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 )الجلسة األولى(
كية جمة من العربية إىل التر ي حركة التر

ن
ن ف  وأهم خصائصه  جهود العثمانيي 
 د. محمد تشليك  

 سطنبول إ –جامعة السطان محمد الفاتح الوقفية 
 

كية ليست جديدة، بل نجدها   جمة من العربية إىل التر ي من  كحركة التر
ي العهد العثمان 

ظاهرة ملموسة ف 
ة.   ه إىل أيامه األختر ي العاصمة والمدن األخرى واألرياف  بسبب التعددية االجتماعية فبواكتر

   ف 
 
كان    ا،أيض

جمة ليستوعبوا ما  ي بيئة المدارس وقصور رجال الدولة يحتاجون إىل الكتب المتر
المدرسون والطلبة ف 

ي إضافة إىل مهنهم يطلبونه كما أن العلماء والمثقفير   
جمة كعمل فن  ي التر

وحاشية السالطير  كانوا يرغبون ف 
 .  األخرى

ي العلوم اإلسالمية. من أهم  
جمة ليست مقصورة ف  خصائصها تنوع المجاالت بير  علوم  عىل أن حركة التر

ي  
 قاموس المحيط المثل ترجمة   المعاجم  نقلاللغة والعلوم التاريخية واألدبية. هناك جهود مبذولة ف 

وزابادي ي    ،للفتر
ف  قيمة  أعمال  األدبية مثل ترجمة    نقلوهناك  ليلة وليلةالنصوص  أن حركة    ألف  كما 

اجم. لم يحرم مجال الطب   ي التفستر والحديث وعلم الكالم والفلسفة والتاري    خ والتر
جمة قد تنوعت ف  التر

 
 
كية وعىل رأسها  أيض جمة، فقد ترجم كثتر من الكتب الطبية من العربية إىل التر

 القانون ا من أنشطة التر
ي الطب. هذا التنوع يش

ي  ولة  دهتمام المثقفير  ورجال الا إىل  تر ف 
تؤلف  كانت  بالعلوم والفنون واآلداب النر

ي األقاليم الموسعة  باللغة العربية  عىل هذه المجاالت  اآلثار 
ي معظم األحيان وف 

ألنها كانت لغة العلم    ؛ف 
مة  ج. لو نخرج قائمة متكاملة ألعمال متر يحتاجون إىل نقلها ويرغبون فيها   كانوا   مهفثم  ومن    ،والحضارة

إىل   العربية  تممن  ي 
النر كية  عمالق   تالتر تكون  القائمة  أن  يبدو   ، ي

العثمان  العهد  ي 
ف   ة ومثتر   ةترجمتها 

 للتعجب. 
جمة وذلك ليس من العربية   إذا بلغت الدولة إىل قمة حضارتها، اهتم رجال الدولة بتشجيع العلماء إىل التر

   ،فقط
 
مكانها األصيلة   تا احتلدائم    ا. ولكن العربيةبل من الفارسية والالتينية والعلمانية واليونانية أيض

ي محور اللغات المختلفة بسبب كونها لغة القرآن ولغة العلوم اإلسالمية. فضمن هذه المشاري    ع وتبقر  
ف 

 
 
كية من قبل اللجنة أحيان عقد الجمان ا، مثل ترجمة  المشجعة، تمت ترجمة بعض الكتب العربية إىل التر

ي تاري    خ أهل الزمان
ن
جم    ف ي نقلها ثالثون متر

ي عمل ف 
ياال ، مثلما ترجمة كتاب  ا النر ن ي ترجمت   فت 

ألرسطو النر
جمة المتكونة من   جم  خمسة و من قبل لجنة التر ين متر ي هي  ا عشر

. وذلك إضافة إىل الجهود المنفردة النر

 .  أكتر
ج ي حركة التر

ي ألفها امهناك ظواهر مختلفة ف 
لعلماء العثمانيون ة العثمانية، منها ترجمة كتب العربية النر

" أصله بالعربية، ويسىم بعد ترجمته    جامع الدولاألتراك مثل ترجمة كتاب   ي
كية إوهو ل "منجم باشر ىل التر

 صحائف األخبارب  "
 
جمة أيض ا حيث ترجم بعض الكتب  " كان كتاب التاري    خ العام. هناك ظاهرة إعادة التر

هر الطريفة أن بعضهم ترجموا الكتب األدبية أو ومن الظواابن خلدون.  مقدمةالقيمة أكتر من مرة مثل 
الكتب    . ي

لألوشر الماتريدية  عقيدة  ي 
ف  األماىلي  قصيدة  ترجمة  مثل  منظوم  بشكل  كية 

التر اىل  الدينية 
 المنظومة كانت من الكتب المدرسية لسهولة حفظها كما يعرف. 
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ي حركإضافة إىل تنوع مضمونها، هناك خصوصية أخرى ال بد من ذكرها، وهي  
ي    ةاالستمرار ف 

جمة ف  التر
اجع السياشي والعسكري لم يمنع . التر ي

جمة العهد العثمان  بل عىل عكسه ازدادت  ،استمرار نشاطات التر
ة. رغم أنها توجهت إىل الغرب أكتر مما كانت، ولكن العربية لم تفقد    الثقافية  الحركة ي العقود األختر

ف 
 
 
أهميتها. شيئ المتر   ا من  أو  جمة من أعالم العرص الحديثولذا نجد األعمال  مثل تفستر محمد عبده، 

المؤلف.    الئحات ختر  المسالك لنفس  أقوام  أو  التونسي  باشا  يبق  الدين  جمة لم  التر ي 
فإن االستمرار ف 

 محصور  
 
ة أيض ي األيام األختر

ا من القدماء مثل الغزاىلي وابن سينا ا باألعالم المعارصين، بل ترِجمت الكتب ف 
 وما إىل ذلك. وابن مسكويه 

واسع.   ميدان  ي 
ف  الحركة  حرية  فلها  جمات،  التر هذه  ي 

ف  المنهج  جمير  أما 
المتر ي   ا أحرار    وا كان  بعض 

ف 
ح  فهمأي قاعدة إىل تبعية النص.    مضطرهت ، ال  مترصفاته    ونيشر

 
 ويستطردون ويعل

 
ا  قون عىل النص أحيان
كية العثمانية  . التر جمة حينذاك، خالف بعضهم الذين ال ينقلون إال النص األصىلي كما كانت ثقافة التر

   بعضبسبب تضمنها  
 
أحيان العربية والفارسية  اكيب  التر العربية والفارسية ومن  ا، بل بسبب  المفردات 

كية العثمانية من هذه المادة الخصبة،   جم كان يظهر مهارته إنتاج العبارات األصيلة الخاصة للتر فالمتر
.  اإل  ي ح ومرة بقصد اإلنشاء األدن 

ي ترجمته وبالتاىلي كان يطيل الكالم مرة بالشر
ي النهاية، نشائية واألدبية ف 

وف 
كي ممو  

  ا بير  ج  يصبح النص التر
 
جمة والتأليف أحيان  ا. التر

كية الحديثة جمون الجدد بعض المؤلفات القيمة إىل اللغة التر جم    اليوم ينقل المتر ي زمن  ولو كان متر
ا ف 

، ألن اللغة تغتر  ي
جم الجديد، غالب  كثتر    تالعثمان  ي  ا. المهم أن المتر

جمات القديمة النر ا ما يستفيد من التر
جمات القديمة كانت حافلة  إذا كان النص صعب    يستمد منها المعن  األساشي والمضمون العميق  ا، ألن التر

بِدي لنا المضمون من مختلف الجهات  بالمفهوم المتوسع
ُ
جمة القديمة ت . عندما ال نفهم  بمعن  أن التر

ي لنستفيد منه. 
جم العثمان   النص األصىلي بشكل دقيق، ممكن أن نرجع إىل المتر

 ، ي
ي العهد العثمان 

كية ف  جمة من العربية إىل التر ي ضوء هذه المعلومات كلها، يمكن قولنا إن حركة التر
ف 

شنر  ي 
ف  لنفهم  تساعدنا     المجاالت 

ً
من    مثل العثمانيةا نبذة  الدولة  ي 

ف  والمثقفير   العلماء   ، هتمامات 
جمة المتجددة ولنقرأ التاري    خ من جديد ربما  ي أعمالنا المتر

 . ولنستفيد من جهودهم ف 
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 )الجلسة األولى(
ي تركيا، 

ن
ي إطار جهود تقوية الروابط مع الثقافة والفكر اإلسالمي ف

ن
جمات من اللغة العربية ف دور التر

ي  وع محمد عابد الجابري لنقد العقل العرب 
 وانعكاسات مشر

 أوغلو  دكتور. برهان كور الاألستاذ. 
 أستاذ الفلسفة بجامعة ابن خلدون 

 
عام   بداية  الدول  1700منذ  أمام  العثمانية  الدولة  تراجع  فيها  بدأ  الذي  التاري    خ  وهو  ركز  ،  الغربية، 

 : ي البلدان اإلسالمية األخرى، عىل البحث عن إجابة لسؤال أساشي
المفكرون األتراك، مثل المفكرين ف 

اجع أمام الغرب، ومن إنجازات   ي بدأت تتر
ماذا يجب أن نفعل من أجل االستفادة من إحياء حضارتنا النر

 الحضارة الغربية الجديدة النامية؟ 
طوا استمرت  ي 

النر الجهود  مئتير  هذه  تراكم   ل  عىل  للحصول  مساٍع  استمرت  ماضية،  سنة  وخمسير  
ة وجودنا كأمة يالحضارة الغربية الصاعدة من جهة، وإعادة تقييم تراكم الحضارة اإلسالم ي هي ركتر 

.  ة النر

ة قد قلبت هذا التوازن لصالح الحضارة الغربية   ي تلك الفتر
عىل الرغم من أن النخب السياسية والثقافية ف 

ي السن
ي تأسست بعد انهيار الدولة العثمانية، إال أن الجهود  ف 

كية الحديثة، النر وات األوىل للجمهورية التر
منذ   خاصة  عن كثب،  قوة  يكتسب  ي 

الثقاف  اث  التر بدأ  اإلسالم  وفهم  الجوهر  إىل  للعودة  المبذولة 
 .الخمسينيات

جمات األعمال الكالسيكية وأعمال الفكر الحديث   ي هذا السياق، كان لتر
المصنوعة من مختلف اللغات ف 

كية قية والغربية، وخاصة العربية، تأثتر عميق عىل الحياة السياسية والفكرية التر ي هذا السياقو  .الشر
 ف 

ا 
 
من خالل  أيض جوانبها  بمختلف  كية  التر الفكرية  الحياة  ي 

ف  ساهم  ا  مفكر  الجابري  عابد  محمد  يعتت    ،
 .ينترجمات أعماله منذ أوائل القرن الحادي والعشر 

كية  ي هذه الورقة، ستتم مناقشة آثار الجابري عىل الحياة األكاديمية والفكرية التر
 . ف 
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 )الجلسة األولى(

كية خالل العقد األخت  
ي إىل اللغة التر جمة من األدب العرب   واقع التر

ن   أ.د. آيسيل أرغول  كسكي 

كية  جمة بير  العربية والتر
 رئيسة قسم التر

 ، إسطنبول جامعة إسطنبول آيدين

كية إال أن أحدث   ي إىل اللغة التر جمة من األدب العرن  عىل الرغم من وجود دراسات سابقة عن واقع التر

ي مجال  
ف  مهمة  إنجازات  الزمن حيث هناك  قبل عقد من  ما  إىل  يعود  النوع  جمات من هذا  للتر مسح 

األختر  العقد  جمة خالل 
األدب   . التر كية من  التر اللغة  إىل  جمات  التر منَجز من  الدراسة كل   تتناول هذه 

ي تندرج ضم 
ها من األنواع النر ة ومشحية وغتر ي من شعر ورواية وقصة قصتر وذلك خالل   ،دبن األ العرن 

ة من عام   الفتر بير   ما  أي  للكتب   . 2023إىل عام    2013العقد األختر  األوىل  الطبعات  الدراسة  وتضم 

المحددة ة  الفتر رة خالل  المكر  الالحقة  الطبعات  االعتبار  ي 
بعين  ذ 

َ
تؤخ وال  فقط،  َجمة  أعاله، كما    المتر

ي لم تتم ترجمتها من اللغة األعمالُ  الدراسة،يستثن  من 
ة.  النر  العربية مباشر

كية   التر اللغة  إىل  رِجموا 
ُ
ت الذين  األدباء  التالية: من هم  الغرض سأبحث عن اإلجابة عىل األسئلة  ولهذا 

ي  
ور النشر النر

ُ
جمات؟ وما هي د جمون الذين قاموا بهذه التر ي البحث؟ ومن المتر

ة ف 
َ
د
 
ة المحد خالل الفتر

ي س
ها ف  ت تلك األعمال وما مدى أهميتها وتأثتر جمات نشر ي هذه التر

ا ما مدى تلقر كية؟ وأختر 
احة النشر التر

كية؟  ي الساحة األدبية التر
 ف 

ا تضم الورقة إىل تقييم   ا مع المعطيات المذكورة، باإلضافة إىل بعض وأختر  ا تمشي  ا ونوع  جىمي كمًّ اإلنتاج التر

ي ضوء هذه االستنتاجات. 
احات ف   االقتر

كية، العقد األختر  الكلمات المفاتيح: 
جمة، اللغة التر ، التر ي . األدب العرن   
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 )الجلسة األولى(
 : ي ترجمة الشعر الكالسيكي

ن
ن الشكل والمضمون ف  إشكاليات الموازنة بي 

قات الس  ترجمة الم  
َّ
ا ويونس أمرة  بع  عل

ً
 نموذج

ن أ.د.  ي صوتشي 
  محمد حقر

 
  التحدياتمن المعروف أن أبرز 

ً
 وترجمة الشعر الكالسيكي خاصة

ً
ي ترجمة الشعر عامة

ي كيفية  ف 
تتمثل ف 

  أ و .  الهدفلغة  العند نقلهما إىل  الموازنة بير  الشكل والمضمون  
َ
ي بالشكل إيقاع

النص الشعري بكل عن 

 دوات  األ أنواعه من  
ُ
ي ت
ي الموسيقر  النر

ي  المضمون  بأما    . إليهضق 
من   يكل ما يتضمنه النص الشعر فأعن 

المستو معاٍن   والعالىمي    يير  عىل   المحىلي 
َ
المعن والعميق من جهة    َيير   من جهة، وعىل مستوى  السطحي 

ي  
جم  أخرى. يقوم الباحث ف  كية  لكل    ا هذه الدراسة باعتباره متر بع" إىل اللغة التر قات الس 

َّ
تحت   من "المعل

، يقوم إىل اللغة العربية  "يونس أمرةمختارات من شعر  "، وYedi Askı Şiirleri (Muallakalar)عنوان  

تجربته   ي  بتناول 
العَ   نقلف  الهدف  لير   مَ هذين  ي  

َ لغنر كية  إىل  والتر ا  العربية  الحال  ِشعر  ا كما هو  نتر  وليس 

ي ترجمة الشعر الكالسيكي بير  اللغتير   
ل لاحاول  ، حيث يناقش الباحث كيف  المذكورتير  بالنسبة ف  توص 

 نقل المضمون  معادلة    إىل
ً
 ، غض  الطرف عن الجوانب اإليقاعية للنص الشعري قدر المستطاع دون  كامل

ي نهاية المطاف  يتمل
يهِ   ف 

ِّ
ق
َ
ل
َ
ا   ت ي بيئته الجديدة    ِشعر 

اء لغة الهدف.  ف    تقديم ولهذا الغرض سيتم  من قبل قر 

ة  أمثلة    من الَعَملير   عملي 
ُ
ي ترجمة  فيما يخص  بساند الجانب النظري  ت

الموازنة بير  الشكل والمضمون ف 

 .  الشعر الكالسيكي

 

بع، يونس أمرة  الكلمات المفتوحة:  قات السَّ
َّ
، الشكل، المضمون، التجربة الشخصية، المعل  الشعر الكالسيكي
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 )الجلسة األولى(
كية سات التر ور المؤس 

َ
جمة  د ي حركة التر

ن
كية إىل العربية  ف  " الواقع وتحديات المستقبل" من التر

 ف أقيوزيوسسعود 
 

ي تربط الثقافات والحضارات
جمة من أهم الجسور النر وتقوي أوارص الصداقة والتعاون    ،ببعضها   تعد التر

جمة العديد من الثق  بير  أمم العالم وشعوبه،  من هذه الحقيقة قام العرب بتر
 
فات إىل لغتهم،  اوانطالقا

   بير    ومن
َّ
كية، إال أن جمة الثقافة التر جمة عن    تلك الثقافات المتر كية مع ما لها من خصوصية  اللغة  التر التر

، لم ترق إىل المستوى   والجغرافية  التاريخية والدينيةبسبب الروابط   كي
ي والتر  العرن 

ي تجمع الشعبير 
النر

جمير     ولم تلق الدعم الذي تستحقه من المؤسسات العربية،  ،المطلوب
وتكاد تقترص عىل جهود المتر

من    الفردية، كية  التر عن  جمة  التر تشجيع  ي 
ف  والدولية  العربية  العالقات  منتدى  جهود  خالل  باستثناء 

ي دورتها األوىل سنة  
جمة والتفاهم الدوىلي ف 

ي مسابقة جائزة الشيخ حمد للتر
كية ف  م، 2015إدخال اللغة التر

ي ظل    م،2022ودورتها الثامنة لهذا العام  
ت بعض المؤسسات  م قا  لمؤسسات العربيةا   ضعف دور وف 

ين ي العقدين األختر
كية ف  كية إىل العر  دعملبمحاوالت   التر جمة من التر    . بية بطرق مختلفة التر

ي سياق  
ي هذا البحث ف 

ي  جهود  ويأنر
كية، النر جمة بير  العربية واللغات األخرى، ومنها التر

دعم حركة التر

والدولية مش العربية  العالقات  منتدى  و يتبناها   .
 
واقع البحث  هذا  ي  هدف  كورا الضوء عىل  تسليط  إىل 

جمة من  حركة   كية إىل  اللغة  التر  يالذي  العربية  اللغة  التر
 
 ونوعا

 
ا ي من الضعف كمَّ

بعض دور    إظهار و   ،عان 

ي دعم
كية ف  كية إىل العربية  المؤسسات التر جمة من التر ي هذا البحث  ،التر

  مؤسستير  عن    وسيتم الحديث ف 

  "هما   رسميتير  
 
المسىم اختصارا وعها  الثقافة والسياحة ومشر إىل    TEDA "1: وزارة  وع  المشر وي  هدف 

كي إىل لغات العالم 
خارج  من خالل الدعم الماىلي لدور النشر ومنها العربية دعم ترجمة النتاج الفكري التر

الدينيةتركية   الثانية هي رئاسة الشؤون  العالم. والمؤسسة  أنحاء  ي جميع 
قد قامت بإحداث دائرة ف   ،ف 

ي سنة    بية""دائرة المنشورات باللغات واللهجات األجنتحت اسم  
  بعض الكتب ترجمة    وهدفها   2010،2ف 

 
1(TEDA)   هو مشروع دعم نشر نتاجات الثقافة والفن واألدب التركي باللغات األخرى والذي تنفذه وزارة الثقافة

   / https://teda.ktb.gov.tr موقع الوزارة م.2005والسياحة التركية، وتم إطالقه سنة 
أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان    :البلدان التي غالبية سكانها من األتراك مثل لغاتواملقصود باللهجات هنا   2

 وكزخستان.   وقرقيزستان
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إىل   الدعوة  مجال  ي 
ف  وخاصة  اإلسالمية  الدراسات  مجال  ي 

ف  كية  بير  التر ي 
والتآخ  اإلسالمية  األخالق 

  طباعة هذه الكتب وتوزيعها و ضافة إىل قصص األطفال، إ الشعوب،
 
 . مجانا

ي  و   التحديات  رصد   البحث  هذا   سيحاول
ف  تقف  ي 

النر من   تير  سالمؤسهاتير     طريق العقبات  ها  غتر أو 

ي يمكن أن تقوم بجهود مماثل 
  و   ،ةالمؤسسات النر

 
ي ظل  البحث  يحاولأيضا

االنتباه   أن يلفتهذا الواقع    ف 

ورة ي تركيوجود مثل هذه المشاري    ع    إىل رص 
،    ةسواء ف  ي ي العالم العرن 

لمد جسور التواصل والتفاهم أو ف 

  و ،  بير  الشعبير  
 
جمةتراجع و هيئات علمية متخصصة  جود  و إبراز أهمية  أيضا ة  تجتر  األعمال المتر ، الممتر 

ي  
ي  وذلك لتفادي األخطاء النر

جمات  العديد تقع ف  ي بعض األحيان إىل تحريف    ،من التر
ي قد تصل ف 

والنر

ي 
   . النص األصىلي بعض معان 

الرسمية   المعلومات  عىل  البحث  هذا  المقابالت  سيعتمد  بعض  مع  المؤسسات  هذه  من  المقدمة 

المؤسسات تلك  ي 
ف  لمسؤلير   عىل    ،الشخصية   

 
جمة  وأيضا المتر األعمال  لبعض  أو  نماذج  المنشورة 

األبحاث    . المخطوطة بعض  عىل  العربية وكذلك  اللغتير   بير   جمة 
التر مجال  ي 

ف  السابقة  والدراسات 

كية.   والتر
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 ( الثانية )الجلسة 
  لنسخةعندما تغدو ا

ً
جمة الذاتية أصل  ترجمة أم إعادة كتابة؟ أ: التر
 عبد السالم بنعبد العاىلي 

 
ي إىل فرنسا منذ  إما أوخ  

 قد ،  1975ىلي بهذا العنوان هو ما كان الكاتب التشيكي ميالن كونديرا، الذي نق 

ي جريدة  
( بعد أن عمل، هو نفسه، عىل Le Monde, 24 septembre 1993الفرنسية )   لوموند كتبه ف 

بالتشيكية،   حررت  قد  ي كانت 
النر لرواياته  الفرنسية  جمات  التر معظم  الصيغة   يعتت    أال قرر  فتدقيق 

ي إما عن  «  : مجرد ترجمة  الفرنسية ألعماله
ي أنا، وأسمح بنقل روايانر

أعتت  النص الفرنسي كما لو كان نص 

ي اللغة التشيكية أو عن الفرنسية، 
ي أميل إىل تفضيل االختيار الثان 

 .»إال أنن 

ي ع  ليست حالة كونديرا حالة خاصة، فقد 
، وخصوص    الكتابكثتر من  نزوح    رف القرن الماض  ا  بعد الحربير 

األنظمةفرار   بعض  دكتاتورية  من  فغتر  ا  من.  منها    لغته  هم كثتر  أكتر  عملية  متطلبات  بفعل  الكتابة  ي 
ف 

ي    عيد ، وأجمالية
ي لغةالنظر ف 

ي    تراجعمما أدى إىل    ،وطن/ الثنان 
 األم-قيمة اللغة ف 

 
اب عىل . فانكب الكت

ي هنقل ما كانوا حرروه بلغاتهم األصلية إىل  
جروا إليها. وهذه حال كونديرا نفسه، وقبله  الغات البلدان النر

ينيات من  ف  ،نابوكوف  الروشي   حال ي باللغة الروسية خالل العشر
بعد أن كان قد رسم مساره األول كروان 

، أصبح روائيًّ  ي
 كيًّ تر ا أمالقرن الماض 

 
ية. وهي أيض ا حال إ. سيوران الذي ا، فأخذ ينقل نصوصه إىل اإلنجلتر 

  أن الكتابة باللغة الرومانية لن تخرجه من منطقة الظل. تبير   

جمة الذاتية بأن تعيد النظر فيما يسىم اللغة األم، بل إنها  ي التر
تضع موضع سؤال التميتر  بير     ال تكتق 

جمة، بير  األصل والنسخة.   المؤلف
جم، بير  اإلبداع والتر

 إن مفهوم األصل  أو لنقل، عىل األقل،  والمتر

ي كانت  فيها   يفقد 
 دِخ عندما يُ ه. فتعىط إيا  القيمة النر

ً
، نصه عند نقله إىل لغة أخرى  عىل  ل المؤلف تعديل

ي هذه الحالة  ال نقول إنه يخون النص
 بل  ،  ف 

 
ي بالقول إنه يعد

له، أو يعيد كتابته. كأن النسخة هنا ال نكتق 

هنا دونيتها، كي تغدو مكافئة لألصل. لعل ذلك ما   تفقد إن النسخة    ، عىل األقل،. أو لنقلتتقيد بأصل

جمة  ،إن األصلدفع بعض الدارسير  إىل القول   ي هذا النوع من التر
، وهم يستدلون عىل    ،ف  يوجد بير  لغتير 

جائزة نوبل، فإنها أخذت بعير  االعتبار   له األكاديمية السويدية  بيكيت. إذ عندما قدمتص.  ذلك بحالة  

يةالفرنسية   جميعها،ه مؤلفات  ت النص  ف، واإلنجلتر  .  كأنما اعتت   األصىلي بير  اللغتير 
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وقد   ،ا ما تكون هي اللغة المهيمنة)وغالب   ل جل هؤالء الكتاب بنقل مؤلفاتهم إىل لغات أخرىعندما تكف

مع أن  غروتمان  تتخبير   المعروفة  الذاتية  جمات  التر  ظم 
 
هدف ية  اإلنجلتر  ارتا( ذ  عدم  فبدافع  ياحهم  ، 

ي كانت نقلت  لل
جمات النر مؤلفاتهم. هذا ما نلمسه بوضوح عند كونديرا، وقبله عند نابوكوف الذي، تر

جمة اإل  ية لروايته  نبعد أن اطلع عىل التر جمة تقريبية،    هذه«  : 1935كتب سنة    ،الغرفة السوداء جلتر  التر

تعوز ونقائَص   مرتجلة، ممتلئة زالٍت  إنج،  بلغة  الدقة، وهي محررة  لم ها  ي 
أنن  السطحية حنر  ية من  لتر 

بأكمله. كل هذا   النص  ءيأتمكن من قراءة  المطلقة، ويبذل  إىل م  سي الدقة  ي عمله عىل 
ؤلف يحرص ف 

ي النهاية أن 
جم يقصارى جهوده كي يبلغ ذلك، فيتبير  ف   . »هنصكل جملة من جمل   هدمالمتر

 
ً
ي  إال أن هناك عامل

جمير  النر
 ، هذه المرة  ،يتعلق   وهو   ،هنا   يشتر إليها نابوكوف آخر، إضافة إىل هنات المتر

جم. فبعض المؤلفير   -باللغتير  اللتير  يعتمدهما الِمؤلف يلجؤون إىل نقل مؤلفاتهم إىل لغة أخرى،  المتر

فروق.  من  اللغتير   بير   يلمسونه  ل  لما  الذاتية  جمات  التر ذلك  عىل  مثال  بيكيت    ختر  فالكاتب    . ص. 

 » األصل«لغة  لم يكن ليختار    اإليرلندي
 
ي رواياته  جزاف

ا أو ألسباب بعيدة عن الكتابة. فإن كان ينطلق ف 

الفرنسية،   بير    »المتقشفة  لجماليتها «ف من  اللغة  كما  من  ينطلق  مشحياته  ي 
ف  وإن كان  النقاد،  أحد   

ية، ف  اعة خطابها«اإلنجلتر  ، إذ إنه، وكما بير    أينا كما سبق أن ر   ، هذا إن سلمنا أنه ينطلق من نص  أصل»لت 

ي الحالتير  كلتيهما 
جم، ولم يكن يشعر ف  ير  واللغتير  كمتر

بعض المهتمير  بأعماله، لم يكن يتعامل مع النص 

جمأنه أمام أصول مكتملة،   جمة الذاتية عنده إال إعادة  ،  فهو كان يعيد الكتابة حنر وهو يتر ولم تكن التر

 . كتابة 

جمة الذاتية مجرد إعادة كتابة؟ وهل سيسىع هذا المقال إىل اإلجابة عنهالسؤال األساس الذي  : هل التر

أن وراءها محددات أخرى تتجا  فقطتتحدد   أم  فر إىل  بعوامل بالغية؟  البالغة والمؤلف نفسه، لتر وز 

ي 
   فيما بينها؟ واللغات اآلداب تربط عالقات القوة النر
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 ( الثانية )الجلسة 
جمة الشخصية وحوار الذات مع اآلخر  ي خطاب المثاقفة : التر

ن
 اللغة اإلسبانية بوصفها أداة ف

جمة الذاتية من وإىل اإلسبانية   التر
اق عبد العادل   إشر

 

ج جمة الشخصية   ( Self-Translation) مة الذاتية  التر ي    هي العمليةأو التر
المؤلف أو كاتب   فعلها يتبن   النر

 خراجها  إنتاج نصوصه و إليعيد    ؛رغبة منهبقصد و الذي يمتلك لغة أجنبية أخرى    العمل نفسه
 
ا مجدد

ي يجيدها با
 اللغوية  ويعرف مستوياتها    للغة األجنبية النر

 
بالتاىلي نص  ؛ا بناًء وداللة ومجاز ن لديه 

ن افيتكو 

كان    ،ن بنظامير  لغويير  مختلفير  مستقال أنهما يشتر ي  إال 
أنواع ف  الفكرة والمعن  والموضوع ذاته. وأكتر 

جمة   التر ي تخضع إىل 
النر  النصوص 

 
النصوص اإلبداعية، األدبية تحديد المختلفةالذاتية هي  بأنواعها   ، ا 

ابها  يسىع  حيث  
 
ت
ُ
ي   )اللغة الثانية( إىل اللغة األجنبية  أو )اللغة األوىل(  األم  لغتهم    إىل نقلها منك

 ها ونيجيد  النر

وط لغوية   جمة الذاتية أو الشخصية  . و تحت دوافع معينة و وثقافية  بشر وط التر   تمكن عندما يتكتمل شر

اللغوية جم من قدراته ومهاراته  لغويير    ؛المؤلف/المتر بير  نظامير   يتمتع كل  ليتنقل بسهولة   مختلفير  

 . معينة  ثقافية ةمنهما بخصائص وهوي

جمة  إذا كانت  و  جمير  الشخصيةالتر
للدفاع عن محاولة    ،إليها   طريق الالذين سلكوا    ، بحسب بعض المتر

جمة عموم  الذات و للحفاظ عىل    النفس أمام اآلخر  ا، شخصية أم غتر شخصية، الهوية الثقافية، فإن التر

ي عيون اآلخر 
 و   ،هي رؤية ذاتنا ف 

ً
ي مباشر  إليه واالندماج  بنا     للوصولسبيل

إىل   يحملنا به ضمن حوار إنسان 

ي نصبو إليها 
  . حالة المثاقفة النر

ي 
ي هذه الورقة البحثية النر

جمة الشخصية    ا نتناول فيه  نهدف ف  جمة الذاتية  موضوع التر ىل إلقاء  إأو التر

ي هذا الحقل النادر  
ي   -اتجربة وتنظتر  -الضوء عىل عدٍد من التجارب ف  ي عالمنا العرن 

جمير   لعدد من ال  ،ف 
متر

ي   ،اللغة اإلسبانيةصوصهم اإلبداعية إىل  ن  دأبوا عىل ترجمةالذين  العراقيير   
ون أعمالهم ف  وطفقوا ينشر

ي   ا من الصدىا طيب  وينالون نصيب    ،عدد من دور النشر اإلسبانية والالتينية
ي المحيط األكاديىمي والثقاف 

 ف 

ي اإل 
  سبان 

 
ي و ،ا تحديد

كا ف   بشكل عام.  الالتينيةعدد من دول أمتر
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ي هذا  
ي ضوء تجارب  هل تمكنت    ،لاإلطار نتساءوف 

جمة الشخصية ف  جىمي  التر هذه المجموعة من متر

ي العير  اإلسبانية وعكس الهوية الثقافية العراقية    اإلسبانية  
من صنع تلك الرؤية عن الذات العراقية ف 

ُج   ؟الحالية ي 
عن "بغداد    ا عموم  ها الذائقة الغربية  عليبلت  وهل تمكنت من تغيتر الصورة النمطية النر

جمتهم الشخصية عن هويتنا المتنوعة ثقافيًّ و  ؟ف ليلة وليلة"لأ  ؟ا هل دافعوا بتر

جمة الذاتيةلقد   اب العراقيير  تجربة التر
 
ت
ُ
ي    ،خاض عدد من األدباء والك

ي صناعة محتوى ثقاف 
وأسهموا ف 

اإلسبانية باللغة  ي 
ي    ،عرافر

النر اللغة  المعارصة لها  هذه  العربية  لغتنا  مع  كاتها  مشتر وربما  خصوصيتها 

جمة بها  وربما هي الدافع وراء الكتابة   ،والقديمة جمهي خصوصية    ما   إليها، ولكنمنها و أو التر  ؟ هذا المتر

ي تؤهله  وما هي  
وط النر جمةممارسإىل  الشر جمة الذاتية  ؟ة هذا النوع من التر كتابة بلغة أخرى هي    وهل التر

ب   ي   تر أم هي يمارسها شخص مغتر
؟ وص إىل اللغة الهدفالنصنقل  جمة بمساحة أكت  من حرية الترصف ف 

الذاتية النصوص  جم  جم استحال إىل كاتب بلغة أجنبية    ؟ومن هو متر أم هو متر ب  هل هو كاتب مغتر

ي بحثنا هذا نه المحاور ومحاور أخرى نتهذ  ؟نتجته أعوام الغربةأ
  الذي نستعرض فيه تحليل عددٍ   ،اولها ف 

ي  
ي صدرت ف 

ين ترجموا نصوصهم إىل والشعراء والروائيير  الذ  سبانيا لعدد من الكتاب إمن العناوين النر

ي السنوات القريبة الماضية  ،اإلسبانية
وا أعمالهم ف  ي تستدعي التأ  ىلقف عنو   ،ونشر

مل  هذه التجارب النر

 . والتحليل
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 ( الثانية )الجلسة 
ي الثقافة اإليطالّية 

ن
جمة الذاتية ف  التر
 معاوية عبد المجيد 

ة اإليطالي  اللغة  ي 
ف  ة  الذاتي  جمة  التر حاالت  عن  ة  عام  صورة  بتقديم  البحث  هذا  عن كشف  الو   ،ُيعن  

إىل   ير   اإليطالي  اب 
 
الكت بعض  تدفع  ي 

النر إليها ليتقنونها  أخرى    لغةٍ اعتماد  األسباب  فاتهم 
َّ
مؤل جموا  يتر

فونه  
ِّ
اٍب أجانب إعادة كتابة ما يؤل

َّ
ت
ُ
ا، أو اعتماد ك  بلغاتهم  شخصيًّ

َّ
ي يجيدونها. ال بد

ة النر إىل اللغة اإليطالي 

ة  لهذه   ف  التجربة اللغوي 
ِّ
ه هو المؤل

َّ
ي حير  أن

جم ف  ة المتر  الكاتب يتماه بشخصي 
َّ
ما أن أن تكون فريدة، سي 

ة منوطة بتساؤٍل مفتوح، لطالما أثار الجدل: هل لنا تسمية  ي لنص  الذاألصىلي  ل جمه. ستبقر اإلشكالي  يتر

ة" أم "إعادة كتابة بلغٍة أخرى" ا؟ هذه التجربة "ترجمة ذاتي   ، أم كال األمرين مع 

تأسيس   ي 
ف  جمة، وعىل مراجع تساعدنا  التر ي علم 

صير  ف 
البحث عىل دراساٍت لمتخصِّ ي هذا 

ل ف  عوِّ
ُ
سن

ة ال ل إىل نتائج يفيد منها القارئ منهجي  بحث، وعىل مصادر نعمل عىل تحليلها وست  أغوارها بغية التوصُّ

ي  المهتم  بهذا الشأن.   العرن 

ن البحث من ثالثة أبواب:   يتكوُّ

ي الثقافة اإليطالي    -1
جمة الذاتية ف  ي هذا الباب  :  ةتاري    خ التر

ي شهدتها اللغة شد  نحاول ف 
التجارب النر

و  ة،  الذاتي  جمة  التر مجال  ي 
ف  تير   اإليطالي  عىل  والثقافة  الضوء  إىل  تسليط  لجأوا  ير   إيطالي  أدباء 

  ،) ة بشكٍل خاص  ة واإلسباني  ة )الفرنسي  ها من اللغات األوروبي  ة إىل غتر ة من اإليطالي  جمة الذاتي 
التر

ا. وأدباء أجانب نقلوا م ة شخصيًّ ة وال   ا كتبوه بلغتهم إىل اللغة اإليطالي   تاري    خ اللغة اإليطالي 
َّ
 أن

َّ
 شك

ة  اإليطالي  اللغة  إىل  ترجمها  ثمَّ  نة  معيَّ ٍة  إيطالي  بلهجٍة  عمله  َمن كتب  إىل  ق  التطرُّ علينا  م 
ِّ
ُيحت

ي إيطاليا ال تقترص عىل 
ة ف  جمة الذاتي   التر

َّ
ا، إذ إن

 
د ا. األمر الذي يجعل بحثنا متفرِّ

 
ة الحق المعياري 

تير   ة نفسها. التعامل بلغتير  قومي  ما بلهجتير  تندرجان تحت اللغة القومي 
 
 ، إن

ات:   -2 ي هذا الباب أهمَّ  األسباب والحيثي 
ي  نستعرض ف 

ة،  تاألسباب النر جمة الذاتي  دفع هؤالء إىل التر

ي  أبرز  و 
جمة، تالظروف النر  لنا من استعراض أنواع هذا الحقل من التر

َّ
واكب عملهم هذا. كما ال بد

سنطرح تساؤالتنا: ما الذي ُيمترِّ  النص  الذي و ه الشبه واالختالف بينها.  وأساليبه وطرائقه وأوج

ي  
رِجَم عىل يد كاتبه؟ وما النقاط النر

ُ
ي  يت

ة االنتقال هذه وما تلك النر خشها؟ ما الذي  يكسبها بعملي 

تكن   لم  جوانب  إضافة  أو  ترجمته،  ي 
ف  ه  نصِّ من  دة 

َّ
محد جوانب  بإغفال  ا 

ًّ
حق الكاتب  يقصده 
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ي موجودة في
المتلقر  ه بحسب  ة من نص  ه عىل مكامن خاص  تركتر  الكاتب  ي 

يبن  ه من قبل؟ وهل 

؟ 
ً
جم، بل هل يمكن الفصل بينهما فعل ة المتر ة الكاتب ومنر شخصي  ز شخصي   الجديد؟ ومنر تت 

، دراسة نموذج:   -3 ي  سه  اإلسهام العرن  ا هذا الباب فسوف نكرِّ ي اإلسهام  ث عن  يللحد أم 
ي  ف  العرن 

ةمجال   جمة الذاتي  فير  العرب ارتبطت ب  التر
َّ
 اهتمامات المثق

َّ
ة. من المعلوم أن ة واإليطالي  ير  العربي 

م 
ُّ
ها االستعمار والتقد

َّ
ة ليس أقل ة، وهذا ألسباٍب كثتر ة والفرنسي  ي  نة كاإلنكلتر  ٍة معيَّ بلغاٍت أوروبي 

   صناعي  الفكري  وال
َّ
ة، ألن ي الحالة اإليطالي 

  إلخ. تختلف المعايتر ف 
ً
ة لوا قو 

ِّ
ي إيطاليا لم ُيشك

 العرب ف 

حدة عىل سبيل المثال ال 
 
ي الواليات المت

ي من هذه الثقافة وتسقيها مثلما حدث ف 
فاعلة، تستقر

اب  
َّ
ت
ُ
ة من الك جمة الذاتي  ا تقديم فكرة شاملة عن أبرز الذين خاضوا غمار التر

 
الحرص. سنحاول إذ

مَّ سن
َ
ة، ومن ث ة  جريالعرب باللغة اإليطالي  ة تحليلي  ي  عىل أحد تلك النماذج  دراسة علمي 

: رواية "ف 

اص.  
 
السوري  يوسف وق للكاتب   " برلير  إىل  َف  الطريق 

َّ
اص  أل

 
ثم  روايته هذه  وق  

ً
ًل أو  ة  باإليطالي 

العربي   إىل  لرصد    ة،نقلها  مناسبة  ة  أرضي  ستكون  الكاتبلذا  اعتمدها  ي 
النر ات  جم،  -التقني  المتر

ير  و 
النص  بير   ةاالختالفات  والتأويلي  ة  والبنيوي  ة  اللغوي  الناحية  من  استطاع    ي 

النر والتشابهات   ،

ة.  جمة الذاتي  ة التر  الكاتب الحفاظ عليها خالل عملي 
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 ( الثانية )الجلسة 
ة
ّ
جمة الشخصّية والهوي  التر

 أحمد باسم سعدون
ة والتأثتر الكبتر   يهدُف  ة واالجتماعي  ة الثقافي 

ة وعالقتها بالهوي  جمة الشخصي  هذا البحث إىل دراسة التر

 
ُ
ت المؤلفالذي  ة  هوي  ي 

ف   
ُ
الشخصية  

ُ
جمة التر ممارسة -حدثه  باعتبارها  ة  الهوي  إىل  نظرنا  فإذا  جم.  المتر

جمة الشخصي   التر
َّ
، فإن ي بناء استطرادية تنطوي عىل عملية إعادة تفستر مستمر 

ة ف   مهم 
ً
ل أداة

 
ة ستمث

 
 
ة جُم  الهوية وتفكيكها، وهي عملي  .     ال ُيستثن  منها المتر  الشخصي

 
ُ
ة إىل ترجمةِ   يعمد جمة الشخصي  ة التر ي عملي 

جُم ف  ي هذه العملية،   بنفسهِ   مؤلفاتهِ   المتر
خرى، وف 

ُ
إىل لغٍة أ

. وهنا تظهر بعض  فة تتغتر 
َ
 االجتماعية المستهد

َ
 الفئة

َّ
ف، ألن ل وتتكي 

 
ة تتعد  الهوي 

َّ
اض بأن يمكننا االفتر

هذا  يحاول  ي 
النر إجابات    األسئلة  وإيجاد  دراستها  التمثيالت  عنها البحث  من   

ً
 كاملة

ً
شبكة  

َّ
ألن ا  نظر   :

ة ي ة والثقافي  ُ االجتماعي  جم إىل فئة اجتماعية  -عنها بوساطة اللغة، فهل ينتقل المؤلف جري التعبتر المتر

جمة الشخصية؟ ي التر
ا لها ف 

 
ة عند االنتقال من لغة إىل    وهل تسبُب  أخرى ويكتُب طبق جمة الشخصي  التر

ي هويته ينتج عنه ضياع وتشتت؟ أم أنها تخلقُ 
ا ف  ُج   أخرى اضطراب   تمتر 

ً
 هجينة

ً
 واحدة

ً
الثقافات    فيها   هوية

 المختلفة؟  

ي جزئها األول إىل توظيف نظرية  
نر"    ةاالجتماعي   الهويةتسىع هذه الدراسة ف  ي تاجفيل" و"جون تتر

ل "هت 

جمة الشخصية والفئة االجتماعية  للكشِف     عن طبيعة العالقة بير  التر
 
ط الضوء عىل تلك العالقة وتسل

ي تفحُص السعودية رجاء الصانعللروائية  بنات الرياض  بوساطة تحليل رواية  
ي الجزء الثان 

الدراسة   ، وف 

وتستكشُف  الشخصي  جم  المتر مثل    هوية  جمير  شخصيير  
لمتر ة 

 
عد ي  تجارب 

ونغوع  هيوسير   نانسي 

غو  وشيالو  العطار    ثيونغو  مصدرَ وسمر  الشخصية  جمة  التر البعض   
 
يعد رأيان:  ثمة  وهنا   اضطراٍب   ، 

 
 
جم عالق جمة وتشتت للهوية؛ إذ يصبح المتر ا بير  اللغة األوىل والثانية حنر أن بعض المؤلفير  يرفض التر

 
 
 الشخصية من منطلق الحفاظ عىل هويته ولغته األوىل، أما الرأي اآلخر والذي تبن

ُ
  ته هذه الدراسة يستند

ةإىل مفهوم التعد ي عىل الهوية تنوع    المجادلةالثقافية؛ فيمكن    دي 
جمة الشخصية قد تضق   ا ثقافي    ا أن التر

ا عىل العالم ويتيح للمؤلفي جم فضاءات جديدة للتعبتر عن أفكارهِ -جعلها أكتر انفتاح    هِ لجمهور    وآرائهِ   المتر

 جديد. ال
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 ( الثالثة)الجلسة 
جمة اآللية  ي التعابت  المتعددة الكلمات وتحديات التر

ن
 المنطقة المعتمة ف

 معالجة معجمية آلية باستخدام التعلم العميق 
 الدين غازي  عز 
 

ات   ( كمداخل معجمية بخاصية الالتأليف MWEs)   والمتعددة الكلمات  والمركبة  المتالزمةتتمتر  التعبتر
ي المتوالية المعجمية والذي    ،المفرداتوالتوزي    ع بير   

ي منطقة محددة ف 
وبالتعتيم الدالىلي الذي يقع ف 

جمة اآللية بصفة خاصة، وقد أصبح ي التر
ى ف  التعرف عىل المنطقة   يطرح صعوبات جمة وتحديات كت 

ة المعتمة ي مقاربات علمية كثتر
ات  ف  ة المذكور يشكل المدخل الرئيس لفك االلتباس عىل مستوى التعبتر

جمة ة أو غتر ، وتشمل هذه المنطقة غالب  ومن ثم عىل مستوى التر ا الفعل وأحد مفعوالته سواء المباشر
ة،    و المباشر

ً
ي تحديد داللتها االستعمال والتداول، بدًل

 من الدالالت المعجمية للمفردات المكونة  يتحكم ف 
ي إدماجها 

ات يقتص  باعتبارها   اآلىلي   داخل المعجم  لها، هذه الخصوصيات الواشمة لهذا النوع من التعبتر
  وحدات مستقلة قصد تيستر التعرف عىل معانيها بيش. 

هذه   ضوء  وانسجام  اإلشكاليةوعىل  لسانيات  ،  توفرها  ي 
النر اإلجرائية  األدوات  مع  الرابعا  ذات    الجيل 

ي الهندشي األساس 
، فقد تم التميتر  بير  أرب  ع وحدات لسانية ذرية، يمكن إجماو اللسان  ي لها فيما  الحاسون 

ورة  ( سوابق ولواحق ووسائط وجذور )   المورفيمات(  1  : يىلي  ها بالرص    بينها؛   فواصل  أو   بياضات، وال تمتر 
ي النصوص كمتواليات من الحروف والفواص  المفردات البسيطة: (  2و

(  3و  ؛لتعتت  وحدات لسانية ترد ف 
المركبة وفواصل؛  وهي   المفردات  النصوص عىل شكل حروف  ي 

ف  ترد  لسانية  عن وحدات  (  4و  عبارة 
ي  المتصلة غتر  التعابتر 

ي النصوص عىل شكل حروف وفواصل النر
  . تتشكل من متواليات غتر متصلة ترد ف 

ين،   وتنحرص  ي الصنفير  األختر
ات المتعددة المفردات ف  حسب معيار تحجرها  تتفاوت درجة  كما    التعبتر

ي منطقة المتوالية  واالنفصالاالتصال  
   ،ف 

ً
 فيما يستحيل فهل تدخل هذه المنطقة ضمن هذه التعابتر فعل

جمة اآللية؟    ترجمته؟ وما  ي التر
ي ترسمها ف 

 هي الحدود النر
ي هذا السياق تسىع

ي    ومعالجتها   قواعد البيانات المعجميةوتوسيع  بناء  إىل    الورقة  ف  وفق تصور منهح 
/المتوالية  تعرفال ، قصد التمكن من  مختلط  ي التعبتر

كيبية  باستخراج    عىل المنطقة المعتمة ف  السمات التر
بواسطة جداول معجمية قائمة عىل تصنيف السمات الداللية، وبإعداد خوارزميات  والداللية والتداولية  

العميق    تعتمد   خاصة التدربالتعلم  بيانات  من  عينة  عت   بالتكرار  التعلم  عىل   Training)   والمرتكز 
DataSet 

ً
أوًل وثاني  (  ويد  ب  ا ،  جمةأتر  التر آلية  نظمة  بمعاجم  المصدر   اآللية  بقاعدة   ومجهزة    مفتوحة 

المتون   تحتوي عىل  اللغة عربيةبيانات معجمية  جمة إ-المزدوجة  للتر مزدوجة  متواليات  ببناء  ية  نجلتر 
 (Sequence –to-sequence –translation )  ات    لهذه إعادة استعمال النص كإجراء    من شأنها  التعبتر

جىمي  ي الفعل التر
   ف 

 
جمية. وأيض ي الذاكرة التر

 ا كأسلوب ف 
المعجم   ، قواعد بيانات( MWEsالمنطقة المعتمة، التعابتر المتعددة الكلمات )     الكلمات المفتاحية: **

ي 
ون  ية-المدونة المزدوجة اللغة عربية ، التعلم العميق،اإللكتر  . إنجلتر 
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 ( الثالثة)الجلسة 

 
ي زمن الجوائح 

ن
ية للنصوص الطبية ف جمة اآللّية والبشر  التر

 مىه مراد 
 

ر  
 
وس كورونا   وباءأث ا بشكل    ( Covid-19)   فتر

 
هائل عىل جميع جوانب مجتمعنا. فقد اعتاد كل  واحد من

ي مجاله، وأسلوِب حياة جديد عىل طريقة جديدة للع
ا بعدما لجأ المجتمع بأكمله    مل ف  اعتماد   ىلإخصوص 

ة انتشار   عىل كافة المجاالت  تأثتر  كبتر    األزمة  كان لوقعف.  زمةمؤقت لأل  العمل عن بعد كحٍل  طيلة فتر
وس الصعيد إن كان    ،الفتر ي   و أ  ،االقتصادي  عىل  مجال    و أ  التعليىمي   و أالصناعي    و أ  ، الطن  ي 

جمة ف   التر
ي ما يىلي سنتناول إشكالية اكافة  مجاالت العملو 

ي  ، وف 
ية للنصوص الطبية ف  ة والبشر جمة اآللي  جائحة  لتر

 كورونا. 

الواقع،   ي 
جمة  مجالُ   تت  ع يُ ف  ي   المهام  من  التر

ها حيث    عد،بُ   عن  إنجازها   مكن يُ   النر
 
 الحضور   تتطلب  ال   إن

جم،  الشخصي   ،    للمتر ي   اتالمنص    من  العديد   هناكوبالتاىلي
جم   التقاء  عملية  ل يسهعمل عىل تت  النر   المتر

كات    الذين  األفراد حنر    أو   بالشر
 
العمل. فمستنداتهم  ترجمة  ونيود يكن  ُبعد   لم  ي صناعة    عن 

ا ف 
 
جديد

جمة التحريرية والشف  تقديم خدمات و التر
 
ي هذا القطاع، فإن

كات والمستقلير  ف  ية. فبالنسبة لغالبية الشر
ي تسليم المستندات بنفس لغة  

فة يعن  جمة المحتر جمة الفورية والتر المستهدف. وللقيام التر الجمهور 
ي هذا الموضوع، يكونون من المتحدثير  األصليير  للغة الهدف  

اء ف  وري العمل مَع خت  بذلك، فمن الرص 
ي يختارها العميل. 

  النر

، جمة بشكل عام،    بالتاىلي ي قطاع التر
ير  ف  سمحت   ،مرونة العمل الموجودة بالفعل  أن  د نجبالنسبة للمهني 

ف بسهولة أكت  لهم   مع تنظيم العمل الجديد هذا الذي فرضته األزمة الصحية.  بالتكي 

ي حير  أن
جمة اآللية    وف  ي العالم الرقىمي  من جهة، وخالل أصبحت  التر

ات ف  ات التغتر  وري   من رص 
ً
ورة رص 

    ،من جهة ثانيةاألزمات والحروب والجوائح  
 
عة ويعتمد عليها   السبب يعود إىلفإن ها أصبحت مشر 

 
أن

ون.  ون والمختص  اء واإلعالمي  ي الواقع،   الخت 
ية قد لعبتفهي ف  جمة البشر ا، باإلضافة إىل التر ا مهم  ي دور 

، ف 
 و .  جائحة كورونا   ظل  

 
الزمنيةقد خف ة  الفتر صت 

 
التكاليف وقل جمة مطلوبة فقط    ضت  التر عندما كانت 

ي ظل  و   أو ألغراض المعلومات الشيعة.   محىلي لالستخدام ال
االستخدام الكثيف للتقنيات والحاجة إىل   ف 

ها  ي عرض المعلومات ونشر
ي ، يمكن احول العالم الشعة ف 

جمة اآللية ف  ، النصوص البسيطةستخدام التر
النصوص   دةعىل خالف 

 
باإلمكان،  المعق  

ً
عام   النص  معن    عىل  فلتعر  ل  منها   االستفادة  فمثل  . بشكل 

جمةفا تكون  اآللية  لتر لكونها   دقيقة  غتر   قد  ا    وعىل   األوىل،  بالدرجة  االصطناعي   الذكاء  عىل  تعتمد   نظر 
جمات ي   التر

ي  و   المستخدمون  بها   يقوم  النر
نامجذاكرة  حفظها  تالنر    نهي لفوبالتاىلي    ، بالدرجة الثانية  الت 

 
 م تقد

ا للمعن  المقصود.  ترجمة  صحيحة وسليمة تمام 
ي هذا   لكن   

جمة ف  ط الضوء عىل أهمية خدمات التر
 
، مما سل جمة الطبية بشكل أساشي الوباء حشد التر

 
 
جمة تحتوي عىلالقطاع. وكان عىل مقد  أحدث المعلومات إىل  مي الخدمات اللغوية تقديم مستندات متر

ي جميع أنحاء العالم. 
كات الطبية والصيدالنية وكذلك الباحثير  ف  الطلب عىل الخدمات اللغوية  وزاد  الشر
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ي جميع أنحاء 
وس كورونا المستجد دوره وأهميته ف  ي فتر

ي عالم جديد ما بعد الوباء، حيث أبرز تفسر 
ف 

ي ذلك ترجمة  العالم. 
ي األوسع، بما ف  جمات الطبية بتغطية عدة مجاالت من القطاع الطن  وقد قامت التر

مقدمي   مساعدة  ي 
ف  ا  حيوي  ا  دور  الوثائق  ترجمة هذه  لعبت  وقد  الطبية.  باألجهزة  المتعلقة  المعلومات 

، باإلضافة إىل منحهم إمكانية الوصول إىل التطورات   الرعاية الصحية عىل توفتر العالج الالزم للمرض 
ال مع المرض  من خلفيات متنوعة.   الجديدة، كما ساعدتهم عىل التواصل بشكل فع 

جمة المتوفرة ساليباأل  كانتومن هنا،   م  مساعدة عن البحث تتم  عن طريق  الطبية المستندات لتر
 
قد
ُ
ت

ِقبل   جمة  خبتر من  بحيث  التر جمة،  التر اعتماد  أو  عنه  االستغناء  يمكن  تعير     ال  قد  فهي  فقط.  اآللية 
ج جمة. م المتخص  المتر ص الوقت المطلوب إلتمام التر

 
ء وتقل ي

 ص بعض السر
جمة الطبية يجب أن تكون بمنته الدقة،   ي منكذلك كل  و فالتر دراسات وأبحاث   ما يتعلق بالقطاع الطن 

 أو المصطلحات، سواء من حيث المعن  ،  واألجهزة الطبية  تعليمات وإرشادات استخدام األدوية  علمية أو 
ا يمكن أن  

 
ا. كما يمكن ألدن  قدر من عدم الدقة أن تألن خطأ ترجمة واحد

 
كون له عواقب وخيمة حق

قد يؤدي    يؤدي بالطبيب إىل استخدام الجهاز بشكل غتر صحيح أو إعطاء جرعة خاطئة من الدواء، ما 
ة وحنر قاتلة.   إىل مضاعفات صحية خطتر

ي النتيجة،  
ا مجالَ   ال ف 

 
ي   بسيطة،  لو حنر    خطاءأ  يأل   إطالق

  سيكون   حيث  ،الطبية  النصوص  ترجمةمجال    ف 
جمة اآللية يعملون جاهدين  عىل الرَّ ،  المرض    عىل  خطتر   ووقع  أثر   لها  ي مجال التر

غم من أن الباحثير  ف 
 لتطويرها وتحسينها. و 

 
جمة  انطالق اآللية لها دور ما  ا من ذلك، نطرح عدة تساؤالت، هل تطبيقات التر

التطبيقات  دور  وما  اآللية؟  هذه  وما هي  المخاطر؟  من  للحد  ورية  جمات رص  التر جودة  تكون  عندما 
جمة والمسارد من مشاري    ع ودراس ي إنشاء ذاكرات التر

اء ف  ي ترتكز عىل عمل الخت 
جمة النر ات المساعدة للتر

ي 
جمة سابقة، مم  عىل تحديد أي مقطع نصي مشابه    سابقة، كما ترتكز بشكل تلقان  جم  لتر ا قد يساعد المتر

تها. ولكن ذلك يبقر رهن نحت للمصطلحات المست جمة برم  ي عمله ويش ع عملية التر
جدة الناتجة من ف 

جم. جراء الجائحة واأل وضع أمام المتر
ُ
ي هي بحاجة إىل أن ت

 زمات والنر
 

 : األولية المراجع
غة  الخطاب، مأمون، -

ُّ
ة لل جمة اآللي 

ةالتر  ة الثانية،-  العربي  ي   قضايا وحلول، المحارص   العرن 
ص 
 
 . 2008 ،دار حوسبة الن

-  ، ، محمد ذكي
جمة اآللية، المشاكل والحلول، خرص  بية    ، مؤتمر التعريب الحادي عشر  اللغة العربية والتر المنظمة العربية للتر

 . 2008عمان،  ، والثقافة والعلوم
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 ( الثالثة)الجلسة 
ي تطور  ودورها الذكاء االصطناعي تقنيات 

ن
جمة اآلليةف ي  برامج التر

ن
 الحالية الحياة العرصية ف

 محمود البحري
 

ي   ملفتبشكل    االصطناعي زاد استخدام تقنيات الذكاء  
ي القرن الحا  خصوص    مجاالت الحياةجميع    ف 

 ي داف 
ين ية  االصطناعي تقنيات الذكاء    سهلتحيث    . والعشر من تكاليف تشغيلها   وقللت   ،األعمال اليومية البشر
ي    المكثفاالستخدام    أدىالعمل.  نتائج    وجودةمن دقة    وزادت

الذكاء   تقنياتعىل    تعتمد لألنظمة النر
ي الواقع اليومي الحديث

يةمن العقلية    مختلفنوع    عنه  وينتج  ،االصطناعي إىل تغيتر كبتر ف  ومن    . البشر
الذاتية.  جمة  التر األنظمة  هذه  عىل  هذ  األمثلة  ي 

سنناقش    ا ف  دور  البحث  الذكاء تقنيات  باستفاضة 
ي 
جمة اآللية. االصطناعي ف  ي هذا البحث ن نتعمق ل دفع عجلة تطور التر

لذكاء تنفيذ ا  وجودةحول مزايا ف 
ي  
جمة الذاتية  أتمتة  االصطناعي ف  ي المقام األول    ،من الناحية الفنيةالتر

مبدأ عمل أنظمة ببل سوف نهتم ف 
اآللية   جمة  عىل  التر الشخص    وكيف  ،االصطناعي الذكاء    خوارزمياتالمعتمدة  تفكتر  طريقة  من  تغتر 

  وأبحاث   دراساتهو الدور الذي تلعبه    وما   ،حول اللغات األجنبية بشكل عامتتغتر اآلراء    وكيف  ،الحديث
ي حياته 

جمة الذاتية المبنية عىل الذكاء االصطناعي بعد استخدام الشخص الحديث ف    ؟تطبيقات التر

ا.  أزالت    ،من دون أي شك.  قضية البحث  جمة اآللية جميع حواجز اللغة تقريب  عدد اللغات يبلغ  برامج التر
هذه   مثل  ي 

امجف  ات  الت  سبيل    ،العشر ي   المثال،عىل 
تستغرق PROMTأو    Google-Translate  ف   .

ي المتوسط  
ا عىل مقدار نص المصدر وأداء    ثواٍن،  10إىل    5من  معالجة النص ف 

 
.  الحاسب اآلىلي اعتماد

يد   جمة الفورية لصفحات الويب ورسائل الت  جمة اآللية التنقل بالتر ،تسمح لك التر ي
ون  مما يبسط   اإللكتر

اليومية   للحياة  ة  ممتر  سمة  اآللية  جمة 
التر أصبحت  الحديث.  العالم  ي 

ف  االتصال  عمليات  بشكل كبتر 
للغة   أصليير   متحدثير   مع  التواصل  حديث:  أنو   أجنبية،لشخص  جميع  إىل  مصادر والوصول  اع 

ي جعلها وسيلة لزيادة   األجنبية،المعلومات باللغات  
وما إىل ذلك. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه األنظمة ف 

 مستوى راحة اإلنسان. 

ي اآلونة  فومع ذلك،  
ة،ق  الوقت   التقنيةجعلت هذه    األختر الشخص رهينة. السبب الرئيسي هو ضيق 

ايد   ي العالم الحديث والالمركزية  والذي ير   باستمرار،لحجم المعلومات المتر 
ا بتطور التكنولوجيا ف 

 
تبط أيض

: خوادم الويب   المطلقة للمعلومات. تمتلك هذه التقنيات اآلن بالفعل الخصائص األساسية لكائن خي
البيانات وما إىل ذلك   ونية وقواعد  اإللكتر الطبيعية للشخص. ال حيث  والمكتبات  الذاكرة  تحل محل 

ي يقدمونها.  توجد طريقة الستيعاب ج
هذه حاجة إىل الوصول المستمر إىل  لكن هناك  ميع المعلومات النر

ي المعلومات بجميع لغات العالم. 
 الشبكة والقدرة عىل تلقر

،من الذكاء    تقنياتمن خالل إنشاء أنظمة تحتوي عىل  وذلك   جمة    االصطناعي اآللية. وال سيما برامج التر
ة  منحت المتر  النشاط    هذه  مجال  ي 

ف  القرارات  اتخاذ  ي 
ف  الحق  ايد  متر  بشكل  يعمل  الشخص   فيه، الذي 

ي بيئة لم يعد يتحكم فيها 
، كما كان الحال، الدخول ف   بواسطة آلة.  بل ه،بنفس  وبالتاىلي
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الدراسة  العالم  هدف  ي 
ف  اآللية  جمة  التر برامج  دور  حول  األفكار  وصف  محاولة  دراستنا  من  الغرض   .

  )كلية   اإلنسانية واالجتماعيةكليات  المن  مثل األوىل طالب  يأخذ عينتير  من الطالب.    الحديث من قبل
واآلداب(  بية  الثانية  و   ،التر العير   علمية  يمثل  من كليات  وتقنية    )كلية  وفنية  تقنيةطالب  الحاسوب 

الهندسة(  وكلية  استخدام    وألن  . المعلومات  الناس  أكتر  الجامعات هم  جمة  ا  طالب  التر امج  الذاتية لت 
ي تحليل النتائج. أسئلة    نلإلجابة عاستهدفنا الطالب    لذلك

 االستبانة لتكون النتائج أكتر واقعية ودقيقة ف 

ي دراستنا منهجية البحث.  
ي عىل منهجية البحث    اعتمدنا ف 

  ألهداف ورؤية المؤتمر   ا كونه مالئم    الوصق 
دقيقة  وإلعطاء بنشر    . نتائج  ي   إىل طلبة  استبانةقمنا 

ف  والثانية  األوىل  كليات من  جامعة صحار    السنة 
الحاسوب   بية  المعلومات، كلية    وتقنيةمختلفة: كلية  الطالب الهندسة.    وكلية  واألدبالتر من  طلبنا 

ي قمنا بصياغتها    نع  اإلجابة
عىل    االستبانةالدراسة. كانت أسئلة    بياناتلتساعدنا عىل تحليل  األسئلة النر

( هل ستستخدم  2ألي أغراض؟  كذلك،إذا كان األمر   آلية،( هل نحتاج إىل برامج ترجمة 1 : النحو التاىلي 
نامج،مثل هذا  ي  عيوبه؟عىل الرغم من  الت 

 ا وطالبة.  طالب   150االستبانة أكتر من شارك ف 

الذكاء  س  . المتوقعة   النتائج أنظمة  الموقف تجاه دور  نتائج الدراسة بمقارنة  ،تسمح لنا  أي    االصطناعي
جمة   التر والفنية  اآللية،برامج  أ(  )المجموعة  واإلنسانية  االجتماعية  المجاالت    والتقنية   وممثىلي 

ي كل مجموعة. 
 )المجموعة ب( من حيث التعبتر عن الخصائص الفردية المتأصلة ف 
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 ( الثالثة)الجلسة 
جمة اآلليةواقع  ن  التر  عىل الشبكة المصادر الرقمية  قليلةاللغات بي 

 غسان مراد 
 لينا ياسيل 

ي الحياة. هو يؤدي إىل  يصف مصطلح األزمة أي  حدث  
عزلنا عن العالم وحرماننا من تجربتنا المعتادة ف 

وجه   فريد  و لقاء  الذات  بير   لوجه  ما  بير   ا  عادة  ي 
النر األساسية  األفكار   تم  ت األشياء  من خالل  تغطيتها 

أزمة كوفيد   تنا  أجت  وقد  المسبقة.  واألحكام  عن   19الجاهزة  أخرى(  أقنعة  )ووضع  األقنعة  خلع  عىل 
ن من تقديم إجابات. 

 
   األزمات كافة، والتعامل مع ما يحصل من دون "قفازات"، قبل أن نتمك

 و 
 
، فالسلطاتا من تداعيات الكورونا،  بعيد م    نعيش اليوم أزمات شنر

 
بأجمعها باتت مهزوزة: سلطة المعل

ي ولدت 
ي ولدت أزمة عىل صعيد العائلة، سلطة رأس المال النر

ي خلقت أزمة تربوية، سلطة الوالدين النر
النر

ي ولدت أزمة رجال السياسة الذين ال يعرفون كيف يجدون الحلول، 
أزمة اقتصادية، سلطة الحكام النر

ي أصبح بعض
سات الدينية النر ي لغتر الدين واإليمان،   سلطة المؤسَّ

رجال الدين فيها يستغلون النص الدين 
باألسواق   م 

َّ
تتحك ي 

النر التجارية  المؤسسات  وسلطة  بالعالم،  م 
َّ
تتحك ي 

النر العالمية  المصارف  سلطة 
ي  وأختر  ...  العالمية

ي تتعلق ف 
ة  )مراد،    سلطة اللغات. وتبادل المعرفة،  نتاج  إا إحدى أهم السلطات النر نشر

 (2021أفق 

ي التقنيات كحل  لكل األمور    وباالرتكاز عىل
ي للواقع، فقد دفعتنا األزمة الصحية، إىل تبن   التشخيص النسن 

ي الوقت الذي كانت فيه أحد أسباب تفاقم األزمات عىل أنواعها. 
ي    الحياتية، ف 

وهنا أنر دور الرقمنة النر
أننا نشهد  ي الفكرة المحتملة القائمة عىل 

ناء حضارة جديدة؛ حضارة اإلنسانية مرحلة ب  تدفعنا إىل تبن 
اإلنسانية، العلوم  ي 

إبداع ف  أنها منهجية  عرفها عىل 
ُ
ن ي 

النر الثقافة بمفهومها   الرقمية،  بير   التداخل  جراء 
المباشر صعب   التواصل  يصبح  فعندما  والرقمنة،  التقنيات ا الواسع  استخدام  الدائم عىل  االعتياد  فإن   ،

 كوسيلة للتواصل يصبح األساس.  

 ان
 
السؤال عن واقعا من ذلك،  طالق بكثافة محتوا  نطرح  تتمتع  ي ال 

النر للغات  اآللية  جمة  الرقىمي التر  ها 
جم جم وغتر المتر

وما هي جودة   ؟وجد ترجمة آلية بير  هذه اللغات والعربيةتوطرح السؤال هل  ،  المتر
جمة؟   نتائج هذه النصوص المتر

،  العالم بأشه إىل العالم االل  و دخفبعد  ي
اض  ي مرحلة انتقالية "ناعمة"  بعدما كانفتر

بير  ثقافة المطبوع   ف 
جمة لم يسلم من هذا ال قافة الرقمية،  ثوال  عالم التر

 
، إذ احتاج إىل التأقلم مع التقنيات  تأفإن والعمل  ثتر

بعد، المستجد استخدام    عن  الوضع  ب 
 
تطل أخرى،  ناحية  ناحية ومن  نتهذا من  بشكل كثيف    االنتر

 ومستمر  
 
ات واإلحصاءات ونتائج الدراساتبحث

 
، وأصبحت المعلومات مهما كانت  ا عن آخر المستجد

 
ُ
ي ك

ورية، كما أصبحاللغة النر جمة اآللية عت   ترجمتها وبشعة    تتبت بها حاجة رص    استخدام تطبيقات التر
ورة حتمية     ا لندرة المعلومات ذات صلة. نظر  رص 
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جمة اآللية بير  اللغات  ا من ذلك، فانطالق

نت  األكتر حضور  إذا كانت التر ة واإل ا عىل االنتر ة  كالفرنسي  ي  نكلتر 

 و 
ُ
ها ت ة وغتر ل عملي  اإلسباني  ها تصبح أكتر صعوبة مع الدول  طالع عىل المعلومات وفهمها،  ة اال سه 

 
 أن
 
إال

ي  هو الحال  كما  ،  ا قل حضور  ذات المحتوى الرقىمي األ
والفيتنامية زاخية والرومانية  بعض اللغات كالكا  ف 

ها، ي    وغتر
النر ي عملها  مما يؤثر عىل جودة الخوارزميات 

اترتكز ف  جمة بير  هذه عىل كثافة 
المتر لبيانات 

هذه   ألن  جمة  اللغات، كما  التر تطبيقات  تعتمد  ي 
النر والتعليم  االخوارزميات  اآلىلي  )التعلم  تتعلم  آللية 

جمة لتتحسن دقتها.  ية، إذ تحلل ماليير  الكلمات من النصوص المتر جمات البشر  العميق( من التر

ي هذه الدراسة، باالعتماد عىل  
ة ناطقة بفق  قة من مواقع إخباري  ة  اللغات الكازاخنصوص متفر  ية والفيتنامي 

ةر وال كي  ة )باهاسا( إضافة إىل التر ة واألندونيسي  ة والسواحلي  جمة وماني  ، ومن خالل استخدام تطبيقات التر

جمة اآللية من  إىل اللغة الاآللية منها   قد تحليل النتائج. مما    خاللعربية، سنحاول تبيان واقع جودة التر

جمة بشكل عام بير  هذه 
ي فهم أبعاد اإلشكالية واإلجابة عن بعض التساؤالت حول أهمية التر

يساعد ف 

 أاللغات  
ً
 ثم رقمنة هذا اإلنت  ،وًل

ً
الرقىمي للغات األقل تداوًل المحتوى  من أجل    ؛ عىل الشبكةاج إلغناء 

ي  
ي تساعد ف 

جمة اآللية النر مما قد يسحسن من المثاقفة بير     ،نشر المعلومات وتبادلها تحسير  جودة التر

 . هذه الثقافات المتعددة 

جمة بير  هذه اللغات المذكورة واللغات  
نت  األكتر حضور  ولإلجابة عن التساؤل حول جودة التر ا عىل االنتر

تمتلك  كاإل  ي 
والنر والفرنسية،  ية   كمًّ نكلتر 

ً
هائل جما  المتر الرقىمي  المحتوى  من  ووثائق امن      لمستندات 

يًّ ، وذلك بسبب  مختلفة جم بشر متعددة اللغات، عىل مواقع المؤسسات  ا  ا، ومتاح رقميًّ غزارة اإلنتاج المتر

ي الذي ينتج وحدة حسب اإلحصاءات  ت  ونسكو واألمم المتحدة واليكمواقع ال مليار   1.40لمان األورون 

ب  جمة  أن اللغة األكتر طلب    إىل  مع اإلشارة،  لغة خالل عشر سنوات  24كلمة  ي عام  ا للتر
، كانت 2017ف 

اإلن84.4 باللغة  األوروبية  المفوضية  من  ترجمتها  المطلوب  النصوص  من  وك ٪  ية،  باللغة  2.6لتر   ٪

ي العمل    هوتهدف هذ.  ( vie-publique.fr)   ،أللمانية٪ باللغة ا2الفرنسية، و
للمقارنة بير  المنهجية ف 

وبير    وبينها  جهة  من  العربية  وبير   بينها  اآللية  جمات  التر اآللية  نتائج  جمة  التر الفرنسية  نتائج  للغتير  

جمة اآللية بير  اللغات،  
ي تحسير  نتائج التر

ي محاولة لفهم دور البيانات ف 
ية، ف  ولفهم األسباب  واإلنكلتر 

 الكامنة وراء جودة أو عدم جودة النتائج. 
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 ( الرابعة )الجلسة 
جمة  صياغةإعادة  ي التر

ن
ابط النّصي ف  العربية إىل الخّیام  لرباعيات الشعريةالتر

   ( الحيدريذکر نماذج من ترجمة طالب  )مع
 صادق خورشا 

ابطتهتم هذه الدراسة بتحلیل   ي   )التر
ي ( ف 

ام و    رباعيات  صياغة  النص  ة إعادة    تتوىلالخی    صياغة دراسة کیفی 

ة لها إىل العربیة من قبل طالب الحیدري . و تقوم الدراسة عىل   جمة الشعری  ي نماذج من التر
ابط ف  هذا التر

ي  
ظهر   التحليل. واإلطار النظري لهذا    التحليىلي   –النهج التوصیق 

ُ
ف من ثالثة عوامل ت

 
، عبارة عن طرح یتأل

 أ
ُ
ي المقابل إمکانیة أن یکون بالمقدور دراسة

ر ف 
 
ات بصیاغات مختلفة وتوف ي الرباعی 

ق االرتباط ف 
 
نواع تحق

ي ترجمة طالب الحیدري . وهذه العوامل الثالثة عبارة عن : " الوصف  
ابط ف  ة إعادة صیاغة هذا التر کیفی 

جمات بشکل هادف ، بغرض " و" التوصیة " و" االستدالل ". وقد تم اختیار النماذج من الرباع ات والتر ی 

المذکورة. وتثبت   الثالثة  العوامل  الرباعیات عىل أساس  ي 
ي ف 

النص  ابط  التر أنواع مختلفة من  استخراج 

الرباعیات من جهة  ي صیاغة 
النص ف  ترابط  أنواع  تحلیل  ي 

ف  الثالثة  العوامل  الدراسة کفاءة هذه  نتائج 

ظِهر من جهة أخری أن طالب الحیدري کان
ُ
ابط.  وت ي إعادة صیاغة أنواع هذا التر

 ف 
 
     ناجحا

 : المفتاحية الكلمات

ام، رباعيات جمة المنظومة )  الخی    .  الحيدري( ، طالب الشعريةترابط النص ، التر
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 ( الرابعة )الجلسة 
ن الفن واإليديولوجيا   الكوميديا اإللهية بي 

 عقيل المرعي 
 

ي تعد من أعظم األعمال الفنية الشعرية العالمية 
عىل الرغم من وجود شبه إجماع عىل أن كوميديا داننر

دائم   أنها كانت  أساس  إال  تتعلق  ألسباب  العربية  الثقافة  ي 
ف  موضع جدل  ي  ا 

بير  ضفنر العالقة  بطبيعة  ا 

ي 
 تراوحت بير  الحوار والرصاع عت  العصور. المتوسط، وتجلياتها النر

ي 
التلقر العالقة جعلت  ي   هذه  أثر عىل   الشعن  الفن مما  ي يركز عىل اإليديولوجيا ويبتعد عن 

ي لداننر العرن 

 
 
خالف واسعة  بقراءة  يحظ  لم  ي 

داننر أن  نجد  لذلك  العربية.  إىل  الكوميديا  ي  ترجمات  اإلنكلتر  ه  لنظتر ا 

 
ً
جمة إىل العربية  و ، الذي، ألسباب إيديشيكسبتر مثل لوجية هي األخرى، تم تدريس بعض نصوصه متر

ي بعض األقطار العربية. 
 كنصوص إلزامية ف 

، ولكن  جمة تكاف   النص األصىلي وألن العالقة بير  النص والقارئ متبادلة، لم تحظ الكوميديا اإللهية بتر

 
 
ي فقط؟ أليست هناك أسباب فنية أيض  ا؟هل السبب هو إيديولوخ 

بح ي 
ف  محاولير  سنعرض  وإشكاالتها،  مزاياها  ونستعرض  العربية،  إىل  الكوميديا  ترجمات  ثنا هذا ألهم 

 ا. ا، وليس إيديولوجيًّ الوصول إىل دراسة المسألة بالغيًّ 
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 ( الرابعة )الجلسة 
حة ي الكالسيكي باإلسبانية:  " :مداخلة مقتر ي ترجمة األدب العرب 

ن
مفهوم التجديد والمعارصة ف

 
ً
 "المعلقات نموذجا

ان غوميث بينيتا يث دي تت    إغناطيوس غوتت 
ي 
  عبد الهادي سعدون كنابن

 

ي الكالسيكي إىل القراء الناطقير  باللغة اإلسبانية وخصوصا اىل الشبان منهم؟"  "كيف نقرب األدب العرن 
ي    هذا هو 

ي يلقيها بالمناصفة أستاذان ف 
ة النر السؤال الذي نحاول اإلجابة عنه من خالل هذه المحارص 

ي الجامعة اإلسبانية. وكانا قد اخذا عىل عاتقيهما نقل المعلقات العشر إىل اللغة  
مجال الدراسات العربية ف 

و  الشباب  دفع  إىل  يهدف  طموح  وع  مشر ضمن   ، المستعربير  من  مجموعة  مع  غتر  اإلسبانية  القراء 
توصف   ما  ا  ي كثتر

النر النصوص  تناول هذه  إىل  فيسىع  “ب   المختصير   الجاذبية".  و"منعدمة  المعقدة" 
ي االمتناع عن التعامل مع المعلقات   أوال المتدخالن إىل استعراض مفهومهما التجديدي الذي يتجىل  

ف 
ي ا  -فقط–عىل أساس أنها تشكل  

، وهي مقاربة نجدها ف 
 
 تراثيا

 
 لغويا

 
جمات إىل اإلسبانية  نصا لعديد من التر

ويجب   باالمتياز،  أدبية  مادة  المعلقات   
 
عد
ُ
ت أن  مقاربتهما  تريد  بينما  األوروبية،  اللغات  من  ها  غتر ي 

وف 
 .
 
 ومعرفيا

 
  االنتفاع بها جماليا

ي عبارات ومجازات وتصورات يسهل عىل  
إليه هذا   هالجمهور الموجلذلك فمن األهمية بمكان التدقيق ف 

اتيجيات المتبعة   النتاج الشعري استيعابها والتفاعل معها بجاذبية. ثم نتناول اآلليات واالدوات واالستر
ي مسىع دائم إىل نقل النصوص األصلية بصورة  

، ف  ي سبيل تحقيق الهدف الرئيسي
جمة ف  أثناء عملية التر

ي منأى عن الحرفية والتطابق الدالىلي المتشدد،
باالستناد إىل صياغة   عادلة تنم عن مفاهيمها األصيلة ف 

لغوية تعت  عن مشاعر وأحاسيس وأفكار ليست غريبة أو عصية عىل القراء الشباب. وإذا كان الكثتر من  
من  ها  المعلقات وغتر أن  اليوم  يعتقدون  العرب،  من  به  يستهان  ال  فيهم عدد  بمن   ، والدارسير  القراء 

ات الحضا رة العربية المبكرة لم تعد قادرة عىل إمتاع القارئ الروائع الشعرية العريقة ما قبل اإلسالم أو فتر
نطاقه  يتعدى   

 
فنيا  

 
ا تمثل كت   أنها  جمة  التر مهام  ي 

ف  منهمكون  ونحن  اكتشفنا  فإننا  وإفادته،  المعارص 
والجماليات   المعارف  من  الكثتر  تقدم  أن  أحقية  بكل  تستطيع  بحيث  واألدبية.  الزمنية  المحددات 

أل  والخاصة  العامة  االجتماعية  والمعلومات  والظروف  المواضيع  عن  شيئا  يعرفون  ال  يكادون  ناس 
ي حقبة تاريخية مضت عليها أكتر من ألف وخمسمائة سنة. 

ي كانت سائدة ف 
 واألحوال التاريخية النر
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 ( ةالخامس)الجلسة 
 اهيم فلسفة اللغة مف إشكاالت ترجمة 
 شكري السعدي 

 

وفق محورين    والمعارصة  الحديثة  سألة إشكاليات ترجمة المفاهيم الفلسفية اللغويةهذا البحث متناول  ي

 :  متكاملير 

جمةينطلق من الرد عىل الرأي القائل بأولهما نظري     3من لغة إىل أخرى   عدم قابلية المفاهيم الفلسفية للتر

ي عبارة لخص بها الغرض    الذي  4والتنصيص اإلبانة    وذلك بمعارضة هذا الرأي بمبدإ 
بشر به فيتغنشتاين ف 

   رسالته المنطقية الفلسفيةمن كتابة  
ً
»إن كل ما يمكن أن ُيقال يمكن أن يقال بوضوح، أما ما ال :  قائل

ي السكوت عنه 
 6كل ما ُيمكُن أن ُيعن َ يمكُن أن ُيقال« وهو المبدأ القائُل بأن  »  5« يمكن الكالم عليه فينبىع 

  . 7، وب »أنه يمكن أن نجعل بإزاء كل معن  مهما كان عبارة لغوية دقيقة« 

تب عىل القول بمبدإ اإلبانة والتنصيص   ي كل  ومما يتر
عن المفاهيم والتصورات الفلسفية    صوصيةخنق 

ي ما يتعلق بقابلية هذه المفاهيم والتصورات للتر 
ي جمة. ذلك أننا ال نقر لها إال بالخصوصية ال سيما ف 

النر

ها من الفنون والصناعتمتر   ي يستقل كل واحد منها بموضوع أو  كل فن أو صناعة علمية عن غتر
ات النر

ه.    منهج ال يشاركه فيه غتر

ي تشكيل 
ي عمق المفاهيم والتصورات الفلسفية وال ينكر دورها الريادي وأثرها ف 

وال يطعن رأينا هذا ف 

وال يجتر  لها    عمق العلوم الدقيقةالفكر العلىمي وإحداث الثورات المعرفية، ولكنه ال يقر لها بعمق يجاوز  

ي دائرة المقروئية والمفهومية 
ي ف 

ي الخطاب الفلسق 
ي تبقر

وتحول  أن تتعدى الدرجة الدنيا من الوضوح النر

  تدحرجه إىل دائرة التعمية واإللغاز.  دون

وعنا    ي قامتوعىل هذا فإن مشر
وع الفلسفة التحليلية النر ي مشر

ي هذا البحث ينخرط ف 
عىل مبدإ توضيح   ف 

ر  
َ
الِفك لهذه  الحاملة  اللغة  فحُص  أهمها  بأدوات  وتدقيقها  وضبطها  والتصورات  والمفاهيم  ر 

َ
الِفك

 المبحث اللغوي من أهم المباحث    ،والمفاهيم والتصورات
َّ
ي حنر ُعد

والتساؤُل عن كيفية أدائها للمعان 

التيار ال دائرة هذا  ي 
ف     ،واقعة 

 
أحيان بمفردها  تصلح  الفلسفة سمة  ي 

ف  الفاعل  اللغة  بدور  اإلقرار  ت  
ُ
ا واعت

   ة’ فلسف  لتعريف الفلسفة التحليلية باعتبارها 
ً
وع  ا‘.  لغويًّ لغوية‘ أو ’تحليل ي هذا المشر

  ،ونحن نستلهم ف 

إليه غلبارت رايل من  ،عىل وجه خاص ي  أن كثتر    ما ذهب 
الفلسفية مشكالت لغوية ف  ا من المشكالت 

ي التصورات 
األصل منشؤها عدم دقة االستعمال اللغوي، وأن من أوكد مهام الفلسفة أن تجنبنا الخلط ف 

 
عنابة،  ، 1، العدد 8في الترجمة، المجلد "، مجلة  ترجمة الفلسفة: قابلية المفاهيم الفلسفية للترجمة، " الناصراطلب على سبيل المثال عمارة،  3

 . 57-44ص   ، ص2021الجزائر،  
4 Expressibility principle 
5 (Wittgenstein, 1921 / 2002, 3)  
 . (174، 2021/  1979)سورل،  6
 . (153)م. ن.،  7
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ي كثتر من األحيان إىل التمسك بالصور اللفظية واألشك
ال والمفاهيم، وأن هذا الخلط قد يكون مرده ف 

ي الجمل واألقوال
ي العالقات المنطقية ف 

 . 8النحوية واإلعراض عن التدقيق ف 

ي من هذا البحث فهو محور  أما ال
ي ترجمة جملة من النصوص  محور الثان 

ي نستند فيه إىل تجربتنا ف 
تطبيقر

جمة  أكتر مجاالت الفلسفة قابل هي    بيان أن فلسفة اللغةإىل    من خاللهونسىع    ،9الفلسفية اللغوية  ية للتر

ي فلسفة اللغة المعارصة والحديثة    من المفاهيم  ا وأن كثتر    ،من العربية وإليها 
والتصورات الموضوعة ف 

ي فلسفة اللغة العربيةوالمطابقة لها  ئقة بها  ال المصطلحات ال  يمكن ترجمتها بكل يش وإيجاد 
وذلك    ،ف 

إىلبحكم   الفلسفة  لغوية عربية  استناد هذه  أقدم    وتراث  عريقة  تقاليد  من  نحوي  تقليد  قوامه  راسخ 

 
ً
ها شهرة، فضل ية وأكتر ي عرفتها البشر

 عن المصنفات الدائرة عىل فقه اللغة وترجمات  التقاليد النحوية النر

اليونانيير   والمنطق  العرب  الفلسفة  فيها  استنبط  ي 
النر جمات  التر وهي   ة ئ المكاف  المصطلحات، 

ي    لمصطلحات الفلسفة اليونانية
من قبيل المنطق    لها والقريبة منها   اللغة والمجاالت المجاورةمجال  ف 

ي ومبحث ما وراء الطبيعة.    والمبحث األنطولوخ 

ي هذا الو 
ي عىل    محور يقوم عملنا ف 

ات المفهومية  التصورات والمصطلحات    تتبع جملة منالتطبيقر والتميتر 

ية  واالستعماالت ي يستعملها فالسفة اللغة التعبتر
ويش  مبينير  وضوحها  ،باطراد المحدثون  الغربيونالنر

أكتر األحوالترجمتها   ي 
اللغة العرب  و   ،ووجود مقابالت عربية لها ف  أن إعراض بعض فالسفة  مؤكدين 

د لها فالسفة مفاهيم فلسفية حديثة جرَّ ألداء عن استعمال المصطلحات الفلسفية القديمة  المعارصين

ي اللغوياللغة الغربيون أنفسهم مصطلحات قديمة من  
اث الفلسق   ، لغاتهم يكشف إما عن جهل بالتر

اث لبناء المفاهيم الفلسفية الحديثة ي  وإما عن نزعة انسالخية مؤداها عدم الحاجة إىل هذا التر
، وهو يفص 

اث وإىل اإليهام بأننا إزاء معنيير  مختلفير  )بحكم أننا استعملنا مصطلحير   ي كلتا الحالتير  قطع صلتنا بالتر
ف 

: ق  ي أخطاء معرفية فادحة ديم وحديث للمفهوم الواحد( مختلفير 
 . 10، وهو ما من شأنه أن يوقعنا ف 

 

 
8 Society, Vol. 32, pp.  Ryle, G., 1931, «Systematically Misleading Expressions», Proceedings of the Aristotelian

139-170, Blackwell Publishing, London . 
- Ryle, G., 1949 / 2009, The Concept of Mind. Routledge, Critical commentary by Julia Tanney, London & New 

York . 
 نورد منها على سبيل الذكر ال الحصر العناوين التالية:  9

 . 2021، نشر المركز الوطني للترجمة بتونس، تونس، John Searleلجون سورل Expression and Meaningـ كتاب "العبارة والمعنى" 

، ضمن Donald Davidson« لدونالد ديفدسن  The logical form of action sentencesـ مقال "الصورة المنطقية لجمل العمل" »

ن القرن العشرين، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون ـبيت الحكمة، تونس،  إطالالت على النظريات اللسانية والداللية في النصف الثاني م
2012 . 

، ضمن إطالالت على النظريات اللسانية  P.F. Strawson لبيتر فريديريك ستروسن «Basic particularsـ مقال "الجزئيات األساسية" »

 .2012التونسي للعلوم واآلداب والفنون ـبيت الحكمة، تونس، والداللية في النصف الثاني من القرن العشرين، المجمع 

، ضمن إطالالت على النظريات اللسانية والداللية في النصف  Zeno Vendler ” لزينو فندلرVerbs and timesـ مقال "األفعال واألزمنة" “ 

 . 2012تونس، الثاني من القرن العشرين، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون ـبيت الحكمة، 
 passionواالنفعال  actionمصطلحان ال يعَدمان الصلة بمقولتي الفعل  بـ"الضحية" وهما patientبـ"المنفذ" و  agentمن ذلك أنهم ترجموا 10

مة العربية  بحيث ال يجد المترجم عناء في مقابلة المصطلح األول بـ"الفاعل" والمصطلح الثاني بـ"المنفعل"، واعتماد هذه الترج األرسطيتين
ا عن معنى "الفاعل"، وأن مصطلح "الضحية" يفيد معنى  ا تام  طلح "المنفذ" يفيد معنى يختلف اختالف  الحديثة المقترحة قد يوهم الباحثين بأن مص

 ا عن معنى "المنفعل"، واألمر بخالف ذلك. ا جوهري  يختلف اختالف  
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 ( ةالخامس)الجلسة 
اديغمات:   جمة ورصاع الت   استحالة التر
 مفهوم الحركة األرسطية عند ديكارت 

 د. يوسف بن عثمان 
  
 
ك من خالله الفكر وحركة ، بما هو نقل  يتحر  جىمي تنتقل بواسطتها الثقافة عادة ما ُينظر إىل الفعل التر

م، ضمن وجوٍد 
 
 للتثاقف والتقد

ً
قاء، ووسيلة

 
 للحوار والل

ً
بير  الحضارات والشعوب واألزمنة، باعتباره سبيل

د األلسن.  
 
ه قائم  عىل تعد

 
ي اآلن نفسه ألن

ي  واحٍد، مع ما فيه من ثراٍء وتفاعٍل وتنوٍع، ومختلٍف ف 
إنسان 

الفاص الحدود  إىل  ُينظر  ما  ترتبط وعادة  ها 
 
أن اإلمكان واالستحالة عىل  بير   ذاته،  جىمي  التر الفعل  ي 

ف  لة، 

المنقول من مصطلحات خاصة   سان 
 
الل ي 

ف  ا  عم  والتعبتر  ي 
التلقر  إليه عىل  المنقول  سان 

 
الل قدرة  بمدى 

ل المعن  المطل
 
ِجم عىل نق ها ترتبط بمدى قدرة المتر

 
ة، أو أن

 
ي زماٍن ما وثقافٍة محدد

نه ف  وب باختصاص بعي 

ي ثقافة تحتضنه ولغة تستوعبه، أو يمكن أن ترتبط هذه الحدود، 
ا ف   له مرتكز 

ُ
ت مصطلٍح جديٍد َيِجد بنح 

ة االختصاص  
 
غة األصلية بحسب دق

 
ي الل

ة المصطلح ف  ة العبارة وخصوصي 
 
ا، بمدى دق ا وليس آخر  أختر 

...( فُيحتاج عندئذ إىل زمان تستوعب في ي ، تكنولوخ  ي
، فن  لة االختصاص  المستحدث )علىمي غة المتقب 

 
ه الل

تها عن مصطلحاته.   الجديد لتعت   فيه من عندي 

جمة قد تتجاوز هذه الفرضيات الثالث المتصلة عىل    َجم وما هو غتر قابل للتر
غتر أن الحدود بير  ما ُيتر

جمة قد ُيع
جمة. ذلك أن القول باستحالة التر 

جم وبموضوع التر  غة، وبالمتر
 
ت   عن موقف فكري  التواىلي بالل

ي هذه الورقة  
رافض لثقافة بأكملها وقرار جدي وواع بالقطع مع تراث فكري برمته. ذلك ما نريد بيانه ف 

ي 
اإلحيان  اديغم  الت  بير   القطيعة  لحظة  ي 

ف  الحديث  ي 
يان  الفتر  العلم  تشكل  تاري    خ  إىل  بالعودة  العلمية 

ا، وبمناسب ي عموم 
ي الديكارنر

اديغم الرياض  ياء األرسىطي والت  ة تعريف مفهوم "الحركة" موضوع علم الفتر 

 عىل وجه الخصوص. 

سوف نبير   أن ديكارت عمد إىل عدم ترجمة التعريف الذي وضعه أرسطو لمفهوم الحركة إىل الفرنسية 

ي الفكر ا  -عندما تناوله بالدرس والنقد-وتركه  
تين 

 
ي تلقر بها الغرب الل

غة النر
 
ة )الل تيني 

 
ي لغته الل

ي  ف 
ليونان 

تينية كما  
 
ي لغته الل

جم. المفهوم األرسىطي ف  ه غتر واضح كفاية لُيتر جمات العربية( واعتت  عن طريق التر

 : جمات العربية هو التاىلي قل من التر
ُ
 " Motus est actus in potentia prout in potentia est"ن

أرسطو: "الحركة هي فعل ما    وهو ترجمة من العربية حيث نجده عند الفالسفة العرب الذين أخذوه عن

 هو بالقوة من حيث ما هو بالقوة". فلماذا ترجمه العرب ورفض ترجمته ديكارت؟ 

  
ً
ا وتواصل ا وتلقيًّ جمة حوار  ي القول بإمكان التر

تهدف هذه المداخلة إىل اإلجابة عن هذا السؤال ببيان أن ف 

رف باستحالتها  القول  وجوه  بعض  ي 
ف   
 
وأن الثقافات،  تقايس  بير   بعدم  ا  وإقرار  والتواصل  ي 

للتلقر ا 
 
ض

 (incommensurability مع إحداهما  قطع  ورة  وبرص  ا  متباينتير   كليًّ   
 
ثقافتير أو    

 
ير علمي  براديغمير     )

للثورة    
ً
سبيل جمة  التر رفض  يكون  فقد  جديد،  لفكر  استضافة  جمة  التر إذا كانت  ثم،  ومن  األخرى. 

ا. 
 
 والتجديد أيض
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 ( ةالخامس)الجلسة 
ي   ها وآفاق بةغر ال

ن
جمة ف   التر

  وسيا كني  ألدو 
ي   "رفه  هانز "    قاموس ي-  عرن  جم  انجلتر  ي   ةغرب  يتر

ي   ،   هعن   االنفصال.    الوطن  عن  الغياب"  :   كاآلنر
  ،   النق 

وجودية يدل المصطلح عىل تجربة    نأ   يوخي   مما   ،  ةات متشابهترجم  أخرى  لغات   قواميس  توفر   ".   المنق  

ي عزلة النفسية  ال  من
 .  العام  الدالىلي  مجاله ف 

ي أو مكان آمن    وطن  إىل  الشوق  مشاعر   تشتر إىل    الغربة
ي حالة    بلد   ف 

  و إىل عىل سبيل المثال ، أ  ،  حربف 

ي  إىل الحنير   من نوع
 .  الحارص  ألم من حالة  و   الماض 

جم المصطلح  عادة   ته و ثقافته عن  لغتختلف    بلد آخر  سافر إىل  لما ن ،"  homesickness"  مفهوم  يتر

 . ثقافتنا و نشتاق اىل أحبائنا  و لغتنا 

تالمن  لكثتر  اهناك   ي من شأنها أن 
جم مصطلحات النر ي  هذا المركب الع  تر

  شوق و الذي يعت  عن الاطق 
ي إعادة االتصال الخسارة و ال

 : ، مثلبدنيا نفتقدها رغبة ف 
 migration or the place of immigration هجر الهجرة  أو الم

  exile المنق    
 diasporaشتات ال

 
 
ابحالة من    لوصف  ةغربال  تستخدم  غالبا كأن من   ،  الحارص    من  األمل  خيبةسببها      alienationاالغتر

ي وطنه 
ي ف 

 . يشعر به منق 

ي  كل ما تقدم   من
  . متنوعة إىل لغات أخرىدالالت متعددة و ب مشحونال مصطلحهذا ال نقل  صعوبة تأنر

ذلك   ي   مقارنته  يمكن  رغم كل 
تغاىلي   أو     Heimweh  باأللمان  ا    ،  saudade  الت  صوتي  يذكرنا  الذي 

 .  داوية بالسو 

ي   إىل  نظرنا   إذا 
ي   مع  تتناقضمصطلح قد  إضافات جديدة لتحديد النجد    أن  يمكننا   ،  الماض 

كة   المعان    المشتر

ي هذا العرص 
 . المفهومة ف 

ي 
ي   ابن  يرفض   المكيةحات  الفتو   ف  ي   ة ألنها الجغرافي  للغربة   السلبية  اآلثار   العرن 

ناتجة عن انكسار    الحقيقة  ف 

  . دار الحرب و  دار االسالم مما يتحدى الفرق بير   واإللهي  اإلنسان بير    واالنسجام لوحدةال

ق"   بنقيضه "شر ا  فلسفي  و  ا  منطقي  تبط  .فتر الجذر ل "غرب"  نفس  من  المصطلح  ي  ،  يشتق 
قصص ف 

 .  الغرب كعالم المادة والظالم يتم تصوير لسهروردي ل الغربيةالغرباء 
ي  
 أن معظم  الصوت  الغربة من منطلق علم الدالالت  تحليل  نا  فيدي هذا سياق الكالم قد  ف 

ً
ية فنالحظ مثال

ي تبدأ  المفردات  
ي   الغير  تحمل  حرف  ب النر

تبط  الظالم    معان  نقل دالالت    صعوبةو نقص الوضوح . فتر
ي تشحنها بعض الحروف دون سواها. 

 الغربة بصعوبة أو استحالة نقل الدالالت النر
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 ( ةالخامس)الجلسة 
 معضالت ترجمة بعض المفاهيم الفلسفية الغربية المعارصة إىل اللغة العربية 

 عمر التاور  

 
المع  الغربية  الفلسفية  المفاهيم  ض ترجمة  ي ثالث معضالت تعتر

البت ف  البحث  اللغة يروم  ارصة إىل 
ي   أوىل  . بيةالعر 

ي زاغت بها عن دالالتها ف 
جمة الحرفية لبعض المفاهيم الغربية النر هذه المعضالت التر

جمة التقابلية للمفاهيم الفلسفية الغربية بالبح تسياقاتها الفلسفية، وثاني ي اللغة ها التر
ث عما يقابلها ف 

، وثالثالعربية أ ي اث العرن  جمة البال تو التر ي تسىع إىل  ها التر
إضفاء بعد غية للمفاهيم الفلسفية الغربية النر

. عىل  جماىلي   اللفظ ال إىل نقل المعن 
جمية األفأما    ي ترجمة مفهوم ) المعضلة التر

( لجان بول سارتر Pro-jetوىل )الحرفية( فنجدها راسخة ف 
 (Jaen-Paul Sartre )وع"ب هذا المفهوم  وسيبير  البحث أن ترجمة    ؛ ي زاغ   "المشر

ت عن المقصود به ف 
ي قام بها سارتر بير   جان بول  فلسفة  

زمان ال( وظرف  Se jeterفعل ) السارتر، وال تنقل عملية الربط النر
 (Prochainement .ي نحته لهذا المفهوم

 ( ف 
)التقابلية(   الثانية  جمية  التر المعضلة  )   ظاهرةف  وأما  مفهوم  ترجمة  ي 

هايدغر   ( Da-seinف  لمارتن 
 (Martin Heidegger )أ   ؛ البحث  الرحمن بدوي لمفهوم  األستاذ  ن ترجمة  وسيبير   ( Da-sein) عبد 

كات البغداديالمأخوذ من  -باإلنية   ي الت  اث  زاغت عن المقصود، إ  -أن  ي العودة للتر
ي واستعادة ذ ال تكق  العرن 

جمة مفهوم )  عبد اللغة العربية ]سيوضح البحث ذلك بالمقارنة بير  ترجمة    ( إىلDa-seinمفاهيمه لتر
 ( إىل اللغة الفرنسية[. Da-sein( لمفهوم ) Jean Beaufretن بدوي وترجمة جان بوفري ) الرحم

ي ترجمة مفهومي  
جمية الثالثة )البالغية( فظاهرة ف   ( Epistémè( و) Archéologie)   وأما المعضلة التر

ىل اللغة العربية من  المفهومير  إوسيبير  البحث أن ترجمة هذين    ؛( Michel Foucaultلميشيل فوكو ) 
 فوكو من نحتهما وتوظيفهما. ميشيل  د سالم يفوت لم تكن موفقة وزاغت عن مقص ستاذ قبل األ 

البحث  ثانية  ،وسيبير   خطوة  ي 
إ  ،ف  باأن  ليست  والبالغية  والتقابلية  الحرفية  جمة  التر ورة  عمال  لرص 

ي مجاالت أ  ،ترجمات سلبية
ل المفاهيم الفلسفية، ألن للفلسفة خرى غتر مجال نقبل قد تكون إيجابية ف 

ي ال األلفاظ إلفاظ، فمفاهيمها لغتها، ولغتها معان ال أا خاصًّ   ا وضع  
جم المعان  ذ  ؛ واألصل أن ينقل المتر

ي الفلسفة. 
 اللفظ غتر مقصود لذاته ف 

ي خطوة ثالثة  ،وسيبير  البحث 
جمية المذكورةخفاق  ، أن الباعث عىل إف   هيم:  )ترجمة مفا  النماذج التر

Pro-jet /  Da-sein    / Epistémè /  Archéologie  )بدال عنايتها  عدم  الفلسفية؛ هو  المفاهيم    لة 
 ت المفاهيم الفلسفية مجرد كلمات أو أفليس

ً
ي  لفاظ نضع لها مقابل
لفاظ ، بل هي أليها اللغة المنقول إ ف 

ي 
جمة أحاملة للمعان  ي التر

ض ف  ، وهو ما  ، ويفتر كوين  ال بالجمع بير  التيتأنر إ  ال يمكن أنن تنقل هذا المعن 
جمية   التر ة  والخت  ي 

نجده  -الفلسق  ما  ترجمة  واضح  وهو  ي 
ف  لمفهوم  ا  بوفري  اللغة    Da-seinجان  إىل 

أ ي 
النر جمة  التر وهي  عليها  الفرنسية،  ي    -نفسه  يدغر اهمارتن  ثن  

ف  المقصود  المفاهيم   ترجمةفليس 
ي 
ي تحملها. األ بل نقل معانيها وبسط ،حد ذاتها الفلسفية ترجمتها ف 

 فكار الفلسفية النر
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 ( ةالخامس)الجلسة 
جمة  ي الفلسفة اإلغريقية  الخالقة: التر

ن
 تجليات الهوية العربية ف

 صور محمد بن من
 

ي التقاء الحضارات وتفاعلها وتالقح األفكار وتخاطرها. فإن ا ثقافيًّ لطالما مثلت الفلسفة مدار  
ا ساهم ف 

 
ً
ي مثل

ي اإلغريقر
ي العالم  ترجمة اإلرث الفلسق 

ي نشأة الفلسفة وتجذرها ف 
ة ف  ي   ساهم مساهمة كبتر العرن 

وأرسطو  كأفالطون  الفالسفة  أشهر  فأخذت كتب   . اإلغريقية  واإلسالمي الفلسفية  المدارس  وأفكار 

مما جعل ابن قتيبة   ،العلم والمعرفة  لحق)الرواقية، السفسطة، إلخ( تغزو أرض اإلسالم وتتدفق إىل  

ي بداية  
ال العرب بالموروث  من هيمنة هذه الظاهرة الفكرية الجديدة. ولكن احتف  أدب الكاتبيشتكي ف 

لل ي لم يقترص عن كونه مجرد ترجمة حرفية 
ي   موروثالثقاف 

العتبة فكيفه مع    ،اإلغريقر بل تخىط تلك 

جمة جمة من أجل التر . فلم يكن هدف العرب التر ي واإلسالمي ولكن    ،المنطق والنفس والمضمون العرن 

العلوم  )األدب،  المعرفية  المجاالت  جل  ي 
ف  جديدة  آفاق  فتح  ي كان 

الثقاف  وع  المشر ذلك  من  الغرض 

ق حض فكرة  دوبالتاىلي    ،م والمعرفة والفلسفةالدينية، الرياضيات، إلخ( والتوق إىل تبيان كونية العل تفو 

   حضارة من الحضارات أو 
ً
ألرسطو   الشعر  ابن رشد تلخيصه لكتاب  سموها عن سابقاتها. فيفتتح مثل

ي إن غرضه "تلخيص ما    بالقول
كة لجميع األمم    الشعر كتاب    ف    وهو   . "أو لألكتر من القوانير  الكلية المشتر

وفهم    ا كثتر  جعل    ما  جديدة  نظرة  وحهم  وشر تالخيصهم  ي 
ف  يقدمون  الفالسفة   من 

 
فريد للفلسفة  ا  ا 

 .والحضارة اليونانية بشكل خاص فاجأ الباحثير  والنقاد منذ القرون الوسىط

 

ال الخلط وااللتباس  النقطة لمحاولة فهم  أطروحات بعض   ا تمكن  نذيلويمكننا االنطالق من هذه  من 

قير  والمفكرين العرب ركزوا عىل االختالف والفجوة العلمية بير  النص األم وترجمته   نهمإإذ    ،المستشر

بل    ،. ولم تقترص آراؤهم عىل هذا االستنتاجأو األفكار للغة للعربية من خالل التطرق لبعض المفاهيم  

تجاوزته ألبعاد أخرى طغت عليها األفكار واألحكام المسبقة لعل أهمها عدم فهم العرب للفلسفة خاصة 

ي مون سان   أرسطو عامة. فمن "رينان" إىل "سيلفان جوجنهايم"، الذي كان لكتابه "  ةاإلغريقي   دونةوللم
ف 

قراءة عمادها جهل العرب للفلسفة    القضايا، ترسخت" وقع الصاعقة عىل أغلب المهتمير  بهذه  ميشل
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ي إىل الحضارة األوروبية
ي اإلغريقر

ي نقل الموروث الفلسق 
وتطفلهم عىل علوم ومعارف   ،وعدم مشاركتهم ف 

 . تتناقض مع معتقداتهم وعقائدهم 

ي جعلت الفلسفة العربية تتبع مسار  
ي مداخلتنا مناقشة هذه األفكار وتبيان األسباب النر

ا سنحاول إذن ف 

 
 
   ا فريد

 
ي الحضارة العربية. فهي ال تعتت  أرسطو   رثإىل التشبع باإل  ا يرنو ومتفرد

ي لتبيان أصداءه ف 
  أو   اإلغريقر

   ، فحسب ير  أفالطون فيلسوفير  إغريقي 
 
ا فيلسوفير  كونيير  يمكن لكل أمة ولكل حضارة أن تستمد بل أيض

ث عن التماهي والتماثل مع من مؤلفاتهما أطروحات ونظريات تتناغم مع ثقافتها وطبيعتها. إال أن البح

يؤدي   ال  ي 
اإلغريقر الفكري  ورةالمخزون  القروسىطي   بالرص  ي  العرن  الواقع  عىل  فرضه  والهوس   إىل 

 
 
ي كليًّ ا  باستنساخه استنساخ

وح والتالخيص. فإن المفكرين والفالسفة المسلمير  كان  ا ف     وا الشر
 
ا  واعيير  أيض

ورة   ي وبرص 
واإلغريقر ي  العرن   

األفقير  بير   والتباين  االعتبار    ذ خاأل بالفرق  والمكانية فوارق  للبعير    الزمنية 

اجيديا والكوميديا غريبتير  عن األدب  
ها. فإن كانت التر ي تقديم النصوص القديمة وتفستر

والحضارية ف 

فإن   ي  فيهما  الُمثل  العرن  نجدها  ي 
النر السامية  ي والمبادئ 

ف  العربية  ال  تتجىل  من خالل    سالميةاإل ثقافة 

عام   بشكل  جمة  التر مع  العرب  تعامل  أبعاد  إىل  إذن  القضية  هذه  ستأخذنا  والهجاء.  المديح  شعري 

جمة الشعرية بشكل خاص من خالل التطرق إىل نقل كتاب   إىل اللغة العربية.    الخطابةوكتاب    الشعر والتر

جمة الفعالة   ي عالقة الفلسفة ا  أو الحيويةوسنطرح بالتاىلي إشكالية التر
لتبيان   ،تها اإلغريقيةتر لعربية بنظ ف 

ي الم
جمة الخالقة    ا وصهره  ةالقديم   دونةكيفية تلقر ي قولبة غتر مألوفة. إن هذه التر

ي ف  مع الواقع العرن 

   ،العربية واإلغريقية( الفلسفتير  ) ظلت رهينة المقارنات المتشعة والثانوية بير   
 
ا عن مظاهر الوفاء  بحث

ي والقرب والخيانة والبعد واالنحر 
كتر  دون    ،اف واالنزياح عن األصل اإلغريقر

عىل مظاهر إعادة الصياغة   التر

جىمي إلقاء الضوء عىل والتكييف و  وع التر ي وأبعاده الحضارية واألدبية خصوصية المشر  .العرن 
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 ( السادسة)الجلسة 
ي ترجمات األحاديث النبوية

ن
عية ف  )دراسة تقويمية(  األخطاء العقدية والشر

 الروايح  محمد بو   الدكتور 
 

ي الوحيير  وعصمته من عصمة القرآن الكريم لقوله تعاىل: 
"وما ينطق عن الهوى   الحديث النبوي هو ثان 

ي    ع  -كما ذكر المحققون–والعصمة هنا    إن هو إال وخي يوخ".  ي مسائل التعبد واالعتقاد والتشر
  ، إنما هي ف 

ي   ي خانة االجتهاد البشر
ي مسألة تأبتر   ماعتمادا عىل قوله صىل هللا عليه وسلوأما ما عداها فيدرج ف 

ف 

، ولعل   بشر إنما أنا  "  وقوله صىل هللا عليه وسلم:   ،النخل "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" وإنكم تختصمون إىلي

ي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما 
بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقص 

 أقطع له قطعة من النار". 

ي الوحيير  وعصمته من عصمة القرآن الكريم فإنه يتعير  عىل من يتصدى  
ولما كان الحديث النبوي ثان 

جمته أن يتحرى ال ي ذلكدقة  لتر
وط  وأن    ،ف  وأن يكون عىل إلمام بالقواعد الجامعة    ،المؤهلةيستجمع الشر

ي خطيئة التحريف والتصحيف بأن 
ي هذا الباب حنر ال يقع ف 

جمف  أو يؤوله  ا عىل غتر معناه ا حديثنص يتر

ي عموم قوله صىل هللا عليه وسلم: و   ،مراده  غتر عىل  
وأ مقعده  ب"من كذب عىلي متعمدا فليت  من ثم يدخل ف 

 النار". من 

ال يقوم بها إال من أداها بحقها ومن حقها أن يكون إن ترجمة األحاديث النبوية إىل اللغات األخرى مهمة 

جم إليها ضليع   عية والعقدية   ،ا باللغة العربية وباللغات المتر وأن يكون ملما باأللفاظ والمصطلحات الشر

ي اللغات األخرى
ي هذا الباب  ،وبما يقابلها ف 

جمة بمتمرسير  ف 
ي التر

جمة وأن ينأى عن ا  ،وأن يستعير  ف  لتر

 . ي تفسد المعن 
زات لقد قدمت الحرفية النر بير  يدي هذا الموضوع ألجعل منها  بهذه التنبيهات والمحتر

ي ترجمات األحاديث النبوية عىل اختالف مدخال تأسيسيا لت
عية والعقدية ف  ناول إشكالية األخطاء الشر

ي هذا المقام، وهي 
ها تذرعه بحاجة الدعوة اإلسالمية إىل هذه بينها ف  ي ال يشفع لمن توىل كت 

األخطاء النر

جمات      . خدمة للسنة النبوية وحرصا عىل تعزيز رابطة التواصل الحضاري مع الشعوب األخرى  التر

أوىل هذه المراتب  ها عىل ثالث مراتب:  تلقد اطلعت عىل عدد معتت  من ترجمات األحاديث النبوية فألفي 

ي    ،ترجمات تضيق فيها دائرة الخطأ 
جمات النر ي الوقت الراهن عىل التر

وينطبق هذا عىل وجه الخصوص ف 

ي اإلسالمي  اث العرن  ي تعن  بالحفاظ عىل التر
عية النر ي انتدبت لهذه العمل   ،ترعاها المؤسسات الشر

والنر
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جمير  الذين اجتمعت لهم ملكة لغوية تعددية تمكنهم من  الجليل لفيف

ة المتر ا من صفوة الباحثير  وختر

هذه المراتب ترجمات تتسع فيها دائرة الخطأ ة  بأمانة عالية ودقة متناهية. وثاني  ع النص النبويالتعامل م

قير    المستشر بريئة وينطبق هذا عىل لفيف من  النبوية لدوافع غتر  جمة األحاديث    ، الذين تحمسوا لتر

ي اإلسالمي وخاصة نصوص السنة النبوية لكونها الم
انر ي من  يرومون من خاللها صبغ النص التر

صدر الثان 

ي    ع اإلسالمي 
جمتها عىل طريقتهم وبما تهوى أنفسهم يعد    ،مصادر التشر ة  ق خطوة مهمة وغتر مسبو فتر

  . المسلمير  وبير   بينهم  والقيم  المفاهيم  معركة  ي 
خطأ    ةوثالثف  أصحابها  ترجمات خلط  المراتب  هذه 

ي مواضع وغيابا 
األلفاظ ف  ترجمة بعض  ي 

ف  ي   بصواب فقد تجد عندهم حرصا ودقة 
ف  والدقة  للحرص 

 مواضع أخرى. 

عية وهي   ي ترجمة األلفاظ الشر
: أخطاء ف  ي ترجمات األحاديث النبوية إىل قسمير 

لقد قسمت األخطاء ف 

ي تدور مع أحكامها 
أصنافها   المعامالت بجميعالعبادات و ومن شاكلة هذه األلفاظ ما يتعلق ب  ،األلفاظ النر

ي ترجمة األلفاظ العقدية فيما يتصل بعقيدة التوحيد واألسماء كالصالة والزكاة والحج و 
ها. وأخطاء ف  غتر

ها.    والصفات اإللهية وغتر

ي ترجمات األحاديث النبوية: 
عية ف    األخطاء الشر

بكلمة   قبيلمن   الزكاة"  جم كلمة"  تتر أن  األخطاء  الصفة    charityهذه  ي 
ف  بينهما  التناسب  عدم  رغم 

ي اإلسالم فريضة مالية عىل سبيل الفرض وليسفالزكاة    ،والمعن  
كما يقول –عىل سبيل التطوع فهي    تف 

ي المال الذي حال عليه الحول تؤخذ من    -الفقهاء
، وهذه أغنياء المسلمير  وترد عىل فقرائهمحق معلوم ف 

ي يغت  عنها بالفريضة والو 
ي  هي الزكاة النر

"إنما الصدقات للفقراء والمساكير    من سورة التوبة:   60اآلية  اردة ف 

ي   فريضة من هللا إن هللا كان عليما حكيما".   ... 
ي تقابلها ف 

فالزكاة بهذه الصفة تختلف عن الصدقة النر

ية كلمة " ية لكتاب  وهذا موضع هذه الك  ". Charityاللغة اإلنجلتر   األربعير  النووية لمة من النسخة اإلنجلتر 

ي هللا عنه: 
 Islam is to testify there is no God but Allah"   من حديث عمر بن الخطاب رض 

…to give charity, ".  ي تعريف لفظ
ما  لق عىل  طأنها ت  "  La rousseمعجم"من    Charityلقد جاء ف 

ي عىل إشكال آخر   سبيل الصدقة. يعىط من كساء وغذاء للمحتاجير  عىل  
إن حل إشكال الكلمة يحيلن 

الزكاةوهو   أو األقرب إىل معن   المناسب  اللفظ  إيجاد  العدول عن    ،تعذر  الحالة ال حرج من  ي هذه 
وف 
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جمة عىل هذا النحو  ي النسخة المتر
" كما هو الشأن Zakat"  ترجمة الكلمة واالكتفاء بتعريبها فتكتب ف 

 ". Allah" بالنسبة لكلمة

ي حديث  
جم كلمة "النيات" ف  عية أن تتر ي بعض   "إنما األعمال بالنيات"ومن قبيل هذه األخطاء الشر

ف 

ية بكلمة " جمات اإلنجلتر  ي حير  أن  Actionsالتر
" كما نجد ذلك  Deedsاللفظ األقرب واألنسب هو "" ف 

ي قام بها "أبو آمنة 
جمة النر ي التر

 ". Justin Barottف 

ي ترجمات األحاديث النبوية: 
 األخطاء العقدية ف 

جمير  وتوافقهم عىل ترجمة لفظ "الرسول" بلفظ  من شاكلة هذه األخطاء   
العقدية إرصار بعض المتر

"The Abostle  ي
ف  وبخاصة  المسيحية  العقيدة  ي 

ف  شائع  مصطلح  وهو  المسيحي "  اإليمان  ، قانون 

ي كمظهر من ويتعدى هذا الخطأ كونه خطأ لفظي
النص الحدينر ا إىل كونه وسيلة من وسائل "مسحنة 

ة عن هذه  أمثلة وشواهد كثتر المقال  الكامل لهذا  البحث  ي 
. وسأورد ف  اث اإلسالمي التر مظاهر مسحنة 

ي ترجمات األحاديث النبوية. 
عية ف   األخطاء العقدية والشر

           جية البحث: منه

ي  منهجية هذا البحث تتلخص
 العنارص اآلتية: ف 

 . تاري    خ بواكتر ترجمات األحاديث النبوية  •

ت   عرض موجز عن • ي أشر
ترجمات األحاديث النبوية المتداولة وتصنيفها إىل المراتب الثالث النر

 إليها. 

ي ترجمات القرآن  •
عية ف   . الكريم وإيراد البدائل اللفظيةانتقاء عينة من األخطاء العقدية والشر

ي ترجمات األحاديث النبوية سبل تقويم األخطاء
عية والعقدية ف   : الشر

ي ترجمة نصوص الكتاب والسنة سدا للفراغ الحاصل  •
إيالء أهمية قصوى لتكوين المختصير  ف 
ي هذا الفن رغم أهميته 

. منذ سنوات ف  عي
 للحفاظ عىل نقاء وصفاء النص الشر

جمات و تكوين لجان   • ي غربلة هذه التر
ي الجامعات  إمتخصصة ف 

تالف المدسوس والمكدس منها ف 
ع وتعويضها بما تتوصل إليها أعمال هذه اللجان.  ي علوم الوخي والشر

 ومراكز البحث ف 

الج • مؤتمر سنوي اتحفتر   تأسيس  العربية واإلسالمية عىل  الجامعات  ي 
ف  البحث  معات ومراكز 

جمة اقتداء بما يقوم به "منتدى العالقات العربية والدولية'' بالدوحة الذي تعد أعماله لبنة  للتر
وع   ي مشر

ف  والسنة أساسية  الكريم  القرآن  بنصوص  يتعلق  ما  جمية وخاصة  التر األعمال  ترقية 
 النبوية. 

 
 



 

37 
 

 

 ( السادسة)الجلسة 
ي أخطاء صعوبات و 

ن
ي إىل اللغة الرومانية ف

و  –ترجمة النص القرآبن أوكتافيان  اسوبيسكول   سيلفيستر
 
ً
 ا أنموذج

 ( George Grigore) جورج غريغوري

 
ي نقل    صعوباتإلقاء الضوء عىل  إىل  يهدف هذا البحث  

جمة  ا  ، تركتر   إىل اللغة الرومانية  النص القرآن  عىل التر

ي عام  
ين )ف  ي مطلع القرن العشر

و  أوكتافيان اسوبيسكول ف  ي أنجزها سيلفيستر
   1912النر

 
الذي    ا( تحديد

 
 
ي كلية  كان أستاذ

/رومانيا. وقد وقفنا عىل    الالهوتا ف  ي
ي مدينة ياشر

ي واجهها وأهم    أبرز الصعوباتف 
النر

ارتكبها   ي 
النر النقلاألخطاء  عملية  أسباب  ،أثناء  عدة  إىل  تعود  اجم    ؛وهي  بالتر تأثره   القروسطية منها: 

الالتينية( والتر األوروبية )خصوص   اللغة  اجم إىل  التر المعارصة له اجم األا  واستيعابه عدة أخطاء    لمانية 

الرومانيةأاستخدام  و ،  منها  اللغة  إىل  المقدس  الكتاب  تراجم  من  مأخوذة  ال    ، لفاظ   أ تالئم  وهي 
 
ا  حيان

اإل  باالعتبار عدم  و ،  سالميةالمصطلحات  األ  أخذه  دالالت  بير   القر الفوارق  ي آلفاظ 
النر والدالالت  نية 

المؤسسات اإل   هذه األلفاظ  اكتسبتها  ي 
   ،سالميةفيما بعد ف 

ً
يعةكلمة " أو    "خليفة"  كلمة  مثل " وغتر  شر

. إضافة إىل ما ذكرته أعاله، يتناول البحث كذلك   ي إيجاد مرادفات لأللفاظ ذلك الكثتر
عدة صعوبات ف 

 
ً
ها "صوم"و "صالة" القرآنية الخاصة بالطقوس الدينية إىل اللغة الرومانية )مثل  (. وغتر

   ، صعوبات، اللغة الرومانيةالكريم، ترجمةالكلمات المفتاحية: القرآن 
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 ( السادسة)الجلسة 
ي نقل 

ن
جمة ف كية المصنفاتمنهجية التر  الحديثية إىل اللغة التر

 دراسة تحليلية وصفية
ن يلدز   حسي 

ترجمات   تناوَل   
 
فإن وعليه  الكريم.  القرآن  بعد  اإلسالم  ي 

ف  ثاٍن  ي  
معرف  مصدر  النبوية  األحاديث  إن 

ي  للقرآن الكريم  المصنفات الحديثية
ي األهمية لما لها من أبعاد ذات امتداد دالىلي  ووظيق 

 .مسألة غاية ف 

ترجمات   لمعايرة  البحثية  الورقة  هذه  أدرجنا  الحديثية  لقد  كية   بير  المصنفات  والتر العربية    ، اللغتير  

ي داوود    أن 
كر ترجمات الكتب الستة من قبيل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسي  

 
ونخصُّ منها بالذ

ي وسي   ابن ماجه
مذي وسي   النسان   .وسي   التر

ي تسليط الضوء عىل ترجمات  
ي تمت من بداية  المصنفات الحديثية  أما ُمبتىع  البحث فيتمثل ف 

تلك النر

تكز عليه الدراسة فهو   العهد الجمهوري وحنر يومنا هذا بما يتماشر مع المعطيات العددية. وأما ما ستر

ت إىل ترجمة الكتب المذكورة  
َ
ي أفض

وافع النر
 
 المصنفات الحديثية  ن ترجمة  أل  ، تلكالد

ً
لم تشهد نقلة

 .نوعية بهذا الحجم قبل العهد الجمهوري

معا ي ولتأطتر 
ف  أسهمت  ي 

النر والمؤسسات  جمير  
المتر أوصاف  تقديم معلومات حول  البحث سيتم  لم 

جمة وصعوباتها    إنجاز  جمات تلك. كما سيتم تقديم حوصلة عن أبرز مشكالت التر نذاك من منظور  آالتر

جمة ي  اللغة المنقولة واللغة المنقول إليها ،نظريات التر
جىمي من زاوينر  .ومن ثمة تقييم النتاج التر

أنهم ا إشكالية البحث فنطرحها عىل النحو اآلأم جمون عىل لغة النص األصىلي أم  : "هل حافظ المتر ي
نر

نوَّ من لغة وثقافة النص الهدف؟". وبناء عىل هذا التساؤل سنعالج مسألة التكافؤ ضمن هذه 
ُّ
حاولوا الد

جمات  .التر

ي  
جمير  عىل أفق التلقر

كي عىل اعتبار أن والجدير بالذكر أننا سنحاول تحديد أثر المتر
ي للقارئ التر

الدين 

 ترجمة األحاديث النبوية تفستر  
 
ي المجتمع تجاه اإلسالم ا حاسم  ا تؤدي دور  ا وتعليق

ي تكوين تصورات ف 
ا ف 

ي صىل هللا عليه وسل  م. وتجاه النن 

جمة، إشكالية ترجمة، المصادر الحديثية، ، المصنفات الحديثية : لمات المفتاحيةالك  . التكافؤ علم التر
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 ( السادسة)الجلسة 
ورة فرض الرقابة العلمية عليها   إشكاالت ترجمة النص الفقىهي اإلسالمي ورصن

ي   مينة الحجوج 

عية  ب  تزخر النصوص الفقهية اإلسالمية ي عىل رأسها األحكام الشر
المستنبطة من مصادرها التفصيلية والنر

يتسن   حنر  فهمها  وتسهيل  الدينية  األحكام  لتبيير   الفقهاء  اجتهادات  عن  عبارة  فهي  والسنة.  القرآن 

ع. ومن هنا  
ِّع والقيام بالمطلوب منه عىل الوجه الصحيح الموافق لمراد الشرَّ للمكلفير  االستجابة للمشر

عية عملية  تظهر أهمية النصوص الف د مدى  قهية اإلسالمية، من كون موضوعها يتعلق بأحكام شر
ِّ
حد

ُ
ت

ع أو مخالفته.   موافقة فعل الُمكلف لمقصود الشر

ة للنصوص الفقهية اإلسالمية تجعل عملية ترجمتها من لغتها األصلية )العربية(   إن هذه الخاصية الممتر 

جم إىل لغات أجنبية عملية صعبة تفرض عدة   جمة يجعل عىل عاتق المتر إشكاالت. فهذا النوع من التر

ي النص األصىلي بوضوح تام ال يخالطه غموض أو تشويش.  
عي المتضمن ف 

مسؤولية إيصال المعن  الشر

إىل راجعة  اإلسالمي  الفقهي  النص  ترجمة  صعوبة  تكون  أن  الفقهية   ويمكن  المفردات  بعض  طبيعة 

ي اللغة الهدف مثل: الترصية  اللصيقة بالبيئة والحضارة العربية  
جم مقابال لها ف  ي ال يجد المتر

هار    –والنر
ِّ
الظ

لع    –
ُ
اكيب العربية، وذلك ألن اللغة   –المساقاة    –الخ االستهالل... وقد ترِجع الصعوبة إىل خصوصية التر

العربي  الجملة  بدأ  إمكانية  أمثلة ذلك  الجمل، ومن  تركيب  اللغات من حيث  أغلب  تتمتر  عن  ة  العربية 

جم   أحيانا بفعل وهي من خصوصيات هذه اللغة. وقد تكون الصعوبة بالغية، بحيث يصعب عىل المتر

ي تمتر  
نقل النص ببالغته وجماله إىل اللغة الهدف خاصة إذا تعلق األمر بالنصوص الفقهية القديمة النر

ي  
ي يصعب مقابلتها بمؤلفوها بأسلوب  هم البديع الغن 

ونقلها إىل اللغة الهدف.   األساليب البالغية الجميلة النر

الفقهية والذي يحتاج إىل امتالك  ي للنصوص 
الفقهي الحقيقر المعن   أضف إىل هذا كله صعوبة إدراك 

عية.   ي العلوم الشر
جم لملكة فقهية خاصة تحتاج إىل حد أدن  من التخصص ف   المتر

ي  
  بصفة عامة والنص إن هذه اإلشكاالت وإشكاالت أخرى تجعلنا نقف عىل صعوبة ترجمة النص الدين 

جم التوفر عىل أدوات ومهارات إضافة إىل   الفقهي بصفة خاصة، فهي ترجمة متخصصة تفرض عىل المتر

مَّ    اللغويةمهارته  
ُ
ي نقل المعن  تحرِّ ث

جمة يستدعي فرض رقابة ي الصواب والصدق ف  . إن هذا النوع من التر

عن صحيحة  صورة  بتكوين  تتعلق  مخرجاته  لكون  عليه  جدية  المكلف   علمية  سلوك  تجعل  الدين 
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َجِم له ع. فكل تحريف لمعن  النص األصل يؤدي إىل سوء فهم النص الفقهي ل  مواِفقا (  )المتر مقصود الشر

"إن   قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم:   عقباه! وقد ال تحمد    يتبع ذلك مما   وبالتاىلي سوء فهم الدين وما 

َّ ليس ككذب عىل أحد، من كذب   َّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" )رواه البخاريكذبا عىلي ه ( عىلي ، فنبَّ

ه لما يؤدي إليه ذلك من   صىل هللا عليه وسلم عىل خطورة الكذب عليه وكونه أخطر من الكذب عىل غتر

 للعمل بما لم 
 
 . الشارع يطلبهتحريف الدين وتشويه حقائقه فيكون سببا

ي ترتبط  
: يناقش هذا البحث هذه اإلشكاالت النر جمة النصوص الفقهية اإلسالمية وفق التصميم التاىلي  بتر

 : تتضمن أهمية الموضوع وإشكالية البحث مقدمة

جمة وأنواعها و المبحث األول    تهخصوصية ترجمالمقصود بالنص الفقهي و : مفهوم التر

ي 
ب أمثلة عن أهم هذه الصعوبات( المبحث الثان   : صعوبات ترجمة نصوص الفقه اإلسالمي )ويتضمن رص 

جمة للنصوص الفقهية اإلسالمية المبحث الثالث  : وجوب فرض رقابة علمية عىل النصوص المتر

 . تتضمن نتائج البحث وتوصيات : خاتمة

 


