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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

النظرتين :التشاؤمية والتفاؤلية
أخالق العصر بين
ْ
أصول التشريع عند الجاحظ
التزاوج الديني والسياسي :مقارنة بين حضارة الغرب ودولة اإلسالم
الفقه والسلطة السياس َّية
القومية األوروبية :تحول المفهوم وتأثيرات األحداث التاريخية
بالقوة تعلو الخالفة وتخبو
َب ْين الوصاية والحرية الفكرية
دمج المسلمين في المجتمعات األوروبية بين اإلمكان والال إمكان
صيرورة اإلسالم الجديد
نظرة في بعض المفاهيم عند المعتزلة
وحدة المعرفة بين العلوم

أما قبل...
َّ
د.هالل احلجري
مم املُتحد ُة قرارًا جديدًا هذا العام يف الرابع والع�شرين من �شهر
ا ِّتخذت الأ ُ
مايو املا�ضي ،وهو �أن يكون يوم الثالثني من �سبتمرب من كل عام «اليوم الدويل
للرتجمة» .وهذا قرار مُرحّ ب به �أميا ترحيب؛ �إذ �إ ِّنه بُني على �أ َّن «احرتام
التنوع الثقايف واللغوي يف العامل هو �شرط �أ�سا�سي لتعزيز روح االنفتاح
في�ض �أهمية الرتجمة ودورها احليوي
والإن�صاف واحلوار» ،وهذا غي�ض من ِ
يف التنمية املُ�ستدامة التي تن�شدها دول العامل.
أيت �أ َّن هذه املنا�سبة فر�صة لإعادة طرح م�شروع ُ
وقد ارت� ُ
كتبت عنه قبل �سبعة
�أعوام ،وهو ت�أ�سي�س «هيئة وطنية للرتجمة يف عُمان» .وهنا ميكن تلخي�ص ما
كتبته عن هذا امل�شروع:
�إ َّن ت�أ�سي�س «هيئة وطنية للرتجمة» �ضرورة مُلحّ ة ،وواجبٌ وطني ينبغي �أن
ت�ضطلع به الدولة ،وتغدق عليه من وافر نعمها .وال يختلف اثنان على �أهمية
الرتجمة يف تقدم �أية دولة ،وازدهار اقت�صادها ،ون�شر ح�ضارتها وثقافتها،
ناهيك عن دورها يف تعزيز الفهم امل�شرتك بني ال�شعوب .وت�أ�سي�س هيئة وطنية
للرتجمة يف عُمان له م�سوغاته املختلفة التي �أ�سوقها على النحو الآتي:
 -1تتميز عُمان بكرثة امل�صادر والوثائق الأجنبية املتوفرة حولها يف املكتبات
العاملية ،واملواقع الإلكرتونية ،و�أر�شيفات ال�صحف والدوريات الأجنبية .وهذه
الوثائق ت�شكل �أهمية ق�صوى لتاريخ عُمان وثقافتها ،لأنها ت�سد فجوة معرفية
عظيمة يف امل�صادر العربية املُتعلقة بعُمان.
� -2إ َّن معظم امل�ؤلفات العمانية القدمية واحلديثة مل ترتجم �إىل �أية لغة
�أجنبية .واحلقيقة �أن كنوز الرتاث العُماين ،من تاريخ ،و�أدب ،وعلوم ،وفلك،
والتي ن�شرتها وزارة الرتاث والثقافة ينبغي �أن جتد طريقها �إىل اللغات
الأوروبية ،خا�صة الإجنليزية ،والفرن�سية ،والأ�سبانية ،والأملانية ،كما �أ َّن
�إ�صدارات نخبة من الأدباء العمانيني املحدثني ،ممن حتققت جتاربهم
وانت�شرت �أ�سما�ؤهم يف العامل العربي ينبغي � ً
أي�ضا �أن تنقل �إىل اللغات الأجنبية.
ويف هذا ال�صنيع خدمة كربى لعُمان وتر�سيخ ملكانتها التاريخية واحل�ضارية
لدى الأمم الأخرى ،كما �أ َّن فيها ت�صحيحا ل�صورة منطية بغي�ضة قد تكر�ست
يف �أذهان كثري من الأوروبيني والعرب ،وهي �أن عُمان ،كغريها من بع�ض دول
اخلليج العربيُ ،مرد دولة عائمة فوق بركة من النفط ،وال متلك جذورًا
ح�ضارية يف املنطقة.
� -3إ َّن الهيئة ميكنها �أن تقوم بدور فعَّال يف تن�شيط ال�سياحة املحلية ،والعربية،
والأجنبية ،وذلك من خالل تتبع املقاالت اليومية يف ال�صحف واملجالت العاملية،
وخا�صة ال�صفحات املخ�ص�صة لل�سياحة وال�سفر .ويف مثل هذه ال�صفحات ين�شر
بع�ض ال�سياح مقاالت عن زياراتهم لعُمان ،وهي يف الغالب كتابات �إيجابية
ت�صف �إعجابهم بالتنوع اجلغرايف لل�سلطنة ،و�سحر اجلبال العارية وال�شاهقة
يف املنطقة الداخلية ،وفتنة الرمال يف املنطقة ال�شرقية.
 -5يف و�سع الهيئة �أي�ضاً �أن تقوم بدور رائد يف ال�سلطنة واخلليج العربي ،وذلك
عن طريق تعريب العلوم التطبيقية ،وكذلك العلوم الإن�سانية ،بتتبع املنجزات
العاملية من خمتلف اللغات وترجمتها �إىل اللغة العربية؛ مما يتيح للطالب
يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،واجلامعات اخلا�صة ،والكليات التقنية متابعة
م�ستجدات العلوم من خمتلف التخ�ص�صات ب�سهولة وي�سر .وهذا دور ح�ضاري
كبري ت�ضطلع به الدول املُتقدمة التي ت�سعى لرُقي �أبنائها والنهو�ض بطاقاتهم
وابتكاراتهم.
 -6ت�ستطيع الهيئة �أن ت�ستوعب الكوادر العمانية من املتخ�ص�صني يف الرتجمة،
وبذلك ت�سهم يف خلق فر�ص العُمل للعمانيني.
 -7ميكن للهيئة �أن ت�سهم يف عملية تطوير اللغة العربية ،وذلك ب�ضخ
املفاهيم وامل�صطلحات اجلديدة فيها ،وتي�سري ا�ستخدامها من قبل الباحثني،
واملثقفني ،وو�سائل الإعالم .ويف هذا ال�صدد ميكنها �أن تتالفى ما وقعت فيه
بع�ض جمامع اللغة العربية للأ�سف من عجز يف مواجهة امل�صطلحات العلمية
احلديثة.
 -9يف و�سع الهيئة �أن تنظم امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل التي ت�ساعد
على تطوير امل�ستوى املهني للمرتجمني العُمانيني ،والنهو�ض بحركة الرتجمة
يف عُمان.
هذه بع�ض املُ�سوِّغات التي بدت يل ،على الأقل الآن يف هذه العجالة ،ل�ضرورة
ت�أ�سي�س هيئة وطنية حكومية للرتجمة ،و�إال ف�إ َّن الدرا�سة ال�شاملة لهذا
املو�ضوع تتطلب وقتا للبحث يف الأهداف ،والر�ؤية ،والر�سالة ،واملحتوى ،و�آليات
التنفيذ .وح�سبي من �إثارة املو�ضوع حتريك ال�ساكن ،فهل له مِ ْن ُ�أ ُذنٍ واعية؟.
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