببريًة والتو ّ
أرندت :بنيت أسوار املدينة-الدولة ،وخارج نطاق تلك املدينة أي خارج نطاق
القوي فعل ما بوسعه ،والضعيف قاىس ما
السياسة باملعنى اإلغريقي للكلمة« ،فإ ّن
ّ
يجب عليه أن يقاسيه» ،والكالم للمؤ ّرخ اآلثيني العظيم ثوقيديدس من القرن الخامس
القوي يف مقابل الضعيف ،ومن املعروف أنّها
قبل امليالد[[[ .هذا يف السياسة منطق
ّ

كانت جز ًءا من الفلسفة آنذاك .أ ّما يف الفلسفة فكانت نخبويّة تحتقر العوام من ال ّناس
قصة الفلسفة عن
وتحتقر املرأة .وأذكر يف هذا الصدد ما ذكره ويل ديورانت يف ّ
أرسطو ،الذي عاش حياته يعتقد بأ ّن عدد أسنان الرجل أكرث من عدد أسنان املرأة،
وبأسلوبه الطريف يقول ديورانت :مع أنّه عاش مع امرأتني طوال حياته ومل يكلّف
نفسه أن يفتح فم املرأة ويع ّد أسنانها ليقارنها بأسنان الرجل .اإلنسان يف الفلسفة
اليونانية هو الرجل النبيل الح ّر مقابل العبيد واملرأة والعوام ،فال أدري كيف يستسلم
[[[ حنة أرندت ،يف الثورة ،ترجمة عطا عبد الوهاب ،املنظمة العربية للرتجمة ،توزيع مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط ،1بريوت  ،2008ص.15
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باحث مبقام ريغ ألسطورة اإلنسانويّة اإلغريق ّية كصورة منط ّية أريد لها أن ت ُقلّل من
ال ُبعد اإلنساين الواضح يف الحضارة اإلسالمية .عىل الرغم من أنّه يتص ّدى يف كتابه
هذا لصور منطيّة ورموز طبعت االسترشاق الفرنيس.
إ ّن تحطيم إطار الصور النمطيّة الذي يُكبّل حتى ال ّنخب ،يف مقاربة الغرب للرشق
أو الرشق للغرب ،بإمكانه أن يفتح نهر الحوار الحضاري ويكرس األصنام ويُزيل
السدود والحدود النفس ّية والثقاف ّية التي متنع التأث ّر املتبادل .وهذه مسؤول ّية تقع عىل
املتوسط وعميقًا إىل الرشق األقىص والغرب األقىص.
عاتق النخب عىل ضفّتي
ّ

خذ مثالً هذه املعلومة التي يُق ّررها الكاتب عندما يقول :ومنذ 1830م ،مل تعرف
إل مجموعة من األفراد القالئل،
اللّغة العربية كلغة حضارة ،ومل يعرتف لها بذلك ّ
هم املسترشقون عىل وجه التحديد .وهذا إىل حني استقالل الجزائر ،الذي قرع
األجراس معل ًنا نهاية اإلمرباطورية االستعامرية الفرنسية ...فهي تكشف عن واقع
تسببت به عوامل رشقية وأخرى غربية.
توسعت
فمن جهة الرشق ما كانت الدولة العثامنية حاملة لهذا اله ّم الثّقايف ،بل ّ
عسكريًّا «كدولة» ال كحضارة ،وتأث ّرت يف تلك اآلونة مبا ينتجه الغرب ،وكان كبار
الصدر
موظّفيها من األجانب الذين متّت تربيتهم عىل طاعة السلطان ابتدا ًء من ّ
يحتل مكان رئيس الوزراء باملصطلح الحديث .ولو أ ّن االهتامم
ّ
األعظم الذي
علمي غزير باللّغة العربية لفرضت هذه
ج
السلطة والسيطرة ترافق مع إنتا ٍ
ببسط ّ
ٍّ
اللّغة نفسها من جديد عىل العامل .هذا من دون أن ننىس امليول الطوران ّية التي
كانت تنمو مع امليل التدريجي إىل تقليد الغربيني ...والتي ت ُشكّل بدورها محبطًا
لالهتامم بالعربيّة.
أ ّما من جهة الغرب ،فقد كان بدأ يشعر بأنّه األقوى ،وأ ّن فرض الفرنسة أه ّم من
استمرار العربية كلغة علمٍ وحضار ٍة ،وكان نقل الرتاث العلمي عن العرب يف نهاياته
يف حني بدأت تظهر االكتشافات العلميّة من املختربات الغربية ،وأصبحت األولوية
هي استغالل هذه االكتشافات عسكريًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا ،ومع انتشار اللّغة الفرنسيّة
ني تبشرييّة وتغريب ّية
يف ال ّدول اإلسالم ّية والعرب ّية املستعمرة مبا تحمله من مضام َ
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بي
سيكون من ّ
الصعب املحافظة عىل اندفاعة العربية يف دوائر االستعامر ،كام ّ
الكاتب أ ّن استقالل الجزائر كان من أسباب تراجع االهتامم بلغة املستَعمرين.
ولعل املقارنة الطريفة مع البدايات توضّ ح املزيد من األسباب ،فقد كانت فرنسا
ّ
تُر ّوج أنّها حامي ًة للعرب واملسلمني ،بل ق ّوة إسالميّة وعربيّة!!!! :وكان يحلو للدعاية
الرسم ّية دامئًا ،وحتّى ذلك الحني ،تصوير فرنسا بالق ّوة اإلسالم ّية لتواجدها يف
شامل أفريقية االستوائية ،و«الق ّوة العرب ّية» اعتبا ًرا للحامية التي كانت توفّرها لثالثني
مليون عريب يف إطار املقاطعات الفرنسيّة (الجزائر) ،والحامية (تونس واملغرب)،
واالنتداب (سوريا ولبنان) .ص64

وأكّد ماسييه سنة  1930عىل هذا الشعار الرتويجي بقوله« :يف الوقت الذي
يحتفل فيه الفرنسيون مبرور مئة سنة عىل استقرارهم بالجزائر ،نستطيع التذكري بأ ّن
فرنسا غدت أثناء القرن التاسع عرش ق ّو ًة إسالميّ ًة عظمى ( )...والعرب (حوايل 38
مليون شخص) ميثلون أغلبية املسلمني امللحقني بفرنسا ( )...إ ّن هذا العدد نفسه
يعفينا من التأكيد عىل الواجب الذي يفرض نفسه عىل الفرنسيني أكرث فأكرث .أي:
حيازة معرفة كافية باإلسالم ومبختلف القضايا املتعلّقة به» .غري أ ّن الشهادة املهن ّية
لتعليم العربية يف الثانويات ( )CAPESمل تحدث إلّ سنة 1975م .وتخ ّرج بها منذ
ذلك التاريخ أساتذة مؤ ّهلون .ص65-64
مم جعل الكاتب يتساءل مستنك ًرا :كيف
ً
ويبدو أ ّن هذه االندفاعة مل تستمر
طويل ّ

ميكن فهم قرارات الوزارة (وزارة الرتبية الوطنية) املتخذة من جوان حزيران 1987م،
والقاضية بعدم تجديد امتحان الشهادة املهنيّة ( )CAPESلسنة 1988م ،إن مل يكن
تراج ًعا ،وعودة إىل وضعيّة ما قبل 1975م؟

والفن واملاسون ّية
 .6األدب
ّ
يف الفصل الثاين تحت عنوان «منبع األنوار» ،يعود الكاتب إىل صورة الرشق
كام ارتسمت بصورة شخص ّية يف األدب والف ّن الفرنيس الفتًا إىل أهم ّية زيارة
الرشق يف تأهيل أعضاء املحافل املاسونية آنذاك ،فقد كان من مبادىء املاسون ّية:
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تحسيس األعضاء الجدد من خالل الرحلة الرمزيّة إىل الرشق .ومهام كانت طبيعة
الرحلة :البحث عن املكان أو الكائنات ،البحث عن الذات أو عن اآلخرين .فقد
غدت مرشو ًعا قام به (أو سيقوم به) الكتّاب أمثال :المارتني ( ،)Lamartineونرفال
( ،)Nervalوقوتييه ( ،)Gauthierوفلوبري ( ،)Flaubertورامبو ()Rimbeaud؛
الرسامون أمثال :شاسوريو ( ،)Chasserieuودوالكروا (،)DelaCroix
كام قام به ّ
وديكامبس ( )Descampsوفرنيه ( )Vernetوفرومنتان ( .)Fromentinص.73
كانت الحروب الصليبيّة ال تزال حارض ًة يف أذهان البعض :وكان السفر إىل هذه
الشواطئ البعيدة يبدو دامئًا وكأنّه عودة .وهذه العودة ح ّرة يف أن تأخذ شكل الحملة
خصوصا يف
التأديب ّية أو الحملة الصليب ّية الثأريّة .يظهر من خالل كتابات شاتوبريان
ً
كتابه« :الطريق من باريس إىل القدس» الذي روى فيه أخبار وحوادث الرحلة التي
قام بها إىل املرشق يف 1807-1806م« :قد أكون آخر فرنيس أخرج للسفر إىل األرض
املق ّدسة بأفكار وهدف وشعور الحاج القديم» .ص.74
و قد اهت ّم المارتني يف كتابه :رحلة إىل الرشق ،بتبيني االختالف بني الدوافع
السيد شاتوبريان إىل
التي قادت شاتوبريان ،والدوافع التي قادته هو شخص ًّيا« :ذهب ّ
وفارسا ،وهو يحمل العهد القديم واإلنجيل والحمالت الصليبيّة .أ ّما
جا
ً
القدس حا ً
أنا فقد مررت بها كشاعر و فيلسوف فقط» .ص75
و من جهته كان فيكتور هيغو ( ،)Victor Hugoيجنح بخياله يف هذه األجواء

من خالل قراءته لكتاب وصف مرص الذي تزيّنه لوحات لفيفانت دونون (Vivant
1825-1747 )Denonم محافظ اللوفر .ومل مينع نفسه من إنشاء قصائد يف رشقياته
يئ أحيانًا .ص .76ونراها لدى فيكتور هيغو يف إحدى رشقيّاته من
ذات طابعٍ غنا ٍّ
خالل صيحات يتخ ّيلها عىل ألسنة محاربني مسلمني:
«اسحقوا يا مؤمني نبي الله
هؤالء العساكر الثملني من فرط السكر
هؤالء الرجال الذين يكتفون بإمرأة واحدة!!» .ص82

ّ

ّ
رجل االستشراق  /مسارات اللغة
العربي�ة يف فرنسا 213

أما طريقة تك ّيف جريار دو نرفال مع الحياة الرشق ّية فقد كانت متيل إىل االندماج
حل ََق نرفال شعر رأسه ومل يحتفظ
يف الحياة العاديّة سواء يف القاهرة أو اسطنبول :فقد َ
وقص لحيته حسب «آخر موضة يف اسطنبول» وكان يتزيّن برسوال
سوى بخصل ٍة منه،
ّ
أزرق قصري وواسع ،وصدريّة مط ّرزة ،ويضع عىل رأسه طاقيّتني الواحدة فوق األخرى،
سوري من صيدا أو طرابلس» .ص79
بدوي
وبهذه الصورة كان «يُنظر إليه عىل أنّه
ٌّ
ٌّ
الحلق وقد
ّ
ريا ،خرجت من عند
وبدى عليه االرتياح من التش ّبه باألتراك« :أخ ً

تغيت سحنتي وأنا سعيد لعدم تشويه مدينة جميلة كهذه مبعطفي وقبّعتي الدائريّة.
ّ
كل املدارس بقبّعة
كانت هذه القبّعة مدعاة لسخرية املشارقة ،حيث يُحتفظ يف ّ
فرنس ّية إللباسها للجهلة وغري املؤ ّدبني .إنّها ق ّبع ُة الحامر لدى التالميذ األتراك».
ص79-78
إنّ ا امله ّم الذي يجب االحتفاظ به ،هو أ ّن االسترشاق أو باألحرى :الرشقانيّة
( )Orientaliteتطبع العقول وتغزو الحياة الثقافيّة كلّها برسعة .فقد تراجع رفض
اإلسالم وعداوته شيئًا فشيئًا ليفسحا املجال لنوع من الفضول واالهتامم ،وإن مل
يكن كذلك فالتعاطف مع األشخاص ومع ال ّدين ،كام هو الحال لدى الفونس دوال
حالة ،سواء أكانوا رجال أدب
مارتني ،ومتكّن سحر الصحراء يف آخر األمر من الر ّ
أم غري ذلك .وقامئة الشعراء والكتّاب والف ّنانني واملغامرين والعلامء الذين رسموا
معامل نوع من الرشقان ّية يف استرشاقنا حتى أيّامنا الحارضة هذه طويلة81 .
تكمن فائدة هذه املشاهد يف تذكرينا بالطابع اإلنساين البرشي ،لل ّرحلة إىل الرشق.
فهؤالء الذين يزوروننا بالنهاية برش يحملون صو ًرا من املايض قد تجعلهم منغلقني،
أو يتمتّعون بعقل منفتح يجعلهم متعاطفني مع املرشقيني أو مندمجني معهم يف
حياتهم وعاداتهم .حتى إ ّن بعضهم كام رأينا مع فيكتور هيغو أصبح يستخدم اإلسالم
والعادات الرشقية؛ لتوجيه رسائل نقديّة إىل منط الحياة الغريب بأسلوبه الشاعري
املتأث ّر بعمق برساالت الرشق.
من دروس األمس يجب أن نتعلّم أ ّن من يأيت إلينا بعناوين مختلف ٍة قد يتح ّول
إىل رسول لثقافتنا ،إذا أحس ّنا اإلحاطة بشخص ّيته وأهدافه بال سذاجة ،ونتح ّدث هنا
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الحس اإلنساين الذي يُح ّررهم من املوانع
عن األدباء والفنانني الّذين ميلكون ذلك
ّ
النفس ّية والنظرة الفوق ّية ،فيتواضعون ويبدون استعدا ًدا للتأث ّر والتفاعل مع محيطهم
الجديد ،وهؤالء بخالف الجواسيس واألمنيني الذين يأتون إلينا مبها ّم عدوانيّة ت ّم
تأهليهم لها حتى من الناحية النفسيّة ،فأصبحوا مج ّرد آالت تسجيل فوتوغرافيّة ملا
يحصل.

 .7العودة إىل البدايات
يف الفصلني الثالث والرابع املوسومني ب :ميالد االسترشاق املستعرب،
كل كتب
وباريس عاصمة االسترشاق .يعود الكاتب إىل البدايات ،وكام يف ّ
املدارس االسترشاقية يربز تعداد اإلنجازات من قبل كبار املسترشقني يف :تجميع
املخطوطات ،وأرشفة املكتبات ،ووضع املعاجم ،وابتداع مناهج يف تعليم اللّغات.
وينتهز ريغ الفرصة؛ إلعادة ترميم شخص ّية دي سايس التي ج ّرحها يف البداية مركّ ًزا
عىل بُعدها عن امليدان ،ومبجموعة من االقتباسات املنتقاة بعناية يعود ذلك ال ّدور
والتأسييس لِدي سايس ليتص ّدر املرجع ّية الفرنسية يف االسترشاق األورويب:
القيادي
ّ
ّ
فسلفسرت دي سايس« ،يع ّد من تالميذه عد ًدا من فحول الفكر ،يف كلكتا كام يف
لندن ،يف القسطنطينية وسورية ،يف مرص كام يف أملانيا العاملة ،يف بطرسبورغ كام
كل األشخاص الذين كانت لهم
نعب عن مقصودنا أحسن ،نقولّ :
يف لندن ،أو ليك ّ
إسهامات يف األبحاث التّي تتعلّق بالرشق قدميه وحديثه» .ص164
وقد خلّف بطريق األدب الرشقي هذا ،لدى وفاته ،إرث ًا يكفي الجزء الصغري منه
الفتات ،حسب إيساب دوسال بخصوص تفتيش الكتابة الرشق ّية -إلعطاء الحياةوإعادتها إىل شخص ما .مل يكن الطموح هو مح ّرك سلفسرت دي سايس من دون
ّ
شك ،بل كان الشعور بالواجب هو ذلك املح ّرك ....و قد يتساءل أحدكم ،كيف
السيد دي سايس لتأليف هذه الكتب التي تتطلّب اهتام ًما زائ ًدا؟ فأُجيب بأ ّن
يفعل ّ

قليل ،وأ ّن عقله دائم العمل يف الوقت الذي ال يكون فيه
السيد دي سايس يأكل ً
ّ
نقل عن رينو .الجريدة اآلسيوية .VI .1938
نامئًا» .صً 184-183
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ويعود املسترشق الفرنيس البارز فولناي ،الذي رأينا فضله يف التمهيد لحملة
مؤس ًسا «لجيش املرتجمني» الذي س ُيزيل عقبة التواصل
نابوليون عىل مرص ،ليظهر ّ
جلها :أثناء رحلته إىل
اللّغوي من أمام املصالح التجاريّة الفرنسيّة ،يف مالحظات س ّ
مرص وسوريّة ،والتّي امت ّدت من سنة 1782م إىل 1795م ،وق ّدمها يف مرشوعه لتبسيط
اللّغات الرشقية 1795 /1794م :
«ذلك أنّنا ال نسمع لغات آسية التي نتعامل معها منذ عرشة قرون ،وال نعرفها.

وأل ّن سفراءنا وقناصلنا ال يتح ّدثون هناك إلّ بواسطة املرتجمني ،ويعيشون هنالك
أجانب دامئًا .وال يستطيعون توسيع عالقتنا وال حامية مصالحنا ...أل ّن مفاوضينا ال
كل كتلتنا التجاريّة عىل
يعرفون لغة املوانئ التي يعيشون بها كالسجناء بصورة تجرب ّ
املرور عرب الطريق الض ّيق لبعض الوسطاء والرتجمة» .ص122-121
وقد ذهب فولناي إىل أبعد من هذا ال ّنحو األ ّويل يف طريق التعريف التطبيقي،
فتص ّور نظا ًما للتكوين االستعرايب بنموذجني:
يتكفل بالنموذج األ ّول معهد الرتجمة مبرسيليا ،الذي عليه أن يض ّم عد ًدا من
ٍ
اختصاص :الرتكية ،الفارسية ،عرب ّية
كل
التالميذ يرتاوح بني  10و 15تلميذًا يف ّ
مرص ،عربيّة املغرب ،وسيقوم بالتعليم يف هذا املعهد أساتذة ُولدوا يف اللّغات التي
عمل املدرسة أنفسهم من البلدان التي تدرس لغاتها .وبهذا
سيُد ّرسونها ،ويكون ّ
سيكون الطلبة يف اتصال دائم مع اللّغة التي سيدرسونها ،وقد ت ّم تطبيق هذه املبادئ
البيداغوج ّية الثوريّة -إن أمكن القول -بنجاح ماهر يف أمريكا أثناء الحرب العاملية
الثانية من طرف الواليات املتّحدة األمريكية ،التي ك ّونت يف آجال قصرية ضبّاطًا
بإمكانهم اإلندساس بسهولة داخل الجامهري التي درسوا لغاتها دون أن يُكتشف
أمرهم .ص124
وهكذا نرى أ ّن معهد املرتجمني الذي اقرتحه فولناي كان صيغ ًة توفيق ّي ًة بني
مدرسة اللّغات الرشقيّة ومنظّمة كان باإلمكان أن تكون متهي ًدا ملعهد العامل العريب،
الذي أُحدث بصور ٍة رسميّ ٍة يف باريس يوم  14أكتوبر  /ترشين األول 1980م ،رغم
أ ّن مق ّره الرائع الجديد برصيف سان–برنار عىل ضفاف السني مل يُدشّ ن إلّ يف شهر
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ديسمرب 1987م .وح ّدد قرار إحداث هذا املعهد وظيفته يف« :تطوير معرفة العامل
العريب ،تنشيط بحوث مع ّمقة عن لغته وقيمه الثقاف ّية والروح ّية .وتشجيع املبادالت
وخصوصا يف مجاالت العلوم والتكنولوجية .واملساهمة بذلك يف تطوير
والتعاون
ً
عالقات هذا العامل بأوروبا» .ص125
املختصة بالعامل العريب يف فرنسا وغريها قد
الواقع أ ّن هذا ال ّنوع من املعاهد
ّ
يب أو مسل ٌم
بدأ يتعامل أو ق ُْل يُنىشء ظاهرة املتغ ّرب-املسترشق ،وهو مثق ٌّف عر ٌّ

رشب مناهجها ث ّم سخّر ما عنده لتعريف الغرب ببلده
درس يف الجامعات الغربية وت ّ
إل ملن عاش
أو بطائفته أو مبجتمعه األصيل مرتك ًزا عىل معرفة باللّغة األم ال تتوفّر ّ
يف الرشق م ّدة طويلة .وهذه الفئة من الباحثني أصبحت تقوم بأدوار استشاريّة مه ّمة
خاصا ملا يجب أن تكون عليه السياسة يف
لإلدارات الغربية ،وبعضها يتب ّنى منظو ًرا
ًّ
بلده ويحاول تسويقه مستعي ًنا مبراكز الدراسات ولوبيات الضغط.
ال نُريد أن ندخل هنا يف األسامء ،ولكن إجامالً تن ّوعت مساهامت هذه الفئة بحسب
القدرات العلم ّية واملهارات الشخص ّية للباحث وفهمه ملسألة الهويّة واإلنتامء ،فرتى
خصم لنظامها السيايس الحايل،
البعض يُق ّدم صور ًة واقع ّي ًة مضيئ ًة عن بلده وإن كان
ً
فيساهم يف ترشيد سياسات الدولة الغربية التي يعمل مستشا ًرا لها ،وهناك الصنف
الالمنتمي الذي يُق ّدم ما عنده بغض النظر عن أثره عىل مصري بالده وعالقاتها بالغرب،
السلفي الوهايب أو العلامين ،الذي يتحالف مع الصهيوين
أ ّما األسوأ واألخطر فهو ّ
خصوصا واملرشق عمو ًما.
ليستقوي باللوبيات اليهوديّة عىل خصومه يف بلده
ً
املؤسسة االسترشاقيّة املستم ّرة بأسامء جديد ٍة،
هذه الفئة أصبحت ت ُوفّر عىل
ّ
جهو ًدا مضنيّة بُذلت من أجل إتقان اللّغات واللّهجات والتقاليد واألعراف والعقائد
والرتاث والقيم واملجتمع عا ّمة.

 .8املستعمرة ميدان عمل املرتمجني
وما تلبث الهدنة مع منهج ّيات دي سايس أن تنتهي لصالح رسالة واضحة يُدافع
عنها املؤلّف حتّى آخر سطر من الكتاب ،وهي تدعو إىل تغيريٍ
بيداغوجي يف أساليب
ٍّ
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تعليم اللّغة العربية ،وتغليب االحتكاك امليداين عىل الدراسات النظريّة بعي ًدا عن
بيئة اللّغة .وتأيت الصعوبات التي واجهتها فرنسا يف الجزائر كمساعد للمؤلّف حني
يستعرض الحلول التي لجأ إليها االحتالل الفرنيس نتيجة تقصري املدرسة الرشقية يف
تأمني حاجة فرنسا من املرتجمني:
يقول ريغ :إذا مل تكن مدرسة اللّغات الرشق ّية قد وجدت السبيل بعد إىل تكوين
الرتاجمة الذين كانت فرنسا بحاجة إليهم كام كان يريد لها منشؤوها ،فإ ّن غزو الجزائر
سيُعطيها وبرسع ٍة فرص ًة ت ُظهر من خاللها أه ّميتها ورضورتها .ورغم أنّه كان يجب

انتظار سنة 1863م ليك يتمكّن تالميذها من متابعة دروس يف العربية الجزائرية،
فإ ّن خ ّريجيها قد وجدوا ابتدا ًءا من سنة 1830م ميدان عمل طبيعي يف املستعمرة.
فاملرتجمون هم األكرث عد ًدا ،عىل أنّهم كانوا يصبحون فيام بعد أساتذ ًة للعربية
ٍ
حة والجيش واإلدارة،
أيضً ا ،وبعضهم يجد تكوي ًنا مك ّم ًل يف
مجاالت أخرى ،كالص ّ
ويواصل البعض تطويره هناك .ص191-190
غري أنّه يظهر يف بداية التدخّل الفرنيس ،أ ّن الرتاجمة الذين كان عليهم أن يلعبوا
دو ًرا ج ّد مه ّم حني اإلنزال ،مثل ذاك الذي لعبوه بإرشاف فنتور دوبراديس أثناء حملة
نابليون عىل مرص ،مل تكن لهم معرفة كبرية باللّغة التي يُفرتض أنّهم يتح ّدثونها
يف هذا البلد ،وفيام عدا أبراهام دانينوس ،املولود بالجزائر ،واملرتجم باملحكمة
مرتجم لدى أركان حرب الجرنال دوبورمون ،فإ ّن
دليل -
التجاريّة بالسني ،قبل تعيينه ً
ً
كل تراجمة الحملة كانوا اختصاصيني يف اللّهجات الرشقية .ص.191
حل مشكلة الرتاجمة« :وقد وظّف
ويصف أندري – شارل جوليان كيف ت ّم ّ
مرتجم ،بعضهم ذوي ثقاف ٍة جيّد ٍة جاؤوا من الهيئات القنصلية
خالف ذلك أربعون
ً
أو من األكلريوس أو من التعليم .ولك ّنهم يجهلون العربية الدارجة .وبعضهم ُوظّفوا
بالصدفة ضمن املسافرين املشارقة أو املامليك القدماء الذين نجوا من مذبحة
األقل ،إن مل يكسبوا
ّ
1811م ،أو حتى يهود الجزائر القادرين عىل إفهام السكّان عىل
عطفهم» .ص195
هذه الصعوبات التي يُالقيها املسؤولون املدن ّيون والعسكريون يف املستعمرة
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الجديدة يف الرتجمة الصحيحة للوثائق الرسم ّية من لغة إىل أخرى ،ليست مستغربة،
املختصني يف الرتجمة هم إ ّما« :رجال فاسدون دامئًا تقري ًبا وغري جديرين
أل ّن
ّ
بالثقة ،وهم يُؤكّدون املثل الرشقي :املرتجمون ألعن من الطاعون» .ص196-195
كام يقول الجرنال برتيزان ،مثانية عرش شه ًرا يف الجزائر .وإ ّما يجهلون العربية متا ًما
مثل« :هؤالء الخ ّدام الغاسكونيني ،الذين أدخلهم القائد العام دوكلوزال إىل سلك
الرتجمة» .ص 196بيلسييه دورينو ،حوليات جزائرية .I
ويستم ّر حشد الشواهد عىل عقم الطريقة النظريّة املعتمدة يف تعليم اللّغة ،يف دعو ٍة
رصيح ٍة تصل إىل نقد منهجيّة املقاربة التي أوصلت يف النهاية إىل استرشاق بال مرشوع.

توماس إسامعيل أوربان سيف املرتجم العريب يف غمده
و مع ذلك ،فإ ّن سلك املرتجمني العسكريني هذا مل يتأخّر يف تنظيم نفسه ،و ض ّم
العديد من الض ّباط املوهوبني الذين عرفوا كيف يُظهرون باملناسبة صفات العسكري
أو املفكّر وتسخري معارفهم الحقيقية يف اللّغة العربية يف امليدان .ومن هؤالء واحد
احتل مكان ًة مه ّم ًة طيلة ال ّنصف األ ّول من القرن التاسع عرش ،ولعب
عىل الخصوص ّ
دو ًرا أساسيًّا ،وهو :توماس إسامعيل أوربان ،الذي كان سان سيمونيّاً ،تعلّم العربية
يف مرص ،واعتنق اإلسالم .نراه يف جيش أفريقيا ينتقل بني الفرنسيني هنا وهناك ،وهم
الفرسان الذين يظهرهم هوراس فرنيه بوضوح يف لوحته التي متثّل سقوط زمالة عبد
القادر يرضبون سيوفهم ذات اليمني وذات الشامل ،وأوربان إىل يسار الدوق دومال،
هو الوحيد الذي كان سيفه يف غمده ،وأثناء عرض اللّوحة يف أحد املعارض سيق
التوضيح التايل لدى االستفسار ع ّمن يكون ذلك الضابط الشاب« :ملحق بشخص
األمري ،مرتجم عريب ،مل تكن مه ّمته القتل بل التهدئة» .ص197
و قد ا ُعترب أ ّن تلك هي مه ّمته طوال فرتة خدمته .وقد حاول مل ّا كان موظّفًا سام ًيا
يف الجزائر أن يُقنع السلطة من خالل كتاباته الكثرية بعدم اتباع سياسة اإلدماج ،وكان
ريا( .يأخذ
من أصحاب فكرة املمكلة العربية لنابليون الثالث الذي كان يسمع له كث ً
برأيه؟) .ص197
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ريا ،عندما منحت الدول العربية
ّ
لعل نصيحة املرتجم أوربان قد سمعت أخ ً
واإلسالمية نو ًعا من االستقالل الشكيل ،بضامنة نخب حاكمة تابعة للغرب ،خفّفت
من حساسيّة الوجود االستعامري املبارش ،ومل تحل دون تعميق مسار التبعيّة،
فمعظم الدول العربية واإلسالمية اليوم إال ما ندر ،هي من ناحية السيادة املنقوصة،
األقل من اسرتاتيجية..مج ّرد
ّ
وآل ّية اتخاذ القرارات االسرتاتيجية بل حتى يف التفاصيل
مرتجم ناب ًها مه ّمته
ماملك لدول االستعامر القديم أو الحديث ،وبذلك نفهم كيف أ ّن
ً

يئ ج ًّدا
دخول املستعمر بسالح الكلمة يجب أن يبقي سيفه يف غمده ألنّه سالح بدا ّ
قياسا لِ َم يحمله من أفكار.
ً

 .9دروس اجلزائر
ّ
املحك بالنسبة لالسترشاق الفرنيس.
إ ّن الجزائر بالضبط هي التي ستكون حجر
فهي املكان الذي ستتأكّد فيه بداية املواهب التي ظهرت يف باريس ،قبل أن تظهر بها
هي األخرى مواهب أخرى بعد ذلك .إنّها املكان الذي سيجد فيه نواة املكتبة ،بفضل
املخطوطات املجموعة هنا أو هناك .وأُسندت إىل أحد مفتّيش الرتبية العموم ّية
مه ّمة هذا التعليم العمومي املجاين :دروس يف اللغة الفرنسية للجزائريني املسلمني
واليهود ،وأخرى يف العربية للفرنسيني .و قد أُوكل هذا األمر للمرتجم جواين فرعون
عي لذلك بصفة رسمية سنة 1832م كأستاذ خلفًا للقطبي عقوب الذي كان
قبل أن يُ ّ
أستاذًا بثانويّة لويس الكبري ،والذي ت ّ
ُوف قبل أن يتمكّن من االلتحاق مبنصبه الجديد.
كان األمر حسب الدوق دوفيقو يتمثّل كام كتب يف إحدى الرسائل يف« :تسهيل
التواصل والتبادل بيننا وبني األهايل وجعله أكرث رسعةً.ص203
رصح يف الرسالة ذاتها« :لن أيأس يف أن أرى بقليل من الوقت لدى األستاذ
ويُ ّ
نفسه ،ويف الساعة نفسها ،الفرنسيني واإلسبانيني واليهود واملورس مجتمعني».
برنامج جميل يف الواقع ،غري أنّه حرص قبل ذلك ببضعة أسطر عىل أن يُوضّ ح توطني
لغتنا (أي :جعلها وطنية) هو الرشط الوحيد أل ْن ت ُصبح الجزائر من املمتلكات
الفرنسية ،وسبيل ذلك« :اليشء الخارق للعادة حقيقة ،والذي يجب القيام به ،هو
محل العرب ّية شيئًا فشيئًا ،ألنّها وهي لغة السلطات واإلدارة ،لن تجد
إحالل الفرنسية ّ
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خصوصا إذا جاءت األجيال الجديدة للتعليم يف
صعوبة يف االنتشار بني األهايل،
ً
املدارس وبأعداد كبرية» .ص204
جه الهادف إىل «فرنسة الجزائر» يقول الكاتب« :ميكن
يف حكمه عىل هذا التو ّ
خصوصا إذا نظرنا إليها
اعتبار هذه الترصيحات نظر ًة نافذة إىل بواطن األمور،
ً
ضمن آفاق سياسية استعامرية راديكالية» .ولك ّنها مع الفشل يف دعم العربية
أفضت بالفعل إىل تح ّول العربية إىل لغة أجنبية يف الجزائر ،وحتّى بعد االستقالل

بقيت هذه االزدواجية اللّغوية تصارع لتدخل البالد يف نقاشات أزمة الهويّة التي
بُنيت بدورها عىل خلفيّات إيديولوجي ٍة تدافع عن ضعف العربية يف مقابل اللّغات
األخرى :وتب ّنت السلطة منذ االستقالل خطابني مختلفني تجاه هذه املسألة :خطابًا
رسم ًّيا دستوريًّا يُق ّر برتسيم وتعميم اللّغة العربية ،وخطابًا فعل ًّيا يه ّمش هذه اللّغة
ويجعل اللّغة الفرنسية هي اللّغة الرسميّة بال ترسيم .وأمام تذبذب الخطاب الرسمي
كل ما هو عريب،
نشأ الخطاب األيديولوجي املعارض للغة العربية ،بل رفض ّ
ورفض اإلسالم والبحث يف األصول األوىل للهويّة (كاألمازيغية ،إىل آخره) .وهذا
ما فتح املجال لبقاء الفرنس ّية ،كام سمح للّهجات بأن تنال بعضً ا من االهتامم
[[[
وعىل حساب اللّغة العربية.
حت إحصائيّة برنييه فإ ّن العامل العددي الدميغرايف مل يكن مع بدايات
و إذا ص ّ
االحتالل لصالح املسلمني :ففي العدد املوايل من الجريدة اآلسيوية ( )VIنرش
برنييه صورة عا ّمة عن العربية املنطوقة يف الجزائر .وأعطى يف بدايته إحصائ ّيات

لسكان الجزائر يف الفاتح من جانفي /يناير /كانون اآلخر  1838الذي يبلغ عددهم
 25962ساكن موزعني كام ييل:
ـ األوروبيون .7575

ـ املسلمون .12332

ـ اليهود .6065

[[[حسنية عزاز ،اللغة العربية يف الجزائر بني التعريب والفرنسة ،مجلّة عود الند ،العدد الفصيل  ،8ربيع
 ،2018عىل الرابط التايلhttps:/ / www.oudnad.net/ spip.php?article1950 :
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و يتوزّع املسلمون كام ييل:

ـ األتراك واملورس (سكان األندلس املسلمون) .9031
ـ القبائل .1580

ـ أهل بسكرة .596

ـ السود .351

ـ املزينة .146

(يستعمل أفراد األصناف األخرية من السكان يف األعامل الفالحية وأشغال البناء
وحمل األثقال).
وبني مزاب .629

( وهم يحتلّون مختلف فروع التجارة) .ص209-208

وترشح هذه اإلحصائ ّية كيف س ّهلت املك ّونات السكان ّية عملية الفرنسة ،يف
مقابل اعتامد املسلمني عىل طريقة الكتاتيب والزوايا الصوفية.
وكان من الطبيعي أن ينسحب ضعف العربية يف الجزائر ،عىل إضعاف االهتامم
رص عىل أ ّن األمور كانت لتسري بطريقة أفضل لو أ ّن االهتامم
بها يف فرنسا ،ولكن ريغ ي ّ
يل :وللوصول إىل السيطرة عىل أداة التبليغ هذه
بالعربية تط ّور من
ّ
النظري إىل العم ّ
فس إلّ أمو ًرا
يجب عدم التوقّف عند مبادئ عا ّمة ونظريّة حول عمل النحو الذي ال يُ ّ
إل بعد املامرسة .ص213
واقعة ،وال رضورة له ّ
كل لغات العامل ،العامل
لقد ص ّور األدب الساخر ،وكذلك فعلت األمثال ،يف ّ
الفليك الذي يسقط يف الحفرة أمامه ال يراها ،وهو الذي ُييض وقته يف مراقبة
النجوم .نستطيع أن نقول بال تهكّم ،أ ّن هذا هو حال االستعراب الفرنيس بعض اليشء
منذ القرن التاسع عرش .ص215
إ ّن املعادلة التي يُحاول الكاتب أن يك ّرسها ،قد فقدت دوافعها يف توازنات القوى،

فهو يُقارب االسترشاق بل يريده رسالة حوار نبيلة ،أو عملية سيطرة مرهفة ناتجة عن
تع ّمق حقيقي يف لغة الدول املستعمرة ،والواقع أ ّن املسؤولني الحكوميني املم ّولني

222
املؤسسة يف واد آخر يهدف إىل إلغاء اآلخر يف لحظة تاريخ ّية سنحت بعد
لهذه
ّ
قرون من تح ّول اإلسالم إىل ق ّوة عامل ّية اختزلت بالدولة العثامنية التي غلبت منطق
التوسعي عىل منطق الحضارة.
الدولة
ّ

 .10نقد املركزية
كان ميكن للتواجد الفرنيس يف العامل العريب أن يكون فرصة له ،غري أ ّن املركزيّة
املبالغ فيها للملكية ،ثم األمرباطورية ،ثم الجمهورية ،حكمت عىل االسترشاق بأن
يكون من باريس أو ال يكون .ومنذ ذلك الحني مل يكن ميكنه تأمني االستقرار لنفسه
إال بالتم ّيز ،الذي ستكون له نتائج ستظهر بعد قرن من ذلك .نتائج غري متوقّعة عىل
رصف الذي ميليه عليه الواجب ،ألنّه أراد أن يكون ،يف يوم ما ازدواج ًّيا دون أن
الت ّ
يبحث لنفسه عن اإلمكانيات ،ودون أن يج ّددها من الداخل ..ص216-215
هذا ما يحصل دامئًا عندما يكون العلم« :حقالً من حقول السلطة» كام يقول
حل لذلك إال بأن يكون
ميشال فوكو ،واملثل الفرنيس يقول :من يعطي يأمر ،وال ّ
جهاته وأهدافه عن السلطة
ً
البحث العلمي من شؤون األ ّمة،
مستقل يف متويله وتو ّ
السياسية ،أو شاه ًدا عليها ،سواء كان موضوعه العلوم االجتامعية أو البحتة أو علوم
الدين .إ ّن النظام املتّبع يف الحوزات العلم ّية وحتّى بعض الجمعيات العلم ّية يف
العامل واملم ّولة من جهات خرييّة اجتامعية ،حيث يت ّم تأمني حياة العامل أو الباحث أو
الحل العميل
ّ
طالب العلم من مرجع ّية منفصلة عن السلطة السياسية ،هو يف تقديري
األمثل الذي يحفظ حريّة العلم والعامل والبحث العلمي ،ويضمن أ ّن يتط ّور بالشكل
الطبيعي مبضمون إنساين بال غرض وال مرض .فام يطلبه الكاتب يف عمل ّية شديدة
الصلة بغايات وأهداف الدولة يف عرص حلّت فيه الدولة مكان الكنيسة ،بل عىل
ّ
وكل ما ورد يف كتابه
أي فرصة للتحقّق ّ
طريقة بعض الفالسفة مكان اإلله ،ال ميلك ّ
خصوصا عندما يرتبط االسترشاق ال بالسلطة
يُساعد عىل الوصول إىل هذه النتيجة،
ً
السياسية وحدها بل أيضً ا بالطغمة العسكرية :فقد يكون املستعربون ضباطًا أيضً ا،
كالجرنال دوماس الذي نرش عد ًدا من املؤلّفات لبعضها عناوين موحية :األخالق
والعادات ،الحياة العربية واملجتمع اإلسالمي ( .)1869والتي كان للمرتجم السابق
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إسامعيل أوربان ،حسبام يبدو ،دو ٌر مه ٌّم يف تحريرها .وقد ح ّدد هذا (الجرنال الذي
فتح املدارس) العربية سنة  1844لض ّباطه مهمتني أساسيتني :االتصال واالحتكاك
الشخيص ،ومامرسة العدالة .ص221
جهات التي بدأت ت ُط ّور يف فهم الشعوب:
إن متطلّبات السيطرة حكمت حتى التو ّ
فاالهتامم بأخالق الشعوب والجامعات املحلية وعاداتها ،الذي رأيناه يتزايد شيئًا
فشيئًا ،يُرتجم احتياجات جديدة ،بالنسبة لالسترشاق الفرنيس عىل األقل .مبا أنّه تأكّد

أ ّن هذه االحتياجات سياسية ،ولنقلها إيديولوجية أيضً ا مبفهوم ماركيس .ألنه ميكن
فهمها كغطاء فكري أو تربير أخالقي ،وهو إن كان عىل وعي بذلك أم ال من إنتاج
املستعمر بهدف إخفاء سيطرته .كام كان يجب أيضً ا فهم الشعوب العربية يف قسم
كبري منها ،والرببرية يف بعضها بعد قهرها ،ثم إقناعها بأ ّن املستقبل مع املستعمر،
وأ ّن ال مستقبل لها بدونه .وهكذا فإ ّن االسترشاق كان يسلك شيئًا فشيئًا طريقًا مي ّر
عىل ح ّد املوس إن أردنا التعبري عن ذلك بطريقة مرسحيّة بعض اليشء .ص223
ال بل كان االسترشاق طرفًا يف لعبة املعرفة-السلطة ،تفتح له الجيوش ميدان
العمل ،فيدخل إلقناع أهل البالد الجديدة بأن «ال مستقبل لهم بدون املستعمر» فأين
هو ح ّد املوس هنا؟! لقد س ّمى ريغ نفسه «باملستعرب الفرنيس» متج ّنبًا اإليحاء
السلبي لصفته كمسترشق ،ولكن أطروحته تركّزت يف الحقيقة عىل تطوير أساليب
االسترشاق نفسه ،من غري أن ترتقي إىل نقد أصل العمل ّية ،حتى وإن كان ينظر إىل
تحقيق مصالح الدولة بأساليب أخرى.

