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جائحة ما ُي َس ّمى يف َو ِ
سائل
ياح
إعالمنا ال َع َربِ َّي ِة "فايروس
ياق اجت ُ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كورونا"ُ ،مقابِ ًل لالس ِم العلم ِّي ل ُه يف ال َغ ِ
اجلائح ُة
وهو ( ،)Coronavirusإذ َع َّم ْت هذه
رب َ
َ
ِ
العالِِ ،
ُّون َت َت َو َ
بني ُم ٍ
ُمع َظ َم ُد َو ِل َ
ّاس َيئن َ
صاب
طأ ِتا ال َّثقي َل ِة
ومنها ُد َو ُلنا العرب َّي ُةَ ،
القاسية؛ َ
وبات الن ُ
ِ ِ
جور َع ِ
املرض َيشى عىل ِ
وبني َم ٍ
بِ
ِ
هو َخ َر َج
ليه يف بيتِ ِه َي ُ
نفس ِه ال َّت َل َ
ف؛ َ
اف عىل نَفسه إ ّما اإلصا َب َة إن َ
ِِ
ِ
ِ
كثريا ممّا اعتا َد
ِمن َم َج ِر ِه ،وإ ّما التب ُّلدَ
َّفيس إن َ
َ
واالضطراب ال َع َص َّ
هو َبق َي يف َمق َبعه ال ُيامر ُس ً
بي والن َّ
ِ
دور َأ ِ
وي ُث َم َعىل ُص ِ
يف ال َّث ُ
املاضية َ
قيل هذا َ
هل ِه.
ارس َت ُه يف حياتِ ِه
الض ُ
العال َ َ
ده َم َّ
قبل َأن َي َ
ُم َ

حوث ِ
ِ
ِ
ففي ظِ ِّل هذا ال َّظ ِ
ِ
الع بِ
ِ
العصيب والنّاز َل ِة الكُربىَ ،
هذه
تحرير ُب
رف
كان َع َ َّل االضط ُ
ِ
الن َ ِ ِ
ور َّبام ال َتفى عىل َمن َج َّر َب ُم ِه َّم َة َت ِ
ُب ُعمو ًما ،و ُكت ِ
رير ال ُكت ِ
ُب
ُّسخة من مؤمت َ ِر الدَّ وحة ا ُمل َم َّي ِزُ .
ِ
ِ
حال ك ِ
ِ
كهذه يف ِ
َون األَ
فكيف ِبا
حوال طبيع َّي ًة،
حتم ِل مسؤول َّي ٍة
امعي ُخ
َ
ً
صوصاُ ،صعو َب ُة ُّ
التَّأليف اجلَ ِّ
ِ
ٍ ِ
حالس ُب ِ
سائر الن ِ
قو َ
وج َلسا َء
ّاس َأ
ون عىل ُمقاومتِ ِه َ
يوتِم ُ
َ
رواح َمن ال َي َ
يف ظ ِّل َوباء َيصدُ َأ َ
وي َع ُل َ
ُأ َ ِ
س ِهم؟!

ِ
ِ ٍ
باش ال ا ُمل َ ِ
وق ا ُمل ِ ِ
نح ٍة ،كام ُي ُ
ذلك َذ َ
قال ،و َقد ُذ ْق ُت َ
خب؛ ف َقد
َعىل َأ َّن ك َُّل منَة إنَّام تَنطوي َعىل م َ
ِ
رسي يف الب ِ
َ ِ
ِ
وال ُمدَّ ِة َت ِ
ِ
يت َط َ
إنجاز ا ُمل ِه َّم ِة التي
كب يف
حوث هذا
رير ُب
َ
كان ل َبقائي ال َق ِ ِّ
الكتاب األَ َث ُر األَ َ ُ

ُب ُم َقدِّ م َة الت ِ
َّحرير َأن َأ َ َ
ت َّي َل حايل َلو َل ُي َقدَّ ْر يل َأن َأعت َِز َل ُمع َظ َم
َطيع ال َيو َم و َأنا َأكت ُ
ُك ِّل ْفتُها ،وال َأست ُ
وهو ِم الوظي َف ِة و َغ ِريها ِما يقتَيض اخلروج الدّ ائم ِمن مع َتك ِ
كان يش َغ ُلني َق ُبل ِمن ُش ِ
ؤون الدُّ نيا ُ
َف
ُ َ
ّ َ
َ
ما َ َ
ُ
َ
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خ ِ
احلال بِ ِ
العل ِم ِ
ِ
إنجاز الت ِ
وم ِ
كان ُ
كان َأن َي َ
الف ما َ
راب ال َّثقا َف ِة ،فام َأ ُظ ُّن َلو َ
َّحرير يف
كون بِ ُوسعي
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
املرضوبَ .فأنا ،لِ َ
واملوع ِد
ا ُملدَّ ِة املحدَّ َد ِة
ضا َء
ذلكَ ،أمحَدُ اهللَ َعىل نَعامئه التي َأو َد َعها ما َبدا يل ظاه ُر ُه َ ّ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ذاب.
الر َ
مح ُة وظاه ُر ُه من ق َبله ال َع ُ
سور باطنُ ُه فيه َّ
كمن ُوض َع َأما َم ُه ٌ
َم َض ًة َأ َّو َل َوه َلة ،ف ُكن ُْت َ
ٍ
ومن َط ِ
ِ
ريف اجتِام ِع األُ ِ
الصدَ ِد تَزا ُم ُن َع َميل َعىل َت ِ
ج ِة
رير ُب
حوث يف َموضو ِع َّ
الت َ َ
مور يف هذا َّ
ِ
ِ
َّعبري َعن َأ ٍ
در ِة ُل َغتِ ِه َعىل الت ِ
يب َم ِ
فكار صي َغ ْت
وهوموضوع من َأ َه ِّم ما ُيفيدُ ُه من ُه العر ُّ
ٌ
َ
عر َف ُة َمدى ُق َ
غات ُأخرى -و ُط ِ
ف ِعندَ نا بِـ"فايروس كورونا" ،إذ ال َيفى َأ َّن ُشيوع ِ
ِ
بِ ُل ٍ
هذه
روء
عر ُ
جائحة ما َ
َ
بات ُي َ
مارات عَدَ ِم ُقدرتِنا َعىل التَّعام ِل مع مستَحدَ ِ
ِ
ثات األُ ِ
مور تَعا ُم ًل ُل َغو ًّيا ُمست َِق ًّل ال
التَّسم َي ِة بينَنا ِمن َأ
ُ َ َ ُ
َ
رب ،ومعلوم َأ َّن هذا ِمن َأوىل َأو َل ِوي ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات ما
ّ
َيعتَمدُ استريا َد التَّسميات وا ُملص َط َلحات اجلاه َزة من ال َغ ِ َ ٌ
مجةَ ،أو ما ينبغي َأن تُعنى بِ ِه ،يف عا َلِنا العريب .و َلس ُت َأدري ،إىل سا َعتي ِ
الت ِ
هذه ،ما
تُعنى بِ ِه ِد
راسات َّ
ُ
َ َ
ِّ ْ
ب ِ
هو "احلم ُة الت ِ
اجلائح ِة بِت ٍ
بنا َعن ُم َس ِّب ِ
ّاج َّي ُة" ،إذ َّ
يب َف ٍ
هذه
صيل
َعبري َع َر ٍّ
َ
ضنا َلو َع َّ ْ
صيح َ ُ َ
َ َّ
إن ا َملعنى األَ َّ
ِ ِ
هي " ُس ُّم ِّ
الس ُّم" (رشف ،1929 ،صَّ ،)946
كل
املعج ِم العر ِّ
حل َم َة" يف َ
لكلمة (َ )virus
هو " ُّ
يب َ
وإن "ا ُ
َش ٍء يلدَ ُغ ويلسع" َّ ِ
خاص ال
فهي ُس ٌّم
َ َ ُ
َ
ٌّ
(الزبيد ّي ،ج ،37ص480؛ واخلطيب ،2013 ،صَ ،)889
ِ
خاص ال عا ٌّمُ ،ث َّم َّ
َ
كلم َة ()corona
هو ُس ٌّم
ُس ٌّم عا ٌّم،
ٌّ
جه ِر ُّي إنَّام َ
وكذلك ما ُي َس ِّب ُب ُه هذا الكائ ُن امل َ
إن َ
ِ
حل َم ُة
ليم النّات ُج َ
تُفيدُ ما تُفيدُ ُه كلم ُة ( )crownاإلنجليز َّي ُةَ ،أي "التّاج" ،فا ُملقابِ ُل ال َع َر ُّ
الس ُ
يب َّ
هو "ا ُ
َرمجة ( )virusبِـ"احلمة" بِاستِ ِ
ّاجي ُة" .و ُأ َذكِّر مست َِثق َل ت ِ
مراء ُعمو ِم الن ِ
كلم َة "كومبيوتر" َأ َّو َل
الت ِ َّ
ّاس َ
َُ
ُ ُ
ثقالم ك َُّل ا ُملقابِ ِ
اجلهاز الذي ُتعب عنه يف عا َلِنا العريب واستِ ِ
مر ُد ِ
ِ
َأ ِ
الت العرب َّي ِة َأو ا ُمل َع َّر َب ِة َلاُ ،ث َّم
خول
ِّ
َ ِّ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
استِ ِ
وذلك بِ َف ِ
َ
ضل
كلم ُة "احلاسوب"،
عذابِم الح ًقا عَدَ ًدا من اخليارات ال َبدي َلة املقبو َلة ويف ُم َقدِّ َمتها َ
ووسائل اإلعال ِم حتّى َألِ َفتْها األُ ُذ ُن العربي ُة و َأسا َغتْها ذائ َق ُة مست ِ
ِ
ت ِ
الكلمة يف ال ُكت ِ
ِ
َعم ِليها.
ُب
َكرار
َّ
َ
ُ

ِ
ِ
َّعريب ،ف َي َ
اإليامنَ ،عىل ما َأرى ،يف َح ِّق َمن َيست َِثق ُل َل َ
ف
قول:
لج َأ إىل الت
و َأض َع ُ
فظ "احلُ َمة" َأن َي َ
ِ
ال َف ْ ُيوس (اخلطيب ،2013 ،صَ ،)889أي بِ َج ِ
جنبي الذي ال ُوجو َد َل ُه يف العرب َّي ِة
عل َصوت "" vاألَ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َي ِغ املقبو َل ِة يف
َص َ
وت الفاء ال َع َر َّ
يب ،وبِ َصو ِغ الكلمة األَجنب َّية َعىل ِزنَة " َف ْي ُعول" لتَقريبِها من ِّ
َّتيج ُة الك ِّل َّي ُة "ال َفيوس الت ِ
يضاُ ،فأ َذكِّر ُه بِاستِ ِ
ِ
العرب َّي ِة ،لِت َ
ثقال
ّاج ّي"َ .أ ّما ُمست َِثق ُل الت
َّعريب َأ ً
َكون الن َ
ُ
ُْ
ِ
ِ
ـكلمة ’تِلفاز‘ يف بِداي ِة َتعر ِ
كلمة ( )televisionاألَجنب َّي ِة بِ
الن ِ
ف الن ِ
ّاس يف َ
َعريب
ّاس ت
يب
َ
العالِ العر ِّ
َ َ ُّ
طول ِ
ِ
ب عن ُهُ ،ث َّم ما َ
املعر َب َة َبعدَ َ
ذلك يف َت َق ُّب ِل ِهم َلا َبل
إلف ِهم
كان ِمن َأ َث ِر
َ
الكلم َة َّ
َ
اجلهاز الذي ُت َع ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َ
يار
عج َم العر َّ
اشتقاق ِهم منها "التَّل َف َز َة" و َغ َريها مّا ُيشع ُر بِدُ خول الكلمة ا ُمل َ
وتا ِم َقبوهلاَ .عىل َأ َّن خ َ
سائل وض ِع ا ُملص َط َل ِ
ِ
الت َ َ ِ
يار ا ُمل َقدَّ َم؛ إذ َّ
ج ِةَ ،أ ّما َوسي َل ُة
حات َوسي َل ُة َّ
َّ
الت َ َ
إن َخ َري َو ِ َ
جة َي َظ ُّل َ
هو اخل َ

ة ّ
َمِ قَُم
د
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ج ِة ووسي َل ِة الت ِ
فآخر ما يلج ُأ ِ
ِ ِ
َّوليد بِاالشتِ ِ
قاق َأو ا َمل ِ
جاز (خسارة،2008 ،
الت
إليه َبعدَ َوسي َل ِة َّ
الت َ َ َ
َّعريب ُ ُ َ

ص.)20-19

رب ِمن اختِ ِ ِ
ذلك َأن ن ِ
فإذا َأنِ ْسنا إىل ِخ ِ
شاع يف ال َغ ِ
ج ِةَ ،
كان َلنا َبعدَ َ
بار ِة
يار َّ
الت َ َ
ُواج َه ما َ
صار ع َ
ِ ِ ٍ
وائيل acronym
( )Coronavirus disease 2019بِـ(َ ،)COVID-19أي بِإجياد اختزال َأ ٍّ
ِ
لعبار ِة ،بِ َأن ن ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعمدَ
(القاسمي ،2008 ،ص )437بِ َأخذ احلُروف األُوىل من األَجزاء الكَلم َّية ا ُملك َِّونَة ل َ
ّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الت َ َ ِ
لعبار ِة ،وهي "مر ُض احلم ِة الت ِ
ّاج َّية  "2019لِنَخر َج بِاختِ ٍ
زال
إىل النَّ َظ ِر يف َّ
ُ
َُ
َ ََ
جة العرب َّية الكام َلة ل َ
الذائ َق ُة العربي ُة كام َأسا َغ ِ
الذائ َق ُة ال َغرب َّي ُة االختِ َ
ت ّ
تُسي ُغ ُه ّ
زال ( .)COVID-19و َقد َهداين ت ََأ ُّميل يف
َّ
ِ ِ
ناسب ًة هي " ِمرتاج– ،"2019بِ َأ ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
األَ ِ
خذ َح َ
كلم ِة
والراء من َ
رف املي ِم ّ
حس ُبها ُم َ َ
مر إىل صي َغة اختزال َّية َأ َ
ف الت ِ
ِ ِ
ِ
ّاء واألَلِ ِ
"مرض" و َأحر ِ
ف واجلي ِم ِمن كلم ِة "الت ِ
الصي َغ ِة ،يف ما
ّاج َّية" .و َأ َه ُّم َمواط ِن ُق َّوة هذه ِّ
َ
ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سار َعىل
يب واست ُ
بَ ،ثال َث ٌة؛ َأ َّو ُلا خ َّفتُها يف اللسان العر ِّ
حس ُ
عذاب األُ ُذن َلا؛ وثانيها َأ َّن اشتقا َقها َ
َأ َ
عض ح ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َّحت ،و َي ُ
َن ٍج ُمشابِ ِه لِن ِ
روف
هي الن ُ
كون بِ َأخذ َب ِ ُ
َهج وسي َلة عرب َّية َأصي َلة يف تَوليد الكلامت َ
العبار ِة بِاألَ ِ
امت ِ
كل ِ
شت ُط ِ
ٍ
امت املكَون َِة لِ ِع ٍ
الكل ِ
فيه استيفاء َجي ِع ِ
ِ
خذَ ،بل
ِّ
َ
ُ
بارة َطوي َلة َشي ًئا ّما ،وال ُي َ َ
َ
العبار ِة األَصلي ِة ،كام يف ن ِ
يث توحي النَّتيج ُة النِّهائي ُة بِ ِ
يكفي ِ
خذ ما ُي َؤ ِّدي ال َغ َر َض ِمنها بِ َح ُ
فيه َأ ُ
َحت
َّ
َّ
َ
َ
َ
َّحت ِمن َأحر ِ
محن الرحيم" ،إذ ُأ ِخ َذ يف الن ِ
كلم ِة "بسم َلة" ِمن ِع ِ
َي األُو َل َي ْ ِ
ف الكلمت ْ ِ
ي
ُ
الر ِ َّ
بارة "بِس ِم اهللِ َّ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ِ
يف ِ
ِ
نحوت ُيوحي
وهو ما ُفع َل يف ا َملنحوت "مرتاج"؛ وثال ُثها َأ َّن هذا ا َمل
َ
خريانَ ،
بارة وت ُِركَت األُ َ
َ
صاب الذي يسببه مر ُض ا ِ ِ ِ
اإلغالق واالستِ ِ
ِ
بِا ُمل ِ
غالق
ذر "رتج" يف العرب َّي ِة َيدُ ُّل َعىل
جل ُ
حل َمة التّاج َّية ،فا َ
ُ
ُ َ ِّ ُ ُ َ َ
والض ِيق (الفريوزآبادي ،2000 ،ص ،)296وال َيفى َأ َّن ِمن َأهم ما ن ِ
ُعانيه بِ ِف ِ
اجلائح ِة احلال َّي ِة
عل
ِّ
َ
ّ
َ ِّ
ِ
ِ
غالق السب ِل َأمامنا ِ
جرنا ال َق ِ
وض َيق األَ ِ
وإغالق َأ ِ
َ
رض َع َلينا بِام
رس َّي
بواب ُبيوتنا َع َلينا واست َ ُّ ُ
َ
َح َ
ِ
صاب ِبا ِمن ِض ٍيق يف ال َّتنَ ُّف ِ
ميع ِمنهاُ .ث َّم َّ
َر ُح َب ْتَ ،ف ً
كلم َة
جل َ
ضل َع ّم ُيعانيه ا ُمل ُ
إن َ
سَ ،أعا َذ اهللُ ا َ
ِ ِ
ِ
وهي صي َغ ٌة يف العرب َّي ِة تَدُ ُّل َعىل اآل َل ِة ،كـ" ِمفتاح" و" ِمنشار" و" ِمراث"
"مرتاج" َعىل ِزنَة "مفعال" َ
ِ
ِ
ِ
و َغ ِريهاَ ،
َخر ُج.
فكأ َّن هذا ا َمل َر َض آ َل ٌة تُغل ُق َأ َ
بواب ُبيوتنا َع َلينا وتُوصدُ ها فال تَدَ ُعنا ن ُ

تلك َ
و َقد َأع َل ُم َأ َّن َث َّم َة َمن سريى َأ َّن ال َق َل َم َقد اشت ََّط يب َبعيدً ا َشي ًئا ّما بِ َحديثي َعن َ
املسأ َل ِة ،بيدَ َأ َّن
ذلك َأ ِ
ِ
َعزائي يف َ
ج ُة وبِ َأ َح ِد َأ َه ِّم
مران؛ َأ َحدُ ُها َوثا َق ُة ِص َلتِها بِ َموضو ِع
وهو َّ
الت َ َ
الكتاب الذي ُأ َح ِّر ُر ُه َ
ِ
ِِ
َ
واآلخ ُر النِّدا ُء الذي َو َّج َه ُه
احلياة و ُمواك َب ِة َت َط ُّو ِرها؛
در ِة العرب َّي ِة َعىل ُمسا َي َر ِة
وهو
ُ
َأهدافه َ
إثبات ُق َ
ِ
القات العرب َّي ِة والدّ ول َّي ِة ،يف كلمتِ ِه التي اف َتت ََح ِبا ُم َ
ؤت َ َر
دير منتدى ال َع
حممدٌ األَ ّ
محريُ ،م ُ
الدُّ كتور َّ
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الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

الت ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ ِ
مجة وعَدَ ِم االقتِ ِ
صار
ور َة تنوي ِع َّ
الرابِ َعة ،والتي َأ َّكدَ فيها َض َ
التمجة وإشكاالت ا ُملثا َق َفة يف َدورته ّ
ِ
َوجيه م ٍ
مجة األَدبي ِة وت ِ
الت ِ
زيد ِمن االهتِام ِم إىل
ترمجة ال ُعلو ِم (جمموعة مؤ ِّل ِفني ،2018 ،ص.)10
َعىل َّ
َّ
َ

ِ
الت ِ
ِ
َحرير هذا ِ
ومن ج ِ
ِ
ني َعىل َأ ِ
ديد ما اجت ََم َع لِت ِ
الك ِ
مر ُم َ
وإشكاالت
مجة
يضا َرغ َب ُة
ؤت َ ِر َّ
القائم َ
تاب َأ ً
َ
ٍ
ٍ
لت ِ
ِ
ا ُملثا َق َف ِة وجلن َِة ت ِ
مجة يف انتِ ِ
حوث
مع ما ُي َقدَّ ُم ِمن ُب
َسيري
ح ٍد لِ َّ
جائزة الشيخ َ َ
هاج َن ٍج َجديد يف التَّعا ُم ِل َ
ؤت ِرِ ،
وراق بحثِي ٍة ،يقوم َعىل ُأس ٍ ِ ٍ ِ ٍ
َأو َأ ٍ
هها ِص َل ُة ا ُمل َقدَّ ِم بِ َم ِ
وكفا َي ُت ُه يف
س علم َّية واض َحة َأ َ ُّ
ُ
َ َّ َ ُ
حاو ِر ا ُمل َ َ
م َ ِ
الش َ
وسال َم ُت ُه ال ُل َغو َّي ُة واألُسلوب َّي ُة.
انبى لِلت ََّصدِّ ي َل ُه،
واستيفاؤ ُه ُّ
ُ
َعار َف َةَ ،
وط العلم َّي َة ا ُملت َ
عالَة ما َ
ُ
وط الب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حوث َأو األَ ِ
َعىل َأ َّن َ
حث
َص ِمن ال ُب
وراق ال َبحث َّية َعىل ما تَن َطبِ ُق عليه ُش ُ َ
ذلك ال َيعني َأن ُيقت َ َ
إن َفلس َف َة االصطِ ِ
قون ِ
امؤنا ال ُقدَ ماء ي ِ
طل َ
َكون َش َب ًها بِام َ
فاء َأ َشدُّ ما ت ُ
عليه
كان ُع َل ُ
ُُ
العلمي ّ
الصار َم ُةَ ،بل َّ َ
ِّ
ِ
ِ
ويح واالستجام ِم ،إذ ُر ِو َي َعن ِ
ابن َع ّب ٍ
وهو َوسي َل ٌة من َو ِ
الت ِ
يض اهللُ
سائل َّ
اسم ’اإلمحاض‘َ ،
َ
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كان َي ُ
عنهام َأ َّن ُه َ
س اب ُن
قول إذا َأ َ
ُ
فاض َمن عندَ ُه يف ا َ
حلديث َبعدَ ال ُقرآن والتَّفسريَ " :أمحضوا" ،و َقد َف َّ َ
اس هذا بِ َقولِ ِهَ " :قو ُلهَ :أمحِضواِ ،
مض‘ ما م ُلح ِمن الن ِ
ول ِ
ابن َع ّب ٍ
ُقتَيب َة َق َ
َّبت،
حل ُ
َ
ُ
َ َ
حلمض‘ ،و’ا َ
هو من ’ا َ
والعرب تُلقي اإلبِ َل يف اخل َّل ِة وهو ما حال ِمن الن ِ
َّبت ،فإذا َم َّل ْت ُه َأل َقتْها يف احلَ ِ
مض .و َأرا َد اب ُن َع ّب ٍ
اس:
َ َ
ُ
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شعار و َأ ِ
فخذوا يف األَ ِ
خبار ال َع َر ِ
إذا َم َل ْلتُم من احلديث والفقه ُ
ت ِّوحوا بِ َ
َحو ُه
ذلك ُقلو َبكُم .ون ُ
ب؛ ل ُ َ
هر ِّي :هاتوا ِمن َأ ِ
الز ِ
َق ُ
شعاركُمَّ ،
الش َء بعدَ
ح َض ٌة؛ ُيريدُ َأ َّنا تَشتهي َّ
َّفس َ ْ
ول ُّ
اج ٌة ،والن َ
فإن األُ ُذ َن َم ّ َ
ِ
مض َبعدَ اخلُ َّل ِة" (اب ُن ُقتَي َبة ،1977 ،ج ،2ص .)366و َع َّل َق َأبو َح ّي َ
ان
حل َ
َّ
الشء كام تَشتهي اإلبِ ُل ا َ
َعديل الن ِ ِ
َّوحيدي َعىل َق ِ
َالل ِ
ول ِ
ابن َع ّب ٍ
ذلك ّإل لِت ِ
لح َقها ك ُ
اس بٍ َقولِ ِه" :ما أرا ُه َأرا َد بِ َ
الت
اجلدِّ ،
ُّ
َّفس ل ّئل َي َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َسم َع" (الت
َّوحيد ّي ،ج ،2ص.)60
ولتَقتَبِ َس نَشا ًطا يف ا ُملستَأنَف ،ولتَستَعدَّ ل َقبول ما َي ِر ُد عليها فت َ

وراق ا ُمل َقدَّ م ِة بِام َقد يتَمنَّع َعىل ُش ِ
اإلمحاض ِ
َ ِ
هذه َأن ُيؤتى ِمن األَ ِ
ِ
وط
لس َف ُة
َ َ ُ
َ
فكان مّا َأم َل ْت ُه َف َ
ارمة َأن تَن َطبِ َق ِ
حث العلمي الص ِ
الب ِ
عليهِ ،من َخواطِ َر َأو َت ِ
ني ِك ٍ
بار يف
ار َب تَرمج َّي ٍة رائ َق ٍة ُلِشت َِغ ِل َ
ِّ ّ
َ
ِ ِ ِ
ِ
الص ِ
الو َ
مج ِة ِمن َع َر ٍ
َح ِ
طأ َة َعىل
قل َّ
ار َم ِة ،بِام ُ َ
ي ِّف ُ
ب ،فتُدَ َّس َ
الت َ
بني ال ُبحوث العلم َّية ّ
ب و َأجان َ
ف َ
الكتاب ويد َفع َعنه سأم ِ
القراء ِة ا ُملعم َق ِة ا ُملت ِ
ذلك عَناقيدُ َبحثِ َّي ٌة ُم َتن َِّو َع ٌة َ ِ
ِ
َواص َل ِة .فن ََج َم َعن َ
قار ِئ
يدُ
َ َ َّ
ِ َ ُ ُ َ َ
حوث معم َق ٍة يف َم ٍ
ٍ
االت تَرمج َّي ٍة ُم ِتل َف ٍة ،و َأ ٍ
َّفس
طيب ِمن ُب
وراق تَستَطي ُبها الن ُ
فيها ُمتَنيها ما َي َل ُّذ و َي ُ
ُ َ َّ
و َيست ِ
َج ُّم ِعندَ ها ال َع ُ
ست ِو ُح َلا ال ُفؤا ُد.
قل و َي َ
ٍ
ِِ ِ
آخر ان َطوى ِ
هو َتن َُّو ُع َم ِ
عليه َبرنا َم ُج ا ُمل ِ
وضوعات
َشم َل َم
ؤمترَ ،
او ِر جلساته لت َ
َعىل َأ َّن َث َّم َة َتن َُّو ًعا َ َ
و ُل ٍ
وت ِ
غات َ
ار َب ُمت َِل َف ًة.

ة ّ
َمِ قَُم
د
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ِ
ِ
إذ ان َطو ِ
ثالثة
ة-الروس َّية)َ ،عىل
نوانا
ت
ُ
َ
(إشكاالت الرتمجة العرب َّي ُّ
اجللس ُة األُوىل ،التي ُع ُ
َ
ٍ
ِ
ُ
ُّصوص
الوصف َّي ُة والرتمج ُة التقريب َّي ُة للن
بحاثَ .أ ّما
َأ
الصايف وعنوا ُن ُه "الرتمج ُة َ
البحث األَ َّو ُل فلبيان ّ

ِ
اإلبداعي ِة العربي ِة والروسية :األساليب الشخصي ُة للتَّكي ِ
البحث هو ُ
بيان
هدف
ف
النص" .و ُ
العميل مع ّ
ُّ
َّ
ُ
ُّ َّ
َّ
َّ
ِّ
ِ
سلوب الفردي للتَّكي ِ
ِ
ِ
واستعامل األُ
ِ
ُّصوص لتجن ِ
ِ
ِ
خطاء
ُّب َأ
ف مع الن
َّقريبي
الوصفي والت
املنهج
استعامل
مه َّي ِة
ُّ
ِّ
ِّ
ِّ
َأ ِّ
اخلط التَّعليمي لعل ِم وفن َّ ِ
بعض الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِّقاط يف ِّ
وبالعكس،
الروس َّي ِة–العرب َّي ِة
لتحديث
ني ،وكذلك
السابِ ِق َ
ِّ
التمجة ُّ
ِّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
يمتلك املوهب َة
العنرص الذي
للتمجات الفنِّ َّية من خالل فرز
وتدريب
والتَّشديد عىل اختيار
املؤهلة َّ
العنارص َّ
ِ
الت ِ
واحلدس زياد ًة عىل َأ ِ
ُ
السود وعنوا ُن ُه " ُهو ُم
مجة األُخرى .وأ ّما
دوات َّ
البحث الثاين َ
َ
فهو لنزار عيون ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهو َي ِ
رب مسريته ال َّطوي َلة يف ِ
حقل
ة-الروس َّية وآفا ُقها"َ ،
عر ُض جمموع َة ُهو ٍم عاناها كات ُب ُه ع َ
الرتمجة العرب َّي ُّ
الت ِ
ِ
ِ
َّ ِ
مح ٍة تارخي َّي ٍة عن َ
ِ
الروس َّي ِة إىل العرب َّي ِة ،وخت َّل َل َ
العرب
نشأ ِة
حركة َّ
مجة عندَ
َقديم ل َل َ
ذلك ت ٌ
التمجة من ُّ
ِ
رص الدَّ ِ
ِ
يف َع ِ
وازد ِ
هارها يف َع ِ
املأمون الذي اشت ََه َر بدَ ف ِع
ولة الع ّباس َّي ِة وال س َّيام عرص
هد الدَّ و َل ِة األُمو َّي ِة

ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكتب إىل العربي ِة؛ فت ٌ ِ
ِ
ٍ
ِ
الروس َّية التيترمجة
مكافآت سخ َّي ٍة عىل
َّ
َأريخ للعالقات الثقاف َّية العرب َّية ُّ
َسليط الض ِ
ِ
ِ
املواق ِ
ِ
ف ال َّثقاف َّي ِة التَّفاعل َّي ِة
وء َعىل
مع ت
سري ٍة حافِ َل ٍة ِمن َّ
ِ َّ
الت َجات ا ُملتَبا َد َلةَ ،
َت َ َّخ َض ْت َعن َم َ

ِ
اإلجيابي ِة ِ
لك ِ
وسِ ،
الر ِ
نحو ألكسندر بوشكني وليف تولستوي ومكسيم غوركيِ ،من ال َّثقا َف ِة
َّ
بار األُ َدباء ُّ
العرب ،ابتِداء بِ َت َج ِ
العربي ِة ُعموما و َأد ِبا ُخصوصا ،وعىل َت َطو ِر َّ ِ
ِ
ات سليم قبعني
الروس َّي ِة عندَ
ُّ
ً
ً َ
َّ
ً
التمجة عن ُّ
وخليل بيدس ،ومرورا بِ َت َج ِ
ات أبو بكر يوسف وخريي الضامن ومواهب كيايل وغائب طعمة
ُ ً
ب يف ت ِ
ِ
فرمان .ويتحدَّ ُ ِ
نح َي ْ ِ
َرمجة األَ َد ِ
ي َلدى ال َع َر ِ
رب
ب ال َبحث عن َم َ
ث كات ُ
َ
ويس؛ َأحدُ ُها تَرمج ُت ُه ع َ
ب ُّ
الر ِّ
ِ
ٍ
ٍ
َ
واآلخ ُر تَرمج ُت ُه
يب؛
ُل َغة َوسيطة وال س َّيام اإلنجليز َّي ُة والفرنس َّي ُة ،و َأ َبر ُز ُم َ ِّث ٍل لذا املنحى هو سامي الدُّ رو ّ
ِ
كثريونِ ،م ُنهم غائب طعمة فرمان ومواهب كيايل ،ويوسف ّ
َ
باشةً ،و َل ُه ُم َ ِّث َ
حلق،
لون
عن ُّ
الروس َّية ُم َ َ

ٌ
ب َ
حديث عن َأ َه ِّم
ذلك
ويوسف سلامن ،وعدنان جاموس ،ونزار عيون السود،
وغري ُهم .و َأع َق َ
ُ
َّعريب يف الر ِ
املؤس ِ
ظامت العربي ِة ا َملعني ِة َّ ِ
ِ
اعم ِة َلا ،ن ِ
ِ
ِ
سات َأو املنَ َّ
باط،
تنسيق الت
مكتب
َحو
َّ
َّ
بالتمجة َأو الدّ َ
ّ
َّ
مجة يف القاهرةِ،
للت ِ
ِ
ِ
ِ
دمشق ،و ِ
والتمجة والتَّأليف والن ِ
ِ
املركز
َّرش يف
يب للت
القومي َّ
َّعريب َّ
َ
واملركز العر ِّ
ِّ
احلكمة َّ ِ
ِ
ِ
ومؤس ِ
ِ
ِ
عض
وبيت
بريوت،
سة ترمجان يف
َ
رس ُد َب َ
ش َع الكات ُ
َ َّ
ب َي ُ
للتمجة يف تونس ،و َغريهاُ .ث َّم َ َ
كفيالن بِاالرتِ ِ
الت ِ
ِ
لول الن ِ
ضع احل ِ
قاء بِ ُمستَوى
ّاج َع ِة َلا
مجة ُعمو ًما التي َيرى َأ َّن
ُهو ِم َّ
َ
االلتفات إ َليها َ
وو َ ُ
هود األَ ِ
قطار العربي ِة تقوم عىل ج ِ
العالِ العريبِ ،
الت ِ
غلب األَ ِ
التمج َة يف َأ ِ
مجة يف َ
فراد ال عىل
َّ
ومنها َأ َّن َّ
ِّ
ُ
َّ
ُ

سات ،وال يتوافر هلا الدَّ عم َ ِ
املؤس ِ
ِ
الروس َّي ِة وإليها؛
س الكايف ،وال س ّيام َّ
التمج ُة عن ُّ
ُ
ُ
ُجهود َ َّ
املؤ َّس ُّ
ِ
ِ
الت ِ
ِ
مجة إىل ِ
تكرار ما يرتمجو َن ُه
املرتمجني وتُتابِ ُع عَدَ َم
جهود
بني
روح
وافتقار َّ
َ
املنظومة التي ُتن َِّس ُق َ
ُ
املرتمجني وحقو َقهم؛ وعدم َأهليةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وغياب القواعد املهن َّية والتَّرشيعات التي حتمي
يف اآلن نفسه؛
َ
ُ َّ
ُ
ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
للت ِ
املمتازة ل ُّل ِ
دون ِ
ِ
مجة َ
املرتمجني الذي َن يتصدَّ َ
غتني
املعرفة
املطلوبة لدهيم من
الكفاية
توافر
بعض
ون َّ
َ
ِ
املعرفة اجلي ِ
ِ
للموضوعات التي ُي َت َ
ً
دة
فضل عن
ا ُمل َت َج ِم عنها وا ُمل َت َج ِم إليها،
مجون فيها .و َبعدَ
ِّ
االنتِ ِ
الت ِ
ِ
ِ
عض ُهو ِم َّ ِ
هاء من َب ِّث َب ِ
مجة
عض اهلُمو ِم
اخلاص ِة بِ َّ
ص َب َ
َّ
ب ُي َش ِّخ ُ
التمجة العا َّمةَ ،أ َخ َذ الكات ُ
ٍ
عن الروسي ِة إىل العربي ِةِ ،
يعرتض َ ِ
دارجة،
تعابري
الروس َّي ِة إىل العرب َّي ِة من
ومنها ما
ُ
َّ
ُّ َّ
املتج َم عن ُّ
َ
ِ
ٍ
وكلامت عامي ٍة ،و َأ ٍ
ٍ
ِ
ِ
الروس َّي ِة
وغريها؛ ووجو ُد
ومصطلحات معتمدَ ٍة،
مثلة شعب َّي ٍة،
ِّ َّ
بعض التَّسميات ُّ
الت َلا يف العربي ِة؛ ومشكل ُة َأ ِ
املختلفة التي ال مقابِ ِ
ِ
املح ِّلي ِة للمنت ِ
سامء األَ
ِ
شخاص ،واألَعال ِم،
َجات
َّ
َّ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
واحدة لرتمجتِها ل ُّل ِ
ِ
ِ
غتني
صيغة
اعتامد
الروس َّي ِة والعرب َّي ِة ،ورضور ُة
وغريها يف
وا ُملدُ ِن،
اللغتني ُّ
ِ
ٍ
الت ِ
ٍ
وكتابتِها ،لتجن ِ
خمتلفة .و َأ ّما ال َب ُ
اجللس ِة
بحاث
حث ال ّثالِ ُث ِمن َأ
شكال
مجات بصي ٍغ و َأ
ُّب تعدُّ ِد َّ
َ
ِ
ف كثريا عن ب ِ
ِ
فهو لِعبد اهلل ح ّبه و ُعنوا ُن ُه "
حث
ُ
األُوىل َ
َ
الروس َّية"َ ،
إشكاالت الرتمجة من ُّ
وهو ال َيتل ُ ً
ِ
دور َح َ
التمج ُة ُعمو ًما وعن
ول
اإلشكاالت َأن ُف ِسها التي تُعانيها َّ
السابِ ِقَ ،بل َيكا ُد َي ُ
السود ّ
نزار عيون ُّ
شك ِ
حث َأ َّن ا ُمل ِ
ي كاتِب الب ِ
الت الرئيس َة التي ت ِ
التمج َة العرب َّي َة عن
الروس َّي ِة ُخ
ُواج ُه َّ
صوصا ،إذ َب َّ َ
ُ َ
ً
َّ َ
ُّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
هيّ :
الروس َّية َث ٌ
عف
أن َّ
وض ُ
الروس َّية مبارش ًة بل من ُلغات وسيطة؛ َ
ليس ْت من اللغة ُّ
التمج َة َ
الثَ ،
ُّ
هذه اجللسةِ
بحاث ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املرتج ِم َأحيانًا ثقاف ًة ولغ ًة و ُأسلو ًبا؛ وسيطر ُة دور النَّرش التِّجار َّية .و َأ ّما راب ُع َأ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واملوضوعات
لألخبار
املعلومات
فهو لِديمرتي ميكولسكي و ُعنوا ُن ُه "قاعد ُة
الواردة يف
وآخ ُرها َ
ّاريخ ا ُمللوك َّي ِة العرب َّي ِة اإلسالم َّي ِة للقرن ِ
ِ
ُكت ِ
وهو َب ٌ
ُب الت ِ
َني التّاس ِع
موج ٌز
حث َ
والعارش امليالد َّيني"َ ،
ٍ
ٍ
ِ
ب ِ
مسبوقة يف َم ِ
رس ُد َت ِر َب ًة ُلِست ِ
ال االستِ ِ
َعر ٍ
ويس
غري
روس َأ َ
عراب ُّ
َي ُ
الر ِّ
نج َز قاعدَ َة َمعلومات رائدَ ًة َ
ٍّ
ِ
ِ
القاعدَ ُة لِ
ِ
ِ
واملوضوعات الوارد َة يف ُكت ِ
والعاملي .و َقد َح َوت َ
صول
ُب ُأ
األخبار
لمعلومات
تلك
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
وها ال َقرنانِ
ِ
ِ
ِ
ّاريخ العرب َّية اإلسالم َّية ا ُمللوك َّية التي ُأ ِّل َف ْت يف القرنَني التَاس ِع والعارش امليالد َّينيُ ،
الت ِ
ِ
ال َل ِ
تبلور ْت ِ
تأليف ال ُكت ِ
ُب العرب َّي ِة القروسط َّي ِة ا ُمل َخ َّص َص ِة لِلت ِ
ّاريخ .وما ِمن َش ٍّك يف
فيهام طريق ُة
ذان
َ
ِ
ِ
ِ
َأ َّن ِ
هذه الت ِ
ويس ِمن ُه
َّجر َب َة َغ َري املسبو َقة ستَعو ُد بِالنَّف ِع ال َعمي ِم َعىل ال َبحث االستعرا ِّ
يب ُعمو ًما ُّ
والر ِّ
إنجاز ِ
ِ
ِ
وخطو ًة رائدَ ًة ُم ِه َّم ًة َعىل ِ
َكون ِم ً
صوصا ،وست ُ
قاعدَ ِة
طريق
نس ُج َعىل ِمنوالِ ِه،
ُخ
َ
ً
ثال ُيت ََأ ّسى بِه و ُي َ
شام َل ٍة ُملصن ِ
علومات ِ
ٍ
ّاريخ العريب اإلسالمي لِك ُِّل ال ُق ِ
رون وال ُع ِ
َّفات الت ِ
صور.
َم
ِّ
َ
ِّ
ِ
الرتمجة العرب َّي ِة و ُلغات ُمتارة)َ ،عىل َخ َس ِة
(إشكاالت
نوانا
واشت ََم َلت
ُ
اجللس ُة ال ّثاني ُة ،التي ُع ُ
َ
غات ال َغربي ِة األَساسي ِة التي اعتيدَ ِ
غات َغ ِري ال ُل ِ
ج ِة إىل العربي ِة َعن ُل ٍ
ٍ
ت
َدور يف َف َل ِك َّ
الت َ َ
َّ
َّ
َّ
َأبحاث ت ُ
والصومال َّي ُة ،واإلندونيس َّي ُة .وال
َّ
والصين َّي ُة ،واملليامل َّي ُةّ ،
البتُغال َّي ُةِّ ،
وهيَ ،عىل التَّوايلُ :
التمج ُة َعنهاَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بات َمط َل ًبا ُمل ًّحا يف ظ ِّل
تاح َعىل هذه ال ُلغات و َغ ِريها من ُلغات
العالِ األُخرى َ
ريب يف َأ َّن االنف َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يع ُلغات َ
ازدياد َو ِ
يت
يس َم َر ُّد ُه إىل َعوام ِل ُس ُم ٍّو ذا ٍّ
واجها َل َ
ور َ
ت َم ٌة و َأ َّن ُش َ
عي َأ َّن َج َ
يوع ُل َغة ّما َ
العالِ ُم َ َ

ة ّ
َمِ قَُم
د
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ِ ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
َراج ًعا
َشهدُ ال َيو َم ت ُ
فيهاَ ،بل إىل َعوام َل سياس َّية َأو َعسكر َّية َأو اقتصاد َّية َأو اجتامع َّية ،و َأ َّن ال ُل َغ َة التي ت َ
َت يف يو ٍم ما ِمن ُكرب ِ
ِ
ِ
ِ
إقبال الن ِ
ِمن َح ُ
سارا يف
يات
ّاس َعىل َت َع ُّل ِمها ُر َّبام كان ْ
َ
َ ّ
يث عَدَ ُد ُمتَك ِّلميها وانح ً
ِ
ُل ِ
ِ
غات َ
السالِ َف ِة َقد ت ُ
َكون
البتُغال َّي ِةِ ،مث َلام َأ َّن ال ُل َغ َة التي كان ْ
َت ال ُيل َت َف ُت إليها يف ال ُقرون ّ
العالِ كال ُل َغة ُ
ِ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ٍ
هائل ِمن ال َب َ ِ
ٍ
الصين َّي ِة .وال َب ُ
حث األَ َّو ُل
ال َيو َم ُل َغ َة عَدَ ٍد
ش بِ َزعا َمة عا َل َّية َوشيكة كال ُل َغة ِّ
ش و َدو َلة ُت َب ِّ ُ
ِ
الفلسفة اإلسالم َّي ِة يف ال ُع ِ
الوسطى :الرتمج ُة من العرب َّي ِة
اجللس ِة ال ّثان َي ِة ،الذي ُعنوا ُن ُه "حال ُة
يف
صور ُ
َ
ِ
بحث يف الص ِ
ِ
بني اللغت ِ
وهو َي ُ
راسات
َني العرب َّي ِة والربتغال َّي ِة ،والدِّ
لة َ
ِّ
البتغال َّية" ،لكاتارينا بيلوَ ،
إىل ُ
أنجز ْتا الكاتِب ُة من العربي ِة إىل الربتغالي ِة َأو يف َط ِ
والت ِ
ِ
ريقها إىل
العرب َّي ِة يف
الربتغالَّ ،
مجات التي َ
َّ
َّ
َ
البن ر ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
وكتاب
شد
هها
كتاب َفصل ا َملقال فيام َ
ُ
ُ
بني احلكمة والرشي َعة من االتِّصال ِ ُ
إنجازها ،و َأ َ ُّ
ِ
ِ
وكتاب آراء َأ ِ
وكتاب َتا ُفت
يب
أثولوجيا أرسطوطاليس
ُ
هل املدينة الفاضلة ومضا ّداهتا للفارا ِّ
ُ
عامل وا ُملصط َل ِ
ِ
برتمجة األَ ِ
ِ
حات الفلسف َّي ِة من العرب َّي ِة إىل
واجلوانب التي تتع َّل ُق
الفالسفة للغزا ِّيل،
ِ
مجات .وال َب ُ
ات
الربتغال َّي ِة ،والتَّحدِّ يات التي
تطرحها هذه َّ
حث ال ّثاين ،الذي ُعنوا ُن ُه "إشكال ّي ُ
الت ُ
ُ
الرتمجة العربية-الصينية" ،لِتشانغ هونغ يي (زاهرة)ِ ،
ِ
وفيه تتحدَّ ُ
ث
ا ُملثا َق َف ِة (التَّعريب والتَّغريب) يف
َّ
َّ
الت ِ
َّغريب يعني َأن ُي ِ
مجة املعرو َف ِ
املرتجم
رتج َم
ني :التَّغريب ،والتَّعريب .فالت
الكات َب ُة عن ن ََم َطي َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
بكلمة ،و َيتَّخ َذ ثقاف َة ما َّدة األَ ِ
جنبي،
تعبري
ساليب
راعي َأ
النص كلم ًة
َ
َّ
الكاتب األَ ِّ
صدرا ،و ُي َ
صل َم ً
ِ
ِ
ِ
ِ
لنقل معنى ما َّدة األَ ِ
َّعابري الغريب َة ِ
صل إىل ما َّدة اهلدف ِّ
َ
ويستعمل األَ َ
حذافريهاَ .أ ّما
بكل
لفاظ والت َ
ِ
ِ
اهلدف عىل ِ
املرتجم ما َّد َة األَ ِ
َ
معاين املا َّد ِة
وينقل
اإلمكان،
قدر
صل إىل ما َّد ِة
ي ِّو َل
الت
ُ
َّعريب فيعني َأن ُ َ
ُ
َ
اهلدف ،وهكذا يتك َّلم املرتجم ٍ
ِ
األَصلي ِة باألَ ِ
ِ
يفهمها
بلغة
والتعابري التي يعتا ُدها ُق ّرا ُء ال ُل َغ ِة
لفاظ
َّ
ُ
ُ
ُ
ِ
َت الكاتب ُة بِن ِ
ال ُقراء .و َقد َأت ِ
ٍ
ِ
الصين َّي ِة و َط َّب َق ْت َعىل ٍّ
َّغريب
قار َبتَي الت
َامذ َج لِن
ُصوص بِال ُل َغة ِّ
َ
كل منها ُم َ
ّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ديوان "يا
الثالث ،الذي عنوا ُن ُه "
والبحث
القارئ عىل َمدى صدق ما َن َّظ َر ْت َل ُه.
ف
والت
َّعريب ل َيق َ
ُ
ِ
ِ
األدب ا ُملقارن" ،لِعبد املجيد
ضوء
اهلل" للدكتورة كمال ثريا وترمجا ُت ُه إىل العرب َّية :دراس ٌة حتليل َّي ٌة يف
غة املليامل ،وهي إحدى ُل ِ
ديوان "يا اهلل" للدكتورة كمال ثريا بِ ُل ِ
عيل ،وهو يدرس تَرمجت َِي لِ
ِ
صغري ّ
غات
َ َ ُ ُ
َ
ْ
اهل ِ
نوب ِ
َني ِ
ند؛ َأ ّما إحدى الرتمجت ِ
ِ
َج ِ
التمج ُة األُخرى
فل
يت الدُّ كتور شهاب غانم؛ و َأ ّما ّ
لشاعر اإلمارا ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فل ِ
املليباري
الشيخ
ترمجة
ب إىل َأفضل َّي ِة
الدين
لشيخ ُمي
ِّ
ص الكات ُ
املليباري من والية كريال ،وقد َخ َل َ
ِّ
بيات ال َق ِ
حيث َتام َأ ِ
ِ
ِ
ِ
ِمن ُ
صائد
السهو َل ُة وال ُعذو َب ُة ،و َأفضل َّية ترمجة الدُّ كتور شهاب غانم من ُ ُ
حيث ُّ
بني الصومالي ِة والعربي ِة :إشكالي ُة ا ُملص َط َل ِ
ُ
حات
واستيفاؤها.
الرابِ ُع ،الذي ُعنوا ُن ُه "الرتمج ُة َ
ُ
َّ
َّ
َّ
والبحث ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
فردات" ،ل ّ
وتسليط
الصومال َّية إىل العرب َّية،
دراس ُة ُمشكالت الرتمجة من ّ
لشافعي ابتدون ،وهد ُف ُه َ
وا ُمل َ
الض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َني ،يف ُم ٍ
خصائص اللغت ِ
ِ
الرتمجة
فردات يف
صطلحات وا ُمل
إلشكاالت ا ُمل
عمق
وء عىل
اولة لفه ٍم َأ َ
َّ
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الشعر اجلاهيل إىل ِ
ِ
ِ
بين َُهام .وال َب ُ
اللغة اإلندونيس َّية ومدى
ترمجة
اخلامس ،الذي عنوا ُن ُه "إشكال َّي ُة
حث
ُ
ِّ
ِ
ِ
أ ِ
البيانات األَساسي ِة املتع ِّل ِ
ِ
ِ
ِ
بإمكان
قة
مجع
مه َّيتها يف فه ِم أصالة الرتاث العر ّ
َّ
الرمحن ،وهد ُف ُه ُ
ِّ
يب" ،لشفق َّ
يط هبذه الرتمجةِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحتليل ا ُملشكالت التي ُت ُ
ترمجة ِّ
اجلاهيل إىل اللغة اإلندونيس َّية ترمج ًة ج ِّيدةً،
الشعر
ِّ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
ِ
إليصال معنى ِّ
اهلدف.
عر إىل ال ُل َغ ِة
عنارصها
الءمة
و ُم

ٍ
ِ
بحاث ت َ ِ
َشت ُك يف َأ َّنا
الرتمجة األدب َّية)َ ،ثالث َة َأ
(إشكاالت
نوانا
ُ
وتضمنَت اجللس ُة ال ّثالث ُة ،التي ُع ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التمجة األَدب َّية ُ
موضوعات تَستَمدُّ َح ّساس َّيتَها
وهي
َبح ُث يف إشكاالت َّ
ٌ
ت َ
وخصوص ّياتا وآفاقهاَ ،
الت ِ
ِ
دب ي ِ
مل ُكَ ،ف ً
مجة األَدب َّي ِة؛ َ
ضل عن َمعرفتِ ِه
مه َّيتَها ِمن ُخ
صوص َّي ِة َّ
ذلك بِ َأ َّن ُم َت ِج َم َغ ِري األَ ِ َ
و َأ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكافية لِ ُّل َغت ِ
املتخص َص ِةَ ،أ ّما ُم َت ِج ُم األَ َد ِ
ب
عجامت الفنِّ َّي ِة
استشار َة ا ُمل
واملنقول إليها،
املنقول ِمنها
َني
ِّ
َ
بَ ،عىل َحدِّ ت ِ
أل َد ِ
عل ال َّطبي َع ِة ا َملجاز َّي ِة لِ َ
الغني ،2017 ،ص ،)59بِ ِف ِ
ف َق َّلام َي َس ُع ُه فِ ُ
عل َ
َعبري
ذلك (عبد
ّ
َ
عبار ِة
دت ُهنا
تعم ُّ
استعامل َ
بيرت نيومارك ( Peter Newmarkنيومارك ،2006 ،ص .)264و َقد َّ
ِ
ِ
ت ُّل ًصا ِمن ُم َ
" ُم َت ِجم األَ َدب" َ َ
ليس ْت َث َّم َة
ؤاخ َذ ِة ُم َ ِّطئي ُمص َط َل ِح " َّ
التمجة األَدب َّية" لا َي َرو َن ُه من َأ َّن ُه َ
ِ
ُّصوص األَدب َّي ِة اإلبداع َّي ِةَ ،
وخ ُري ُم َع ِّ ٍب
تَرمج ٌة َأدب َّي ٌة و ُأخرى َغ ُري َأدب َّي ٍة ،و َأ َّن املقصو َد هو ترمج ُة الن
املذه ِ
غري
ب َأنطوان برمان  Antoine Bermanالذي َيرى َأ َّن تسم َي َة " َّ
عن هذا َ
التمجة األَدب َّية" ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مر فيها يتع َّل ُق برتمجة األَعامل األَدب َّية ،بِ َغ ِّض الن ِ
وهي َأ ٌ
دقي َق ٍة؛ إذ َّ
عامل دنيو َّي ٌة
َّظر عن َأجناسهاَ ،
إن األَ َ
ُّصوص ا ُمل َقدَّ َس َة (برمان ،2010 ،ص37؛ وشنّاف ،2015 ،ص .)197وال َب ُ
حث األَ َّو ُل يف
تُقابِ ُل الن
َ
ِ
احلريري ،و َيمت َِز ُج
نموذجا" ،لِنور
النسوي
اخلطاب
اجللس ِة ،الذي ُعنوا ُن ُه "الرتمج ُة تفكيك ًّيا:
هذه
ّ
ً
ُّ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اهان فِكري ِ
فيه ِّات ِ
كبريان ُها ِّ
الفرنيس جاك دريدا
الفيلسوف
اقت َن بِاس ِم
االتا ُه الت
ان
ّ
َّفكيكي الذي َ َ
ُّ
ِّ
شاع يف ال َغ ِ
ِ
ِّ
ور ًة َعىل املركز َّي ِة ُّ
وهتميش
الذكور َّي ِة
Jacques Derrida
ِّسوي الذي َ
واالتا ُه الن ُّ
رب َث َ
ِ
ِ
وت ِ
املر َأ ِةُ .
َ
َسويغ َ
ذلك االمت ِ
منهجا أو نظر َّي ًةَ ،بل
زاج بِ َأ َّن التَّفكيك َّي َة وإن َل َتكُن
او ُل كاتِ َب ُة ال َبحث ت
ً
ٍ
ٍ
قراءة ال غريَّ ،
تصيريها نظري ًة ،ويف ُم َقدِّ َمتِها
ومواقف تستلز ُم
حاجات
فإن هناك
هي اسرتاتيجي ُة
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
السائدة التي ال ُيمك ُن
احلاج ُة إىل تفكيك رشحية حمدَّ دة من اإليديولوجيات واخلطابات اإلشكال َّية ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
داخلها ،أي بِ
وتصنيفاتا ال ُّثنائ َّي ِة اهلرم َّي ِة،
منظوماتا الدَّ الل َّي ِة
تفكيك
ب عليها وتطوي ُعها ّإل من
التَّغ ُّل ُ
ِ
وجدل من ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ولطبيعة النَّظر َّي ِة النِّسو َّي ِة
جهة،
نقاش
يدور حو َل ُه من
ويف مقدِّ متِها
اخلطاب الن ُّ
ُ
ِّسوي؛ لا ُ
ٍ
القائمة عىل هرمي ٍ
ِ
نفسها من ٍ
ِ
ومتييزات جوهر َّي ٍة ب ّي ٍنة (ذكرُ /أنثى ،سلب/إجياب،
ات
جهة أخرى،
ّ
تناولا ً
ُ
َ
والبحث ال ّثاين ،الذي عنوا ُن ُه
مبارشا.
تناول
ة/ضعف ،طبيعة/ثقافة ،إلخ) كان دريدا قد
قو َ
َّ
ً
ال ترمجةِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
آفاق َتر َبة ترمج َّية طري َفة يف َم ِ
وب بِنا َ
" ُم
ُ
وهو َي ُ
شكالت الرتمجة األدب َّية" ،للوك ليفغرينَ ،
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
الص ِ
عب ،و ُي َقدِّ ُم َلنا فيه كات ُب ُه َثال َث َة
خاصة ِبذا
الروا َية َت َ َّخ َض ْت َعن إشكاالت
املجال َّ
مجي َّ
َّ
الت ِّ
ِّ

ة ّ
َمِ قَُم
د
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ٍ
ٍ
ِ
ن ِ
ِ
ٍ
َ
ساخرة كُتِ َبت َّ
والوسائل التي
إشكاالت
العراق وما اك َتنَ َفها ِمن
مؤخ ًرا يف
ُصوص
لرتمجة ن
َامذ َج
الث ،الذي عنوا ُنه "جهود األُ ِ
ِ
ِ
دباء والنُّ ّق ِ
ا َّت َب َعها لِل َّت َغ ُّل ِ
حث ال ّث ُ
ب عليها .وال َب ُ
ترمجة السرية
املغاربة يف
اد
ُ
ُ
َّعريف بج ِ
ِ
العامل َّية لثربانطيس :إدريس اجلائي
هود
وهو يسعى إىل الت
ً
ُ
نموذجا" ،هلــدى املجـاطيَ ،
ديب الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والش ِ
بجهد األَ ِ
ّاقد ّ
اعر
َّمذجة هلا
برتمجة السرية العامل َّية لثربانطيس ،والن
املغاربة املتع ِّل َق ِة
ٍ
وش ٍ
ِ
ِ
إدريس اجلائي ( )1977-1922لِا ات ََّس َم بِ ِه عم ُل ُه ِمن د َّق ٍة ُ
العنارص دالل ًة يف
ألكثر
وانتقاء
مول
هذه الس ِ
نموذج ِ
ِ
رية العامل َّي ِة.
ِّ
ٍ
ِ
الت ِ
ِ
بحاث
اإلسالم ّيات) ،يف َثال َث ِة َأ
مجة يف
نوانا
(إشكاالت َّ
ُ
الرابِ َع ُة ،التي ُع ُ
وجا َءت اجللس ُة ّ
راسات اإلسالمي ِة َها َلا ،وإن َتنَو َع ِ
ِ
الت ِ
مجة يف َح ِ
اجت ََم َع ْت َعىل َج ِ
نات
عل َّ
قل الدِّ
امماتا وال َع ِّي ُ
ت اهتِ ُ
َّ
َّ ًّ
التمجي ُة التي تَناو َلتْها بِالب ِ
ِ
حث َتنَو ًعا ِ
واض ًحا .فال َب ُ
األلفاظ
حث األَ َّو ُل ،الذي عنوا ُن ُه "ترمج ُة
ُّ
َ
َ
َّ َّ
اإلسالم َّي ِة وإشكال َّي ُة َهد ِم َ
العالِ
بح ُث
التصو ّ
ُّ
وهو َي َ
قارب ٌة َدالل َّي ٌة تأويل َّية" ،إلدريس مقبولَ ،
ريُ :م َ
َعقيد لِا تَن َطوي ِ
ترمجة املفاهي ِم الدِّ يني ِة وما يكتَنِ ُفها ِمن ت ٍ
ِ
ٍ
انتقال من َ
ري فيه
عليه ِمن
يف
تصو ٍّ
عالٍ ُّ
َ
َّ
ِ ِ
ِ
ري إىل َ
آخر فيه لغ ٌة
وخمز َن ٌة
لغ ٌة موسوم ٌة
بتجارب متك ِّل ِميها ِّ
تصو ٍّ
عالٍ ُّ
َّصو ِّ
لعنارص نسق ِهم الت ُّ
ري َ
ِ ِ
واالعتقادي ا ُمل ِ
ِ
غاير .وقد
ري
وخمز َن ٌة
ني
موسوم ٌة
خمتلفني ِّ
َ
بتجارب متك ِّل ِم َ
ِّ
َّصو ِّ
لعنارص نسق ِهم الت ُّ
فة يف ِ
ٍ
أثناء َّ ِ
نيات التَّصوري ِة ا ُملحر ِ
الباح ُث عددا من البِ ِ
تناول ِ
َ
شكالت يف فه ِم
ب ُم
التمجة التي تُس ِّب ُ
ُّ َّ
ً
َ َّ
نيات املفاهي ِم اآلت َي ِة :اسم اجلال َل ِة اهلل ،وا َمل ِ
او َر َة َ
سجد ،والقوا َمة،
وهي بِ ُ
اإلسال ِم و ُت َع ِّقدُ ُم َ
َ
اآلخ ِرَ ،
ِ
والزكاة .وال َب ُ
اإلسالمي بإيطاليا يف
الوجود
حث ال ّثاين ،الذي عنوا ُن ُه "لوشرية اإلسالم َّي ُة وهناي ُة
َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
وهو َب ٌ
القرن
َرج ُه
ضمون
مج َل فيه كات ُب ُه َم
الكتاب الذي ت َ َ
حث مات ٌع َأ َ
الصمعيَ ،
الثالث َع َش" ،ألَمحد ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ُد ق َّص ًة ال َيع َل ُم
وسقوطها ُل َؤ ِّلفه بيرتو إجييديَ .
َعن اإليطال َّية ُمستَو َطنَة لوشرية اإلسالم َّية ُ
وهو َي ُ
ِ
نذ ِ
ِ
ُ
َعنها َشي ًئا ّإل ٌ
مدينة لوشرية اإلسالم َّي ِة ُم ُ
َ
نشأتا
تاريخ
يتناول
العرب ،إذ
ارسني
قليل من ال ُق ّر ِاء والدّ
َ
يف عرشيني ِ
ِ
القرن ال ّث َ
حث ال ّث ُ
عرش إىل ُسقوطِها يف أغسطس من عام  .1300وال َب ُ
ات
الث ،الذي
ّ
الث َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بني
التأويل واإلثبات" ،لرمضان
عنوا ُن ُه "ترمج ُة صفات اهللِ تعاىل يف القرآن الكري ِم إىل اإلنجليز َّية َ
ِ
ِ ِ
َرجِي م ِهم ِجدًّ ا يست َِمدُّ َأمهي َته ِمن َأ َ ِ ِ ِ
ِ ٍ
وهي
حسن الن َّّجارَ ،
ه َّية ما َّدته َ
ِّ َّ ُ
َ
وهو د َ
وح ّساس َّيتها َ
ِّ
راس ٌة َلجال ت َ ٍّ ُ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َرجة املفاهي ِم املتع ِّل َقة بِال َب َ ِ
شك ً
فات اهللِ تَعاىل .فإذا َ
َفيل بِإشا َعة سوء ال َفه ِم بين َُهم
ِص ُ
كان اخلَ َط ُأ يف ت َ َ
َوليد تَصو ٍ
ش ح ِري بِت ِ
ِ
ِ
واإلسها ِم يف ت ِ
َعقيد تثا ُق ِف ِهمَّ ،
رات
َ ُّ
فإن اخلَ َط َأ يف ترمجة املفاهي ِم املتع ِّل َقة بِ َر ِّب ال َب َ ِ َ ٌّ
َّخب ِ
الت ِ
راب يف َفه ِم عَقيدَ ِة ا ُمل ِ
مجة ،بِام َيقو ُد إىل االضطِ ِ
َموهو َم ٍة َل ُه َلدى ُم َت َل ِّقي َ
ط
تلك َّ
سل ِم َ
ني ،وإىل الت َ ُّ
يف تَصو ِر ِص َلتِ ِهم بِا َمل ِ
سيل ِمداد كثري يف ب ِ
يان ال َف ِ
حائف ِعدَّ ٌة و ُأ َ
عبود َت َب ًعا لِ َ
رق
ذلك .و َقد كُتِ َب ْت َص
ُ
ٌ ٌ َ
َ ُّ
إثبات الصفاتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َأساس َّيت ْ ِ
بني َسبي َل ْ ِ
ِ
الصفاتَ :س ِ
القائمة َعىل
الس َلف
َي للتَّعا ُم ِل َم َع ن
َ
ِّ
ُصوص ِّ
َ
بيل َّ
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تأويل الص ِ
ف ا ُملرت ِ
بيل اخل َل ِ
ثيل ِ
ِمن َغ ِري ت ٍ
ٍ
ومن َغ ِري ت ٍ
َشبيه وال َت ٍ
فات
َك َز ِة عىل
َأويل وال ت
ِ َّ
وس ِ َ
َعطيلَ ،
َّمثيل .و َقد اختار ِ
رار ِمن الوقو ِع يف الت ِ
اإلهلي ِة بِ َزع ِم ِ
وض ِغ ِ
الف ِ
َّشبيه َأو الت ِ
عت ِك
الباح ُث َخ َ
ُ
َّ
امر هذا ا ُمل َ َ
َ
اإلنجليزي ِة واختِ ِ
آيات الص ِ
َرج ِة ِ
الف االنطِبا ِع الذي يتو َّلدُ َلدى ُم َت َل ِّقي
فات إىل ال ُل َغ ِة
ِمن زاو َي ِة ت َ َ
ِ َّ
ِّ
ذلك يف َف ِ
ِ
الت ِ
مجة يف ِ
جه َة الت ِ
َّأويل ،و َأ َث ِر َ
هم ِه ُجز ًءا َأساس ًّيا ِمن
َّ
جه َة اإلثبات َأو ِو َ
حال َت َبنِّي ا ُمل َت ِج ِم ِو َ
ني و َف ِ
هم ِهم َلِ ِ
عَقيدَ ِة ا ُمل ِ
عبود ِهم.
سل ِم َ

دة وسالس ِة النص والتحدّ ي الثقايف ِ
ِ
ِ
ِ
للغة
َأ ّما
نوانا (الرتمج ُة َ
ِّ
املفر َ َ
بني د َّقة َ
اجللس ُة اخلام َس ُة ،التي ُع ُ
َ
ِّ
بحاث تَدور ح َ ِ
ٍ
بني َط َر َف ْ ِ
حاو َل ا ُمل َت ِج َ
ي
اهلدف) ،فت ََض َّمن َْت َأر َب َع َة َأ
ون الت َ
َّوفيق َ
ول م َو ٍر َجدَ ِ ٍّل طا َلا َ
ُ َ
فيهَ :طر ِ
ِ
ُّصوص األَصل َّي ِة يف مفر ِ
كب َق ٍ
ف ت ََو ِّخي ا ُملحا َف َظ ِة َعىل َأ َ ِ
ِ
داتا وتَراكيبِها
در ُم ِك ٍن ِمن َمعاين الن
ُ َ
َ
ف ِ
و َأساليبِها ،و َطر ِ
ش َع َليها ِمن ِخ ِ
احل ِ
رص َعىل إبال ِغ ِرسا َل ٍة َغ ِري ُم َ َّر َف ٍة وال ُم َش َّو ٍ
ج ِة
الل تَطوي ِع َّ
الت َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُلِقت ََض ِ
حث األَو ُل ،الذي عنوا ُنه "إسكايف الرتمجةِ:
اخلاصة .فال َب ُ
يات ال ُل َغة اهلَدَ ف و ُمراعاة َأعرافها
ُ
َّ
َّ
ُّ
الضو َء َعىل َأ َح ِد
غوي" ،لِدوان موسى
النصوص
وهو ُي َس ِّل ُط َّ
َ
الزبيديَ ،
ّ
املرتج ُة و ُمراعا ُة النظا ِم ال ُل ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
اجل ِ
ِ
وي ،الذي َلوال ُه َل ُر َّبام
ني يف عمل َّية َّ
نود ا َملجهول َ
وهو ا ُملدَ ِّق ُق َأو ا ُملراج ُع َأو ا ُمل َص ِّح ُح ال ُل َغ ُّ
التمجةَ ،
ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وركاكَة ،لكن ويا
كثريا من َّ
َ
الت َجات لا َيعت َِو ُرها من َأخطاء وما َي ُ
جمة َ
شيع فيها من ُع َ
عاف ال ُق ّرا ُء ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كثريي َن بِم ِ
أل َسف ال ُين َظ ُر إىل َع َمله عندَ ِ
نظار الت ِ
ل َ
َّقدير الذي َيستح ُّق ُه ،وال ُي َعدُّ َط َر ًفا َأساس ًّيا يف
الكتاب ا ُمل َتج ِم يف تَصو ِر عَدَ ٍد ال يست ُ ِ ِ
ني بِم ِ
ِ
ج ِةَ ،بل ُينَ َظ ُر
ريور ِة ِصنا َع ِة
جال َّ
الت َ َ
ُ
َ ُّ
َ
َهان بِه من ا ُملهت َِّم َ َ
َس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويل ،و ُي َعدُّ ما ُي َقدِّ ُم ُه عندَ ِ
كثريي َن َت ً
ف عندَ ُه َط ً
صيل للحاص ِل
إليه َعىل َأ َّن ما ُينج ُز ُه َع َم ٌل آ ٌّيل ال ُيو َق ُ
وانني ال ُل َغ ِة و َق ِ
و َت َق ُّيدً ا ُم َ َّر ًدا بِ َق ِ
واع ِدها .واحلَ ُّق الذي َين َبغي َقو ُل ُه ُهنا ،و َلو َ
اإلسكايف
كان ُم ًّراَ ،أ َّن
َّ
اآلخرين َأحيانًا َذريع َة النَّ َظ ِر ِ
ِ
إليه َعىل هذا الن ِ
َفس ُه ،بِت ِ
َعبري كاتِ ِ
َّحو،
َ
هو َمن ُيعطي َ َ
ب ال َبحثَ ،
ن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّصوص التي ُي ِ
ريض ٌة من الن ِ
ّاس ُم ُ
بِإخضاعه الن
نذ
عالُها َلنط ِق " ُق ْل وال َت ُقل" الذي ُأول َع ْت بِه فئ ٌة َع َ
َ
قود ،ون ُِش ْت ِ
ُع ٍ
ِ
ِ
فيه َقوائم ِ
الص ِ
جاه َز ٌة َلِ ِّ
سه َم ُم ِعدُّ وها ِمن
وابَ ،فأ َ
ظان اخلَ َطإِ وما ُيقابِ ُلها من حاالت َّ
ُ
َ
ِ
س وح ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
بسها َعن ِ
ِ
يث ال َيش ُع َ
َح ُ
َّجديد
آفاق الت
رون ،يف
الغالب ،يف َتميد ال ُل َغة العرب َّية و َمنعها من ال َّتنَ ُّف ِ َ
ساليب كك ُِّل ُل ِ
ِ
يب ،بِ َعدَ ِم َت ِ
الالت واألَ
رشوط ،بِال َأدنى َر ٍ
ِ
غات َ
ٌ
العالِ احلَ َّي ِةَ .عىل َأ َّن َ
اوز
ذلك َم
يف الدَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعارفاتا يف صيا َغة بِنى الكلامت وتَراكيبِها .والدّ اه َي ُة
َأنظ َمة ال ُل َغة األَساس َّية و َعد ِم ال َّت َعدِّ ي َعىل ُمت َ
ٍ
الدَّ هياء َتطِ َئ ُة ب ِ
رون َبل َقد َيك َ
آخ َ
حاالت ُم َع َّينَ ًة ُي َص ِّح ُحها َ
ُمون َعىل َتطِ ِئة ُم َ ِّطئيها بِاخلَطإِ،
عض ِهم
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
كب َق ٍ
در من األَخطاء وبِ َأ َ ِ
يف َد ّوا َمة ال َي ُر ُج منها َمن َيرو ُم الكتا َب َة بِ َأ َق ِّل َق ٍ
السال َمة .فاالقتصا َد
در من َّ
ِ
ِ
ِ
قون وت ِ
عون وت َُص ِّح َ
ُراج َ
مع ما تُدَ ِّق َ
حون ،لِ ّئل
ئني وا ُمل َغ ِّلطِ َ
عاش ا ُمل َخ ِّط َ
ني ،يف تَعا ُملكُم َ
االقتصا َدَ ،م َ
ِ
َبذ ًة ِ
واحدَ ةً .و َقد َيكفي ُهنا َأن نَذك َُرَ ،عىل َس ِ
ّاس َذر ًعا ف َينبِذوكُم ن َ
فار َق ِة،
َي َ
ضيق بِكُم الن ُ
بيل ال ُّطر َفة وا ُمل َ

ة ّ
َمِ قَُم
د
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ِ ِ
ِ
إطالق ت ِ
َأ َّن ُه َ
َ
لمدَ ِّق ِق ال ُل َغ ِو ِّيَ ،عىل
َسم َي ِة "
ي ِّط ُئ
ناك َمن ُ َ
َعارها كات ُ
ّ
ب ال َبحث ل ُ
اإلسكايف" ،التي است َ
إسكاف" بِ َغ ِري ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
واب َأن ُي َ
ياء ُم َشدَّ َد ٍة ( َأبو العينني،
قال َل ُه "
ٌ
الص َ
صان ِع األَحذ َية و ُمصلحها ،و َيرى َأ َّن َّ
ِ
ُ
ِ
اللغة العرب َّي ِة
إلصالح
والبحث ال ّثاين ،الذي عنوا ُن ُه "الرتمج ُة رهانًا
 ،2011صص.)373-372
اجللسة ن ِ
ِ
كأ َّنه جاء مكَم ًل لِلب ِ
ِ
َفسها،
حث الذي َس َب َق ُه يف
َ
وتأسيس االختالف" ،لسن أوزالَ ،
وهو َ ُ َ ُ ِّ
ِ
ِ ِ
الت ِ
فهو يدعو إىل َت ِ
ب ك َُّل ما َ ِ
يدُّ و ُيستَحدَ ُ
مجة ُخ
ث
ديد ال ُل َغ ِة ُعمو ًما و ُل َغ ِة َّ
صوصا ل ُيمكنَها َأن تُواك َ
ً
َ َ
ِ
ال ِ
يف َم ِ
الف ِ
َ
العالِ ،وعَدَ ِم ال ّت َقو ُق ِع واالنزواء َخو ًفا َعىل ضيا ِع ُه ِو َّي ٍة َمزعو َم ٍة ُيشى
كر وال َّثقا َف ِة يف
يات ُل ِ
ذاتا يف مواجه ِة ُكرب ِ
َفقدُ ها إن هي حاو َلت َتديدَ ن ِ
َأهيل ِ
َفسها َأو إعا َد َة ت ِ
غات َ
العالِ .وال َب ُ
حث
َ َ
ُ َ َ َ
ال ّثالِ ُث ،الذي ُعنوا ُنه "الرتمج ُة املقارن ُة واالستئناس" ،لِعاوية عبد املجيد ،وهو ي ِ
لف ُت النَّ َظ َر إىل َم َ
سأ َل ٍة
َ َ
ُ
ِ
ون مع َأ َّن ِمن َش ِ
ِ
وشدَّ َأ ِ
راعاتا األَ َ
خذ بِ َأيدهيِم َ
َرج ِاتِمَ ،أعني
أن ُم
زر ِهم يف ت َ
َق َّلام َيفط ُن َلا ا ُمل َت ِج َ َ
َرج ٍ
ِ
ِ
ات
التمجة املقارنة"َ ،أي َأن َي َ
اسم " َّ
ست ِشدَ ُم َت ِج ُم َع َم ٍل ّما ت َ
ِبا ما َأط َل َق َعليها كات ُ
ب ال َبحث َ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
صيل .وال َش َّك يف
الو
صول إىل َأ َد ِّق َفه ٍم ُمك ٍن للن ِّ
ُأخرى لل َع َم ِل نَفسه بِ ُلغات ُأخرى ُبغ َي َة ُ
َّص األَ ِّ
مجة َ ِ
الت ِ
ِ
َأ َّن ِ
هم ا ُمل َت ِج ِم
راعاتا كَفي َل ٌة بِت
َجويد َّ
هذه التِفا َت ٌة ُم ِه َّم ٌة ِجدًّ ا ،و َأ َّن ُم َ
فمهام َي ُك ْن َف ُ
وتسينهاَ ،
عليه َخ ٍ
جيدً ا ف َقد َتفى ِ
واف َعمي َق ُة ال َغ ِ
ف َع َليها ُم َت ِج ٌم َغري ُه بِ ُل َغ ٍة ُأخرى ،ويف ن ِ
ذلك َ
َحو َ
قيل
ور َو َق َ
َ ِّ
ُ
أي ِ
اإلنجليزي "َ ،"Two heads are better than oneأي "ر ِ
أيان َخ ٌري ِمن َر ٍ
واح ٍد"َ ،أو
ا َمل َث ُل
ِ ُّ
َ
إليه ِ
َّوصيلي ِة .بل ّإن َأرى َأن يمدَّ االستِئناس الذي دعا ِ
ِ
الباح ُث
مج ِة الت
َشار" بِ َّ
الت َ
َ
ُ
َّ َ
"ما َ
َُ
خاب َمن است َ
ِ
لِيشم َل االستِئناس بِ َت َج ِ
املكتبة العربي ِة ُلِ َؤ ِّل ِ
ات َأ ٍ
عامل ُأخرى يف
ف ال َع َم ِل الذي تُرا ُد تَرمج ُت ُه ،ففي
َّ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
او َل َة تَوحيد ُمص َط َلحات ا ُمل َؤ ِّلف َأو األلفاظ التي َيستَعم ُلها يف
ليس َأ َق ُّلها َشأنًا ُم َ
ذلك عدَّ ُة َفوائدَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
أي ال َع ِ
ني يف
نلمسها َل َس ال َيد ونَراها َر َ
َجي ِع ُم َؤ َّلفاته يف العرب َّيةَ ،بدَ ًل من ال َفوىض ا ُملص َط َلح َّية التي ُ
عليه م ِهم َة متابع ِة ِ
آراء املؤ ِّل ِ
الواح ِد ،بِام ي َشو ُش َعىل ا ُمل َت َل ِّقي العريب ويع ِّقدُ ِ
ِ
ِ
َرمجات َأ ِ
عامل الكاتِ ِ
ف
ب
ت
ُ َّ ُ َ َ
ِّ ُ َ
ُ ِّ
يف ُمت َِل ِ
املرتج ِة .وال َب ُ
حتري الدّ َّق ِة يف
َّص
ف ُمؤ َّلفاتِ ِه
الفلسفي َ
ََ
الرابِ ُع ،الذي ُعنوا ُن ُه "ترمج ُة الن ِّ
بني ّ
ِّ
حث ّ
ِ
ِ
ِ
الرتمجة مليشونيك ُمقارب ًة و ُمر َتك ًَزا" ،لِنجيب طوايبية،
الوصل :شعر َّي ُة
ّص َ
النقل و ُلزو ِم َسالسة الن ِّ
َنظريي ٍة ي ِ
ِ ٍ
فض ِل ُس ُب ِل الت ِ
وهو ُيشبِ ُه َأن َي َ
هداؤها لِ ُ
لخ ِ
بني َط َر َ ْف
َّوفيق َ
روج بِ َأ َ
مك ُن استِ ُ
كون َتسيدً ا لا َلة ت ِ َّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عنهام ال َب ُ
ّاجحة ال َل َذ ْي ِن َتَدَّ َ
اجللسة ،ففي هذا ال َبحث إ َذن
حث األَ َّول يف هذه
ُمعا َد َلة َّ
ث ُ
التمجة الن َ
َ
عود ممود عىل ب ٍ
ِ
دء َم ٍ
الفرنيس هنري ميشونيك
للفيلسوف
التمجة"
مودَّ ،ات ََذ كاتِ ُب ُه ُمقارب َة " ِشعر َّية َّ
َ ٌ َ ٌ َ َ
ِّ
ريق َت ِ
ُم َو ِّج ًها َل ُه يف َط ِ
وازن َِة املطلو َب ِة.
قيق ا ُمل َ
ٍ
ِ ِ
و َأما اجللس ُة السادس ُة ،التي ُعنوانا (م ِ
ها
ُ ُ َ
عجم ّيات) ،فاشت ََم َل ْت عىل ستَّة َأبحاث تَشا َط َر ْت َ ًّ
ّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
والكشف َعن الدَّ ِ
هو َب ُ
التمجة
ُّهوض
عج ِم يف َّ
ُ
ور الذي ُيمك ُن َأن ُي َؤ ِّد َي ُه فيها الن ُ
يان َأ َث ِر ا ُمل َ
واحدً ا َ
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بحاث ِمن ب ِ
انشعب ِ
ياة ا ُمل ِ ِ
بِ ِه وتَطويره وإجياد نَوافِ َذ جديدَ ٍة َله يطِ ُّل ِمنها َعىل احل ِ
ت األَ
ُ
عد
َ
عاصةُ .ث َّم َ َ َ
ُ ُ
َ
ُ
ُُ
َ
َ
لك الغاي ِة يف مسالِ َك َشتّى ،لِيعالِج ك ٌُّل ِمنها جزئي ًة ِمن جزئي ِ
اجتِ ِ
امعها َعىل تِ َ
ات املوضو ِع العا ِّم.
ُ ّ
ُ َّ
ُ َ
َ
َ
فال َب ُ
السياق َّي ُة األُحاد َّي ُة وال ُّثنائ َّية" ،لِرفعت عطفة ،وهو
حث األَ َّو ُل ِمنها ،الذي عنوا ُن ُه "
ُ
القواميس ِّ
ٍ
امت ِعندَ و ِ
الكل ِ
امت سياقي ٌة تَن ُق ُل إلينا معاين ِ
ياقات ُم ِتل َف ٍة
رودها يف ِس
عج ٌ
ُ
َّ
ُوجدَ ُم َ
مه َّي َة َأن ت َ
َيت ََح ّرى َأ ِّ
َ َ
امتا .واختار كاتِب الب ِ
ياقات و ِ
ِ
رود ِ
كل ِ
حث َ َت ِّر َي
عاين ثاب َت ًة ُمَنَّ َط ًة َمعزو َل ًة َعن ِس
ُ َ
ُ
َ
وال تَن ُق ُل إلينا َم َ
ٍ
التمجي الذي اشت َغ َل ِ
ِ
ِ
عليه َط َ
بني العرب َّي ِة
وهو َّ
التمج ُة َ
وال ُعقود َ
هذا النَّو ِع من ا ُمل َ
عجامت يف املجال َّ ِّ
واإلسبان َّي ِة .وال َب ُ
الواقع وا ُملت ََو َّقع"ِ ،لسن محزة ،وهو
عج ُم والرتمج ُة:
ُ
حث ال ّثاين ،الذي عنوا ُن ُه "ا ُمل َ
الت ِ
بعاد نظري ِ
حادي ُة بعدَ استِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يبح ُث يف النَّف ِع الذي َت ِ
مجة
ات َّ
نيه َّ
ّ
عجامت ،وال س َّيام األُ َّ َ
التمج ُة من ا ُمل َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عجامت ال ُّثنائ َّي َة من َأداء َد ٍ
جيا الفتًا َعىل الن ِ
َّقص احلا ِّد
ور ُم ِه ٍّم يف َّ
احلدي َثة ا ُمل َ
التمجة ،و ُي َع ِّر ُج تَعر ً
عاتِام معجم الدَّ ِ
جو ِة الكبري ِة ال َل َذ ْي ِن س َيكفينا تَبِ ِ
ني
وحة الت
بني َأيدي َ
املت ِجِ َ
ّارخيي ،وما س َي َض ُع َ
وال َف َ
ُّ
ُ َ ُ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِمن مواد معجمي ٍة َتنُم َعن ظِ ٍ ِ ٍ
َّقليدي.
يب الت
ُّ
عج ُم العر ُّ
الل سياق َّية وثقاف َّية ال َيق ُف ُهم عىل َشء منها ا ُمل َ
َّ ُّ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حث ال ّث ُ
وال َب ُ
معجم الدوحة
وأثر ُه يف كشف أخطاء الرتمجة النامجة عن
الث ،الذي عنوا ُن ُه "
التارخيي ُ
ُّ
ُ
ِ
ِ
نموذجا" ،لِعبد اجلواد حردان ،وهو ُي َف ِّص ُل
القرآن بالرتك َّي ِة
النص القدي ِم معنًى حاد ًثاَ :معاين
ً
حتميل ِّ
يزات معج ِم الدَّ ِ
حث السابِ ِق ِمن الكال ِم َعىل ِم ِ
ول يف ما ُأمجِ َل يف الب ِ
ِ
ال َق َ
وخصائص ِه،
ّارخيي
وحة الت
ُ َ
َ
ِّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويع ُل بؤر َة اهتاممه َأ َثر هذا ا ُملعج ِم يف ب ِ
ِ
يان ُع ِ
عاين
وار َّ
َ
َ
التمجات التي ُ َت ِّم ُل الكلامت ال َق َ
َ
َ َ ُ َ
ديم َة َم َ
ِ
ِ
كلامت ال ُق ِ
التك َّي ِة ،بِام ُي َؤ ِّدي إىل َم ِ
الالت
سخ َد
حاد َث ًة ،وال س َّيام
رآن الكري ِم عندَ ترمجتِها إىل ال ُل َغ ِة ُّ
ُ
املعتمدَ ُة عىل ا ُملدَ و ِ
ِ
وت ِ
ريفها َعن م ِ
ِ
ُصوصها َ
واض ِعها .وال َب ُ
نات
الرابِ ُع ،الذي عنوا ُن ُه "ا ُملعجم َّي ُة
ن
َّ
حث ّ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
سري َة
عجم الدّ وحة
احلاسوب َّية :دراس ٌة يف ُم َ
ِّ
التارخيي ل ُّلغة العرب َّية" ،لشهرزاد خلفي ،وهو ُيكم ُل َم َ
االحتِ ِ
آخر َخ ٍ ِ
ٍ
فاء البحثي بِمعج ِم الدَّ ِ
هو اعتِام ُد ُه
وحة الت
ّارخيي ،ف ُي َس ِّل ُط َّ
طري فيه َ
َ ِّ ُ َ
الضو َء َعىل ُبعد َ َ
ِّ
َعىل ا ُملدَ ون َِة احلاسوبي ِة التي ُتعدُّ َت َطورا ِعلميا َغربيا م ِهم ِجدًّ ا َله إسهامه يف ِعدَّ ِة َم ٍ
االت َبحث َّي ٍة
ُُ
ُ
ًّ
َ
َّ
َّ
ًّ ُ ًّ
ُّ ً
االت البحثِ
وغريها من َم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللغاتِ ،
ِ
وت ِ
التمج َّيةَ ،
اخلطاب ،وتَعلي ِم
ليل
كعلو ِم اللغة ،والدِّ راسات َّ
نات النصي ِة يف ِ
اخلامس ،الذي عنوا ُنه "دور ا ُملدَ و ِ
حث ِ
بناء ا َملعاج ِم السياق َّية ِ
اللساين .وال َب ُ
ورهاناهتا
ِّ َّ
ُ َّ
ُ
ُ
ِّ
َشديد ِه َعىل أمهي ِة ا ُملدَ وناتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السابِ ِق بت
َّ
ِّ َّ
املعرف َّية والرقم َّية" ،لالد اليعبودي ،وهو ُي َعدُّ امتدا ًدا لل َبحث ّ
ِ
ِ
ِ
رض ح ِ
ِ
ِ
ِ
اللغات
اإللكرتوين املتعدِّ ِد
جتربة قاموس ا َملعاين
دود
السياق َّية ،بِ َع ِ ُ
الن َِّّص َّية يف بِناء ا ُملعجامت ِّ
ِّ
تسجيل ُم ِ
ياق ،بغي َة حتري مدى ُق ِ
ِ
ِ
تلف َمعاين ا َمل ِ
ِ
دخل
القاموس عىل
درة ُمصنِّفي
يف
الس ِ ُ
ِّ َ
استحضار ِّ
ِ
ِ
ِ
َّجربة أو ُق ِ
َجاح الت ِ
ِ
عجمي مع حماولة ت ِ
صورها .وال َب ُ
أسباب ن ِ
الساد ُس ،الذي عنوا ُن ُه
َعليل
ا ُمل
حث ّ
ِّ
ِ
ِ
دة ا ُملفر ِ
التعبريات املتعدِّ ِ
ِ
ِ
ِ
عزالدين
وجتويد
موض الدّ ال ِّيل
تقليص ال ُغ
دات يف
دور
الرتمجة اآلل َّية" ،لِ ّ
َ
" ُ

ة ّ
َمِ قَُم
د
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ي ال َل َذي ِن سبقاه يف االستِ ِ
ِ
سك ِختا ِم ِ
وهو ال َيبت َِعدُ َعن ال َبح َث ْ ِ
غازي ،وهو ِم ُ
ناد إىل
هذه
ْ َ َ ُ
اجللسةَ ،
َ
دة ا ُملفر ِ
َّعبريات املتعدِّ ِ
ِ
حث بِ َأنا مدَ و َن ٌة جلمي ِع ب ِ
ف يف هذا الب ِ
ِ ِ ِ
دات
يانات الت
ُوص ُ
َ
َّ ُ َّ
َ
ا ُملدَ َّونَة اللسان َّية التي ت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
األساس يف عمل َّي ِة
جلمل ُة فيها الوحد َة
َ
بِ َخصائصها الدَّ الل َّية وا ُملعجم َّية واملورفو-تركيب َّيةُ ،ت َ ِّث ُل ا ُ
الت ِ
مجة.
َّ

ِ
ِ
وإشكاالت االنتِ ِ
حال وحقوق املِلك َّي ِة
نوانا (الرتمج ُة
وب
ُ
فإذا َّ َ
ات ْهنا َص َ
السابِ َعة ،التي ُع ُ
اجللسة ّ
َ
حقوق املِلك َّي ِة الفكر َّي ِة يف ِ
ي اثن ْ ِ
ف ِمن َبح َث ْ ِ
الفكر َّية)َ ،أل َف ْيناها َ
ُ
جمال الرتمجة" ِلامل شح ّيد
َي ُها "
تتأ َّل ُ
شك ِ
ول ا ُمل ِ
ِ
ِ
دوران َح َ
والترشيعات ا َملنوط ُة هبا" لِرانية غانمُ ،
الت
وها َي
قاتا
ُ
عو ُ
و" ُثالث َّي ُة الرتمجةُ :م ِّ
الت ِ
ِ
ِ
املتع ِّل َق ِة بِال َق ِ
َعيني ما لِك ُِّل
بني َأ
طراف عمل َّي ِة َّ
مجة وت َ
َنظيم ال َعال َق ِة َ
وانني والتَّرشيعات التي تَك ُف ُل ت َ
ِِ
ِ
بات ي ِ
وواج ٍ
َطر ٍ
ف ِمنها ِمن ُح ٍ
ِ
ِ
مك ُن بِ َم ِ
َنغيص ال َعال َق ِة
عرفتِها و ُم
قوق
ُّب ك ُِّل ما من َشأنه ت ُ
راعاتا َ َتن ُ
ُ
َ
ِ
ُ
بني َ
َّشويش عليها.
تلك األَطراف والت
َ

ِ
ِ
(إسهامات ا ُمل ِ
ني
نوانا
طر
ُ
رتج َ
ُث َّم إذا َي َّم ْمنا ُو َ
خريةُ ،التي ُع ُ
اجللسة ال ّثامنةَ ،
َ
جوهنا َش َ
وهي األَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحقوق اإلنسان)َ ،و َجدْ ناها كسابِ َقتها تَكتَفي
حركة النهضة وإشاعة الديمقراط َّية
العرب يف
َونام ي ِ
أن َعظيام األَ ِ ِ ِ
يضاِ ،
كش ِ
الش ِ
ي اثن ْ ِ
بِ َبح َث ْ ِ
فان َعن جانِ ٍ
ب َقد َي ُ
لكن َُّهام َخطريا َّ
كون
َي َأ ً
مه َّية؛ لك ِ َ
ِّ
ِ
الشخصي ِة َّ ِ
خافِ ًيا َعىل ِ
ِ
كثريي َن ِمن َجوانِ ِ
ب َّ
العرب يف
ني
ب إسها ِم ا ُمل َت ِجِ َ
هو جان ُ
التمج َّيةَ ،
َّ
ِ
ِ
ت ِ
َرق َي ِة ُمتَم ِ
وح الت ِ
ِ
واالنف ِ
ُّهوض ِبا وإشا َع ِة ُر ِ
وب بِنا
َّنوير
عاتِم والن
تاح وا ُملثا َق َفة فيها .إذ َي ُ
َ
ِ
ِ
ال َب ُ
حركة
العرب يف
املرتمجني
إسهامات
"إغارات عىل ُتو ِم املعرفة:
حث األَ َّو ُل ،الذي ُعنوا ُن ُه
ُ
ٌ
َ
النهضة" ،لِاهر شفيق فريد ،آفا ًقا َرح َب ًة و َي ِ
ف فيها َعىل َأ َه ِّم ُم َت ِجِي
عر ُض َلنا بانوراما ن َِق ُ
َع ِ
يب ِم ِ
َ
هطاوي وإسامعيل مظهر وزكي نجيب
ثل رفاعة رافع ال َّط
َّهض ِة يف
رص الن َ
ّ
العالِ العر ِّ
مجة ِ
الت ِ
والف ِ
كر
حممود ومصطفى صفوان وعبد العزيز توفيق جاويد و َغ ِري ِهم ِمن َأعال ِم َّ
ِ
واألَ َد ِ
أخ ُذنا ال َب ُ
حث َ
ب .و َي ُ
احلق
اآلخ ُر لِكاتِبِ ِه عبد الصمد الكباص ،الذي عنوا ُن ُه "من
ترمجة ِّ
ِ
الرتمجة بوصفها خدم ًة حقوق َّية" ،يف َجو َل ٍة ُت َع ِّر ُفنا
احلق يف الرتمجة :مقارب ٌة جينيالوج َّي ٌة يف
إىل ِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
النتعاش ُح ِ
قوق اإلنسان يف ُبعدها الكوين من َط ِ
ِ
ريق
لم َت ِج ِم يف َت ِيئة أرضية
ور
َّ
املركزي ل ُ
الدَّ َ
ِّ
ِ
ٍ
ِ
التمج ُة َم ًال حيو ًّيا لتح ُّققها.
ما تُشي ُع ُه من ُمثا َق َفة ت َُشك ُِّل َّ
جهد األُ ِ
َّنويه بِ ِ
اخلتا ِمِ ،من الت ِ
وال بدَّ َ ،ق َبل ِ
ستاذ عدنان جاموس يف إعانتِنا َعىل َت ِ
رير
ُ
التمجةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهي األَ
ُ
اخلاص ُة بِإشكاالت َّ
بحاث
اجللسة األُوىل من َج َلسات هذا
بحاث
َأ
َّ
املؤمترَ ،
َ
متل ُك ِمن ِخرب ِة ُع ٍ
ِ
ريرها َأو ًل بِام ي ِ
الروس َّي ِة ،إذ َقود يف هذا
َ
عم َل َق َل َم ُه يف َت ِ َّ
َ
كان َقد َأ َ
العرب َّية ُّ
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ِ
ِ
ِ
لم ِ
عايري التي ا َّت َب ْعتُها يف َت ِ
مجيُ ،ث َّم ت ََس َّل ْمتُها ِمن ُه َبعدَ َ
رير ك ُِّل
املجال َّ
ذلك ألُخض َعها ل َ
الت ِّ
ِ
ِ
حوث َ ِ
ِ
ئيس و َم ِ
عايري َت ِ
الر ِ
ريرها ،و ُمن ََّو َع ًة يف
ُب
َخر َج إىل ال ُق ّراء ُم َو َّحدَ ًة يف موضوعها َّ
املؤت َ ِر ،لت ُ
ِ
َأ ِ
ساليب ُكت ِ
ِ
ُّفوس وتَصبو
فكارها ال َفرع َّي ِة و َأ
ي ِّق ُق املنشو َد الذي عا َد ًة ّما َتفو إليه الن ُ
ّابا ،بِام ُ َ
ِ
إليه ال ُع ُ
الوحدَ ِة.
الوحدَ ُة يف ال َّتن َُّو ِع وال َّتن َُّو ُع يف َ
وهو َ
قولَ ،
ِ
اخلتا ِم ،ال يسعني ّإل َأن َأشكُر لِ ِ
ويف ِ
ني َعىل ُم َ
وإشكاالت ا ُملثا َق َف ِة ثِ َقت َُهم
ج ِة
ؤت َ ِر َّ
الت َ َ
لقائم َ
ََ ُ
َ
تاب َ ِ ِ
رير ِك ِ
ور ِة ،و َأرجو َأن َي َ
كون َع َميل ،الذي َل َأ َّد ِخ ْر ُوس ًعا
يب إذ َأسنَدوا إ َّيل َت َ
املؤت َ ِر لذه الدَّ َ
روق ال ُقراء ِ
ويد ِه َ ِ ِ
يف َت ِ
َ
واإلتقان
الكرا َم الذي َن اعتادوا الدِّ َّق َة
وتسينه ،يف ُمستَوى َظن ِِّهم ،و َأن َي َ ّ َ
عامل ،واهللُ ِمن و ِ
راء ال َق ِ
يف َجي ِع ما س َب َق ُه ِمن َأ ٍ
صد.
َ
َ
كيان َأمحد حازم

ة ّ
َمِ قَُم
د
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َم ِ
راج ُع ُم َق ِّد َم ِة امل ُ َح ِّرر:

ابن ُق َت َيبةُ ،
الحديث .تحقيق ُّ
ريب َ
عبد هللا ُ
 ُبن ُمسلمَ .غ ُ
ّ
ّ
العاني1977 ،م.
الجبوري .د.ط .بغداد :مطبعة
الدكتور عبد هللا
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ َ َّ ّ
الرحيمُ .م َ
حوية َّ
َّ َّ
والص َّ
الشائعة .طّ .1
 َأبو العينين ،خضر عبد َّعمان –األردن :دار أسامة،
رفي ِة واللغوي ِة
عج ُم
ِ
األخطاء الن ِ
2011م.
 ِبرمان ،أنطوان .الترجمة والحرف أومقام البعد .ترجمة عز الدين الخطابي .ط .1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،2010م.
َ
َ
َ
َ
ُ ُ َ
َّ
ّ
َ
َ
وحيد ّي ،أبو ح ّيان .اإلمتاع واملؤانسة .تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين .د.ط .بيروت :دار مكتبة الحياة ،د.ت.
 -الت ِ

ُ َ
ُ ُ َ َ ُ َ
َّ
َّ
العربية .ط .1دمشق :دار الفكر1429 ،ه2008/م.
حات في
ضع املصطل ِ
 خسارة ،ممدوح محمدِ .علم املصطل ِح وطرائق و َِ
ُ ُ ُ َ
َّ
ّ
َّ
َّ
إنجليزي ّ
عربي .ط .2بيروت :مكتبةوالهندسي ِة الجديد:
العلمي ِة والف ِن َّي ِة
حات
 الخطيب ،أحمد شفيق .معجم املصطل ِ
لبنان ناشرون2013 ،م.
َّ
تاج َ
الحسينيُ .
َّ
العروس من َجواهر القاموس – الجزء ّ
بيد ّيَّ ،
ّ
السابع والثالثون .تحقيق مصطفى
محمد مرت�ضى
 الز ِِ
ِ ِ
ّ َّ
الوطني للثقافة والفنون واآلداب1422 ،ه2001/م.
حجازي .ط .1الكويت :املجلس
َ
ّ
َّ
محمدُ .م َ
إنجليزي َع َر ٌّبي في ُ
ٌّ
العلوم الط ّب َّية والطبيع َّية .القاهرة :املطبعة األ َّ
 شرفَّ ،ميرية1929 ،م.
عج ٌم
ِ
ِ ِِ ِ
َّ ُ َ َّ ُ ُ ُ َ
َّ
َّ َّ
َّ
ّ
الث َّ
ّ
العربية والترجمة ،العدد 2015( 20م) ،صص-189
قافية" .مجلة
نساق
 شناف ،شراف" .الترجمة األدبية وسلطة األ ِ.202
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ َ
ساسية في الترجمة األ َّ
َّ
ّ
ّ
املتوسط،
دبية .ط .1ميالنو – إيطاليا :منشورات
حات األ
 عبدالغني ،محمود .معج ُم املصطل ِ
ِ
ِ
ِ
2017م.
مجد ّ
آباديُ ،
ُ
 الفيروز ّالقاموس املُ حيط .تحقيق َّ
الدين َّ
ّ
محمد عبد َّ
املرعشلي .ط .2بيروت :دار
الرحمن
محمد بن يعقوب.
ِ
ُّ
ّ
إحياء التراث العربي2000 ،م.
ّ ّ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ َّ َّ ُ َ
ُ
َّ
العملية .ط .1بيروت :مكتبة لبنان ناشرون2008 ،م.
ظرية وتطبيقات ُه
 القاسمي ،عليِ .علم املصطلح :أسسه النَ
ّ
ُ
َّ
ُ ُ َ
ّ
تحرير َوت ُ ّ
َ
َّ
ُ
العربي ِة
القات
مؤل ِفين .الترجمة وإشكاالت املثاقفة (.)4
قديم الزواوي بغوره .ط .1الدوحة :منتدى الع ِ
 مجموعة ِّ
والد َّ
ولية2018 ،م.
َّ
الترجمة .ترجمة ُّ
الدكتور حسن غزالة .ط .1بيروت :دار ومكتبة الهالل2006 ،م.
الجامع في
 نيومارك ،بيتر.ِ

الجلس ُة األُولى
الترجمة العربيَّة-الرُّوسيَّة
إشكاالت
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
األساليب الشخص َّي ُة
والروس َّية:
الوصف َّي ُة والرتمج ُة التقريب َّي ُة للن
ُ
الرتمج ُة َُّصوص اإلبداع َّية العرب َّية ُّ
للتَّكي ِ
النص .بيان الصايف.
ف
العميل مع ّ
ُّ
ِّ

ِ
ة-الروس َّية وآفا ُقها .نزار عيون السود.
 ُهو ُم الرتمجة العرب َّي ُِّ
الروس َّية .عبد اهلل ح ّبه.
ُ
إشكاالت الرتمجة من ُّ

ِ
ِ
ِ
ُب التّاريخِ ا ُمللوك َّي ِة العرب َّي ِة اإلسالم َّية للقرن ِ
ِ
الواردة يف ُكت ِ
َني
واملوضوعات
لألخبار
املعلومات
قاعد ُةِ
والعارش امليالد َّيني .ديمرتي ميكولسكي.
التّاس ِع

صوص
والترمجة
صفي ُة
ُ
ُ
للن ِ
التقريبي ُة ُّ
َّ
الترمجة ال َو َّ
وسية
اإلبداعي ِة
والر َّ
َّ
َّ
العربي ِة ُّ
النص
كي ِف
األساليب
الشخصي ُة َّ
للت ُّ
َّ
ُ
العملي مع ّ
ِّ

بيان الصافي
ٌ
ٌ
الر َّ
ومترجمة عن اللغة ُّ
وسية
باحثة

مقدمة:
ّ

ٍ
ٍ
وخربة
حدس
كثريا ما حيتاج املرتجم ،زياد ًة عىل معرفته العميقة لِ ُّلغة ،إىل
يف العمل اإلبداعيً ،
ٍ
ٍ
ٍ
عميقة بالعادات والتقاليد التي تساعده عىل النفوذ إىل العامل النفيس
ومعرفة
واسعة يف التواصل

وانعكاساته السلبية واإلجيابية ،وظالله الدقيقة املكملة للصورة الفنية املؤثرة يف القارئ ،التي

النص ومعناه.
تساعد عىل نقل عمق الفكر الذي صاغ شكل ّ

سب،
فح ُ
وال تكمن صعوبة الرتمجة يف اجلهل بمعاين املفردات أو ضعف املعرفة القواعدية َ

النص ،وقد تعوقنا نقط ٌة أو فارز ٌة عن صياغة
فكثريا ما نعرف معاين الكلامت وال نتمكن من ترمجة ّ
ً

علم بحد ذاته يعتمد عىل ترشيح الرتكيب اللغوي
ّ
النص الصحيح وقد تقلب املعنى كله .فالرتمجة ٌ
ٍ
ٍ
لكل لغة عىل حدة ،بحسب خصائصها الرتكيبية والنحوية وتعدد معاين املفردة الواحدة ضمن

األرسة اللغوية .وغال ًبا ما تواجهنا مشكلة اختيار املعنى ومناسبته للجملة التي تُرا ُد ترمجتها.

واملنهج الوصفي يف الرتمجة هو املنهج األكثر تنو ًعا ،إذ إنَّه يساعد املرتجم يف أصعب الظروف
املتجسدة يف انعدام مفهو ٍم ٍ
مماثل يف اللغة املستهدفة.
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وعىل الرغم من َّ
أن تقنيات املنهج الوصفي تشتمل عىل مآخذ ال تريض املرتجم نفسه ،وال س ّيام
ٍ
النص ويقلق دواخل املرتجم اإلبداعية ،إال أنَّه احلل األمثل
عندما يظهر التعبري كجس ٍم
غريب يف ّ
لتقريب املعنى.

الروسية معانيها مبهم ٌة ،أو ليس هلا معنًى ً
أصل ،نستطيع أن نفهمها من
وهناك
ٌ
كلامت يف اللغة ُّ

وكثريا ما تُدخل املرتجم
خالل السياق فقط ،ويتغري معناها بحسب ظروف احلديث ومناسبته،
ً
ٍ
وكلامت كثري ٌة فيها تتطابق يف اللفظ واإلمالء ولكنها
متاهة،
القليل اخلربة والقليل التواصل يف
ٌ

الروسية ،عىل سبيل املثال ،تُطابِق
ختتلف يف املعنى متا ًما ،فكلمة  ،очкиأي النظارات يف اللغة ُّ
ٍ
إمالئيا ولفظيا كلم َة  ،очкиأي النقاط يف ٍ
معينة ،وكلمة َ ،косаأي ضفرية الشعر يف اللغة
لعبة
ًّ
ًّ
ِ
هي ،коса
الروسية ،تُطابق ً
أيضا إمالئ ًّيا ولفظ ًّيا كلم َة َ ،косаأي امل َح ّش ،وكذلك منطق ًة جغرافي ًة َ
ُّ

خمتلف متا ًما.
َأي اللسان الربي الداخل يف البحر ،فالكلمة واحد ٌة واملعنى
ٌ

ِ
اجلملة و ُبعدَ ها
ُستعمل يف األدب والشعر لتعطي تركيب َة
أ ّما االستعارة يف اللغة فغال ًبا ما ت َ
الروسية
الفني مجالي ًة وخصوصي ًة .فكلمة  ،носأي األنف ،عىل سبيل املثال ،تستعار حرف ًّيا باللغة ُّ
َّ

 ،нос самолётаأي أنف الطائرة ،و ،нос корабляأي أنف السفينة ،وترمجتها هبذه الطريقة
ٍ
ٍ
ٍ
أيضا غني ٌة
بصيغة
مقبولة باللغة العربية وجيب أن ترتجم
تصبح غري
تقريبية أخرى .واللغة العربية ً
باستعاراهتا ،فنحن نستخدم ،عىل سبيل املثال ،كلمة "رأس" يف "رأس احلكمة" و "رأس املال"،

وكلمة "قلب" يف "قلب احلقيقة" و"قلب احلدث" ،وال يمكن أن تستعمل هذه التعبريات بشكلها
ٍ
ترصف عند ترمجتها.
الروسية وحتتاج إىل
حلريف يف اللغة ُّ
ا َ

َّ
الروسية فتتغري
إن هنايات الكلامت يف اللغة العربية حتددها احلركات اإلعرابية ،أ ّما يف اللغة ُّ
ٍ
حرف لإلشارة إىل احلالة القواعدية
احلروف يف هناية الكلمة ،ويف معظم األحيان يتغري أكثر من

الروسية لو ُو ِض َعت عىل ٍ
لألفعال أو لألسامء ،أي َّ
ٍ
صحيح ولكن
وإمالئي
تركيبي
نحو
ٍّ
ٍّ
إن الكلامت ُّ
ٍ
حمشورة يف ٍ
ٍ
ٍ
استنتاجات وعدة م ٍ
عان،
مجلة حتتمل عدة
كلامت
ألصبحت جمرد
دون تغيري هناياهتا
َ
َ
ومع ذلك ،ال تكفي معرفة الكلامت واملعرفة النحوية أبدً ا يف الرتمجة عمو ًما والرتمجة اإلبداعية
َ
تشتمل عىل عنرص املوهبة اخلاصة واألسلوب الفردي يف
خصوصا .فالرتمجة اإلبداعية جيب أن
ً
نقل املشاعر واملواقف.

ٍ
كلمة يف بنائها ،وعلينا أن نتذكر َّ
َّ
أن ترتيب
إن فهم اجلملة كامل ًة يساعد عىل حتديد وظيفة كل

الروسية .وقد يوقعنا اختالف الرتتيب يف
الكلامت يف اللغة العربية خيتلف عن ترتيبها يف اللغة ُّ
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متاهة فقدان املعنى الذي يف اللغة األمِ ،
عنرصا ً
فعال يف حتديد نسبة
ومن َث َّم ُت َعدّ دراسة بنية اللغتني
ً

نجاح عمل املرتجم.

الروسية قد يرسم مجل ًة كامل ًة وحيمل سم ًة موسوعي ًة .ولنأخذ عىل سبيل املثال:
والفعل يف اللغة ُّ

الفعل  разбира́тьсяالذي يمكن أن يكون معناه يف اللغة العربية فك املالبسات أو معرفة
معاين أخرى يفرسها املوقف الذي ُبنِيت
اهلدف أو ترتيب األشياء أو دراسة املوقف ،وحيتمل
َ
أيضا ُي َتجم بحسب املوقف،
عىل أساسه اجلملة ،واالسم املوازي للفعل هو  ،разборкаوهو ً
ٍ
فعندما يعطي املوقف يف اجلملة معنى "حل
خالف ما" ،يكون معناه املوضوعي هو "حل اخلالف
باستخدام العنف" ،وهو خيتلف عن معناه اللغوي امللموس.

الروسية يف بلدهم دراس ًة أكاديمي ًة بعيدً ا عن التواصل
واألشخاص الذين يدرسون اللغة ُّ
االجتامعي يصعب عليهم أحيانًا أن يست َِش ّفوا املعنى املوضوعي (معنى الكلمة بحسب استخدامها
الدارج يف املجتمع) من خالل املعنى املعجمي.

خاصا،
ومتنوع ويستحق اهتام ًما
غني
ًّ
ٌ
والروسية ٌّ
واألساس املورفولوجي للغتني العربية ُّ
والوحدات التعبريية اللغوية العالية التنوع والتفرد يف اللغتني تضيف إىل النصوص تلوينًا جذا ًبا

مرش ًقا ،وبفضلها نتحسس اجلانب اجلاميل والبالغي للغة ،وبمساعدهتا يكتمل جتسيد اإلبداع.

صحيح ،إذ
الروسية ،والعكس
كلامت كثري ٌة ليست هلا
ويف لغتنا العربية
ٌ
ٌ
ٌ
مفردات مقابل ٌة يف اللغة ُّ

مفردات تقابلها يف اللغات األخرى .واألخطاء التي يقع
الروسية ليست هلا
توجد
ٌ
ٌ
كلامت يف اللغة ُّ

إشارات واضح ٌة إىل صعوبة مهمة الرتمجة واحتياجها
فيها املرتمجون يف أثناء نقل الوحدات اللغوية
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كثرية استخدام الرتمجة الوصفية ،أو تفسري معنى
أحيان
خمتلفة ،بام يتطلب يف
وأساليب
تقنيات
إىل
َ
كلامت لنقل االنطباع األصيل للنص .ويف بعض األحيان حيتاج األمر إىل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مجلة
واحدة بعدَّ ة
كلمة
ٍ
َ
ف الوصف لعقلية القارئ
كاملة وإىل
ُرش ُح فيها االختالفات الثقافية ،و ُيك َّي ُ
هوامش لتفسري ّ
النص ت َ
ٍ
بمرونة يف إطار املفهوم األصيل للنص مع مراعاة نقل الصورة اإلبداعية الصحيحة وفكر
املحيل
ٍ
كاتبها دون حتريف.
وهذا البحث حماول ٌة لرشح ُم َس ِّوغات الرتمجة الوصفية والتقريبية اعتام ًدا عىل منهج تفسري

ب ترمجتها
الروسية والعربية ،التي تَص ُع ُ
بعض الكلامت يف النصوص األدبية واملقدسة يف اللغتني ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سفلية.
مقاربة بإضافة هوامش
بطريقة
وصفية أو
بجملة
َّإل
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ٍ
َّ
إضاءات إىل اجليل اجلديد من املرتمجني تُفيدُ أمهية استعامل املنهج
إن هدف البحث هو تقديم

الوصفي والتقريبي ،واستعامل األسلوب الفردي للتكيف مع النصوص لتجنب أخطاء أسالفهم،
الروسية–العربية وفنها وبالعكس،
وكذلك لتحديث بعض النقاط يف اخلط التعليمي لعلم الرتمجة ُّ
والتشديد عىل اختيار العنارص املؤهلة للرتمجات الفنية وتدريبها من خالل فرز العنرص الذي
يمتلك املوهبة واحلدس زياد ًة عىل أدوات الرتمجة األخرى.

الرتمجة اإلبداع َّية:

الرتمجة اإلبداعية عملية نقل نص من ٍ
لغة إىل أخرى اعتام ًدا عىل الفهم العميق العلمي
ٍّ
مرتابطة انسيابيةٍ.
ٍ
واالجتامعي واهليكيل للغتني ،وبوساطة استعامل تقنياتٍ
وتتم عملية الرتمجة احلقيقية يف فكر املرتجم ورؤيته الرتتيبية يف التعبري ،وهي قابل ٌة للتغيري
ُّ
سلطة أو مراقبةٍ
ٍ
ٍ
وإعادة الرتكيب والرفض والقبول داخل ذهن املرتجم ،وغري خاضعة ألي

ٍ
ٍ
إجراءات
مبارشة .واإلجراءات الذهنية التحليلية للمرتجم يف عملية إنشاء نص الرتمجة
خارجية
ٌ
متعدّ دة األبعاد ،يعرفها هو وحدهَّ .
إن إعادة التفكري الشامل يف معنى الكلمة ووظيفتها داخل

تركيب اجلملة ضمن ثقافة البيئة الصادرة عنها ،هي التي تقود املرتجم إىل درجة التأ ّلق التعبريي

بأنا سلسل ٌة من العمليات الفكر ّية املرتابطة
بنقل املعنى .وهبذا ،يمكننا تعريف الرتمجة اإلبداعية َّ
ٍ
ترشحيي للغة املصدر وميزاهتا وخصائصها
حتليل
والقابلة للتغيري والتعديل املستمر ،واملعتمدة عىل
ٍّ
النوعية وبنيتها وقواعدها اإلعرابية وثقافة بيئتها بكل اختالفاهتا عن اللغة اهلدف.

ٍ
بمنظور آخر وبحسب تعريف الشاعر والفيلسوف األملاين يوهان فولفغانغ
والرتمجة اإلبداعية،

فون غوته ،هي العملية التي تتناول نقل وحدة الفكر ،وهي ال تأخذ املعنى األصيل للنص فقط ،بل

ً
هي عملية نقل اخلطاب
شامل عنارصه اإليقاعية الصياغية يف الوقت نفسه.1

وال يزال مفهوم التكافؤ يمثل مشكل ًة رئيس ًة يف عملية الرتمجة اإلبداعية ،وهي أصل ُمشكالت

التنظري يف علم الرتمجة .ويتطلب حل هذه املشكلة توضيح العالقة اهلرمية القائمة بني املعنى
ٍ
لغوي،
اتصال
اللغوي املعجمي للنص وتطبيقاته العملية .ومشكلة التكافؤ مشكل ٌة رئيس ٌة يف أي
ٍّ
ودون إجياد ٍّ
حل هلا ،تصبح نظريات الرتمجة فاقد ًة جلوانب ِعدَّ ٍة وال تفي بالغرض.

1 . Johann Wolfgang von Goethe: https://gazitranslation2016.files.wordpress.com.
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التنظريي:
املراحل التنفيذ َّية لعمل َّية الرتمجة وربطها
ّ

ِ
تبدأ عملية الرتمجة ،عىل ٍ
النص األصيل
نحو الإراد ٍّي ،بمرحلة االستيعاب التفصييل ملحتويات ّ

عند قراءته أو سامعه ،هذا االستيعاب هو نتيجة التأقلم النفيس والتواصيل احلقيقي للمرتجم مع

اللغة وقدرته عىل االلتقاط اآليل ملعانيها.

واملرحلة الثانية مرحل ٌة إرادي ٌة تعتمد عىل قرار املرتجم ترمجة النص ونقله إىل ٍ
لغة أخرى يكون
ّ

ٍ
النص األصيل .تتطلب هذه املرحلة اإلرادية
قادرا عىل التعامل معها
بوضوح يكافئ لغة ّ
هو نفسه ً
النص األصيل وروحيته ،بحيث
اختيار منهج الرتمجة ونوع الترصف الذي حيافظ عىل جوهر ّ
ٍ
ٍ
وانسيابية .وهذه املرحلة مرهون ٌة بقدرة املرتجم عىل خلق التكافؤ
بسهولة
يستقبل ُه القارئ أو املتلقي

بوساطة امتالكه أدوات الرتمجة ،ومنها املعرفة اللغوية واملوهبة وسعة االطالع ،والقدرة عىل حتليل
النص ٍ
بعمق.
ّ
واملرحلة الثالثة هي مرحلة صب املعنى الدقيق للنص يف قالب ٍ
لغة أخرى بأقىص ما يمكن من

درجات التقريب االستيعايب واملحافظة عىل احلبكة والتسلسل .وبرغم اتفاق العلامء عىل َّ
أن الرتمجة
ٍ
ممكنة ،إال َّ
أن األسلوب املتسلسل املحبوك
الكاملة التي تزيل االختالفات إزال ًة كامل ًة بني لغتني غري

مهم لنجاح عملية الرتمجة ،ويرتقي باملرتجم
ُي َعدُّ أقوى عالمات كاريزما املرتجم اإلبداعي
ومعيارا ًّ
ً
ٍ
أديب.
لغوي إىل درجة
من جمرد
ٍّ
هبذا املفهوم نستطيع أن َن ُعدَّ النظرية التفسريية أو التأويلية أساسي ًة يف الرتمجة اإلبداعية .هذه
ٍ
ٍ
لغة ،ومعنًىٍ ،
أجزاءٍ :
جديدة ،وقد ظهرت يف سبعينيات
ولغة
النظرية قسمت عملية الرتمجة إىل ثالثة

القرن العرشين عىل يد املرتمجة واملن ّظرة الفرنسية دانيكا سيلسكوفتش ،وحتدت هبا الرأي السائد
لغة إىل ٍ
نشاط لغوي ُيو ُل فيه النص من ٍ
ٍ
يف ذلك الوقت القائل َّ
لغة
إن الرتمجة ليست أكثر من جمرد
ّ
ٍّ َ َّ
أخرى (.)Seleskovitch, 1978

َّ
ٍ
بوضوح نتيجة فهم املعنى السياقي للغة
إن التفسري ُيتيح صياغة املعنى احلقيقي الذي يظهر

األصل املرتبط بمعرفة الصورة احلقيقية للمجتمع الذي يتكلم تلك اللغة واإليديولوجيات
الفردية فيه .عىل هذا النحو ،نضيف عوامل أخرى لفهم املعنى ضمن النظرية التفسريية ،أي َّ
إن
ٍ
ٍ
ٍ
ج ًل فقط ،بل يأيت كذلك من فهم العامل
مرصوفة
كلامت
النص ال يأيت من
ومكونة ُ َ
فهم معنى ّ
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جل َمل اإلبداعية ،وهذا الفهم يعد ً
حاسم يف رفع مستوى
عامل
ً
النفيس والظروف املحيطة بتلك ا ُ
جودة الرتمجة ،وهنا يأيت دور الوصف والتقريب لتفادي االلتباس وإزالة الغموض.

إن فهم مقاصد املؤلف األصيل للنص اإلبداعي وتوصيل املرتجم هلا عىل ٍ
ٍ
َّ
سلس وممت ٍع
نحو

للقارئ ال يتحققان إال باإلدراك املعريف للعوامل النفسية التواصلية والبيئية لألطراف الثالثة

(املؤلف ،واملرتجم ،والقارئ يف اللغة اهلدف) ،ويستدعي ذلك ربط عملية الرتمجة بنظرية الصلة
التي وضعها الفرنيس دان سبريبر والربيطانية ديردري ويلسون سنة .1986

أن لدى البرش ً
إذ تزعم نظرية الصلة َّ
ميل تلقائ ًّيا إىل استنتاج صلة االشياء واألحداث بعضها
ٍ
ببعض وتركيبها ،بسبب تطور األنظمة املعرفية واستمرار ظهور اخليارات املتنوعة املستخدمة لتطوير
الكفاية ورفعها ،التي حتفز آليات اإلدراك احليس تلقائ ًّيا الختيار الدوافع ذات الصلة املحتملة،

أيضا آليات اسرتجاع الذاكرة وتنشيط االفرتاضات ذات الصلة املحتملة (Wilson and
وحتفز ً

ٍ
معلومات أكثر
 .)Sperber, 2004وترمي نظرية الصلة إىل توضيح حقيقة قدرة التواصل عىل نقل

ممّا يتضمنه املعنى احلريف.

وحتقي ًقا هلذه الغاية ،يذهب املن ِّظران سبريبر وويلسون إىل َّ
أن أفعال التواصل اللفظي البرشي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خمترصا ملا
قليلة تصلح عنوانًا أو
كلامت
معينة تأيت عىل شكل
معلومات
تلفت انتباه املتلقي إىل
ً
ٍ
ٍ
ٍ
متعددة
استنتاجات
معان .ومتكّن تقنية الكالم أو الكتابة عقل املتلقي من استخالص
وراءها من

( .)Sperber and Wilson, 1995ففي بعض األحيان ،قد ُي َت َجم الصوت وحده داخل ذهن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معينة
نفسية
حلالة
استنتاجا رسي ًعا
التنهد ،عىل سبيل املثال ،خيلق
ً
املتلقي إىل استنتاجات ،فصوت ُّ

حتصل داخل روح الشخص مصدر الصوت ،ولكي نقلص استنتاجاتنا الكثرية ونذهب إىل
ٍ
ٍ
واقعي مقنعٍ ،علينا أن نبذل جهدً ا أكرب ونقرتب نفس ًّيا من مصدر الصوت ونحلل
واحد
استنتاج
ٍّ
احتامالت استنتاجي ٌة ملسببات األمل
عمقه لتكتمل الصورة ،وحتى إذا اكتملت الصورة فستبقى
ٌ
ٍ
ٍ
ببعض.
كثرية بعضها
تتطلب متعنًا أكثر وربط عوامل

ٍ
َّ
ٍ
واضح للكلامت املبهمة أو اإلحيائية عن طريق الرتمجة
مرتابط
إن عملية احلصول عىل معنًى

كثريا ما حيتاج إىل بذل اجلهد وتكييف
كثريا املثل املذكور آن ًفا ،وحتقيق هذه العملية ً
اإلبداعية تشبه ً

األسلوب الفردي يف التعامل معه.
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التامة:
تبديل شكل التعبري ضمن املنهج
التقريبي ومشكلة املعادلة َّ
ّ
بأنا عملية
الرويس ليونيد برخداروف ( )1983-1894عملية الرتمجة َّ
عرف العامل اللغوي ُّ
َّ
حتويل النص إىل ٍ
لغة أخرى ،مع السامح باستبدال شكل التعبري املرشوط باحلفاظ عىل معنى
ّ
املحتوى ،1وهو بذلك يعطينا حرية الترصف ضمن املنهج التقريبي ،ويمكن أن ن َُم ِّث َل لذلك بعبارة
ٍ
مفهومة،
الروسية بالعبارة نفسها أصبحت غري
"كذبة نيسان" بالعربية ،التي إذا حولناها إىل اللغة ُّ
ٌ
الروسية مع االحتفاظ باملعنى،
ولكن إذا أردنا حتويل التعبري بحسب ما هو
متداول يف سياق الثقافة ُّ
الروسية كام يطلق عليها يف روسيا ،أي "مزحة
وجب أن نرتجم "كذبة نيسان" من العربية إىل ُّ

أول نيسان" " "Первоапрельская шуткаأو "خدعة أول نيسان" "Первоапрельский

."розыгрыш

َّ
إن املنهج التقريبي الذي يسمح بتغيري التعبري ربام ال يتوافق مع الكلامت التي حتمل بداخلها
ٍ
النص األصيل ،إذ َّ
إن فكرة احلفاظ
سامت اجتامعي ًة والتي قد متنع النقل املكتمل للقيم املعرب عنها يف ّ
ٍ
حتمية يف أثناء عملية
وتعرض الرتمجة خلسائر
عىل املحتوى غال ًبا ّما تكون نسبي ًة وليست مطلق ًةّ ،
التحولِ ،
ومن َث َّم ،ال يمكن أن يكون نص الرتمجة التقريبي هو املعادل الكامل واملطلق لنص
األصل ،ومهمة املرتجم هي جعل هذا التكافؤ ً
كامل قدر اإلمكان ،وإن مل تسعفه الكلمة املقابلة

الرويس ،فعىل الرغم من اشتامله عىل اخلضار ّإل أنّه
يف اللغة اهلدف .ومثال ذلك حساء البورش ُّ

ال يمكن ترمجته بـ"حساء اخلضار"؛ الشتامله عىل اخلضار الوطنية يف روسيا التي يمكن رشاؤها
ٍ
ٍ
زهيدة جدًّ ا ،والتي غال ًبا ما تعيش عليها الطبقة الفقرية واملتوسطة ،وهي اجلزر وامللفوف
بأسعار

ٍ
وصفي
هامش
والبطاطا والشوندر ،ويتطلب هذا إبقاء التسمية كام هي يف اللغة املصدر ،وإضافة
ٍّ
توضيحي لبيان مكونات هذا احلساء الذي يعرفه املرتجم املتعايش مع جمتمع اللغة األصل ال
ٍّ
ثالثة وسيطةٍ.
لغة ٍ
املرتجم الذي ينقل عن مرتج ٍم آخر من ٍ
أيضا مع ترمجة اجلملة الشعرية التي تتطلب احلفاظ عىل السياق
واملنهج التقريبي ال يتوافق ً
ٍ
موهوب
والوزن واإليقاع والذائقة الشعريةَّ ،إل إذا كانت الرتمجة تقريبي ًة إبداعي ًة بأدوات مرتج ٍم
شاعر.
مرتجم
يصنف بأنّه
ٌ
ٌ

1 . Бархударов Л. С./Язык и перевод/ (Вопросы общей и частной теории перевода)/
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/barhud-trdoc.shtml.
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َّ
يتحسسها القارئ كأنّه يرى لوح ًة فني ًة مرسوم ًة،
إن للشعر العريب واستعاراته وجزالته مجالي ًة
ّ

قال الشاعر (الوأواء الدمشقي ،1993 ،ص:)84
َ َ
َ ْ ُ ً
وع َّض ْ
َو ًردا َ
نَ
ــت َعــى ُ
الع ّنــاب ب� َب َ
وســق ْت
ـس
لــرد
ِ
فأمطـ َـرت لؤلــؤا ِمــن � ِجـ ٍ
ٍ
ٍ
عربية ال ُت َعدّ وال ُتىص ،يمكن أن يرتجم متا ًما كام هو مع نقل
أبيات
فهذا البيت ،عىل غرار
االستعارات كام هي.
وغالب ًا ما يتجنب مرتجم النصوص الوثائقية أو العلمية أو اإلخبارية ترمجة الصور الشعرية،

ويتجرأ عليها املرتجم اإلبداعي الذي يرى اللوحة الشعرية ويصفها كام هي بغض النظر عن نقل

اإليقاع الذي ُي َعدّ مطل ًبا صع ًبا عند التحويل اللغوي.

َّ
إن مفهوم قابلية الرتمجة عىل أساس القاعدة التحويلية الذي مت ّيز به من ّظرو القرن العرشين عىل
معينة يمكن أن يقال بأية ٍ
ٍ
وفق مبدإ "كل ما يمكن قوله ٍ
لغة اخرى" مفهو ٌم ال خيلو من بعض
بلغة
ّ
كثريا يف تلبية
املآخذ ،ومن غري مراعاة منهج الرتمجة الوصفية ،نرى أن التنظري يف جمال الرتمجة أخفق ً

احتياجات املرتمجني العمل َّية.
وغال ًبا ّما ُي ِفق املرتجم يف حتويل التعبري يف حالة عدم تطابق مقاييس القيم يف بعض املجاالت
ٍ
ٍ
ٍ
موجودة ضمن تقاليد
بقيمة مع ّي ٍنة
شعب ما .ولتقريب الفكرة أكثر ،ن َُم ِّث ُل
املوجودة يف عمق ثقافة
الروسية ،والتزام احلدود
الرويس ،هي عدم انتهاك قواعد السلوك يف أثناء احلوار باللغة ُّ
الشعب ُّ
الروسية
يف طريقة حماورة اآلخر .وهذا األمر جز ٌء
الرويس ،ففي اللغة ُّ
أسايس من ثقافة الشعب ُّ
ٌّ
ُيستخدم ضمري املخاطبة "أنت" ملخاطبة املقربني جدًّ ا ،يف حني يستعمل ضمري املخاطبة "أنتم"
ٍ
شخص آخر ال جتمعك به صف ٌة ودي ٌة تسمح لك برفع التك ّلف .وهناك ٌ
فعل من
ملخاطبة أي
ً
إذالل وإهان ًة
الروسية هو ( )Тыкатьيأبى استعامل ضمري املخاطب "أنت" ،و َي ُعدّ ه
أفعال اللغة ُّ
متعمد ًة للمخاطب إذا مل تكن طبيعة العالقة بني املتكلم واملخاطب تسمح بذلك .هذا الفعل ال
يمكن ترمجته إىل اللغة العربية لعدم وجوده ً
أصل ضمن مقاييس القيم يف أدب احلوار ضمن ثقافة
اللغة العربية .ويمكن عدُّ ُه ً
مثال الستحالة الرتمجة ،أحيان ًا ،دون اللجوء إىل األسلوب الشخيص
واستخدام املنهج الوصفي.

الروس َّية:
كلامت التح ُّبب والتلطيف والتصغري يف اللغة ُّ
ابتكارا لكلامت التح ُّبب والتلطيف والتصغري .وهذه الكلامت غال ًبا
أكثر اللغات
ً
الروسية ُ
اللغة ُّ
ٍ
ما تكون مشتق ًة من الكلامت األصلية بإضافة لواحق هلا ،أو تكون كلامت مستقل ًة.

ة
َّيبرع ا ِ
م
ُةَّيفصَولا ُةجرتلا
رلاو ِة ل ةَّيعادبإلا ِصوصُّنلل َُّيبيرقتلا ُةمجرتلاو
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َّ
إن التباين الواضح بني هاتني الوحدتني املعجميتني غال ًبا ما حيدد الصوت اإلنساين للتعامل

خصوصا ،ويظهر مواقف ومشاعر الشخص بمختلف
االجتامعي عمو ًما وللعمل اإلبداعي
ً
تدرجاهتا ،فكلامت التحبب والتصغري تعطي انطبا ًعا خمتل ًفا متا ًما عن االنطباع املعرب عنه بالكلمة
األساسية نفسها التي حتمل املعنى نفسه ،وقد حتمل الرتكيبة املعجمية األصلية نفسها.

َّ
إن اللواحق يف كلامت التصغري والتلطيف والتح ُّبب هي يف حقيقتها ليست جمرد لواحق
ٍ
إيامءات معنو ّي ٍة
للكلمة ،بل هي لواحق تكويني ٌة للمعنى ،تنطوي عىل معنًى آخر متا ًما عىل وفق
ٍ
ٍ
بعيدة عن الكلمة األصلية ،من خالهلا ُي َع َّب عن أكثر املشاعر تنو ًعا كالتعاطف ،واملفارقة،
موضوعية
واإلمهال ،والغضب ،واإلهانة .إن تنوع التدرجات العاطفية التي تقدمها اللواحق املتعدّ دة يساعد

عىل تشكيل الكلامت واألساليب التي تكشف عن أصالة اللغة وثقافة شعوهبا.

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عمالقة
أدبية
أعامل
سخرية يف ط ّيات الكالم ُِل َظت يف
وختلق كلامت التصغري أحيانًا نرب َة
كرواية اجلريمة والعقاب من خالل قول املح ّقق" :أعرف أنّه ضحيتي""он моя, я знаю,
ٍ
تصغري بإضافة اللواحق لتحمل يف طياهتا
 ، "жертвочкаفهنا جاءت كلمة "الضحية" بصيغة
السخرية أو االستهانة .مثل هذه الكلامت ضمن هذا السياق التعبريي مت ِّثل صعوب ًة كبري ًة للمرتجم
اإلبداعي ،وق ّلام يتمكّن املرتجم من اجتيازها وتتطلب استعامل املنهج الوصفي واألسلوب

الشخيص للمرتجم.

وقد أصدرت أكاديمية القوات املدرعة يف اجليش الصيني يف بكني بتاريخ  2019/4/3دراس ًة

وتبي دور هذه الكلامت
تبحث يف وظائف كلامت التصغري والتح ّبب يف رواية اجلريمة والعقابّ .

الوظيفي يف نقل املشاعر واملواقف املوضوعية يف هذه الرواية بالذات ،ومدى عمق األسلوب
الرسدي لفيودر دستويفسكي من خالل استخدام كلامت التصغري والتح ّبب.

َّ
إن شخصية آلونا إيفانوفنا يف اجلريمة والعقاب شخصي ٌة مثري ٌة لالشمئزاز ،لكن تقييم الكاتب

يف بعض املواضيع يثري الشفقة ويزيل جز ًءا من االشمئزاز الذي يشعر به القارئ .إنّه يصف عينيها
عجوزا يف الستني من عمرها ،ضئيلة اجلسم ،جاف ًة،
بطريقة التصغري وبإضافة اللواحق" :كانت
ً

وهلا عينان حادتان ورشيرتان":

"Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с
вострыми и злыми глазками".

فعب الكاتب عن صفة العينني هنا بصيغة التصغري.
ّ
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يتجمع حول تفسري
كبريا
وتتضمن صيغ التصغري يف هذا ّ
ّ
النص أحيانًا عم ًقا أدب ًّيا فلسف ًّيا نفس ًّيا ً
ٍ
وجودها يف سياق اجلمل ،فإ ّما أن يكون الكاتب قد قدم ،عىل ٍ
عميق ،فكرة قيمة احلياة البرشية
نحو

النص قد محل معاين تصويري ًة ووظيفي ًة
بغض النظر عن تدين مستوى طباع صاحبها ،وإ ّما أن يكون ّ

يف الوقت نفسه جيسدها التناقض عند تصور شكل العينني:

"только виднелись её сверкавшие из темноты глазки"1.

السابق ،يمكن القول ّ
إن وصف دوستويفسكي للشخصيات يف رواية
واستنا ًدا إىل البحث ّ

اجلريمة والعقاب ،وال س ّيام وصف مالمح والد سونيا السكري املتورم أحد شخصيات الرواية،

كثريا من كلامت التح ُّبب حتى يكرس حدّ ة االشمئزاز لدى القارئ ملا حتتويه الشخصية من
يضيف ً
ٍ
إنساين ال جيوز إغفاله .وكذلك يف وصف سونيا نفسها أضاف دوستويفسكي صيغ التح ُّبب
عمق
ٍّ
ٍ
يف مواقف
كثرية حتى إىل اسمها "سونتشكا" ،بغض النظر عن نواقص الشخصية.
ويصعب عىل أي مرتج ٍم ،مهام كانت عبقريته ،نقل العواطف املتجسدة يف صيغ التح ُّبب
بكل تدرجاهتا ،ويبقى النص عىل الدوام فاقدً ا ٍ
جلزء ٍ
والتصغري ّ
كبري من روحيتهن وال يمكن جتاوز
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
هامش عىل وفق املنهج التقريبي
شعبية عىل شكل
عامية
كلامت
ذلك جزئ ًّيا ّإل بالرشح ،وبإضافة
للرتمجة.

النص:
السباب وصعوبة جت ُّنب حتوير ّ
األساليب الشخص َّية يف ترمجة كلامت ِّ
حتم بعض أنواع الصعوبات بسبب الفرق يف مستويات اخلصوصية والدقة؛ إذ
يواجه املرتجم ً

إن عدم التوافق يف الشكل والوظيفة ،وتصدي العامل الثقايف للكلامت الفاحشة وكلامت السب
نصيب ال بأس به يف هذه الصعوبات.
والشتيمة ،هلام
ٌ

كلمة معناها ومصدرها ،وهذه الكلامت حارض ٌة ٍ
ٍ
بقوة
وكلامت السب متنوع ٌة ومتعددةٌ ،ولكل
ٍّ
ولكل منها خصوصيتها ووظيفتها.
الروسية،
يف النصوص اإلبداعية ُّ

ٍ
وتأيت كلامت السب أحيانًا عىل شكل ٍ
متجانس من الكلامت ،ويف هذه احلالة متنح
سيل غري
ٍ
ٍ
املرتجم حري ًة يف ترمجة هذا السيل إىل ٍ
متجانسة
سب غري
سيل
مقابل يف اللغة العربية ،حيمل كلامت ٍّ
1 . Го Чжинань، Го Юйцзинь، Гао Ни/ Академия Бронетанковых Войск Армии، г.
Пекин، Китай/ ФУНКЦИИ УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОМАНЕ "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ: http://www.gramota.net/materials/2/2019/6/3.html.
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ٍ
حاالت أخرى تكون الشتيمة موجه ًة ٍ
بعمق من أجل
ال تدل ّإل عىل انحطاط املوقف وصاحبه .ويف
ٍ
ٍ
إضفاء ٍ
شخصية ما ضمن العمل األديب ،وقد تكون جوهر العمل ،ففي هذه احلالة
معينة عىل
صفة

جيب عىل املرتجم التمعن يف خصوصية الكلمة ووظيفتها وأصل مصدرها ،وعىل أية ٍ
فئة من الناس
ّ
ُّ
ٍ
إباحية) مشاهب ًة يف اللغة
(غري
سب
أطلقت .وبسبب اختالف العامل الثقايف ربام ال نجد كلم َة ٍّ
َ

العربية ،وهذا ما يدفع املرتجم إىل استعامل األسلوب الشخيص للتكيف مع معنى الكلمة ،أو إىل
ٍ
ٍ
ٍ
التعبري عنها
اول
أحيان
هامش .ويف
حماولة رشح أصلها عىل شكل
كثرية ُتت ََزل الكلم ُة أو ُت َذف ُ
وي َ
ُ
ٍ
عىل ٍ
النص
نحو آخر (بعيد عن اإلباحية التامة) ،وقد ُي َسبب هذا االختزال أو احلذف حتوير معنى ّ
ومقاصد مؤلفه .ولنأخذ ً
الرويس فيكتور بيليفني ،فاسم الرواية باللغة
مثال لذلك رواية الكاتب ُّ
الروسية حرف ًّيا هو  ،Поколение, Пوال يمكن أن يرتجم حرف ًّيا ألن كلمة ()Поколение
ُّ

الروسية ،وال يمكن أن يرتجم
تعني بالعربية جيل ،واحلرف ( )Пهو احلرف السابع عرش يف اللغة ُّ

اسم الكتاب هبذه الصيغة ،بل يمكن أن يرتجم بـ"جيل السبعينيات" ،وذلك من خالل األحداث
ال من خالل اسم الكتاب.

ففيكتور بيليفني يصور ً
جيل روس ًّيا نضج وتشكل خالل اإلصالحات السياسية واالقتصادية يف

التسعينيات .والرواية جتري يف موسكو يف التسعينيات ،وشخصيات الرواية متثل الصحفيني وقطاع

اجلوالني ومدمني املخدرات ،الذين تشكل حواراهتم
الطرق وسائقي سيارات األجرة والباعة ّ

وأفكارهم وأوصافهم ومشاهدهم اليومية اخلطوط العريضة ملجتمع روسيا يف تسعينيات القرن
العرشين .وينقل الكاتب ٍ
بدقة عىل لسان أبطاله نموذج اخلطاب يف تلك البيئة االجتامعية التسعينية.

وممّا ال ّ
شك فيه أنّه ال يمكن االستغناء عن املفردات الفاحشة التي كانت سائد ًة يف كل أنواع
ٍ
ٍ
ورصاحة
بعلنية
األحاديث وعىل مجيع املستويات .ويصعب عىل املرتجم إىل اللغة العربية أن يكتب

ما جاء عىل لسان شخصيات الرواية ،ومن َث ّم ،يف حالة حذف معاين املفردات أو حتويرها ستفقد

مهم من مالحمها وفحواها.
عنرصا من أهم العنارص التي تصف هذا اجليل ،وتفقد
الرواية
ً
ملمحا ًّ
ً
الرويس زخار بريليبن ،يتحدث فيها
وهناك
ٌ
روايات أخرى مثل رواية سانكيا  Санькяللكاتب ُّ

متهورا يف طرائق
الكاتب عن الثوار املراهقني الذين يتوقون إىل اإلطاحة بالرئيس ،وحيملون طاب ًعا
ً
ٍ
ٍ
بذيئة جدًّ ا
بكلامت
االصطدام بالرشطة ،ويرشبون الفودكا التي ال تناسب أعامرهم ،ويتلفظون

تتعدّ ى مجيع احلدود.

38

الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

حصلت هذه الرواية عىل جائزة أكثر الكتب مبي ًعا يف روسيا ،ولكن ترمجة هذه الرواية إىل اللغة

العربية تتطلب جرأ ًة ربام ال يتقبلها القارئ املحيل الذي ال يتصور ً
أصل أن تطبع هذه الكلامت
وتنرش .ولذلك يضطر املرتجم إىل احلذف والتحوير ،وقد يفقد األمانة يف نقل ما كتبه املؤلف.

ال تكمن املشكلة احلقيقية يف هذا النوع من الرتمجات يف تقنيات الرتمجة ،وال يف صعوبة إجياد

الكلامت املقابلة للمعنى التكا ُفئي يف ذهن املرتجم ،وال نحتاج هنا إىل املنهج الوصفي أو املنهج
ٍ
التحوييل يف الرتمجة ،بل املشكلة هنا ثقافي ٌة بيئي ٌة عىل ٍ
مطلق ،وتكمن يف عدم القدرة األخالق ّية
نحو

والرتبو ّية عىل إيراد املفردات املقابلة وال البدائل التي تناسبها.

التباين والتوافق يف ترمجة األمثال الشعب َّية:
حتمل األمثال الشعبية حكمة األسالف وفلسفتهم العملية وأخالقهم ،وتكشف عن جتارب

نوع من أنواع الفولكلور
بأنا ٌ
الشعوب يف خمتلف جماالت احلياة بكل ذاكرهتا التارخيية ،وتصنف ّ

الشعبي.

َّ
إن صعوبة ترمجة األمثال تنبع من شدّ ة خصوصيتها االجتامعية والتباين الثقايف البيئي الذي

يفرض غياب الكثري من املفردات الشديدة اخلصوصية ضمن الطبقات الشعبية املختلفة .وهناك

ٌ
الروسية من حيث االستخدام والتكوين املعجمي
أمثال شعبي ٌة عربي ٌة ُمعادل ٌة لبعض األمثال ُّ
واملعنى ،فهذه األمثال ،عند ترمجتها ٍ
بدقة ،ال تفقد معناها ،وتستخدم يف كلتا اللغتني ،نحوКуй" :

" "пока горячо, железоاطرق احلديد وهو ساخن" ،و"в каждой шутке есть доля

ٍ
مزحة ،هناك بعض احلقيقة" .وهناك أمثل ٌة أخرى قريب ٌة من السياق ومن املعنى
" "правдыيف كل
ٍ
الروسية يقول املثل
مع اختالف يف التعبري ،نحو" :من حفر حفر ًة ألخيه وقع فيها" ،ففي اللغة ُّ
املشابه" "Не рой сам в неё попадёшь, другому яму" :ال حتفر حفر ًة لآلخر ،أنت
نفسك ستسقط فيها" ،فهنا جيوز أن نضع املثل العريب كام هو بوصفه ترمج ًة مثالي ًة معادل ًة للمثل
أمثال أخرى قد نستطيع أن نصوغها عىل ٍ
الرويس .وهناك ٌ
نحو ال يشوه الشكل وال السياق وال
ُّ
اإليقاع ،نحوкто лицом, Не тот хорош кто для дела гож, а тот хорош," :

" "пригожاحلسن ليس حسن الشكل ،وإنام حسن العمل".

ٍ
ٍ
خمتلفة لرتمجتها ،وال
صياغة
بعض األمثال هي ،كام يقال ،السهل املمتنع يف الرتمجة وحتتاج إىل

س ّيام األمثال التي تعتمد عىل تكرار الكلمة مع تغيري النهايات  ،молодец к молодцуفبالترصف

ة
َّيبرع ا ِ
م
ُةَّيفصَولا ُةجرتلا
رلاو ِة ل ةَّيعادبإلا ِصوصُّنلل َُّيبيرقتلا ُةمجرتلاو
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واألسلوب الفردي يمكن توضيح معنى املثل عىل النحو اآليت" :جمموع ٌة رائع ٌة من الشبان أو كل
ٍ
واحد أفضل من الثاين" .إن استعامل املنهج الوصفي يساعد عىل تقريب املعنى إىل ذهن املتلقي،

ٍ
الرويس """он родился в рубашкеإنه مولو ٌد
بقميص" يدل عىل الشخص املحظوظ
فاملثل ُّ
ٍ
أو الغني منذ الوالدة ،ويقابله تقري ًبا يف العربية " ُولِدَ ويف فمه ملعق ٌة من
ذهب" ،لكن عند ترمجته
أيضا املثل الذي يعرب عن التخيل عن احللم أو الطموح
حرف ًّيا قد يصعب عىل املتلقي فهمه .وهناك ً

طو ًعا الستحالة تنفيذه ،ويقابله يف اللغة العربية من حيث املعنى "العني بصري ٌة واليد قصري ٌة"،
ولكن خيتلف متا ًما من حيث الرتكيب اللغوي " ،"да грехи не пускают, Рад бы в райفإذا
ترمجنا املثل ٍ
بدقة فستكون الرتمجة "سأكون سعيدً ا يف الذهاب إىل اجلنة ،ولكن الذنوب ال تسمح".

وهناك األمثال التي تعتمد عىل اإلحياءات ال الكلامت الرصحية بحيث تصعب ترمجتها حرف ًّيا ،فاملثل

الرويس " "ни се, а вблизи ни то, и сяк, Издали и такيدل عىل الشخص الذي يبدو
ُّ
ٍ
ِ
رائ ًعا من بعيد ولكنه ال يساوي شي ًئا عند التعرف إليه من ُق ٍ
رب ،ويقابله يف اللهجة املرصية "من
ِ
َ
َ
الفتيان كالنَّخل وما ُي
جوه يعلم اهلل" ،ويف الفصحى "ترى
دريك ما الدَّ خل!".
َب َّره َه َّله َه َّله ومن َّ
ٍ
ٍ
صغرية لكل ٍ
ُ
ويدخل فيها الرتمجة احلرفية
مثل،
مقالة
هناك من يرتجم األمثال عىل شكل
ٍ
لغات أخرى وتعليقات شخصية عىل املثل ،مثل ترمجات الدكتور ضياء
واألمثال املقابلة يف

ٍ
تطبيق
نافع املمتلئة بالتعليقات اجلميلة ووجهات النظر اخلاصة واألمثال التقريبية ،وهذا أفضل
لألسلوب الشخيص واملنهج التقريبي يف ترمجة األمثال واحلكم الشعبية.1

الشعبي الف ِّن ّي:
األديب
والتقريبي يف ترمجة النوع
الوصفي
رضورة املنهج
ّ
ّ
ّ
ّ

ٌ
شكل معقدٌ من أشكال الوعي االجتامعي يتضمن الثقافة الروحية
النوع األديب الشعبي
ٍ
ٍ
عصور
لشعب ما .و ُي َعدّ الفولكلور هو األساس التارخيي للثقافة الفنية ،وهو يستلهم فكره من
مضت بكل ما حتمل من القيم األخالقية األساسية للشعب التي غال ًبا ما تسمى "اجلذور" .ويظهر

املكونات ،وبذلك تتعقد طرائق الرتمجة
الروسية والعربية يف نقل ّ
التحليل العام عدم تناسق التقاليد ُّ
ويصعب االحتفاظ بامليزات اللغوية الشعبية.

َّ
مهم يف فهم
إن جوهر الثقافة الفنية الشعبية يركز عىل أكثر األشياء قيم ًة ،ويقدم إسها ًما ًّ
األساسيات العميقة التي تشكل أصالة العقلية الوطنية ومتنحها نكه ًة وطني ًة فريد ًة من نوعها.
 . 1راجع ترمجات دكتور ضياء نافع لألمثال:

https://www.beider-media.se/?p=14619.
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ٍ
ٍ
طويلة وأثبتت عىل ٍ
نحو
قرون
تطورت عىل مدى
و ُي َعدّ األدب الشعبي الفني أدا ًة تعليمي ًة مهم ًة ّ

مقن ٍع قدرهتا التأثريية .إن األدب الفني الشعبي جيسد حياة الناس بكل سلبياهتا وإجيابياهتا :كفاحهم،
ومعتقداهتم ،وعاداهتم وتقاليدهم ،وميزاهتم ،واجتهادهم ،ومواهبهم ،ووالءهم وإخالصهم غري

املحدود للشعب والوطن .وتفرض ترمجة الفولكلور والفن الشعبي مهم ًة خاص ًة عىل املرتجم
النص غري املدرج ً
أصل يف الرتكيبة
الذي عليه أن حيدد االسرتاتيجية الرئيسة للتكيف الثقايف ملتلقي ّ
االجتامعية والثقافية.

َّ
إن األغاين الشعبية املعتمدة عىل األشعار الشعبية حتمل اإلبداع اللفظي والشعري الذي ُبني
ٍ
ٍ
ٍ
صفات متأصل ًة
حمددة ،غال ًبا ما تكون مرتبط ًة بالواقع املحيل ،وحتمل
هيكلية
عىل وفق قوانني
يف املجتمع الذي أنتجت فيه ،وتتضمن أحدا ًثا كانت قد حصلت بالفعل ويمكن أن حتصل يف
املستقبل ،وقد جتذرت داخل عقلية الشعوب وكشفت عن ثقافتهم ولغتهم وأصبحت مفهوم ًة

لدهيم دون غريهم .وهي ٌ
مثال للفن الوطني الذي حيمل طبيع ًة استثنائي ًة يف الرسد ،وأساليب
الرتمجة التقليدية مل تتطور بعدُ لتصل إىل عمق هذا النوع من الرسد.

أسايس من األعامل الشعبية احلاملة
والفولكلور الذي تدخل ضمنه األغنية الشعبية جز ٌء
ٌّ
ٍ
ٍ
وطنية صعبة اإلرسال يعرب عنها كل مرتج ٍم
بصفات
لسامت املجتمع وشخصياته ،التي تتسم
بطريقته اخلاصة .ولذلك ،ال ينشأ االختالف يف عمل املرتمجني املختلفني للعمل نفسه فقط ،بل يف

بعض األحيان تظل مبادئ نقل الصور والتلوين الداليل يف أعامل املرتجم نفسه غري واضحة املعامل
ومشوش ًة لذهن املتلقي.

حضورا يف ذهن املواطن العريب ،هي أغنية
يتناول هذا البحث واحد ًة من أكثر األغاين الشعبية
ً

"أبجد هوز" للمطربة ليىل مراد ،التي حتمل يف كل مفرداهتا خصوصي ًة شعبي ًة ،فعىل املرتجم الذي
ٍ
ٍ
خاصة ،قبل اخلوض يف الرتمجة ،قصة األغنية بحسب
مقدمة
ينوي ترمجة هذه األغنية أن يوضح يف
ذاكرة شعبها.

ومن أجل أن يفهم املتلقي األجنبي معنى املقطع "أستاذ محام نحن الزغاليل" عىل املرتجم

أن يوضح أن اسم مدرس اللغة العربية هو محام ،ولكي يفهم املتلقي معنى املقطع "إن جاء زيد

أو حرض عمرو" عىل املرتجم أن يوضح أمهية هذه األسامء يف رشح قواعد اللغة العربية ضمن
املناهج الدراسية الرسمية ،وهكذا .معنى ذلك أن يكون املتلقي األجنبي حمي ًطا بكل دواخل األغنية

ة
َّيبرع ا ِ
م
ُةَّيفصَولا ُةجرتلا
رلاو ِة ل ةَّيعادبإلا ِصوصُّنلل َُّيبيرقتلا ُةمجرتلاو
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ٍ
ٍ
ٍ
عصية عىل الفهم وأشبه
مرتابطة
كلامت غري
الشعبية وخصوصيتها ،أو أن تكون الرتمجة عبار ًة عن

بالطالسم.

والتعمق يف املفردة دون
الشخيص
اللغة الوسيطة يف الرتمجة :مشكلة األسلوب
ُّ
ّ
اإلبداعي:
للنص
معرفة اللغة األصل َّية ِّ
ّ
تتم َّيز الرتمجات العلامنية اإلبداعية األدبية بحرية الترصف واستعامل القدرات األسلوبية

النص .فالرتمجات العلامنية ،بأشكاهلا األدبية اإلبداعية ،تعطي املرتجم أف ًقا
والقواعدية يف ترتيب ّ

النص
وحري ًة يف إدخال التغيريات ،عىل أن ُيا َف َظ عىل فكر املؤلف وتفاصيله الوصفية للمشهد أو ّ
و ُت َع ِّز َز االنفعالية فيه.
النص مجاليته وروحه الفنية ،فأن
النص األديب موهو ًبا وله ملك ٌة أدبي ٌة فقدَ
ّ
إن مل يكن مرتجم ّ
ٍ
يعرف املرتجم قدراته ويفرز الرتمجات التي تناسبه ُ
خطوة يف نجاح العمل اإلبداعي .ومعرفة
أول
َ

أي
النص األصلية واللغة اهلدف تقلل قدر اإلمكان من فجوات الرتمجة التي يصعب عىل ّ
لغة ّ
مرتج ٍم تفادهيا عىل ٍ
الرويس
نحو مثا ٍّيل .وهنا ال بدَّ من اإلشارة إىل ترمجات كالسيكيات األدب ُّ
ٍ ٍ
الروسية ،ففقدت روح
التي وصل معظمها إلينا عن طريق لغة ثالثة ومل ترتجم ترمج ًة مبارش ًة من ُّ
ٍ
ٍ
ببساطة ترمجت أسلوب املرتجم الوسيط بني اللغتني وثقافته
كثرية؛ ألهنا
النص األصيل يف جوانب
ّ
ٍ
ٍ
حمتملة ،ومل تنقل هذه الرتمجات أسلوب املؤلف األصيل ً
مبارشا.
نقل
أخطاء
بكل ما يف ترمجته من
ً
مرتجم متمك ٌن من
فاملرتجم سامي الدرويب الذي أغنى املكتبة العربية برتمجة أعامل دوستويفسكي
ٌ
باقتدار ٍ
ٍ
عال من اللغة الفرنسية.
اللغة الفرنسية وقد ترجم األعامل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومتنوعة عىل ٍ
اعتيادي ،إنه سيد الكلامت،
نحو غري
واسعة
إبداعية
بقدرات
يتميز دوستويفسكي
ٍّ

الرويس وروحيته .وأعامل
فريدٌ يف اختياره الدقيق وعرضه املاهر لكل ما يكشف عن هوية الشعب ُّ

دوستويفسكي مشبع ٌة بأغنى املواد اللغوية األدبية ،ومن ذلك املقارنات واالستعارات والسامت
والوحدات اللغوية واألمثال واألقوال واملرادفات والكلامت الشائعة ،وهذا هو سبب استحقاق

السامت األسلوبية لنثر هذا املؤلف أن تُن َق َل ً
مبارشا.
نقل
ً

كثريا ليتأمل عبارات دوستويفسكي .ولعمق اللغة اخلاصة
الشعب ُّ
الرويس نفسه توقف ً
الرويس يوري كاراولوف قاموس
التي يكتب هبا دوستويفسكي ،أ َّل َ
ف اللغوي األكاديمي ُّ

الروسية املسمى V.V.
الروسية للعلوم ،معهد اللغة ُّ
لغة دوستويفسكي وتولت األكاديمية ُّ

42

الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

 ،Vinogradovaإصدار هذا القاموس وإدخاله يف النظام املعجمي الذي يتضمن جمموع ًة من
القواميس املتخصصة (اجلغرافية ،والنحوية ،واللغوية ،وغريها من القواميس التي حتمل صف ًة
ختصصي ًة) .ويمثل قاموس لغة دوستويفسكي الشخصية اللغوية للكاتب التي تشتمل عىل رسم

الروسية يف النصف
الكلمة وفلسفتها وقوهتا الدعائية وانفجاراهتا العاطفية ،التي متثل الشخصية ُّ

الثاين من القرن التاسع عرش.1

الروسية لتمكّن
لو افرتضنا أن سامي الدرويب ،بكل موهبته العريضة ،كان متمكنًا من اللغة ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
روسية ولوصلت إىل القارئ عىل ٍ
نحو خمتلف،
وبلمسات
بروحية أخرى
من ترمجة هذه األعامل

وما كان ليختار كلمة "متزقات" عنوانًا للجزء الثاين من اإلخوة كرامازوف ( .)Надрывإن هذه
ٍ
عاطفي ال يمكن التحكم به وعن
انفجار
الكلمة تعرب كام أراد دوستويفسكي ،باملعنى النفيس ،عن
ٍّ
ٍ
ٍ
هستريية عند نقل املشاعر احلميمة ،فهي يف هذه احلالة ختتلف عن ترمجة الكلمة نفسها
اعرتافات

بتعبريها العلمي"ٌ " "надрыв мышцы
عضيل" ،أو"" "надрыв связок коленаمتزق
متزق
ٌّ

أربطة الركبة".

ٍ
َّ
سلوك
الروسية بمعناها الروحي ومعرب ٌة عن
إن كلمة( )надрывكلم ٌة متجذر ٌة يف الثقافة ُّ
ٍ
الروس ،وهي تعني يف بعض األحيان املبالغة اهلستريية يف التعبري عن
وتفكري حيمالن صفة عامة ُّ
املشاعر ،وهي يف رواية اإلخوة كرامازوف حتمل عاطفة ومشاعر كاترينا إيفانوفنا ،البعيدة املنال،
ٍ
عذابات وهسترييا .ويف النسخة األملانية من ترمجة اإلخوة
جتاه ميتيا كرامازوف بكل ما فيها من
ٍ
كثريا
كرامازوف تركت كلمة ( )надрывكام هي دون ترمجة لتفردها اللغوي ،وألهنا تكررت ً
ومحلت معاين خمتلف ًة بحسب املواقف داخل الرواية نفسها .واستعان املرتجم األملاين بالرتمجة
الوصفية للتعبري عن هذه الكلمة التي حتمل يف طياهتا معاين كثري ًة متداخل ًة مركب ًة .ويوجد ٌ
بحث
ٌ
كامل عن هذه الكلمة يف الويكيبيديا.2

مالبسات الرتمجات القرآن َّية:
النص األصيل ،ومعنى
نوع معني من الرتمجة ختتلط فيه مقاصد املرتجم ومقاصد مبدع ّ
هناك ٌ
ذلك أن تكون الرتمجة موجه ًة بقصد التوصيل احلقيقي للنص ،من طريق اإليضاح املعتمد عىل
1 . Словарь языка Достоевского гл. ред. Ю.Н. Караулов/ http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=227.

2 . Nadryw / https://de.wikipedia.org/wiki/Nadryw.
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النص ،أو بقصد
النص وما حوله ،وأحيانًا عىل اإليامن املطلق بام جاء يف ّ
املعرفة الكافية بامهية ّ

توصيل املوقف فقط ،بمعنى إعادة تركيب النص بحسب رؤية املرتجم لتوصيل معنى حمتوى
النص األصيل عىل وفق
النص بغض النظر عن التزام أسلوب املؤلف ،أو بقصد التضليل وتوجيه ّ
ّ
أهداف معينةٍ.
ٍ
ٍ
نموذج هلذا النوع من الرتمجات .فرتمجة النصوص املقدسة بالذات،
الرتمجات املقدسة أفضل
النص األصيل ،ت ِ
النص عىل أن
ُلز ُم
املرتجم التق ُّيدَ التام بكلامت ّ
إذا كانت أمين ًة وموافق ًة ملقاصد ّ
َ

تنقل ً
نقل إبداع ًّيا بحسب بنية اللغة املرتجم إليها .وتكمن صعوبتها يف مزج اإلبداع واإلقناع

ضمن نطاق التق ُّيد التام بالكلامت اإلهلية ،وحماولة التق ُّيد باإليقاع النثري .وهبذا تشارك الرتمجات

العلامنية العلمية البحتة يف اجلزئية التي تتطلب التزا ًما حرف ًّيا لتوصيل الفكرة وختالفها يف اجلزئية

التي ختص اإلبداع.

استخدم اللغوي األمريكي يوجني نيدا ( ،)2011-1914صاحب نظرية التكافؤ الديناميكي

الذي أرشف عىل اجلهود املشرتكة لرتمجات اإلنجيل ،منهج التكافؤ الوظيفي يف ترمجة الكتاب
ٌ
املقدس .وقد ذكر يف كتابه
مدخل إىل علوم الرتمجة سنة  1964أن ثمة نوعني من التكافؤ اللغوي.

فالتكافؤ الرسمي ،بحسب ما ذكر يوجني نيدا ،يرجح األصل ويرمي إىل توفري إمكان املقارنة
املبارشة للنصوص املتعددة اللغات ،ويلتزم احلفظ اإللزامي ٍ
جلزء من الكالم يف أثناء الرتمجة ،وعدم

تقسيم اجلملة األصلية أو إعادة ترتيبها ،واحلفاظ عىل عالمات الرتقيم ،والفقرات ،وتطبيق مبدإ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
دائم هي نفسها يف مجيع التعابري ،وجيب رشح
التوافق أي ترمجة كلمة معينة بكلمة مكافئة تستعمل ً
ٍ
النص األصيل يف احلوايش السفلية ( .)Nida, 1964أ ّما التكافؤ الديناميكي فإنه
أي انحرافات عن ّ
النص األصيل يف قارئ الرتمجة.
يسعى ،بحسب ما ذكره نيدا ً
أيضا ،لضامن التأثري املساوي لتأثري ّ
نحو يبدو النص معه كأن مبدعه قد كتبه ٍ
وجيب أن يتكيف األسلوب عىل ٍ
بلغة أخرى ،بمعنى أن
ُّ

بديل تواصل ًّيا ً
التكافؤ الديناميكي ال يسمح بخيانة الوظيفة الرئيسة للرتمجة ،ويكون ً
كامل للنص

األصيل (املرجع نفسه).

تكافؤا يف رد فعل القارئ ،كام أن التكافؤ الوظيفي
عىل هذا ،يصعب أن حيقق التكافؤ الرسمي
ً

البحت ربام ال حيافظ عىل كلامت اهلل اإلبداعية ،ولذا فإن ترمجة القرآن الكريم حتتاج إىل عبقرية املزج

بني التكافؤ الرسمي والتكافؤ الوظيفي.
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الروسية ودرسناها جيدً ا ،فسنجد
إذا تناولنا الرتمجات األمينة الصحيحة للقرآن الكريم إىل ُّ
ٍ
حتور املعنى ،أو تستفز التساؤل السلبي يف عقلية القارئ
أخطا ًء (غال ًبا ما تكون غري مقصودة) قد ِّ
الرويس املعروفة بدقتها واالهتامم بأبسط التفاصيل والبحث بام وراء املعنى .هذه األخطاء ال يلحظها
ُّ
روحا
إال املرتجم املستوعب للغتني بالدقة نفسها تقري ًبا ،الذي يكون يف الوقت نفسه مؤمنًا ،ويمتلك ً
تبشريي ًة تعتمد أساسا عىل الرغبة يف استقطاب أكرب ٍ
ٍ
ممكن من الناس لقراءة القرآن الكريم،
عدد
ً
ٍ
ٍ
علمي.
وإعجاز
وحثهم عىل التعمق يف معاين اآليات القرآنية وما يكتنفها من تفسريات
ٍّ

َّ
وألن عىل مرتجم القرآن أن يتوخى الدقة قبل اإلبداع يف ترمجة كالم اهلل ،ربام ال تُشبع هذه الدقة
فضول املتلقي األجنبي ،وال ُتِدُّ ُه بالفهم الكامل لبعض املفردات بسبب بالغتها اإلعجازية يف
األصل القرآين ،وحتى ال ُت َث َّبط عزيمة القارئ يف االسرتسال يف القراءة وجبت هنا الرتمجة الوصفية

النص.
والتقريبية باستعامل األسلوب الشخيص عىل شكل هوامش خارج ّ

يتناول هذا البحث واحد ًة من أكثر ترمجات القرآن الكريم أمهي ًة ،هي ترمجة املري كولييف التي

تشتمل عىل بعض املالبسات التي قد يبدو أهنا بسيط ٌة ،لكنها أخطا ٌء قد تشوش متا ًما عىل فكر القارئ

وتستدعي أسئل ًة جدلي ًة تشكيكي ًة .فإذا أخذنا جز ًءا من اآلية  26من سورة البقرة هو قوله تعاىلَّ :
﴿إن
اهلل الَ َي ْست َْح ِيي َأن َي ْ ِ
ض َب َم َث ً
وض ًة َف َم َف ْو َق َها﴾ (القرآن الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية )26
ال َّما َب ُع َ
يستح ِيي أن يرضب مث ً
ال ما بعوض ًة أو أكرب منها"
الروسية يقول" :إن اهلل ال
ْ
فسنجد املرتجم يف الرتمجة ُّ

"Аллах не смущается приводить притчи, Воистину что больше него, о
1
الروسية أن أصغر املخلوقات عند اهلل هي
 . "комаре или томهبذه الطريقة يظن القارئ باللغة ُّ

البعوضة ،وهبذا تكون الرتمجة خمطئ ًة متا ًما وتبعد املتلقي عن التفكري يف اإلعجاز العلمي هلذه اآلية
﴿وإِ ْذ ن ََّج ْينَاكُم م ْن ِ
الكريمة .ولنأخذ ً
آل فِ ْر َع ْو َن َي ُسو ُمو َنك ُْم
مثل آخر من سورة البقرة ،اآلية َ :49
ِّ
ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
ون َأ ْبنَا َءك ُْم َو َي ْست َْح ُي َ
اب ُي َذ ِّب ُح َ
ون نِ َساءك ُْم َو ِف َذلِكُم َبالء ِّمن َّر ِّبك ُْم َعظِيم﴾ (القرآن
الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они" :)49
подвергали вас ужасным убивали ваших сыновей и оставляли в живых

1 . Воистину، Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том، что
больше него. http://xn----8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/smyslovoj-perevodkulieva-sury-1-po-20.html.
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 .1"ваших, мучениям женщинفقد تُرمجت "يسومونكم" ،و"يذبحون" ،و"يستحيون"

بصيغة املايض ففقدت بالغتها القرآنية التي تفرق بني "نجيناكم" ،بوصفها صيغ ًة فعلي ًة ماضي ًة،

واألفعال التالية بوصفها صيغ ًة حارض ًة ومستقبلي ًة ،بام يعطي أف ًقا خمتل ًفا بني الصيغتني يف اجلملة
نفسها .وكذلك "يستحيون نساءكم" تُرمجت بـ"تركوا نساءكم عىل قيد احلياة" ،وهذه كذلك ترمج ٌة

ٍ
النص.
أيضا املداخلة التقريبية
ناقص ٌة ومقطوع ٌة استوجبت ً
كهامش خارج ّ

ٍ
موجودة ً
أصل يف ثقافة اللغة املستهدفة ،مثل أسامء
تكون الكلمة ،يف بعض األحيان ،غري

النص األصلية .ففي
املالبس واملأكوالت ،وقد تكون غائب ًة عن املرحلة الزمنية احلديثة حتى للغة ّ
اآلية  57من سورة البقرةِ ،
ترج َم "املن والسلوى" ترمج ًة موافق ًة للتوراة "دقيق السميد وطيور

السامن""،2"Мы осенили вас облаками и ниспослали вам манну и перепелов
مع أن التفسريات القرآنية ال تلتزم هذا املعنى قطع ًّيا.

التفرد اللغوي ،بحسب نظرية الرتمجة اللغوية للمنظر واللغوي االسكتلندي جون كاتفورد،
ٍ
ٍ
معادلة يف اللغة املستهدفة" ( ،)CATFORD, 1965أي أن يكون
تركيبة
معناه "عدم القدرة عىل إجياد

عمق املفردات وموقفها الوظيفي غائ ًبا متا ًما عن ثقافة اللغات األخرى وتركيبتها .فكلمة "األنعام"،
ً
الروسية يف ترمجة املري كولييف بـ"املاشية أو البهائم"( ،)скотيف حني أن
مثل ،تُرمجت إىل اللغة ُّ
ٍ
ٍ
ُصور املعنى.
كلمة "األنعام" هلا تفر ٌد
لغوي تعجز اللغات األخرى عن إجياد تركيبة معادلة له ت ِّ
ٌّ

َّ
إن االختالفات البالغية والداللية بني لغة القرآن واللغة العربية املدرجة يف املعاجم والقواميس،

بالنص اإلهلي،
وعدم القدرة عىل إجياد ما يعادل كلامت اهلل يف اللغة املستهدفة أو العمق املحيط
ّ
ٍ
اجتهادات تفسريي ًة عالية املستوى لنقل املحتوى واملعنى وللمساعدة عىل تقريب معنى
تتطلب
النص اإلهلي ،ولكنها يف كل األحوال ،بحسب ما ذكره الفرنيس جاك دريدا صاحب نظرية
ّ

1 . Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям،
убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин/ http://xn----8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/smyslovoj-perevod-kulieva-sury-1-po-20.html.
2 . Мы осенили вас облаками и ниспослали вам манну и перепелов/ http://xn---8sbemuhsaeiwd9h5a9c.xn--p1ai/smyslovoj-perevod-kulieva-sury-1-po-20.html.
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التفكيك ،ال جتنبنا أبدً ا خسارة الكثري من اجلامليات اإلبداعية الفريدة التي ال يمكن تعويضها يف
أثناء عملية نقل املعنى وترتك "فجو ًة غري ٍ
قابلة للتعبئة".1
كلامت يف القرآن الكريم حتمل طبيع ًة متغري ًة عىل وفق مكاهنا يف اآلية الكريمة .فعىل سبيل
هناك
ٌ

املثال ،كلمة "فتنة" كلم ٌة موسوعي ٌة متغرية املعنى بحسب موقعها يف اآلية .فهي قد تعني االمتحان
ِ
ومعاين أخرى .ومل
أو الرشك أو حماولة لبس احلق بالباطل والعذاب
تستوف كلمة "فتنة" ،زياد ًة عىل
َ
الكثري من الكلامت القرآنية املوسوعية ،يف ترمجة املري كولييف معانيها بحسب مواقعها التفسريية

يف اآليات الكريمة.

َّ
الروسية وأخطائها هائل ٌة ،وهي متثل حتد ًيا ال يستهان
إن أمثلة مالبسات الرتمجة القرآنية إىل ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
ضخمة من املسلمني عىل أرايض روسيا ال يمتلكون
أعداد
مستقل .ولوجود
بحث
به ،وحتتاج إىل

خاصا وجهدً ا فوق العادة
الروسية
تنظريا ًّ
اللغة العربية ومفاتيحها ،تتطلب إعادة ترمجة القرآن إىل ُّ
ً
ً
تأهيل لغو ًّيا عال ًيا من املرتمجني العرب املسلمني.
هو أمان ٌة يف أعناق النخبة املؤهلة

اإلبداعي:
اللغوي
التأهيل
ّ
ّ
َّ
إن عدم التخصص الواضح يف اجتاهات الرتمجة يشبه عدم التخصص يف مجيع املجاالت العلمية
ٍ
ٍ
مبكرة من
مرحلة
األخرى .والتأهيل اللغوي العايل يمكن أن يتحقق من خالل التخصص ،يف

مهم جدًّ ا لتحديد صنف املرتجم .ومن اخلطط
العمر يف املرحلة الدراسية .فتحديد االجتاه العلمي ٌّ
ٍ
جنب مع استعداداهتا
استعدادات لغوي ٌة جن ًبا إىل
املفضلة لتطوير الرتمجة فرز العقول التي لدهيا
ٌ
ٍ
ٍ
مؤهل .وكذلك جيب توجيه املرتجم املستقبيل إىل دراسة الصنف
مالك
العلمية ،لكي نحصل عىل
ٍ
مبكرة ،وكذلك
املطلوب يف بلد اللغة اهلدف بعد تأهيله للتعمق يف لغته األم داخل بلده يف مراحل

يف أوليات اللغة املطلوبة واالجتاه العلمي املطلوب .هبذه الطريقة ،نحصل عىل مرتمجني يف مجيع

املجاالت هلم أسلوهبم العايل املتخصص القادر عىل نقل الثقافات من مجيع مصادرها.

َّ
إن التصنيف اإلبداعي ملرتمجي املستقبل ممك ٌن جدًّ ا بفرز العنارص التي متتلك مواهب كتابي ًة
ٍ
تبادلية مع البلد األم .وهذا التصنيف
إبداعي ًة ،وتأهليها أكاديم ًّيا يف بلد اللغة اهلدف ضمن ُمدَ ٍد
1 . Arka Chattopadhyay/Jacques Derrida and the Paradox of Translation: https://www.
_academia.edu/589470/Jacques_Derrida_and_the_Paradox_of_Translation_You_must
go_on._I_can_t_go_on._I_will_go_on.
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طاقات متخصص ٌة يف الدراسات اإلسالمية تدرس الرتمجة دراس ًة منهجي ًة صحيح ًة وعىل
تتفرع منه
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متعمقة
إبداعية
مشرتك مع مسلمي دول روسيا .فهذه اخلطوة قد تساعد عىل تطوير قواميس
نحو

نحو ٍ
قدر اإلمكان يف املعاين املوسوعية ،وعىل ٍ
متفق عليه ملفردات القرآن الكريم.

اللغوي يف اللغة ا ُأل ّم واجلرأة يف اختيار الكلمة:
التأهيل
ّ

ٍ
ٍ
كبرية تضمن احلفاظ عىل
وبمهارة
يواجه املرتجم مشكلة نقل الصورة التعبريية بكل تفاصيلها

الرويس ليو نيلوبني ()2014-1927
املعنى واجلاملية يف الوقت نفسه .وقد أشار اللغوي األكاديمي ُّ
معني ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معادلة ملعنًى ٍ
بلغة
تعبريية
أشكال
إىل ذلك بقوله" :عند نقل املحتوى ،عىل املرتجم حماولة إجياد
أخرى" (.)Нелюбин, 1990

وترتبط الرتمجة ارتبا ًطا وثي ًقا باألسلوب .فاملرتجم ال هيتم باجلوهر املنطقي للنص يف اللغة

أيضا بتجسيده هلذا اجلوهر وبأسلوب التعبري عنه بلغته األم التي تتسم
األجنبية فقط ،بل هيتم ً
ٍ
ٍ
بالغية ختتلف عن خواص اللغة التي ينقل عنها .إن أناقة األسلوب هي أكثرتعبريية
بخواص
املسائل جدلي ًة ترتبط ارتبا ًطا وثي ًقا باملوهبة واخلربة املكتسبة.

َّ
مستوى
إن مهمة املرتجم هي إيصال املعنى احلقيقي واألجواء السائدة يف العمل اإلبداعي بأعىل
ً

من الدقة .وهذه املهمة تتطلب امتالك املرتجم ألدواته ،وأمهها متكنه من لغته األم واطالعه الدائم

عىل مجيع أنامطها اإلبداعية.

الغرض إذا مل يكن أسلوبه يف لغته األم
ال حيقق فهم املرتجم حمتوى املا َّدة التي ينوي ترمجتها
َ

مواز ًيا ألسلوب الكاتب يف املا َّدة األصلية .وإن مفردات املرتجم وجتربته وإبداعه ومواهبه تؤدي

بال ٍّ
رئيسا يف تقبل القارئ للعمل .وتُرتجم بعض األعامل أحيانًا إىل اللغة نفسها بوساطة
دورا ً
شك ً
املرتجم ما َّد ًة لنقاش األسلوب الشخيص للمرتجم
عدَّ ة مرتمجني ،ويف هذه احلالة يصبح العمل
َ

ومتكنه من لغته األم.

ويساعد تعدُّ د الرتمجات للعمل نفسه عىل فرز أسلوب املرتجم وحبكته ومصداقيته .ونلحظ يف
ٍ
تقدير؛ فقد يكون أسلوب
الرتمجات الرصينة غري املفككة وجود ثالثة أنوا ٍع من األساليب يف أقل

سلسا ولكن
سلسا مر ً
حيا وجري ًئا يف الوقت نفسه ،وهذه حال ٌة قد تكون نادرةً؛ وقد يكون ً
املرتجم ً
ٍ
معني من القراء.
أقل جرأ ًة يف نقل املحتوى؛ وقد يكون بعكس ذلك أسلو ًبا جري ًئا حيتاج إىل نو ٍع
وهذا يعني أن املرتجم يكشف عن ثقافته وقدرته اللغوية زياد ًة عىل مستوى جرأته االجتامعية.
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َّ
إن تغيري بنية معظم الكلامت والتعبريات وحمتواها لتناسب جمتمع القارئ يف اللغة اهلدف ،ربام

النص األصيل .ويستطيع املرتجم املؤهل ً
تأهيل عال ًيا يف لغته األم أن يبتدع
ال ُيناسب مقاصد مؤلف ّ
ٍ
بأمانة .إن التأهيل اللغوي والتمكن
النص
التعبري البديل اجلريء ويتحمل بعض االنتقاد لتوصيل ّ
مهم حيدد األسلوب الشخيص للمرتجم الذي يعد أحد مفاتيح األمانة واجلاملية
يف اللغة األم
معيار ٌّ
ٌ
والسالسة واجلرأة يف الرتمجة.
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م
ُةَّيفصَولا ُةجرتلا
رلاو ِة ل ةَّيعادبإلا ِصوصُّنلل َُّيبيرقتلا ُةمجرتلاو

:املراجع العرب َّية

، دار صادر: بريوت.3 ط. حتقيق سامي الدهان.حممد بن أمحد الغساين
َّ  َأبو الفرج، الوأواء الدمشقي.م1993/هـ1414

:املراجع األجنب َّية
- CATFORD, J. C., A Linguistic Theory of Translation, Oxford University Press, 1965.
- Nida, Eugene Albert, Toward a Science of Translating: With Special Reference to
Principles and Procedures Involved in Bible Translating, Brill, 1964.
- Seleskovitch, D., [1968] 1978, L’interprète dans les conferences internationales: problèm
es de langage et de communication, Paris: Minard, trans. (1978) as Interpreting for
International Conference, Washington, DC: Pen and Booth.
- Sperber, Dan and Wilson, Deidre, Relevance: Communication and Cognition, WileyBlackwell, 1996.
- Wilson, Deirdre and Sperber, Dan, "Relevance theory", in Horn، L.R. & Ward، G.
(eds.) 2004, The Handbook of Oxford: Blackwell, 607632-.
- Нелюбин, Лингвистика, 1990.

ِ
وسية وآفاقُها
العربي
الترمجة
ُهمو ُم
ة-الر َّ
َّ
ُّ
نزار عيون السود
ٌ
ٌ
وأستاذ في جامعتي دمشق والقلمون
مترجم

أ
ت ت
ت
والتنو�".
عر�ت الثقافة
"امل� ج�ون مه الحصنة
ال� ج� ُّر ب
ي
ي
أ
ين
بوشك�.
شاعر روسيا ال بك� ألكسندر
يف البدء كانت الكلمة ،فالكلمة هي أداة التواصل بني الناس ،يف األرسة والقبيلة والعشرية،

وأفراد املجتمع الواحد واللسان الواحد .أ ّما ترمجة الكلمة فهي أداة التواصل والتفاهم بني األفراد
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة .والرتمجة ظاهر ٌة اجتامعي ٌة معرفي ٌة
وألسن
وبلدان
وشعوب
أجناس
والعشائر والقبائل ،من

قديم ٌة ،عرفها اإلنسان منذ القدم ،واستخدمها يف حياته وأعامله وجتارته .وقد دلت األبحاث
األثرية عىل وجود معاجم ومرتمجني عند السومريني والبابليني والفينيقيني .وتعد الرتمجة من

الوسائل املهمة التي تعمل عىل التأثري والتفاعل بني الشعوب يف املجاالت الثقافية والعلمية
واالجتامعية .وقد مارس العرب الرتمجة يف عهد الدولتني األموية والعباسية ،ولعل أكرب ٍ
دليل عىل

ذلك ،عدا مئات الكتب التي ترمجوها عن اللغات التي كانت سائد ًة يف عرصهم ،أن كلمة "لغة"

العربية ترمج ٌة لكلمة لوغوس  Logosاليونانية ومشتق ٌة منها ،إذ مل تكن هذه الكلمة معروف ًة عند

العرب ،وحلت حمل الكلمة العربية "لسان" .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن كلمة "لغة" يف أغلب لغات

أيضا بوصفه
والروسية وغريها ،تعني إىل جانب اللغة "اللسان" ً
العامل ،كالفرنسية واإلنجليزية ُّ

عضوا من أعضاء اإلنسان ،وأداة التواصل والتعبري والنطق والكالم .وقد ترجم العرب ،ومنهم
ً
أبو ٍ
متى بن يونس امللقب باملنطقي ( )939-870وتلميذه الفارايب وغريمها ،كتب أرسطو يف
برش ّ
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دورا
اللغة واملقوالت والقياس والربهان ،وترجم الفارايب كتاب املقوالت العرش .وأدى املنطق ً
كبريا يف الرتمجة والنحو ،فهو الذي قدم للرتمجة مفهوم االشتقاق ،وحتديد معاين األلفاظ اجلزئية
ً
والكلية (احلمد.)2003 ،

وبرزت جمموع ٌة كبري ٌة من مراكز الرتمجة يف عهد الدولتني األموية والعباسية ،معظمها كان

كثريا يف عهد الدولتني األموية والعباسية بسبب تشجيع
موجو ًدا قبل اإلسالم ،لكنها نشطت ً
وسع دار احلكمة و ّطورها .وأهم هذه املراكز:
اخللفاء حلركة الرتمجة وال س ّيام اخلليفة املأمون الذي ّ
مدرسة االسكندرية ،ومدرسة أنطاكية ،ومدرسة حران ،ومدرسة نصيبني ،ومدرسة الرها،
ومدرسة جنديسابور ،ودار احلكمة يف بغداد .وكان هلذه املراكز األثر األكرب يف تطوير حركة

الرتمجة ،وترمجة الكثري من أمهات الكتب يف الطب واهلندسة والفلك والفلسفة والرياضيات

واملنطق واجلغرافيا والكيمياء وغريها من العلوم إىل العربية عن اليونانية والرسيانية والفارسية
وغريها من اللغات .وبرزت جمموع ٌة رائع ٌة من كبار املرتمجني عن اللغات السائدة آنذاك (اليونانية،

والرسيانية ،والفارسية ،والسنسكريتية ،وغريها) إىل العربية ،أشهرهم :حنني بن إسحق العبادي،

ويعقوب بن إسحق الكندي ،وثابت بن قرة احلراين ،وإسحق بن حنني بن إسحق ،وقسطا بن لوقا
البعلبكي ،ومتى بن يونس ،وحييى بن عدي (اجلمييل ،1982 ،صص .)306-280وقد ازدهرت

كبريا يف عرص املأمون ،وكان يدفع املكافآت السخية عىل ترمجة الكتب إىل العربية.
الرتمجة
ً
ازدهارا ً
العربية-الروسية إىل القرن العارش والعرص العبايس ،عندما أرسل
وترجع العالقات الثقافية
ُّ

رئيس
اخلليفة املقتدر باهلل الفقيه العامل باللغة العربية والرشيعة اإلسالمية أمحد بن فضالن (921م) َ
ٍ
ٍ
ٍ
ودينية إىل ملك الصقالبة (مملكة الفولغا بوجلارس ،وهي جز ٌء من روسيا اليوم)،
دبلوماسية
سفارة
تلبي ًة لطلب ملكهم التعريف بالدين اإلسالمي .1وقد كتب ابن فضالن رسالته املشهورة رسالة ابن

فضالن التي وصفت الوضع الفكري والسيايس واالجتامعي لروسيا استنا ًدا إىل ما شاهده وسمعه

الروس الذين صادفهم يف أثناء رحلته إىل مملكة الصقالبة وإقامته املؤقتة هناك .ويف مقابلة
من التجار ُّ
أول ٍ
الروس صورة العرب إىل روسيا َ
مرة يف كتاب رحلة رئيس الدير دانييل إىل
ذلك ،قدّ م الرحالة ُّ

األرايض املقدسة يف القرن الثاين عرش .واهتم القيرص بطرس األكرب بالثقافة العربية-اإلسالمية،
أول ٍ
الروسية ،إذ تُرجم َ
مرة سنة  1716عن اللغة الفرنسية.
وأمر برتمجة القرآن الكريم إىل اللغة ُّ

أيضا .وقد بادر العامل والسيايس املولدايف املعروف
وتُرجم مرتني أخريني عن اللغة الفرنسية ً
1 . https://www.enabbaladi.net/archives/268796.

قافآو ةَّيسوُّرلا-ةَّيبرعلا ِةمجرتلا ُمومُه
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مستشارا لإلمرباطور
د .كانتيمري ( ،)1723-1673الذي عاش يف روسيا منذ عام  1711وعمل
ً
ٍ
ٍ
وبتوجيه من القيرص بطرس
مطبعة يف روسيا باحلرف العريب.
بطرس األكرب ،إىل تأسيس أول

األول ُأنشئت ُأوىل مدارس الرتمجة للمستعربني .ونتيج ًة لتطور العالقات السياسية والثقافية بني
روسيا والبلدان العربية ،وال سيام مرصِ ،
بعثات ثقافي ٌة عربي ٌة إىل روسيا ،ضمت جمموع ًة من
قدمت
ٌ
ّ
أساتذة اللغة العربية ،من أمههم الشيخ حممد عياد الطنطاوي ( ،)1861-1810أستاذ اللغة العربية

يف األزهر ،الذي استقر يف روسيا ،وأصبح أستا ًذا للغة العربية يف جامعة بطرسبورغ ،وألف كتا ًبا
الروسية
عن تاريخ روسيا بالعربية عنوانه حتفة األذكياء يف أخبار مملكة روسيا ،وترجم عن اللغة ُّ
كتاب أوسرتالوف تاريخ روسيا املوجز ،وأصبح رئيس قسم اللغة العربية يف جامعة بطرسبورغ.

الروس مثل موخني وسواه .وبعد وفاته ّ
تول رئاسة
وكان من تالميذه بعض كبار املستعربني ُّ
بلدان عربيةٍ.
ٍ
قسم اللغة العربية يف جامعة بطرسربغ والتدريس فيه عد ٌد من األساتذة القادمني من
وقد انتسب إىل كلية اللغات الرشقية يف هذه اجلامعة يف عام  1901املستعرب الكبري إغناطيوس

مدرسا فيها .وقد ألقى كراتشكوفسكي عىل
كراتشكوفسكي ( ،)1951–1883ثم أصبح فيام بعد
ً
ٍ
ٍ
دراسية امتدت من عام
حلقة
طالب الكلية املذكورة سلسل ًة من املحارضات عن القرآن يف إطار

ٍ
ٍ
ٍ
ومرشوحة للقرآن الكريم من اللغة العربية مبارشةً،
دقيقة
ترمجة
 1921إىل عام  1930أنجز خالهلا أول
تفوق يف ٍ
كثري من املزايا ترمجتَي سابلوكوف وبوغوسالفسكي اللتني أصبحتا آنذاك قديمتني وال
تفيان بمتطلبات العرص .وجتدر اإلشارة إىل اكتشاف املستعرب كراتشكوفسكي خمطوطة ا َمل َع ِّر ِّي
رسالة املالئكة ،فحققها ونرشها باللغة العربية ً
الروسية ،وصدر له بعد
أول ،ثم ترمجها إىل اللغة ُّ
مهم يف نرش اللغة
دور ٌّ
وفاته كتابه املهم مع املخطوطات العربية ( .)1965وقد كان للمسترشقني ٌ
العربية والثقافة العربية ،وحتقيق املخطوطات العربية يف روسيا .وكان من أشهر املسترشقني
واملستعربني :و .سينكوفسكي ( ،)1868-1800وف .روزين ( ،)1908-1849وثورايف ،أ.
كراتشكوفسكي (ويلقب بعميد أو شيخ املستعربني) ،وكريمسكي ،وبارتولد ،وغريهم.

الروس ،وال س ّيام بوشكني ولريمنتوف وغريباييدوف
واهتم كبار األدباء والشعراء والنقاد ُّ
وتولستوي وترشنيشيفسكي ونكراسوف وبونني وغريهم ،باألدب والتاريخ العرب َّي ِ
ني .و ُي َعدّ

غريباييدوف ( ،)1829-1795الكاتب والدبلومايس صاحب املرسحية املشهورة مصيب ٌة من العقل،

سفريا لبالده يف
من املهتمني البارزين بالرشق وحضاراته ،وقد سمح له عمله الدبلومايس ،بوصفه
ً
إيران ،بتعلم اللغة العربية إىل جانب الفارسية.

54

الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

أ ّما شاعر روسيا األكرب ومؤسس أدهبا احلديث ألكسندر بوشكني ( )1837-1799فقد كان جيد

يف تاريخ الرشق منب ًعا ًّثرا لإلهلام .واطلع عىل األدب والتاريخ العربيني ،واستوحى منهام قصائد

الروسية ،وحاول
وأشعارا كثريةً ،منها قصيدته املشهورة "حماكاة القرآن" بعد اطالعه عىل طبعته ُّ
ً
ٍ
دراية بسرية النبي العريب
فيها تقليد أسلوب القرآن .وقد شغف بوشكني بالقرآن الكريم ،وكان عىل

صل اهلل عليه وس ّلم عندما هاجر من مكة إىل املدينة ،وأ َّثر فيه القرآن وطلب االستامع إليه ً
ّ
مرتل،
ِ
سا يف بداية الدعوة،
عندما كان منف ًّيا بني شعوب آسيا املسلمة .وكان يعلم أن القرآن كان ُيتداول ًّ
وقد أطلق عىل ديوانه الشعري الثوري املناهض للقيارصة اسم "القرآن" لعلمه أن القرآن كان ثورةً.
وها هو ذا يكتب قصيد ًة بعنوان "املغارة":

ُ
الغار ِّ
الرس ّي
ف
يوم املطاردة
ي� ِ
ُ
القرآن العذبة
كنت أتلو يآ� ِت
ِ
ً َ
ُ ُ
ؤاس
فج
عل املالك امل ي
و�أة هبط َّي
َ
ً
إل الرقية الواقية.
حامل ّي

ومضطرب ،وخري
منفي
ٌ
إن هذه القصيدة تدل عىل أن آيات القرآن كانت تطمئن روحه ،وهو ٌّ

ٍ
النبي" ( )1826التي جاء فيها:
دليل عىل ذلك قصيدته " ّ
َّ
ُ
عذ َب ن ي� عطش الروح
ٌ ف
ن
وأ� منبوذ ي� حصر َاء ُم ِقف َرة
ُّ
ً
عىل ت
و�أة
مف� ِق الط ُرق ،فج
ٌ
ظ� َر يل مالك ذو أجنحةٍ ِس َّتة
دا� ُ
ن ن
صوت َّ
الر ّب:
و� ي
ت
ّ
اد�
ِ
لب إر ي
أ
َ
ُ
وج ِب الرض والبحر
َوأ ِهلب بدعو ِتك ُق َ
لوب الناس

مستلهم من آيات سورة املدَّ ِّثر{ :يا ُّأيا ا ُملدَّ ِّث ُرُ .ق ْم َفأن ِْذ ْر.
ويبدو املقطع األخري من هذه القصيدة
ً

َب} (القرآن الكريم" ،سورة املدّ ّثر" ،اآليات .)3-1
َو َر َّب َك َفك ِّ ْ

قافآو ةَّيسوُّرلا-ةَّيبرعلا ِةمجرتلا ُمومُه

55

ٍ
ألجيال
الروس املعارصين لبوشكني واستمر تأثريها
لقد أثارت هذه القصيدة اهتامم املثقفني ُّ
ٍ
طويلة بعده .ففي حفل افتتاح النصب التذكاري لبوشكني عام  ،1880حرض هذا احلفل الكاتب
ٍ
ٍ
وتوتر شديدين قصيدة بوشكني
بانفعال
الكبري فيودور دوستويفسكي ،وقرأ يف اجللسة املسائية

بالنبي عند
النبي" فقط بعد أن كان قد ألقى يف اجللسة الصباحية خطا ًبا عن بوشكني وصفه فيه
ِّ
" ّ
الروس ،فأثار عاصف ًة شديد ًة من الرتحيب واإلعجاب.
ُّ

لقد كان الشاعر بوشكني يرى املنابع األوىل لألدب الرومانيس يف الشعر العريب ،وأ َّثر فيه األدب
العريب والبيئة العربية يف قصيدتيه "الطلسم" ( ،)1827و"كليوباترا" ( )1824وقصة " ٍ
ليال مرصية".

ومن قصائده املستوحاة من التاريخ العريب القديم "تقليد العريب" و"السلطان اآلشوري" (صقور،

.)1999

أ ّما الشاعر املبدع ميخائيل لريمنتوف ( )1841-1814قد كان مول ًعا بالرشق العريب ،مشغو ًفا

بآدابه ومالمحه وتارخيه .ومن قصائده التي استوحاها من الرشق العريب قصيدة "النخالت الثالث"

ِ
بقصيدة بوشكني "تقليد القرآن" ،وقصيدة "غصن فلسطني" ،وهي قصيد ٌة ناعم ٌة
التي كتبها متأ ِّث ًرا
ٍ
صادق للرشق ،ارجتلها عندما شاهد يف غرفة األيقونات يف منزل أحد أصدقائه
بحب
رقيق ٌة ،تفيض ٍّ

غصنًا من النخيل من بيت املقدس ،وقد جاء فيها:
ّ
حد ْث ن� ،ي� ُغ َ
ين
فلسط�
صن
ِ ي
وأ� ُك َ
أ� ُك َ
نت َتنمو ،نَ
نَ
نت تُ ز� ِهر؟
ي
ي
ُ
َ
َّ
ضاب كنت تُ زَ� ِّي ن�؟
ود� ٍن ِ
أي ي
وه ٍ
أ
ُأك َ
نت ُق َ
الردن َّ
النقية؟
مياه
رب ِ
َ
ش ق
واكن ُش ُ
الــر ي ُّ�
الشــمس
ــعاع
ِ
ُيد ا ِع ُبــك ؟
َ
َ
َ ْ
ُ
بــال لبنــان تَ ُ� ُّــزك
أم اكنــت ير�ح ِج ِ
ً َ
ليــا ِبغ َضــب؛
َ
َ َُ
اكن ُ
أبناء
هل
أورشل� الفقراء
ي
َ َ
َ
وات خافتة
ُيت ِمتمون َصل ٍ
َ
ُ
َ
وه َيضفرون أوراقك،
َ نَّ َ أ
غان ي َ
قد�ة؟
أم اكنوا َي ت َ��ون ِب� ٍ
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الروس :هريتسن،
كبريا يف أعامل الكتّاب الديمقراطيني الثوريني ُّ
وكان تأثري الرشق العريب ً

الرويس الكبري
وبيلينسكي ،وترشنيشيفسكي ،ودوبراليوبوف .ومن املعروف أن الناقد ُّ
ٍ
لغات رشقية هي العربية والفارسية والترتية والعربية.
ترشنيشفسكي كان يتقن أربع

أ ّما الكاتب اإلنساين الكبري ليف تولستوي ( )1910-1828فقد هنل الكثري من الرشق،
ٍ
ٍ
َ
وروابط
صالت
رويس يعقد
كاتب
بحضاراته وآدابه وقصصه وأساطريه .وكان تولستوي أول
ٍّ
شخصي ًة مع كتّاب الرشق ومفكريه ،ومنهم املفكّرون والكتاب العرب يف عرص النهضة يف هناية
القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين .وكذلك درس يف كلية اللغات الرشقية ،واطلع عىل
اآلداب والفلسفة الرشقية .واطلع عىل احلضارة العربية وعىل الفلكلور الشعبي عند العرب ،وعىل

الروسية ،ومنه رسالة الغفران .وكذلك
األمثال العربية ،وقرأ ما تُرجم من األدب العريب إىل اللغة ُّ

حممد صىل اهلل عليه وس ّلم،
اطلع تولستوي عىل الدين اإلسالمي والقرآن الكريم وأحاديث النبي َّ
واقتبس من أحاديثه الكثري يف فلسفته اإلنسانية ومبادئه األخالقية ،مثل حب العمل ،والزهد،
والعدالة االجتامعية ،والصدق ،والتكافل االجتامعي ،واألمانة .وكذلك قرأ تولستوي ألف ٍ
ليلة

الروسية عن الفرنسية ،وكان شغو ًفا باحلكايات والقصص العربية مثل "عيل
وليلة ،مرتمج ًة إىل ُّ

بابا واألربعني حرامي" ،إذ ألف تولستوي متأ ِّث ًرا هبا قص ًة روسي ًة سامها "دونياشكا واألربعني
حرامي" ،و"األمري قمر الزمان" و"عالء الدين واملصباح السحري" ،فقد أ َّثر ْت ِ
فيه ،ونرش بعضها
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بسيط لألطفال .وكذلك نرش يف السبعينيات جمموع ًة من القصص
وأسلوب
جذابة
روسية
بلغة
لألطفال مقتبس ًة من األدب العريب(عيون السود.)1978 ،

تأثرا
الروس ً
الرويس إيفان بونني ( )1953-1870من أبرز األدباء ُّ
و ُي َعدّ الكاتب والشاعر ُّ
الرويس الكبري مكسيم غوركي بأنّه كان "يمتلك جاذبي ًة
بالرشق العريب .وقد وصفه األديب ُّ
خاص ،يمتزج باملعايشة والتجربة الذاتية ،فقد زار بونني
موروث ًة جتاه الرشق" .وكان تأثره من نو ٍع
ٍّ

جو ًال ،فقد زار مرص ،وفلسطني ،واألردن ،وسوريا ،ولبنان،
عد ًدا من البلدان العربية
سائحا ّ
ً
واجلزائر ،وخرب بنفسه حياة الرشق العريب احلية .وكان من الرافضني لثورة أكتوبر ،وهاجر إىل
بحق آخر
فرنسا وعاش فيها حتى وفاته ،وحصل عىل جائزة نوبل لآلداب لعام  .1933وهو يعد ٍّ

الروس .ويكتسب موضوع "التأثري العريب واإلسالمي" يف إنتاج بونني مكان ًة
األدباء الكالسيكيني ُّ

الرويس يف بداية القرن العرشين.
كبريةً؛ لثرائه وتعبريه عن امتداد االهتامم بالرشق العريب يف األدب ُّ
أيضا املوضوع
وكانت اهتاممات بونني بالرشق العريب ال تقترص عىل املوضوع اإلسالمي بل تشمل ً
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ٍ
حممد ُمطار ًدا" و" زينب"
احلضاري .ومن قصائده التي يظهر فيها
بوضوح تأثره بالرشق العريبَّ " :

حممد ُمطار ًدا"
و"البدوي" و"القاهرة " و"امرؤ القيس" و"ليلة القدر" وغريها .ويقول يف قصيدته " َّ

(:)1906
أ ُ َ
َّ َ
رواح فوق الصحراء
َحلقت ال
ف َ
احل َج ّ
الغ َسق ،فوق الوادي َ
ري
ي�
َ
ُ
ْ
ُ
َود َّوت ِكاته ...الج َزعة
َ
َ َ
نبوع ن ِس َي ُه هللا.
مثل ي ٍ
وعىل َّ
بصدر مكشوف،
حاف،
ملٍ ،
ٍ
الر ِ
َ
َّ ُ ف
اكن ي ج� ُ
لس،
ويتلك ي� ُحزن:
ُ"وليت َ
وجه الصحر ِاء والقفر.
ُعز ْلت عن ج�يع من بّ
أح�ا!"
ِ
ِ
َ
أ
يَ
ُ
ُ
قالت الرواح" :ال ج�در
ً
َ
سول أن يكون ضعيفا ُم َتع ًبا"
ب� ٍ
ُ
ف
وسكينةَ
والرسول � ُح ٍزن َ
ي
َ ُ
ُ
أجاب" :كنت أشكو للحجر".

إذ يرسم بونني يف هذه القصيدة لوح ًة شعري ًة لقصة خروج الرسول ّ
صل اهلل عليه وس ّلم من

مهاجرا إىل املدينة ،حترسه املالئكة وتشدّ من أزره.
مكة
ً

ويف قصيدة بونني "امرؤ القيس" ،التي تعرب عن اهتاممه بدراسة الشعر العريب واستلهام رموزه

وأخيلته ،يقول:

َ
انرصفوا مع شقشقةِ الفجر
َ
ُ
الكثبان َّ
الرملية
أقف َرت
ُ أ
َ
زحف الدخان الزرق
أ َّ
َّ
وامحر الج ُمر كنه ُم َد ّم....
ث� يقول ف� ت
خا�ة القصيدة:
ي
َ
َ
ّ
ت
صديق� سبعة يأ�م
هنا عاشت
ي
ُ َ
الكثيـــب ،حيـــث اكنـــت
جلســـت عـــى
ِ
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َخ تُ
يم�ـــا ،
شَّ
يُ
ال� ِل والج َ نوب
الر� تَ ُ� ُّب من
نَّ
لك�ا لن ت� َ
حو أ ث
ال َ� ي ز
العز�
ُ
ُ
ن
ملته
أضنا� الليل ب�دوئه وظ ِ
ي
ف
� ت� نال�اية!
ت َّ َ ُ
ّ
كبع� يتمط
�دد الليل ي ٍ
َ
ُم ِبع ًدا ر َأس ُه عن ج ُع ِزه
ُ َ
ُ
َ
ومهد الرمل وغدا ب� ًردا ال ي ج�يب
َّإنه ن ز ُ
اليد اكلثعبان.
ي�لق من ِ
أ أ
ُ ف تَ
خا� ُّ
َ
احل َج ُر ي
الكر� ي�
يشع ويتلل
ي
َّ ن ُ
إنه ج�مة ُح ِب ّ ي�.
الرويس بونني ،فقصيدته حتمل اسم الشاعر العريب
إذ تؤكد هذه القصيدة سعة ثقافة الشاعر ُّ
الكبري امرئ القيس ،كام لو أنه يتقمص روحه ،ويكتب يف موضوعاته وبيئته ،ويستلهم سريته

الذاتية(الغمري ،1991 ،ص.)203

كاتب رويس ٍ
ٍ
كبري آخر هو مكسيم غوركي وجدنا أنه كان مول ًعا جدًّ ا باألدب
وإذا ما انتقلنا إىل
ٍّ
ٍ
العريب .ويقال إن أول
يب يطالعه غوركي بعد تعلمه القراءة والكتابة ،وكان عمره  12سنة،
كتاب أد ٍّ
ليلة وليلة .ومن الثابت تارخييا أن كتاب ألف ٍ
هو الرتمجة الروسية لكتاب ألف ٍ
ليلة وليلة كان رفيق
ًّ
ُّ
كثريا من الكلامت
غوركي أينام حل أو رحل ،من الثانية عرشة من عمره .ومن اجلدير بالذكر أن ً
الروسية وأصبح يعد جز ًءا منها ،وتم ذلك من طريقني؛ أحدمها االقتباس
العربية قد دخل إىل اللغة ُّ

َ
الرويس بالشعوب اإلسالمية يف
من اللغات األوروبية ،وال س ّيام الفرنسية؛
واآلخر تواصل الشعب ُّ

القوقاز وآسيا الوسطى وحوض الفولغا .ومن هذه الكلامت :املصطلحات الدينية اإلسالمية (اهلل،

والقرآن ،واملسجد ،واإلسالم ،واإلمام ،ورمضان ،والصالة ،واملؤذن ،واخلليفة ،والشيخ ،واملفتي،
والقايض ،والفقه ،والفقيه ،واملئذنة ،والشيطان) ،واملصطلحات العلمية (الكحول ،واإلكسري،
وكلامت أخرى بيئي ٌة-اجتامعي ٌة (مثل
واجلرب ،والصفر ،واخلزنة ،واخلوارزمية ،والطلسم ،وغريها)،
ٌ

البقالية ،واملخزن ،والبدوي ،واملومياء ،والصحراء ،والببغاء ،والتعرفة ،والصندوق ،والفقري،

واحللوى ،والفالح ،وغريها) (عيون السود.)1978 ،
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الروسية منذ أواخر القرن التاسع عرش
أ ّما عىل الصعيد العريب ،فقد بدأت الرتمجة عن اللغة ُّ

الروسية التي
وأوائل القرن العرشين ،وكانت مرتبط ًة بمدارس البعثات واإلرساليات الروحية ُّ
ُأنشئت يف فلسطني ولبنان وسورية يف أواخر القرن التاسع عرش ،وفيها خترج رواد الرتمجة عن
الروسية .ومن أبرز مرتمجي هذه املرحلة الكاتبان واملرتمجان الفلسطينيان سليم قبعني (-1870
ُّ

 )1951الذي ترجم ثالثية تولستوي الطفولة ،املراهقة ،الشباب ،وكذلك ترجم أنشودة احلب

لتورغينيف ،وربيب بطرس األول لبوشكني وغريها ،وألف جمموع ًة من الكتب عن روسيا وتارخيها؛

الروسية يف فلسطني وسوريا ،وترجم
مديرا للمدارس ُّ
وخليل بيدس ( )1949-1874الذي أصبح ً
ٍ
مؤلفات لبوشكني منها ابنة القائد ،وأهوال االستبداد أللكيس كونستنتينوفتش تولستوي وغريمها
الروسية إىل العربية .وقد صدرت
الروس .وكان قبعني وبيدس رائدَ ي الرتمجة من ُّ
من الكتاب ُّ
ترمجاهتام بني عا َمي  1900و .1910وكان هلام الفضل يف تعريف القارئ العريب بأشهر مؤلفات ليف

الروسية بمرحلة
تولستوي وبوشكني وتشيخوف وتورغينيف وغوركي .ثم مرت الرتمجة عن ُّ
ٍ
الروسية واحلرب العاملية الثانية ،لتعود وتنشط
ركود ،بسبب ظروف احلرب العاملية األوىل والثورة ُّ
جمدَّ ًدا يف مخسينيات القرن العرشين.
أ ّما املرحلة الثانية يف تطور الرتمجة فكانَت يف ا ُملدَّ ِة التي بني أواخر اخلمسينيات والتسعينيات،

الروسية .ففي هذه املرحلة ازدهرت العالقات
و ُت َعدُّ الستينيات بالذات العرص الذهبي للرتمجة عن ُّ

الثقافية بني االحتاد السوفييتي والبلدان العربية ،وكثرت أعداد الطالب العرب املوفدين والدارسني
واملقيمني يف موسكو ،وهذا سمح هلم باالطالع عن ٍ
الرويس ،وسمح للدولة
قرب عىل األدب ُّ

السوفييتية بافتتاح دور ٍ
الروسية إىل العربية يف موسكو مثل دور نرش مري ورادوغا
نرش للرتمجة من ُّ
ٍ
الروسية
الرويس عىل أيدي مرتمجني
عرب يتقنون اللغتني ُّ
والتقدم التي ترمجت روائع األدب ُّ

والعربية مثل أبو بكر يوسف ،وخريي الضامن ،ومواهب كيايل ،وغائب طعمة فرمان ،وغريهم.
الروسية ،وقد صدر خالل ا ُملدَّ ِة
واهتمت دور النرش هذه برتمجة األعامل األدبية العربية إىل اللغة ُّ
ٍ
التي بني الستينيات والثامنينيات يف االحتاد السوفييتي أكثر من 600
كتاب مرتج ٍم عن العربية

لكبار األدباء والشعراء العرب مثل نجيب حمفوظ ،وجربان خليل جربان ،ونزار قباين ،ويوسف
السباعي ،والطاهر وطار ،وسعد اهلل ونوس ،ويوسف إدريس ،والطيب صالح ،وغريهم.

الروسية يف روسيا بأعامل كراتشكوفسكي
ويمكن التأريخ حلركة الرتمجة احلقيقية من العربية إىل ُّ
أرشف عىل إصدار ٍ
الكثري من الدراسات واألبحاث
كثري من املخطوطات العربية ،ونرش
الذي
َ
َ
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املهمة ،ومنها" :تشيخوف يف األدب العريب" ،وقىض عامني يف البلدان العربية ،التقى خالهلام

طه حسني وحممود تيمور وجورجي زيدان وغريهم من رواد النهضة الثقافية .وكذلك استطاع
ً
أعامل أدبي ًة عربي ًة مهم ًة مثل رواية زينب حلسني
الرويس
الروس أن يقدموا للقارئ ُّ
املستعربون ُّ
هيكل ،وقصص حممود تيمور ،وعبد الرمحن الرشقاوي ،ونجيب حمفوظ ،وتوفيق احلكيم،
ويوسف إدريس ،وغريهم(اخلمييس.)2017 ،

أما يف البلدان العربية أن ُفسها ،فقد نشطت الرتمجة من الروسية نشا ًطا كبريا يف ٍ
عدد ٍ
كبري من
ُّ
ّ
ً
الرويس
دور النرش يف مرص وسورية ولبنان والعراق ويف مؤسساهتا الثقافية .ون ََحت ترمج ُة األدب ُّ
ٍ
أولام وأقدمهام :الرتمجة عرب ٍ
وسيطة كالفرنسية واإلنجليزية .ولعل أبرز ٍ
ممثل
لغة
ُُ
منحيني اثننيُ ُ :
هلذا املنحى املرحوم الدكتور والدبلومايس سامي الدرويب ( ،)1976-1921الذي ترجم األعامل

الرويس الكبري فيودور دوستويفسكي يف  18جملدً ا عن الفرنسية .وبسبب
اإلبداعية الكاملة للروائي ُّ
ٍ
جودة ترمجته ودقتها ولغته العربية اجلميلة ،عىل الرغم من أهنا تَرمج ٌة عن ٍ
وسيطة هي الفرنسية،
لغة
الروسية ترمجة سامي الدرويب وأصدرهتا يف موسكو ،وذلك بإرشاف كبري
اعتمدت دار التقدم ُّ
ٍ
صفحة من املؤلفات
املرتمجني العرب يف موسكو د .أبو بكر يوسف .وكذلك ترجم مخسة آالف

الكاملة لتولستوي ومنها املجلدان األول والثاين من احلرب والسلم إال أن املن َّية عاجلته ،ومل تتح

له تنفيذ مرشوعه الثاين يف ترمجة مؤلفات تولستوي .وكان قد ترجم رواية بطل من هذا الزمان
الرويس كورولنكو ،التي اعتمدهتا
الرويس لريمنتوف ،ورواية املوسيقي األعمى للكاتب ُّ
للشاعر ُّ
وزارة الرتبية السورية كتا ًبا مدرس ًّيا وطبعت منها عرشات اآلالف من النسخ ،ورواية ابنة القائد

الرويس بوشكني .وقد وصفه عميد األدب العريب طه حسني بقوله" :إن سامي الدرويب
للشاعر ُّ
ٍ
مؤسس ٌة كامل ٌة"ِ .ز ْد عىل َ
شخيص مع د .سامي
ذلك لغته العربية اجلزلة وأسلوبه البليغ .ويف حديث
ٍّ
الدرويب ،قال يف ِ
لقاء ٍ
وفد من احتاد الكتاب السوفييت إنه كان يعيش دوستويفسكي يف نفسه،
وإن زوجته كانت َت ُعدُّ دوستويفسكي رضهتا .وقال إن الرتمجة الفرنسية التي اعتمدها لألعامل
ٍ
ِ
األصل .1وبعد وفاة سامي الدرويب
رويس
فرنيس
لكاتب ومرتج ٍم
الكاملة لدوستويفسكي هي
ِّ
ٍّ

َ
أكمل املرتجم األستاذ صباح اجلهيم املرشوع الذي كان قد بدأه الدرويب فأنجز املجلد الثالث من
احلرب والسلم ،ورواية آنا كارينينا ،والسيد واخلادم ،وسوناتا كريوتزر واألعامل املرسحية الكاملة

الرويس يف سوريا ولبنان ومرص
لتولستوي يف جملدين .وكذلك ظهر مرتمجون آخرون لألدب ُّ
 . 1قصة الدبلومايس السوري سامي الدرويب مع دوستويفسكي وعبد النارص .AL-AIN.COM
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عن اإلنجليزية والفرنسية ،منهم جالل فاروق الرشيف ،وعيسى عصفور ،وعبد املعني ملوحي،

وسهيل أيوب ،وغريهم.

الروسية ،وقد ظهر وشاع
الرويس إىل العربية عن اللغة ُّ
أ ّما املنحى الثاين فهو ترمجة األدب ُّ

كثري
كثريا يف البلدان العربية بد ًءا من الستينيات ،ويف السبعينيات والثامنينيات .إذ كان قد عاد ٌ
ً
الرويس إىل بلداهنم العربية ،وبدؤوا
الروسية ومن داريس األدب ُّ
من خرجيي اجلامعات واملعاهد ُّ

كثري من األعامل األدبية
ممارسة الرتمجة يف دور النرش اخلاصة والرسمية احلكومية .ونُرشت ٌ
الروسية مرتمج ًة إىل اللغة العربية يف سورية ومرص والعراق ولبنان مثل الدون اهلادئ لشولوخوف،
ُّ
ٍ
برتمجة عيل الشوك وأجمد حسن وغانم محدون ،ومؤلفات تورغينيف يف مخسة جملدات ،برتمجة

ٍ
جملدات ،برتمجة أبو بكر يوسف.
غائب طعمة فرمان ومواهب كيايل ،وأعامل تشيخوف يف أربعة

الروس
وظهرت يف السبعينيات والثامنينيات
ٌ
ترمجات ملؤلفات الروائيني واملرسحيني والنقاد ُّ
القدامى واملعارصين مثل ترشنيشفسكي ،وبيلينسكي ،وكوبرين ،وبولغاكوف ،وأسرتوفسكي،

وكورولنكو ،وخرابشنكو ،وباختني ،وزوشنكو ،وروزوف ،وبونداريف ،وراسبوتني ،وغريهم،
أنجز ْتا جمموع ٌة كبري ٌة من املرتمجني السوريني مثل يوسف حالق ،ويوسف سلامن ،وعدنان
َ

جاموس ،ونزار عيون السود ،ونوفل نيوف ،وشوكت يوسف ،وخليل الرز ،وغريهم .وكذلك
أسهم يف ترمجة ٍ
الروسية مرتمجون كثريون يف
كثري من املؤلفات واألعامل األدبية واملرسحية والنقدية ُّ

مرص والعراق ولبنان واألردن وبقية األقطار العربية .ومن أبرز املرتمجني املرصيني أبو بكر يوسف،

الروسية
وحممد نرص الدين اجلبايل ،وإيامن حييى ،ونبيل رشوان .ومن املرتمجني البارزين عن اللغة ُّ
تاج الرس احلسن وجييل عبد الرمحن من السودان.

يف هذه املرحلة ،إىل جانب جهود املرتمجني الفردية ودور النرش اخلاصة واحلكومية ،أدركت

البلدان العربية أمهية الرتمجة ودورها يف التنوير والتطوير واملثاقفة والتواصل مع اآلداب العاملية،
فاختذت بعض اخلطوات لرعايتها ودعمها ،و ُأ ِّس َست يف اجلامعة العربية املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،وهي منظم ٌة تابع ٌة جلامعة الدول العربية مقرها تونس ،تضم مؤسستني مها

مكتب تنسيق التعريب ومركزه الرباط يف املغرب ،واملركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف

والنرش ومقره يف دمشق ،وهو ُيعنى بشؤون الرتمجة وله دوريته ويصدر كت ًبا مرتمج ًة أو تتعلق بشؤون
الرتمجة .وكذلك ُأ ِّسس املركز القومي للرتمجة يف القاهرة ،الذي تقع عىل عاتقه رعاية شؤون الرتمجة
وتنظيمها ونرش األعامل واملؤلفات املرتمجة ،وقد أطلق يف عام " 1996املرشوع القومي للرتمجة" ،وزاد
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ٍ
كتاب من الكتب الفكرية والفلسفية
ما ترمجه املركز ضمن إطار هذا املرشوع حتى اآلن عىل ألفي
واألدبية والنقدية .و ُأ ِّسست يف بريوت مؤسسة ترمجان املتخصصة بشؤون الرتمجة ،وكذلك ُأ ِّسس

خاص إىل سلسلة "من املرسح العاملي"
بيت احلكمة للرتمجة يف تونس .وجتدر اإلشارة عىل نحو
ٍّ

التي ُأ ِّسست يف الكويت يف سبعينيات القرن العرشين ،وهي سلسل ٌة شهري ٌة تصدر عن املجلس

الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،أسهمت يف تنشيط حركة الرتمجة للمرسحيات العاملية إىل اللغة

الروسية ،وكذلك تصدر عن املجلس نفسه سلسل ٌة مهم ٌة أخرى هي
العربية ،ومنها املرسحيات ُّ
"عامل املعرفة" .وقد أسهمت السلسلتان يف تنشيط حركة الرتمجة عن مجيع اللغات .و ُأ ِّسست جملة
اآلداب األجنبية ،وكذلك ُأ ِّسست مجعي ٌة للرتمجة يف احتاد الكتاب العرب يف دمشق يف الثامنينيات.

ومجيع هذه املراكز واملؤسسات ،بالرغم من جهودها الكبرية وتنشيطها حلركة الرتمجة يف خمتلف

البلدان العربية ،مل ُتن َِّشط حركة الرتمجة إىل الدرجة املطلوبة .وتكفي اإلشارة هنا ،عىل سبيل املقارنة،

إىل أن دول ًة واحد ًة مثل إرسائيل ترتجم يف العام الواحد إىل اللغة العربية أضعاف ما ترتمجه مجيع

البلدان العربية إىل اللغة العربية ،بحسب تقارير األمم املتحدة .وكذلك مل ت َُؤ ِّد الدور الكبري املنوط
ٍ
اسرتاتيجية حلركة الرتمجة ،ومل تتمكن من تنسيق جهود املرتمجني والنارشين يف إطار
هبا يف وضع
ٍ
خطط بعيدة املدى لتحسني واقع الرتمجة والنهوض هبا وتطوير أدائها ووضع
الرتمجة ،ومل تضع أية
احللول الرضورية ملشكالهتا.

الروسية-العربية
ويف أواخر الثامنينيات ويف التسعينيات حل بعض الركود يف حركة الرتمجة ُّ
عقد وني ٍ
طوال ٍ
َ
ف ،بسبب الظروف السياسية واالقتصادية التي سادت يف االحتاد السوفييتي السابق،
ّ
ٍ
ٍ
وأدت فيام بعد إىل نشوء دولة روسيا االحتادية ،لتعود إىل االزدهار جمددا يف ظل ٍ
جديدة
روسية
ثقافة
ً
ٍ
جديد .ومع بداية القرن احلادي والعرشين بدأت روسيا االحتادية متارس دورها السيايس
ونظا ٍم

الروسية أمهية الرتمجة،
واالسرتاتيجي جمد ًدا بوصفها إحدى القوى العظمى .وقد أدركت احلكومة ُّ
الرويس إىل اللغات العاملية
فأسست يف عام  2010معهد الرتمجة يف موسكو ،واهتمت برتمجة األدب ُّ

ومنها اللغة العربية ،وتقديم احلوافز للمرتمجني ،وأعلنت جائز ًة باسم "اقرأ روسيا" ملرتمجي األدب
الرويس إىل مجيع اللغات العاملية ومنها اللغة العربية ،وكان ذلك يف املؤمتر األول للمرتمجني يف
ُّ

الروسية،
روسيا عام  .2014وكذلك ُيعنى املعهد برتمجة األعامل واملؤلفات األدبية العاملية إىل اللغة ُّ

الروسية املختلفة التي تُعنى أقسام
بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التعليم العايل واجلامعات ُّ
مؤخرا يف موسكو جمموع ٌة من
الروسية .وقد صدرت
ً
اللغة العربية فيها بالرتمجة من العربية إىل ُّ
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الروسية منها رواية أفراح القبة لنجيب حمفوظ ،ورواية أن تكون عباس
الروايات العربية مرتمجة إىل ُّ

العبد ألمحد العايدي ،وكتاب األعمدة السبعة للشخصية املرصية للكاتب ميالد حنا.

وانتبهت الدول العربية إىل أمهية الرتمجة يف عرص العوملة ،فافتُتحت يف أوائل القرن احلادي
والعرشين يف ٍ
عدد ٍ
مراكز خاص ٌة بالرتمجة،
كليات أو معاهدُ عالي ٌة أو
كبري من اجلامعات أقسا ٌم أو
ٌ
ُ
بأنواعها املختلفة العلمية واألدبية والفورية ،ومنها جامعة دمشق ،وجامعة امللك سعود يف الرياض،
وغريمها من اجلامعات العربية التي خترج مرتمجني مؤهلني إلنجاز أعامل الرتمجة املختلفة .وكذلك
ُأ ِّسس
مهم للرتمجة يف اإلمارات العربية املتّحدة هو مرشوع "كلمة" املتخصص يف الرتمجة
ٌ
مرشوع ٌّ

الذي ينرش الكتب املرتمجة إىل العربية من اللغات األجنبية ،وكذلك يرتجم الكتب العربية إىل

اللغات العاملية ،ويصدر الكتب التي تُعنى بشؤون الرتمجة .وبدأ املجلس الوطني للثقافة والفنون

واآلداب بإصدار سلسلة "إبداعات عاملية" التي حلت حمل "املرسح العاملي" ،وتنرش هذه السلسلة
ٍ
أيضا،
خمتارات مهم ًة من األدب العاملي الروائي واملرسحي .وت َُتجم هذه املؤسسات واألفراد ً

الروسية املختصة بالرتمجة ومنها معهد الرتمجة ،الكتب واألعامل األدبية العربية
وكذلك املؤسسات ُّ

الروسية ،ومنها عىل سبيل املثال رواية عزازيل للدكتور يوسف زيدان التي حصلت عىل جائزة
إىل ُّ
الروسية.
البوكر العربية ،وقد ترمجها الدكتور حممد نرص اجلبايل إىل ُّ

ة-الروس َّية:
الروس َّية-العرب َّية والعرب َّي ُّ
مهوم الرتمجة ُّ

ٍ
ترمجةَّ ،
َّ
عم ينبغي أن نرتمجه إىل اللغة العربية
إن كثرة املرتمجني ال تصنع حركة
وإن كثرة األسئلة ّ

وإشكاالت
وكيف نرتمجه ليست كافي ًة لدراسة املشكالت احلقيقية التي تعانيها الرتمجة .فثمة مهو ٌم
ٌ
الروسية ،منها ما يتعلق
الروسية إىل العربية ومن العربية إىل ُّ
كثري ٌة ومتنوع ٌة تعانيها الرتمجة من ُّ
الروسية .ونشري
الروسية إىل العربية ومن العربية إىل ُّ
بالرتمجة عام ًة ،ومنها ما خيتص بالرتمجة من ُّ
حرصا ال عىل مجيع أنواع الرتمجة.
هنا إىل أننا سوف نركز عىل الرتمجة األدبية
ً

فمن مهوم الرتمجة العامة أن حركة الرتمجة يف أي ٍ
ً
متكامل وخط ًة
بلد تتطلب مرشو ًعا ثقاف ًّيا
اسرتاتيجي ًة .فالرتمجة ال يمكن أن تكون موضوع ٍ
مجاعي يستجيب
مرشوع
فردي ،بل هي
جهد
ٌ
ٍّ
ٌّ
حلاجات املجتمع الكبرية املتَّصلة بثقافة الوطن وفكره وحياته الروحية .هلذا يستحيل أن تنشأ حركة
ٍ
ٍ
ٍ
متكامل .يف حني أن الرتمجة يف أغلب األقطار العربية تقوم عىل جهود
مرتبطة بمرشو ٍع
ترمجة غري
ِ
الروسية
س الكايف ،وال س ّيام الرتمجة عن ُّ
املؤسسات ،وال يتوافر هلا الدعم َّ
األفراد ال عىل جهود َّ
املؤس ّ
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أيضا افتقار الرتمجة إىل روح املنظومة التي حتدد خصائصها وتصنف
وإليها .ومن مهوم الرتمجة العامة ً
ٍ
عامة ،أو ٍ
ٍ
ٍ
جماالهتا ،1وذلك لعدم وجود ٍ
عامة عىل مستوى القطر العريب الواحد،
هيئة
عربية
هيئة
للتنسيق بني جهود املرتمجني وعدم تكرار ما يرتمجونه يف اآلن نفسه .ولعدم وجود مثل هذه املنظومة
نجد ظواهر سلبي ًة كثريةً ،منها عدم تقيد مجيع البلدان العربية تقيدً ا تا ًّما باتفاقية محاية امللكية الفكرية،

أخريا عدم دراسة
وهو ما يؤدي إىل انتشار الرسقات الظاهرة أو اخلفية عىل صعيد الرتمجة .ومنها ً
مفعول الرتمجة وتأثريها يف واقع املجتمع ،أي مفعول الرتمجة ،أو التغذية الراجعة .وتعاين حركة

أيضا غياب القواعد املهنية والترشيعات التي حتمي املرتمجني وحقوقهم.
الرتمجة ً

أيضا عدم كفاية وأهلية بعض املرتمجني الذين يتصدون للرتمجة
ومن املشكالت العامة للرتمجة ً

ويامرسوهنا دون توافر الكفاية املطلوبة لدهيم من املعرفة املمتازة للغتني ،اللغة التي ُيرتجم عنها
واللغة التي يرتجم إليها وهي غال ًبا ما تكون لغته األُمً ،
فضل عن املعرفة اجليدة ملوضوع ما يرتجم
لنصوص ٍ
ٍ
أدبية ،أو أدب مقارن ،أو تاريخ أديب ،أو
(نقد أديب ،أو دراسة أدبية أو فلسفية أو نفسية

أدب عاملي ،إلخ) .وكان اجلاحظ قد أشار إىل أن صعوبة الرتمجة ختتلف تب ًعا لصعوبة النصوص
التي تُراد ترمجتهاُ .ث َّم إن لنوع املوضوع أمهيته ،فكلام كان املوضوع صعب اإلدراك ازداد إشكال
النص الذي تُراد ترمجته عىل املرتجمِ ،
ومن َث َّم تصعب ترمجته .وهذا يقتيض بالرضورة كفاي ًة لغوي ًة
ّ
النص الذي تُراد ترمجته ،وباستيعاب املعنى انطال ًقا من
اهتم اجلاحظ برضورة فهم ّ
أكرب .وكذلك ّ
اللغة ،وانطال ًقا أيض ًا من كل ما يوجد خارج هذه املعاين والدالالت كاملضمون املحتمل الذي
ٍ
ٍ
معرفية ،ر ّبام ال يتوفر عليها املرتجم بالرضورة ،ومن هنا
بحمولة
حتمله الكلامت ،والذي ُيربط
تأيت رضورة مت ّثل املرتجم ألفكار املؤلف الذي يرتجم نصوصه (.)SALAMA-CARR, 1990

اخلاصة:
ة-الروس َّية
َّ
مهوم الرتمجة العرب َّي ُّ

شك يف َّ
ال َّ
العربية-الروسية تعاين املشكالت العامة إىل جانب مشكالهتا اخلاصة .إن
أن الرتمجة
ُّ
الرتمجة عملي ٌة مركب ٌة ومعقدةٌ ،إذ ّ
لغوي وما قد خيرج عن إطار اللغة ويتجاوزها إىل
إن فيها ما هو
ٌّ

النص املطلوب ترمجته ،والسياق الثقايف واحلضاري
ما وراء الكالم أي إىل املوقف الذي يندرج فيه ّ
الذي كُتب يف إطاره النص األصيل من ٍ
جهة ،والسياق الثقايف واحلضاري للغة التي نرتجم إليها،
ّ
خمتلف وثقافةٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وجلمهور
النص املرتجم من حيث الكمون إىل حيز الواقع بلغة ثانية
ليخرج فيه ّ
 . 1إبراهيم ،عيل نجيب" .الرتمجة يف العامل العريب بمشكالهتا الثالث":
http//:www.alhayat.com/article602371/
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ٍ
ٍ
الروسية
مغايرة .إذن ،هناك قضايا تتعلق بإشكالية النقل من لغة إىل أخرى ،ويف حالتنا من اللغة ُّ
إىل العربية ،وقضايا تتعلق بالنص الذي تُراد ترمجته ،وقضايا ثالث ٌة تتعلق بإشكالية النقل من ٍ
لغة
ّ

الروسية إىل العربية ،وما
إىل أخرى .وعمل املرتجم هنا يتمثل يف نقل املعنى أو الداللة من اللغة ُّ
ومصطلحات معتمدةٍ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شعبية،
وأمثلة
عامية،
وكلامت
دارجة،
يعرتضه خالل ذلك من تعابري

الروسية املحلية للمنتجات املختلفة (كاخلبز،
وغريها .هذا إىل جانب أن هناك بعض التسميات ُّ

مقابالت يف اللغة
واملقبالت ،واملرشوبات ،واملأكوالت ،واألعشاب ،إلخ) التي ال توجد هلا
ٌ

العربية .وال بدَّ للمرتجم هنا من أن جيد احلل املناسب ملثل هذه اإلشكاليات ،والبديل املالئم لكل
ٍ
أيضا عىل الرتمجة من
حالة ،كالتكييف أو التعديل أو الرشح أو االقتباس أو النحت .وهذا ينطبق ً
الروسية.
العربية إىل ُّ

أيضا إىل مشكلة األسامء (أسامء األشخاص ،واألعالم ،واملدن ،وغريها) يف
وجتدر اإلشارة ً
ٍ
ٍ
واحدة لرتمجتها للغتني وكتابتها ،لتجنب تعدد
صيغة
الروسية والعربية ،ورضورة اعتامد
اللغتني ُّ
ٍ
ٍ
خمتلفة.
وأشكال
الرتمجات بصي ٍغ

ٍ
ٍ
َّ
أسباب
كثرية ،منها
ألسباب
الروسية حمدود ٌة جدًّ ا
ٌ
إن إمكانات الدول العربية للنرش باللغة ُّ
الروسية قد ُيامرسها مرتمجون
موضوعي ٌة ومنها
ٌ
أسباب ذاتي ٌةُ .ث َّم إن عملية الرتمجة من العربية إىل ُّ
ِ
رويس
يب
حمرر أد ٌّ
ٌ
الروسية إتقانًا تا ًّما ،بيد أن هذه الرتمجات ال بدَّ هلا من أن ُيراج َعها ٌ
عرب يتقنون ُّ
ٌّ
ٍ
ٍ
مناسب؛ ألن املرتجم العريب مهام كانت
يب
من أجل صياغتها صياغ ًة روسي ًة سليم ًة
وبأسلوب أد ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
الروسية فهو غري ٍ
الرويس.
قادر عىل الصياغة األدبية بلغة روسية متقنة كاملختص ُّ
معرفته جيد ًة ل ُّلغة ُّ
ٍ
ٍ
خطط
ومن أجل تنسيق أعامل الرتمجة عام ًة يف األقطار العربية ووضع
اسرتاتيجية هلا ،ال بدَّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة بالرتمجة يف كل ٍ
واحدة لألقطار
عربية
منظمة
قطر ،إن استحال تأسيس
منظمة
من تأسيس

الروسية ،جتن ًبا للتكرار وهدر
كا ّف ًة ،تتوىل تنسيق مجيع شؤون الرتمجة عام ًة ،ومنها الرتمجة عن اللغة ُّ

الروسية-العربية
جهود املرتمجني ،وجتن ًبا للرسقات اخلفية والظاهرة .وكذلك تواجه الرتمجة ُّ
جمموع ًة من العوائق السياسية واالقتصادية والتجارية ،املتعلقة بتطلع بعض النارشين واملرتمجني
الروسية
إىل الربح بعيدً ا عن األمانة والدقة ،وضياع حقوق املرتمجني ،زياد ًة عىل الوصول إىل الكتب ُّ
ٍ
إلجراءات ال ختلو من
اجلديدة وسهولة توفريها ،واحلصول عىل حقوق ترمجتها ،إذ إهنا ختضع

الصعوبة .إن وجود مثل هذه املؤسسة التي تنسق شؤون الرتمجة عىل مستوى كل ٍ
يب يمكِّنه
قطر عر ٍّ
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ٍ
الروسية
الروسية ،ولرتمجة أمهات األعامل األدبية ُّ
من وضع خطط طويلة األمد للرتمجة عن اللغة ُّ
الكالسيكية واملؤلفات األدبية احلديثة واملعارصة.

َّ
إن الرتمجة عندنا عملي ٌة فردي ٌة ختضع لرغبة املرتجم ومزاجه وثقافته ،وال هتتم بنقل األصول

يف جمال األدب والرسد ،أو الشعر أو الدراسات األدبية واالجتامعية والثقافية؛ لعدم وجود
ٍ
ٍ
ٍ
جيدة عن االجتاهات السائدة يف جمال الفكر واألدب
فكرة
اسرتاتيجية للرتمجة متكّننا من تكوين
والفن واالجتامع .فبرتمجة الكتب التبسيطية أو الثانوية ال تتكامل الرتمجات العربية وال تتضافر.1

َّ
إن مشكلة ترمجة النصوص الرسدية األدبية والشعرية متشعب ٌة وشديدة التعقيد ،وهي ال متس

أيضا حساسيته ومنهجه يف تناول العمل اإلبداعي األديب" .وهنا
هنا قدرة املرتجم فحسب ،بل متس ً
تربز أمامنا ِشاك الرتمجة ومطبات دهاليزها اخلفية التي ال تنكشف لنا إال بعد ٍ
ألي! ذلك أن األمر
ٍ
مصطلحات يمكن نحتها أو تركيبها يف اللغة التي تُنقل إليها ،انطال ًقا من
ال يتعلق بالعثور عىل

خصوصا الكلامت اجلوهرية التي تعترب مفاتيح
تلك املعطيات التي تتم حماولة ترمجتها ،بل يمس
ً
ٍ
كلامت كثريةٌ ،ومتغري ٌة من ٍ
كاتب إىل
يب إىل آخر ،ومن
املبدع الرسدي أو الشعري" ،2وهي
ٌ
عمل أد ٍّ
آخر ،يصعب حتديدها أو قنونتها ،وموجود ٌة يف مجيع اللغات.

صعوبات أخرى تعرتض مرتجم النصوص الرسدية األدبية والشعرية ،بيد أن املرتجم
وثمة
ٌ
َّ

الروسية أو العربية ،يمكنه جتاوزها والتغلب عليها.
املتمكّن ،املتخصص بالرتمجة األدبية عن ُّ

وتتعلق هذه الصعوبات بالصور والتشبيهات البالغية ،وهذا يتطلب من املرتجم املعرفة الدقيقة
لِ ُّلغتني النتقاء الصور والتشبيهات البالغية املكافئة من حيث املعنى واملدلول ال من حيث اللفظ
احلريف .وهناك رضورة معايشة املرتجم لظروف املؤلف ،وقد سبق أن أشار إليها اجلاحظ يف
معرض حديثه عن صعوبات الرتمجة ،فإذا مل يتوافر لدى املرتجم عنرص التخيل ودراسة احلالة
النفسية والشعورية التي عاشها املؤلف يف أثناء كتابته لعمله الرسدي األديب أو الشعري مل يستطِع

ٍ
ٍ
إحساسا مره ًفا وتعاط ًفا مع
ودقة هذا العمل .وهذا يتطلب من املرتجم
بأمانة
أن يرتجم للقارئ
ً

جتسدً ا رائ ًعا يف ترمجة املرحوم سامي الدرويب
الكاتب الذي يرتجم عمله .وهذا ما وجدناه متجسدً ا ُّ

لألعامل الكاملة لدوستويفسكي .وثمة صعوب ٌة ثالث ٌة تتعلق بعدم قدرة القارئ العريب عىل معايشة

 . 1يقطني ،سعيد" .اسرتاتيجية الرتمجة".bilarabiya.net/4878.html :

 . 2عرودكي ،بدر الدين" .من استحالة الرتمجة إىل إمكاهنا". https://geiroon.net/archives/69539:
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نقول إنّه ر ّبام ال يكون للمرتجم أي ٍ
النص املرتجم .وحتى نكون منصفنيُ ،
دور يف هذه املسألة،
ّ
فاملرتجم قد يكون أ ّدى دوره ً
وروحا ،لكن القارئ ،بسبب غرابة األسامء
نصا
ً
النص ًّ
كامل ،وترجم ّ

النص الرسدي أو الشعري .هنا ،أرى أن قوة الكلمة
واألماكن ،1مل يتعاطف ومل ينفعل كام جيب مع ّ

النص املرتجم؛ ألن العواطف واملشاعر اإلنسانية واحد ٌة ال تتجزأ،
املرتمجة وتأثريها يتجىل حتى يف ّ
ٍ
ٍ
وال بدَّ للمرتجم يف هذه احلالة من اعتامد ٍ
جزلة جتعل القارئ ينسى وال يلتفت إىل غرابة
بليغة
لغة

األسامء واألماكن ،كام فعل املرحوم سامي الدرويب يف ترمجته لألعامل الكاملة لدوستويفسكي.
ٍ
وقد أشار الدرويب إىل
رشط ال بدَّ منه ملامرسة الرتمجة األدبية هو "توفر التذوق األديب ،وهذا موهب ٌة
ٍ
ٍ
بموهبة وال يمكن أن ُيعلم كيف يتذوق
موهبة لن ُيقن
تُصقل ولكنها ال تُتعلم ،فمن مل يكن ذا

األدب" (الدرويب ،1982 ،ص .)77وللحقيقة والتاريخ ،ال بدَّ من اإلشارة إىل أن حالة املرحوم
خصوصا ،حال ٌة تكاد تكون
سامي الدرويب يف الرتمجة عمو ًما ،ويف ترمجته ألعامل دوستويفسكي
ً
استثنائي ًة .فقد ذكرت زوجته يف كتاهبا سامي الدرويب ،عن ولعه بدوستويفسكي وتعلقه به ،قو َل ُه:

بدأت بقراءة مؤلفاته بالفرنسية وأنا يف السادسة عرشة من عمري ،فام انقضت بضع سنني حتى
" ُ
كلل أو ٍ
أتيت عىل آثاره كلها ،أعيد قراءهتا بال ٍ
ملل .حتى لقد أخذت أترجم بعض فصوله منذ ذلك

احلني  ...استهواين ووجدت نفيس فيه ،وما أظن أنني أخطأت التقدير منذ تلك السن .وال شك

كثريا من املذاهب الفكرية والتيارات
أن دوستويفسكي يمتاز بأنه
معارص ً
دائم ،حتى إننا نرى اآلن ً
ٌ
األدبية املختلفة تنتمي إليه" .وتضيف السيدة إحسان الدرويب يف كتاهبا أن سامي الدرويب عند

الرويس
زيارته لالحتاد السوفييتي ولينينغراد ،وكان قد أصبح
سفريا ،كان يقول للمسترشق ُّ
ً
كراسنوفسكي مرافقه ،عند جتواله يف أنحاء مدينة بطرسبورغ ،وكأنه يعرف معاملها وشوارعها:
"هنا اجلرس الذي ذكره دوستويفسكي يف قصة الليايل البيضاء ،ويف هذا املنزل أو ذاك حدثت قصة

اجلريمة والعقاب" (املرجع نفسه ،ص ،14و.)32

ويف اخلتام:
أرى َّ
أن األقطار العربية ،بمؤسساهتا الرسمية ودور نرشها اخلاصة ومرتمجيها ،قد حققت
كم ٍ
كبري من األعامل واملؤلفات إىل اللغة العربية،
الكثري يف جمال الرتمجة ،من حيث نرش وترمجة ٍّ
ناسب ما ترتمجه الدول األخرى .لكن وجود ٍ
كاف وال ي ِ
وإن كان غري ٍ
عدد ٍ
وكم
ُ
كبري من املرتمجنيٍّ ،
1 .https//:www.mobt3ath.com › dets.
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ٍ
ٍ
ترمجة حقيقي ًة هادف ًة .فالرتمجة ،بكل أسئلتها املتشعبة،
كبري من الكتب املرتمجة ال يشكل حرك َة
ٌ
ٌ
عميق يدعم التواصل واحلوار بني الشعوب .وقد أصبحت
علمي
ونشاط
هادف
معريف
فعل
ٌ
ٌ
ٌّ
ٌّ

الرتمجة رضور ًة ملح ًة يف ظل عوملة اإلعالم وحوار احلضارات ،ويمكن أن تعمل الرتمجة عىل

وتكرس فلسفة حقوق اإلنسان ،وتع ّلم احرتام
تنمية روح اإلخاء والتعاون اإلنساين-املجتمعي،
ّ
ثقافة اآلخر .إهنا اجلرس نحو ثقافات الشعوب األخرى .لذا ،ال بدَّ لنا من بذل ٍ
جهد ٍ
كبري يف جمال

ٍ
اسرتاتيجية حلركة الرتمجة ،كي تؤدي رسالتها املعرفية اإلنسانية احليوية املعارصة املهمة .وهذا
رسم
ٍ
ٍ
سنوية للرتمجة عىل مستوى كل ٍ
يتطلب ً
قطر ،وتنسيق هذه اخلطط بني األقطار
خطط
أول وضع

العربية ،وتوفري الدعم املادي واملعنوي الالزم حلركة الرتمجة وللمرتمجني والنارشين .وهذا كله
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يتطلب وجود ٍ
مستقلة يف كل ٍ
وخمتصة
كاملة
صالحيات
مسؤولة وذات
يب،
مؤسسة
هيئة أو
قطر عر ٍّ

بحركة الرتمجة ُتن َِّسق وتتعاون مع مثيالهتا يف مجيع األقطار العربية ،من أجل رسم االسرتاتيجية
العامة حلركة الرتمجة ،ووضع اخلطط السنوية للرتمجة عن اللغات املختلفة ،ومنها الرتمجة عن اللغة
العربية إىل اللغات األخرى ،يف كل ٍ
قطر بالتنسيق والتعاون مع بقية األقطار ،وإقامة العالقات
الثقافية مع املراكز العلمية واألكاديمية ودور النرش وتنظيم الندوات ومعارض الكتب املشرتكة،
وتشجيع املرتمجني ،بتأسيس اجلوائز اإلبداعية للمرتمجني املبدعني واملتفوقني.

وهنا ،يطيب يل أن ُأعرب عن جزيل شكري للقائمني عىل مؤمتر "الرتمجة وإشكاالت املثاقفة

( ،")6وعىل منتدى العالقات العربية والدولية ،وعىل "جائزة الشيخ محد للرتمجة والتفاهم الدويل"،
جلهودهم يف خدمة حركة الرتمجة والتفاهم الدويل.

قافآو ةَّيسوُّرلا-ةَّيبرعلا ِةمجرتلا ُمومُه
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 الدرويب ،إحسان بيات .سامي الدرويب .ط .1دمشق :دار الكرمل للدراسات والطباعة والنرشوالتوزيع.1982 ،
 صقور ،مالك" .يف بوشكني والقرآن" .جملة اآلداب العاملية .دمشق :احتاد الكتاب العرب ،املجلد ،32العدد .)1999( 382

 عيون السود ،نزار" .بعض املؤثرات العربية يف األدب الرويس" .جملة املعرفة .دمشق :وزارة الثقافة،العددان  ،)1978( 192-191صص .92 -85
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ٌ
.1991

املراجع األجنب َّية:
- SALAMA-CARR, Myriam (1990), La traduction à l’époque abbasside, Paris, Didier
Érudition, collection "Traductologie", no 6.
- Художественная литература (1965) "Гуковский. Г.А. Пушкин и русские
романтики", Москва.

ِ
وسية
إشكاالت
ُ
الر َّ
الترمجة من ُّ
عبد هللا ّ
حبه
ٌ
ٌ
ّ
وصحافي
مترجم وباحث

ٍ
ٍ
ال يامري أحدٌ يف َّ
حضارية ،وهلذا تزدهر حركة الرتمجة
هنضة
أن الرتمجة ُت َعدُّ إحدى دعائم أية
أي
لدى األمم التي تبني ُأسس كيان الدولة احلديثة .إن الرتمجة رضور ٌة إنساني ٌة ،إذ ال يستطيع ُّ
ٍ
ٍ
ترمجة
شعب االستغناء عن منجزات الشعوب األخرى يف تطوره .وقد شهدت األمة العربية حرك َة
قوي ًة يف مرحلة بناء الدولة العربية يف أيام األمويني حني شجعت الدولة الرتمجة ،وكان خالد بن

روادهاُ ،ث َّم ازدهرت يف النصف األول من احلكم العبايس أيام اخلليفة املنصور ويف عهد
يزيد أحد ّ

اخلليفة املأمون حني ازدهر بيت احلكمة .وأعقب ذلك انحطاط الدولة وإمهال الرتمجة .لكن يف
العرص األول من اخلالفة العباسية بالذات بدأت الرتمجة األدبية ،وظهر آنذاك عباقر ٌة يف الرتمجة

منهم حنني بن إسحاق ،وابن ماسويه ،وابن البطريق ،وابن املقفع .وكان األخري من رواد الرتمجة
األدبية ،وقد أغنى املكتبة العربية برتمجة كليلة ودمنة وبعض األعامل األدبية األخرى .ومارس

خاص ًة ال املصنفات الفنية
مهم يف ترمجة املصنفات العلمية والفلسفية َّ
دورا ًّ
املرتمجون يف األندلس ً
فقط .ويف مرحلة النهضة املرصية يف عهد حممد عيل (ُ )1848-1805أ ِّس َست مدرسة الرتمجان

برئاسة رفاعة الطهطاويُ ،ث َّم يف عام ُ 1841أ ِّس َس مكتب الرتمجة (كالم الرتمجة) .و ُأغلقت املدرسة
يف مرحلة االنحطاط الثقايف يف عهد اخلديوي عباس األول.
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وجتدر اإلشارة إىل َّ
أن املرتمجني العرب األوائل مل هيتموا بالرتمجة بوصفها فنًّا ،ومل يضعوا هلا

األسس النظرية النشغاهلم بعملهم املهني فقط .وانربى هلذا العمل األديب الكبري اجلاحظ ،إذ
حدد يف كتابه احليوان رشوط املرتجم بقوله" :ال بدَّ للرتمجان من أن يكون بيانُه يف نفس الرتمجة ،يف

أعلم الناس باللغة املنقولة واملنقول إليها ،حتى يكون
وزن علمه يف نفس املعرفة .وينبغي أن يكون َ
أيضا قد تكلم بلساننيِ ،
الضيم عليهام ،ألن كل
عل ْمنا أنه قد أدخل
فيهام سوا ًء وغاي ًة .ومتى وجدناه ً
َ
ٍ
واحدة من اللغتني جتذب األخرى وتأخذ منها ،وتعرتض عليها .وكيف يكون متكُّن اللسان منهام
ٍ
جمتمعني فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة؟ وإنام له قو ٌة واحدةٌ ،فإن تكلم ٍ
ِ
واحدة است ِ
ُفر َغت تلك
بلغة
ِ
لغتني ،عىل حساب ذلك تكون الرتمجة جلميع اللغات.
القو ُة عليهام ،وكذلك إن تك َّلم بأكثر من

وأضيق ،والعلام ُء به َّ
وأجدر أن ُيطئ
أقل ،كان أشدَّ عىل املرتجم،
أعرس
َ
َ
وكلام كان الباب من العلم َ
ٍ
مجا يفي بواحد من هؤالء العلامء" (اجلاحظ ، ،ج ،1صص.)77-76
فيه .ولن جتد البتة مرت ً
والرشط الرئيس لدى اجلاحظ هو التزام املرتجم دقة الرتمجة وسالمتها ،وهذا يتطلب أن يعرف
النص املرتجم معرف ًة وافي ًة .ومن هنا ،ينبع مبدأ ختصص املرتجم يف املوضوع الذي يرتمجه ،فالذي
ّ
يتخصص يف ترمجة العلوم الدقيقة والعلوم السياسية والفلسفة والفنون...إلخ ،هو غري املتخصص

الرويس إىل اللغة العربية التي
يف الرتمجة الفنية (األدبية) .وهنا بالذات تكمن مشكلة ترمجة األدب ُّ

ودب سوا ٌء أكان ذلك من اللغات الوسيطة (اإلنجليزية أو الفرنسية)
هب َّ
غال ًبا ما يامرسها كل من َّ
ٍ
ٍ
الروسية من غري معرفة كافية للنص األصيلً ،
فضل عن معرفة اللغة األم.
أم من اللغة ُّ

الرويس يف أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين
لقد عرف القراء العرب األدب ُّ
ٍ
لغات ٍ
ٍ
عرب جييدون اللغة
(وسيطة) يف غالب األحيان ،إذ مل يوجد مرتمجون
ثانية
مرتجا من
ًَ
ٌ
ٍ
ٍ
رويس إىل اللغة العربية يف عام  1860يف سانكت -بطرسبورج
لكتاب
الروسية .وظهرت أول ترمجة
ُّ
ٍّ

الروسية) حني صدرت الرتمجة العربية حلكايات كريلوف .وأنجز الرتمجة عبد
(هكذا االسم باللغة ُّ

اهلل قلزي ( )1912-1819األرمني األصل الذي كان يدرس اللغة العربية يف جامعة بطرسبورج.
أنجزها رزق اهلل حسون ( )1880-1825األرمني
ثم صدرت ترمج ٌة ثاني ٌة موسع ٌة للحكايات
َ
ٍ
ٍ
الروسية .وحاول
الكاثوليكي األصل ،زميل قلزي ،الذي كان يتقن عدة لغات أوروبية إىل جانب ُّ
يف ترمجته احلفاظ عىل اإليقاع الشعري للنص األصيل.
الرويس مثل بوشكني وجوجول وتولستوي ودوستويفسكي
وكانت ترمجة أعامل عاملقة األدب ُّ
ٍ
ٍ
أدبية لدى املرتجم .وهنا كان املفروض أن يتوىل الرتمجة كتّابنا وشعراؤنا
موهبة
تتطلب وجود
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ٍ
ٍ
الروسية ،سوى ميخائيل
كاتب أو
أي
شاعر عر ٍّ
الكبار ،لكن ويا لألسف مل يتقن ُّ
يب آنذاك اللغة ُّ

الرويس .وبحسب رشوط اجلاحظ ،فإن
نعيمة .وكذلك ظهرت مشكل ٌة كبري ٌة هي ترمجة الشعر ُّ
الشعر ال ُي َتجم؛ ألن من املحال احلفاظ عىل موسيقية الشعر ورنينه بموجب العروض .لكن ترمجة

الروسية .واألمر نفسه ينطبق
الرويس إىل اللغة العربية أكثر صعوب ًة؛ بسبب خصوصية اللغة ُّ
الشعر ُّ

الروسية .وقد حدث أن دعتني املستعربة أال جوروديتسكايا
عىل ترمجة الشعر العريب إىل اللغة ُّ

ملساعدهتا يف ترمجة إحدى قصائد اجلواهري ،وبعد جلستني من العمل قررت التخيل عن هذه
الفكرة ،ألن النتيجة مل تكن م ِ
رضي ًة؛ فهي ال تستطيع التزام اخلاصية الرئيسة لشعر اجلواهري وهي
ُ
ٍ
الرويس،
إيقاعية شعره وموسيقاه .ومن
جانب آخر ،مل أجد حتى اآلن ترمج ًة تستحق التقدير للشعر ُّ
ِ
شاعر
شعر بوشكني
ٌ
وال سيام أن أغلب املرتمجني ال ينظمون هم أنفسهم الشعر .وينبغي أن ُي َتج َم َ
ٌ
يب بمنزلته ،إن وجد بال ٍّ
حديث بني كاتب هذه السطور والشاعر عبدالوهاب
شك .وقد دار
عر ٌّ

البيايت ،حني عاش يف موسكو ،بشأن ترمجة قصيدة بوشكني "الفارس النحايس" ،وكنت قد وعدته
ٍ
ٍ
نصية لألبيات الشعرية .لكن هذا املرشوع مل يتحقق بسبب ظرويف وظروف الشاعر
ترمجة
بتوفري

املرتجم القدير املرحوم أبو بكر يوسف،
نثرا
يف سنوات املنفى .وفيام بعدُ
ُ
ترجم هذه القصيد َة ً
َ
لكنها مل تنرش ،بحسب علمي .وهبذه املناسبة ،أشري إىل أن ترمجة الشاعر بدر شاكر السياب ً
مثل

لديوان أزهار ذابلة لبودلري عن اإلنجليزية ُت َعدُّ من خرية الرتاجم الشعرية ،ولو أهنا بعيد ٌة شي ًئا ما
ٍ
بدرجة
النص الفرنيس األصيل .عىل أن ترمجة الشعر حتى من اللغات األوروبية مل تكن موفق ًة
عن ّ
ٍ
كبرية ،ومنها ترمجة الشاعر خليل مطران ملرسحيات شكسبري من الفرنسية.
عىل َّ
أن اللغة العربية ،التي هي لغة القرآن ومعجزة اهلل عز وجل الباقية عىل مدى األيامُ ،ت َعدُّ من
ٍ
ٍ
مناسبة
كلمة
أغنى اللغات يف العامل من حيث املفردات ،وهلذا يستطيع املرتجم إىل العربية إجياد أية
النص عىل أساس االشتقاق.
للكلمة األجنبية التي حيتاج إليها ّ

وال بدَّ من اإلشارة إىل َّ
أن تولستوي جذب اهتامم الباحثني واملرتمجني العرب قبل غريه من

الروس بسبب أفكاره الفلسفية .ففي عام  1911أصدر حممد املشارقي ( )1946-1885يف
الكتّاب ُّ

تونس كتاب تولستوي :ترمجة حياته وخمتارات من أعامله وآرائه الفلسفية .وأضاف الكاتب إليه

مرثيتني يف نعي تولستوي للشاعرين أمحد شوقي وحافظ إبراهيم .وكذلك نرش الكاتب ترمج ًة عن
ٍ
ٍ
اإلنجليزية
قصص
ملقتطفات من أعامل تولستوي :احلرب والسالم ،وآنا كارينينا ،والبعث ،وعدة
ٍ
شعبية منها كم يكفي اإلنسان من األرض ،وكذلك مرسحية سلطان الظالم.
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املدارس التابع ُة للجمعية اإلمرباطورية األرثوذكسية
الرويس
ُ
دورها يف نرش األدب ُّ
ومارست َ
َ

الروسية التي افتُتحت يف عام  1882يف فلسطني ولبنان وسوريا ،إذ جرى التعليم فيها
الفلسطينية ُّ

الروسية .وقد خترج فيها عد ٌد من الكتاب املعروفني منهم اسكندر جربائيل وميخائيل نعيمة
باللغة ُّ

كبريا يف نرش
ونسيب عريضة وعبد املسيح حداد واملسترشقة كلثوم عوده-فاسيليفا التي أ َّدت ً
دورا ً

اللغة العربية وآداهبا يف روسيا .وكان الفلسطيني سليم قبعني ( )1951-1870أول من نرش عىل
ٍ
الروس ،ونرش أعامل بوشكني وجوجول وتورجينيف
نطاق واس ٍع أعامل الكتّاب الكالسيكيني ُّ
وتشيخوف ،وال س ّيام مؤلفات تولستوي الفلسفية املتعلقة بالدين ،ومنها أحكام النبي حممد [صىل
الروسية
اهلل عليه وسلم] ،ومذهب تولستوي ،وإنجيل تولستوي وديانته .وكذلك ترجم من ُّ
مرسحية سلطان الظالم .وكان قبعني أول من ترجم أعامل مكسيم جوركي إىل العربية يف عام

 .1907وكذلك كان خليل بيدس ( )1949 -1875خريج مدرسة النارصة األرثوذكسية أحد
الروسية مبارشةً .وترجم بيدس رواية بوشكني ابنة
الرويس إىل اللغة العربية من ُّ
مرتمجي األدب ُّ

القائد ورواية ألكيس كونستنينوفتش تولستوي األمري سرييربين إىل اللغة العربية ،ثم ترجم رواية
جوجول تاراس بولبا .وترجم مع أنطوان بالن ونجايت صدقي يف جملة النفائس قصص تشيخوف

تبق يف املكتبة العربية ألهنا
علم أن أغلب هذه الرتاجم مل َ
الروسية مبارشةًً ،
وليف تولستوي من ُّ
ترمجت "بترص ٍ
ف" بحسب اعرتاف بيدس نفسه .وهذه مشكل ٌة كبري ٌة بقيت مالزم ًة لرتاجم األدب
ُّ
ٍ
ٍ
الرويس يف العامل العريب .فام أكثر ما نُرش و ُينرش من أعامل تُرمجت بترصف أو اختُرصت بحسب
ُّ
مزاج املرتجم أو املحرر ،فرواية آنا كارينينا نرشت يف سلسلة حلمي مراد مرتمج ًة من اإلنجليزية يف
جرا .واملشكلة األخرى هي أن الرتمجات
 42صفح ًة ورواية احلرب والسالم يف  120صفح ًة،
وهلم ًّ
َّ

القديمة املوثوق هبا ال ُيعاد طبعها ،ويا لألسف ،ومنها ترمجات دار التقدم ودار رادوغا ودار مري
السوفيتية ،وهلذا ال ي ّطلع اجليل اجلديد عليها.

َّ
ٍ
خاص تاب ٍع للدولة ال أن تُرتك للنشاط العشوائي لدور
برنامج
إن الرتمجة جيب أن تكون ضمن
ٍّ
مهها األول كسب املال .وقد أوردت آن ًفا أن الرتمجة من مقومات النهضة
النرش التجارية التي ُّ
احلضارية ،وأن عىل الدولة الساعية إىل تطوير قدراهتا أن تتوىل اإلنفاق عىل أعامل الرتمجة وحتديد
مساراهتا طب ًقا ملصالح الدولة .وأعتقد أن أحد أكرب املشاريع يف هذا املضامر هو تأسيس األديب

مكسيم جوركي يف عام  1918دار اآلداب العاملية للنرش ،وقد دعمه فالديمري لينني آنذاك ،ودعا

الروس إىل املشاركة يف ترمجة نفائس األعامل األدبية ملختلف الشعوب .ونرشت
جوركي كبار األدباء ُّ
دار النرش املذكورة آالف الكتب مرتمج ًة من اللغات األوروبية والعربية والصينية واهلندية وغريها
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الروسية حتى اليوم.
الروسية .وما زالت هذه الكتب من أهم املصادر األدبية باللغة ُّ
إىل اللغة ُّ

الروسية لكتاب البخالء للجاحظ ،ومقدمة ابن خلدون ،وكتاب االعتبار
وقد صدرت الرتمجات ُّ
ٍ
ألسامة بن ٍ
ترمجات ،وكتاب طوق احلاممة البن حز ٍم ،واأليام
منقذ ،وكتاب ألف ليلة وليلة بعدة
ودعاء الكروان لطه حسني ،وعودة الروح ويوميات ٍ
نائب يف األرياف لتوفيق احلكيم ،وغريها.
ٍ
ويف مخسينيات القرن العرشين أسست الدولة السوفييتية عدة دور ٍ
خمتصة برتمجة
ذكرتا آن ًفا،
نرشُ ،
الكتب األجنبية .وما زالت إصدارات هذه الدور من الرتاجم إىل اللغة العربية من املراجع املهمة
يف املكتبة العربية .ونجد بعض دور النرش يف العامل العريب تعيد نرش هذه الكتب برتمجات كت ٍ
ّاب
ٍ
ٍ
لغات
عرب بارزين مثل سامي الدرويب وحسيب الكيايل وسهيل أيوب وغائب طعمة فرمان من

ٍ
وسيطة .وفيام بعد يف الستينيات ظهرت بموسكو كوكب ٌة من املرتمجني الشباب الذين يتقنون اللغة

الروسية مثل جليل كامل الدين وأبو بكر يوسف وخريي الضامن وعدنان جاموس وحياة رشارة
ُّ

الروسية مرشو ًعا
وإدريس امللياين وغريهم .وتعد الوكالة الفيدرالية للطباعة والعالقات العامة ُّ
ٍ
باسم "املكتبة العربية" يتضمن ترمجة 100
رويس إىل اللغات األخرى ومنها اللغة العربية .يف
كتاب
ٍّ

حني يقدم معهد الرتمجة بموسكو الدعم املايل سنو ًّيا إىل الكتب املرتمجة إىل اللغات األجنبية ومنها
اللغة العربية .لكن هذه املحاوالت ما زالت مل ترت َِق إىل املستوى املطلوب وال يمكن مقارنتها

بمرشوع مكسيم جوركي.

الروسية
ويمكن حتديد املشكالت الرئيسة التي واجهت ،وما زالت تواجه ،الرتمجة من اللغة ُّ
أن الرتمجة ليست من اللغة الروسية مبارشة ً،بل من لغاتٍ
ٍ
شكالت؛ ُأوالها ّ
إىل العربية بثالث ُم
ُّ
ٍ
وسيطة؛ وثانيتها ضعف املرتجم أحيانًا ثقاف ًة ولغ ًة وأسلو ًبا؛ وثالثتها سيطرة دور النرش التجارية
وإغفال بعض املؤسسات الثقافية احلكومية لدور الرتمجة يف التطور احلضاري.

الرويس الشعرية والنثرية ،مثل أعامل
َرج َم
َ
أ ّما ما يتع ّلق باملشكلة األُوىل فقد ت َ
روائع األدب ُّ
لغات ٍ
ٍ
ثانية دريني خشبة وإبراهيم زكي
بوشكني وجوجول وتولستوي ودوستويفسكي ،عن

خورشيد وحفني ناصف وسامي الدرويب وحسيب الكيايل وسهيل أيوب ومنري البعلبكي .وال

ريب أن هؤالء األدباء قدموا خدم ًة كبري ًة إىل القارئ العريب برتمجاهتم ،لكن املشكلة ال تكمن يف
َ

مهارة املرتجم وقدراته األدبية ،بل تكمن يف األمانة يف النقل .فاملرتجم اإلنجليزي أو الفرنيس
ٍ
حتم يف الرتمجة العربية .وهذا ما حلظته يف ترمجة األديب
يمكن أن يقع يف خطإٍ أو حتريف يتكرر ً

الكبري سامي الدرويب رواية ميخائيل لريمنتوف ٌ
بطل من هذا الزمان .وأبدأ بالقول إن ترمجة العنوان
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ٍ
بالروسية هو بطل زماننا ال أحد
غري دقيقة ،وربام ال يتحمل الدرويب الذنب فيها .فالعنوان األصيل ُّ

أبطال هذا الزمان .ويرى بعض املختصني ،ومنهم املرتمجة املعروفة حياة رشارة ،أن املرتجم الذي

النص
الرويس املنعكسة يف ّ
الروسية مل يفهم خصوصية الكلمة يف املجتمع ُّ
مل يكن يعرف اللغة ُّ
ٍ
جو القصة أو الرواية
األصيل .فهناك
ٌ
كلامت كثري ٌة غري موجودة يف الواقع العريب هي التي تعطي َّ
ويس .ويذكر الدرويب ً
مرشوب مثل
رويس .والكفاس
مرشوب كحو ٌّيل
مثل أن الكفاس
ٌ
ٌ
َ
الطابع ُّ
ٌّ
الر َّ

علم بأن مجيع التسميات ترد بالفرنسية ال
كوكا كوال أو "عرق سوس" وال عالقة له بالكحولً ،

بالروسية .ولو أن املرتجم راجع القواميس واملوسوعات لوجد فيها مجيع التفاصيل عن هذا الرشاب
ُّ
الروسية تعني الطالب احلريب أو ضابط الصف .وكلمة "كنياجينيا" غري
وصنعه .وكلمة "يونكر" ُّ

مالحظات كثري ٌة من
كلمة "كنياجنا"؛ فاألوىل هي األمرية األم ،والثانية هي األمرية الصغرية .وثمة
ٌ

علم بأن ترمجات الدرويب ألعامل دوستويفسكي
الروسيةً ،
هذا النوع ذكرها أحد العارفني باللغة ُّ
كبريا يف أسواق الكتاب العربية ألسلوبه األديب الرائع.
تلقى
ً
رواجا ً

َّ
النص
الروس ال يعرف أحيانًا شي ًئا عن ّ
إن املرتجم العريب حني ينقل إىل العربية أعامل الكتّاب ُّ
ٍ
ٍ
األصيل .فأعامل جوجول ً
مغزى .وتتميز مرسحيات الكاتب
بتسميات
مثل مرتع ٌة
حملية ذات ً
ٍ
الرويس يغرق
بالروسية جتعل القارئ أو املشاهد ُّ
ورواياته هبذه الصفة .فأسامء األبطال هلا معان ُّ
يف الضحك .وأذكر أنني شاركت مع الفرقة الشعبية للتمثيل يف بغداد يف مرسحية املفتش العام
بالروسية.
جلوجول .ومل أكن أعرف يومذاك أن أسامء مجيع الشخصيات يف املرسحية ذات معنًى ُّ

عرفت احلقيقة ورصت أضحك لدى سامع اسم "ديرجي موردا"،
وحينام جئت للدراسة بموسكو
ُ

أي الرشطي الذي يعتدي عىل كل من يصادفه ،واسم "تيابكني ليابكني" ،أي الرجل املهمل .يف

حني ترد يف رواية املؤلف األنفس امليتة أسام ٌء مثل "ساباكيفت" ،أي الرجل ذو بوز الكلب الذي
ينهش اجلميع ،و"كوروبكا" ،أي املرأة البخيلة التي جتمع كل ٍ
يشء يف صناديق ،و"بلوشكني" ،أي
الرجل الكعكة .إن املرتجم يعجز عن إيصال هذه املعاين وغريها إىل القارئ ،مثل كلمة "داتشا"،

أي البيت الريفي أو الدارة الصيفية ،و"موجيك" ،أي الفالح أو الشخص العامي اجلاهل واجللف

أيضا يكشف
الروسية ظاهر ٌة شائع ٌة لألسامء كا ّف ًة ،وهذا ً
أحيانًا .زد عىل ذلك أن التصغري يف اللغة ُّ

الرويسً ،
فضل عن
الرويس للنص الذي غال ًبا ما يفقد قيمته لدى الرتمجة من األصل ُّ
عن الطابع ُّ
ٍ
حالة ترمجته من ٍ
وسيطة.
لغة
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الروسية إىل اللغتني
الرويس كورين تشوكوفسكي إن املرتمجني من ُّ
ويقول الكاتب واملرتجم ُّ

الفرنسية واإلنجليزية يفعلون أحيانًا األعاجيب يف الرتمجة .وروى كيف سأله أحدُ ُهم بصفته
ٍ
إنجليزي اسمه تشريي اورتشارد .فأوضح تشوكوفسكي
كاتب
خبريا يف األدب اإلنجليزي عن
ٍّ
ً

كاتب هبذا االسم ،بل هو تسمية مرسحية بستان الكرز Cherry orchard
له أنه ال يوجد
ٌ

الرويس أنطون تشيخوف باللغة اإلنجليزية .ويورد الكاتب الكثري من أخطاء املرتمجني
للكاتب ُّ

الروسية .فاملرتمجة األمريكية ماريان فيللً ،
مثل ،ترمجت قصة تشيخوف كاشتانكا كاآليت
إىل اللغة ُّ
شجرة الكستناء ،والواقع أن التسمية ُأطلقت عىل ٍ
كستنائي ،أي نسب ًة إىل اللون،
كلب لون شعره
ٌّ
وال عالقة للشجرة باألمر.

َّ
الروسية من اإلنجليزية يكرر أخطاء املرتجم
إن املرتجم العريب الذي يرتجم األعامل األدبية ُّ
ٍ
بالروسية
اإلنجليزي الذي حياول نقل كل يشء إىل النمط اإلنجليزي .فاسم الكاتب تولستوي ُّ
الروسية
هو ليف ،لكننا نجد يف الرتمجات العربية تار ًة ليو وتار ًة ليون .وجيري حتويل األلقاب ُّ
إىل النمط اإلنجليزي ،فتحولت صوفيا تولستايا إىل صوفيا تولستوي ،وآنا دوستويفسكايا إىل آنا
األمر ِ
ين
دوستويفسكي ،وراييسا جورباتشوفا إىل راييسا جورباتشوف .وكاتب هذه السطور القى َّ
من تدخل املدققني يف تغيري األسامء ،ففي ترمجة قصص تشيخوف ومرسحياته وجدت فجأ ًة عىل
غالف الكتاب اسم أنطوان ً
مرارا
بدل من أنطون الذي كتب ُت ُه بخط يدي يف ّ
النص األصيل .وحدث ً

نرشها بعد تغيري األسامء مثل اسم
لدى نرش ترمجايت ألعامل السيايس املخرضم يفجيني بريامكوف ُ

يوسف ستالني إىل جوزيف ستالني ،وكذلك حتويل اسم الشاعر يوسف برودسكي إىل جوزيف
الرويس أحدٌ باسم جوزيفً ،
فضل عن عدم تقيد املرتجم
علم بأنه ال يوجد يف املجتمع ُّ
برودسكيً ،

بالنص األصيل وإقدامه عىل حذف بعض املقاطع التي ربام ال يفهمها فيتكرر األمر نفسه
اإلنجليزي
ّ

النص العريب.
يف ّ

الرويس املنترشة يف املكتبات العربية لوجدنا الكثري من
ولو راجعنا الرتمجات الكثرية لألدب ُّ
ٍ
عالقة بني الكتاب الصادر باللغة العربية واألصل
الغرائب ،حتى إن املختص ال جيد أحيانًا أية

الرويس .فقد نرشت دار احلرية للنرش يف القاهرة رواية آنا كارينينا لليف تولستوي بعنوان آنا كارينا.
ُّ

ثم تغري االسم نفسه يف املقدمة إىل آنا كرينا للكاتب "ليو" تولستوي .ونجد املرتجم (املجهول)

قد حول اسم ألكيس إىل ألكسيس ،واسم يكاترينا إىل كاترين ،والروبل (العملة الروسية) إىل

"روبيل" ،واسم ستيوبا إىل ستيفان .والكتاب ،بعدُ  ،مملو ٌء باألخطاء اللغوية واملطبعية.
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ونجد يف ترمجة إدوارد اخلراط مللحمة ليف تولستوي احلرب والسالم تعبري "فيكونت" ً
بدل
بدل من نيقوالي ،وسرييل ً
بدل من أندريه ،ونيكوالس ً
من الكونت ،وأندرو ً
بدل من كرييل،

الروسية.
جرا .وجعل املرتجم الشخصيات كاف ًة كأهنا إنجليزي ٌة .وفقدت الرواية أجواءها ُّ
وهلم ًّ
َّ

وقدم املرتجم صياح اجلهيم خدم ًة ال تُنكر يف ترمجة أعامل ليف تولستوي ،ولكن الرتمجة
ٍ
كانت من ٍ
وسيطة ،عىل ما أعتقد ،ولو تتبعنا مجيع هذه الرتمجات لوجدنا الكثري من األخطاء
لغة
فالعنوانات
والتشوهيات يف الرتمجة إىل العربية .وتكفي اإلشارة إىل ترمجته ملرسحيات تولستوي،
ُ
ال تعكس املعنى األصيل مثل "ثامر احلضارة" ً
بدل من "ثامر التنوير" ،و"سلطان الظالمات" ً
بدل

الرويس عمد يف األصل إىل جعل
من "سلطان الظالم" .أ ّما ما يتع ّلق باملرسحية األخرية فإن الكاتب ُّ
ٍ
لكثري
الروسية .ويبدو أن املرتجم الفرنيس مل جيد مكاف ًئا
احلوار بلهجة الفالحني يف مقاطعة توال ُّ
ٍ
من التعابري التي ال توجد يف القواميس ،فرتجم املرسحية بترصف .وما كان بوسع اجلهيم سوى

النص الفرنيس.
تكرار ّ

وحاول املرتجم سامي قباوة ،من دار العامد للنرش يف حلب ،يف كتاب قصة رتيبة ألنطون
ٍ
قصص للكاتب ترمج ًة صادق ًة .لكن يبدو أن الرتمجة كانت من ٍ
تشيخوف إعطاء ِ
ٍ
وسيطة،
لغة
عدة

مرتع باألخطاء
ولذلك أصبح تورجينيف "توركنييف" ،وإجيور "إجييور"ِ .زد عىل ذلك أن الكتاب ٌ
اللغوية واملطبعية ،مثل "جاء نيكوال بإشارة الصليب" ً
بدل من "رسم عالمة الصليب" ،وعبارة

ً
وبدل من تسمية مرسحية
"شاب بنظارات ذهبية وكفازين" ،وربام يكون املقصود قفازين،
ً
وبدل من
غريبويدوف ذو العقل يشقى ،..يكتب املرتجم تسمية املرسحية شقاء الفكر الزائد،
جرا.
"التنبؤ بالطقس" يكتب "توقع الطقس"،
وهلم ًّ
َّ

الروسية لدى ترمجتها من
ووقع املرتجم خالد حسني يف املشكلة نفسها ،أي حتريف األسامء ُّ

اإلنجليزية .ففي كتاب أنطون تشيخوف موت موظف ،الصادر عن دار الوليد املرصية ،نجد
ٍ
دقيقة؛ إذ إن تسمية القصة الرجل الذي عاش يف
الروسيةُ .ث َّم إن العنوانات غري
تشويه األسامء ُّ
ٍ
ٍ
علب ،كام
يشء يف
قوقعة ال تعكس التسمية الروسية وهي الرجل املعلب الذي كان يضع كل
ترمجت يف دار التقدم السوفيتية.

ٍ
ٍ
الرويس أعامل الناطقني
وال بدَّ من اإلشارة إىل مسألة مهمة هي أنّه ال يمكن أن تنسب إىل األدب ُّ

بالروسية .فالكاتب القريغيزي الكبري جنكيز أيتامتوف والكاتب الشيشاين كانطا إبراهيموف
ُّ
والكتّاب اليهود إيليا اهرنبورغ وفاسييل غروسامن وإسحاق بابل ودميرتي بيكوف (لقبه األصيل
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الروسية ال
زيلربترود) وجالينا جالينا وغريهم من أبناء القوميات األخرى الذين يكتبون باللغة ُّ
الرويس؛ ألن اجتاه التفكري وتصوير
يعبون
تعبريا صاد ًقا عن مشكالت املجتمع ُّ
باللغة األُ ّم ال ِّ
ً
ٍ
ٍ
مرتمجة
أعامل
مشكالت املجتمع واألسلوب ترتبط باالنتامء القومي .ويف املدَّ ة األخرية نُرشت عدَّ ُة

لكت ٍ
ٍ
الرويس .فرواية املوت ليس غدً ا لدميرتي بيكوف ،التي
ّاب غري
روس بصفتها من األدب ُّ

تُرمجت من اإلنجليزية وأصدرهتا دار أنيامر يف القاهرة ،تفتقر إىل "النكهة" الروسية التي نجدها يف
أعامل كت ٍ
ّاب مثل شولوخوف وبوجلاكوف وبالتونوف وراسبوتني وأستافييف .وقد ُغ ِّ َي العنوان
ٍ
الرويس األصيل األرواح احلية للرواية املؤلفة يف ِ
صفحة .ويبدو أن املرتجم مايكل كامل
نحو 800
ُّ
ٍ
راسم ال يعرتف ً
أصل بقواعد النحو العريب ،ففي كل صفحة عرشات األخطاء النحوية مثل" :كان
كونيشيف واحدً ا من الرجال القليلون املتعلمون ."...واحلقيقة أن الضعف اللغوي عالم ٌة ذات
ٍ
مغزى جتعلني ال أطالع الكتاب ً
قريبة طالعت ترمجة إبراهيم اإلسطنبويل إلبداع
أصل .فمنذ مدَّ ٍة
ً

الروسية مارينا تسفيتايفا بعنوان الكربياء اجلريح ،وقد ذهلت لتجرؤ هذا املرتجم عىل
الشاعرة ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مبتكرة ،وتعابري ّ
وتلميحات يصعب عىل كثريين
موش ٍاة،
وجمازات
أصيل،
أشعار ذات إيقا ٍع
ترمجة
ٍ
قصص
علم بأن املرتجم نفسه نرش منذ مدَّ ٍة ترمجة جمموعة
من قارئيها سرب غورها وتذوق رحيقهاً ،
ٍ
روسية بعنوان ثالثة عرش قصة ،ويبدو أن املرتجم نيس أن لفظة "قصة" مؤنث ٌة .وأظن أن مشكلة
الروسية غري األدبية تكمن يف اعتقادهم أن كل من يتحدث
املرتمجني "اجلدد" من خرجيي املعاهد ُّ

رويس ،ولو كان من األدب املعارص
نص
الروسية يف املرتو أو الشارع يستطيع اجللوس وترمجة أي ٍّ
ُّ
ٍّ
ال من اإلبداع الكالسيكي.

املراجع:
 -اجلاحظ .احليوان .حتقيق عبد السالم حممد هارون .ط .2مرص :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب

احللبي وأوالده1384 ،هـ1965/م.

ِ
ِ
واملوضوعات الوارد ِة يف
املعلومات لألخبا ِر
قاعد ُة
اإلسالمي ِة
العربي ِة
لوكي ِة
ُك ُت ِب ال ّت ِ
َّ
َّ
اريخ املُ َّ
امليالديني
ني ال ّتاس ِع والعاش ِر
للقر َن ِ
َّ

ديمتري ميكولسكي
الر َّ
َّ
ألكاديمية العلوم ُّ
وسية  -موسكو
معهد االستشراق

ال َيفى عىل ِّ
تكونَت ُأ ُس ُس
هتم بالثقافة العرب َّية َّأنا حتمل طاب ًعا تارخي ًّيا
واضحا .وقد َّ
ً
كل ُم ٍّ
التـارخيي يف فجر كيان العرب ،بوصفهم شع ًبا ،يف عرص اجلاهل َّية من خالل ظهور
يب
الوعي العر ِّ
ِّ
ٍّ
كل من "أ ّيام العرب" ،والروايات التارخي َّية القحطان َّية ،وخمتلف األساطري الـتارخي َّية التي نجد أحد
قصة الز ّباء املشهورة.
أروع أمثلتها يف َّ

ٍ
ومع ُح ِ
جديد نوع ًّيا .ومن
مستوى
يب إىل
لول ُضحى اإلسالم ،ارتقى الوعي
ً
التارخيي العر ُّ
ُّ
ِ
مظاهر ذلك ّ
األعامل يف
أن األحاديث النبو َّية مع ُمتوهنا وأسانيدها م َّث َلت نو ًعا جديدً ا من أنواع
َ
إسحاق (التي وصلت إلينا
السرية النبو َّية البن
تاريخ األُ َّمة اإلسالم َّية .وإىل جانب ذلك ،صارت ِّ
ٍ
ٍ
يب
إسالمي يف جمال التاريخ زياد ًة عىل كوهنا َّأول
يب
برواية ابن هشا ٍم) ُأ
كتاب عر ٍّ
نموذجا ملؤ َّلف عر ٍّ
ً
ٍّ
ٍ
أصيل بعد القرآن الكريم.

ِ
ٍ
يب يف جمال التاريخ َ
توحات العرب َّي َة اإلسالم َّي َة
هو ال ُف
عامل
وأهم
كان َ
لتطور الفكر العر ّ
مشج ٍع ُّ
ِّ
ُّ
ِ
أخبار هذه الوقائع
وسائر األحداث املرتبطة بـتاريخ دولة اخلالفة العرب َّية اإلسالم َّية .وقد ُس ِّج َل ْت
ُ
َ
ٍ
أخذ ُ
سلمون يؤ ِّل َ
َ
يف عدد من املؤ َّلفات .وبمرور الزمنَ ،
فون ُك ُت ًبا تشمل
العرب ا ُمل
أهل علم التاريخ
ُ
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ٍ
تاريخ ال َب َ ِ
امتداد ألفضل ما كان بنو آدم قد
خري
ش قبل اإلسالم مع التاريخ
ِّ
اإلسالمي ،وهو ُ
اكتسبو ُه قبل املبعث.
ِ
َ
املعروضة أمام علم
أهم املقاصد
لذلكُ ،ت َعدُّ دراس ُة الرتاث العر ّ
يب يف جمال علم التاريخ من ِّ

االستِعراب.

أ ّما قاعدة املعلومات املطروحة عىل بساط البحث ،فهي يف حقيقة األمر عبار ٌة عن فهرس
األخبار واملوضوعات الواردة يف ُكتُب ُأصول التاريخ العرب َّية اإلسالم َّية ا ُمللوك َّية التي ُأ ِّل َف ْت يف

ني ،ومها يم ِّث ِ
َني التاسع والعارش امليالد َّي ِ
أثناء القرن ِ
تبلور ْت فيها طريق ُة تأليف الكتب
الن ا ُملدَّ َة التي
ُ
َ
اخلاصة
املكرسة للتاريخ .ويقترص الفهرس املذكور عىل األخبار واملوضوعات
َّ
العرب َّية القروسط َّية َّ
بتاريخ األُ َّمة اإلسالم َّية ،وال يشمل املوا َّد املتع ِّلقة بتاريخ ما قبل اإلسالم .فقاعد ُة املعلومات هذه
ٍ
ِ
ِ
والعاملي.
ويس
ِّ
غري مسبوقة يف َمال االستعراب ُّ
الر ِّ
ُ

رس ُد فيها تاريخ األُ َّمة اإلسالم َّية
أ ّما كتب التاريخ العرب َّية اإلسالم َّية ا ُمللوك َّية فهي املؤ َّل ُ
فات التي ُي َ

صل اهلل عليه وس ّلم ومن ب ِ
حمم ٍد ّ
عد ِه اخللفاء.
املسلمني ،ابتِدا ًء
بح َسب أ ّيام ُز َعامء ُأ َّمة
َ
َ
َ
بالنبي َّ
ِّ

ِ
تتضمنُ ُه كتب التاريخ العرب َّية اإلسالم َّية امللوك َّية عىل اآلثار التي كان قد أ َّلفها
َص ما
َّ
وال َيقت ُ

ا ُمل ِ
ني الذين كانوا يعيشون يف ِّ
سل َ
ظل دولة اخلالفة
خني املسيح ِّي َ
املؤر َ
شم ُل أيضا ُمؤ َّلفات ِّ
مون ،بل َي َ
العرب َّية اإلسالم َّية ويكتبون باللغة العرب َّية .وقد ُس ِّج َلت يف قاعدة املعلومات املطروحة عىل بساط

واملوضوعات املقتبسة من كتب الـتاريخ اآلتية :كتاب ا َمل ِ
عارف البن قتيبة ،1وكتاب
األخبار
البحث
ُ
ُ
 . 1كتاب ا َمل ِ
حمم ٍد عبد اهلل بن مسلم (282 – 213هـ 889 – 828/م) .ح َّققه وقدَّ م له
عارف .ابن قتيبة أبو َّ
ثروت عكاشة .القاهرة :مطبعة دار الكتب1960 ،م.

ة
ة  ِت
إلا َِّيبرعلا ِةَّيكولُملا ِخيراّتلا ِبُتُك يف ِدراولا اعوضوملاو ِرابخألل ِتامولعملا ُةدعاق
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2
األخبار ال ِّطوال
للدينوري ،1وتاريخ
للم
قديس ،3وكتاب العنوان
ّ
اليعقويب  ،وكتاب ال َبدء والتاريخ َ
ّ
ّ

املنبجي ،4وكتاب التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق لسعيد ابن البطريق.5
ألغابيوس
ّ

ومن ناحية الرتكيب ،تتأ َّلف قاعدة املعلومات من ٍ
عدد َّ ٍ
ُ
وتكون
معي من البطاقات اإللكرتون َّية،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قسم ِ
ُقسم ُّ
ُّ
ني.
كل بطاقة عىل َ
كل بطاقة ُم َ َّصص ًة لتسجيل وحدة معلومات َّية ما .وت َ

ِ
األول َّية عن اخلرب
فأ ّما َّأول
التي ُس ِّج َلت فيها املعلومات َّ
القسمني فمجموع ٌة من األعمدة ّ
املعيَّ  ،واملصدر ،والباب (يف شكل اسم زعيم األُ َّمة اإلسالم َّية الذي ت َِرد يف هذا الباب األخبار

عنه) ،ورقم الباب ،وحجم اخلرب من ُ
حيث عدد األسطر والصفحات التي جاء عليها اخلرب ،ونوع
احلجة التي
اخلرب ،وموضوع اخلرب (مثل " ِّ
الصفات الشخص َّية ونشاطات زعيم األُ َّمة اإلسالم َّية" ،و" َّ
قام هبا زعيم األُ َّمة اإلسالم َّية" ،و"نشاطات الرجال املشهوري َن" ،و"العجائب والظواهر الطبيع َّية"،
ني" ،و" ِ
الفتَن الداخل َّية" ،وما إىل ذلك.
و"احلروب مع اخلُصوم اخلارج ِّي َ

خرب َّ ٍ
ص ملضمون ٍ
ُسجل مضامني األخبار يف
وأ ّما القسم الثاين من البطاقة
معي .إذ ت َّ
فمخص ٌ
َّ
ٍ
ٍ
دقيقة تار ًة ويف شكل ٍ
نقل تار ًة ُأخرى ،بسبب طول ُمدَّ ة العكوف عىل قاعدة املعلومات
ترمجة
شكل
بني عا َم ْي
بني عا َم ْي  1982و 1995ويف عا َم ْي  2005و ،2009بالشكل
الورقي ،ويف ما َ
(وذلك يف ما َ
ِّ
اإللكرتوين).
 2009و ،2019بالشكل
ِّ

1 . Kitâb al-ahbâr at-tiwâl. Abu Hanîfa ad-Dînaweri. Publié par V. Guirgass. Leide. E.J.
Brill, 1888.

ايس
 . 2تاريخ اليعقويب ،وهو تاريخ أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب الع ّب ّ
يب  -املج ّلد الثاين .بريوت :دار صادر ،دون سنة ال ِّطباعة.
املعروف باليعقو ّ

3 . The Book of Creation and History . By Motahhar b. Tahir al-Maqdisi, sometimes regarded as the work of ABU ZAID AHMAD B. SAHL al-BALKHI. Edited by PROF. CL.
HUART. Offset reproduction from the Publications de l’Ếcole des langues orientales
vivantes, Рaris, 1899. Vol. 4 – 6. Teheran. M. H. Asadi’s Publications Series, no. 3.

4 . Kitab al-‘Unvan. Histoire universelle. Ếcrite par Agapius (Mahboub) de Menbidj.
Ếditẻe et traduite par Alexandre Vasiliev, Professeur ả l’Université de Dorpat (Юрьевъ).
Second partie (II) // Patrologia Orientalis. Tome VII. – Fascicule 4. Firmin-Didot et Co
Primeurs-Éditeurs. Libraire de Paris 56, Rue Jacob. [1912].
5 . Eutychii Patriarchae Alexandrine Annals. Pars posterior … Conjucta opera ediderunt
L. Cheicho s.j.< B. Carra de Vaux, H. Zayyat. Beryti – Parisiis – Lipsiae. E Typographeo
Catholico - Carolus Poussielgue, Bibliopola; 15, Rue Cassette, 15 – Otto Harrassowitz,
MDCCCCIX.
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املسجلة ،فتشتمل قاعد ُة املعلومات عىل
وأ ّما من حيث األنواع التي تنتمي إليها الوحدات
َّ

املفصلة ،والنوادر ،واحلكايات ،واألقوال ،والرسائل،
املوج َزة ،واألخبار التارخي َّية
األخبار
َّ
َ
فني.
والو َفيات ،وا ُملق َت َبسات الشعر َّية ،وا ُملق َت َبسات القرآن َّية ،و ُمالحظات املؤ ِّل َ
َ
ٍ
إن قاعدة املعلومات تشتمل عىل ن ِ
القولً ،
ُ
إمجالَّ ،
وحدة معلومات َّي ٍة.
َحو أربعة آالف
و ُيمك ُن

وقاعدة املعلومات مصحوب ٌة بفهارس األعالم ،واألماكن ،واجلامعات اإلنسان َّية،
املسجلة.
واملصطلحات ،وعنوانات املؤ َّلفات املذكورة يف النصوص
َّ

وإن ألعتقدُ َّ
مه َّية ال ُقصوى
ّ
أن إلجراء البحوث األكاديم َّية يف جمال املؤ َّلفات العرب َّية ا ُمللوك َّية األ ِّ
ِ
لوكي لرتكيب كتب التاريخ َّ
يف عرصنا هذا؛ ذلك َّ
املفعول يف الوطن
ساري
ظل
َ
بأن الشكل ا ُمل َّ
ِ
يب َط َ
الرتكيبي
القرن العرشي َن .فمن ُكتُب علامء التاريخ العرب التي تنتمي إىل هذا النوع
وال
العر ِّ
ِّ
من املؤ َّلفات يف التاريخ ،باستطاعتي أن ُأشري إىل ٍّ
الصة تاريخ تونس حلسن حسني عبد
كل من ُخ َ
1
حمم ٍد اجليال ّيل ،2وتاريخ عدن وجنوب اجلزيرة
ّ
الوهاب  ،وتاريخ اجلزائر العا ّم لعبد الرمحن بن ّ
ٍ
شك يف ّ
عيل إبراهيم لقامن .3وال َّ
أن هناك مؤ َّلفات كثري ًة من الطراز املذكور قد
العرب َّية حلمزة ّ
فا َتتْني معرفتها ،وسيبقى هذا الشكل لرتكيب كتب التاريخ العرب َّية عىل قيد احلياة يف القرن احلادي
أيضا ،إن شا َء اهللُ تعاىل.
والعرشين ً

صاحب قاعدة املعلومات َل َيأ ُم ُل َأ ّل َي َ
هذاَّ ،
كون َح ُّظ املوا ِّد التي كان قد اصطفاها ورتَّبها
وإن
َ
ِ
ِ
ِ
َ
هو َّ
قني
ولسائر
بني
تكون ذات نَف ٍع
هاب ُسدً ى ،ويتط َّل ُع إىل أن
املسترش َ
للمستعر َ
الذ َ
يف إطار القاعدة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
شأنُم ُ
شأن أبناء الطائفة املسلمة يف روسيا ،وكذلك جلمي ِع الذين هلم
َ
الروس َّيةُ ،
الناطقني باللغة ُّ
يب واألُ َّمة اإلسالم َّية.
اهتام ٌم بتاريخ الوطن العر ِّ

التونيس من أقدم العصور إىل الزمن احلارض.
خمترص يشمل ذكر حوادث القطر
 . 1خالصة تاريخ تونس:
ّ
ٌ
مؤسسة الوحدة للنرش والتوزيع1976 ،م.
حسن حسني عبد ّ
الوهاب .تونس :الدار التونس ّية للنرش – ّ

حممد اجليال ّيل .بريوت :دار الثقافة1400 ،هـ1980/م.
 . 2تاريخ اجلزائر العا ّم  -اجلزء ّ
األول .عبد الرمحن بن ّ
عيل إبراهيم لقامن .القاهرة :دار مرص للطباعة،
 . 3تاريخ عدن وجنوب اجلزيرة العرب ّية .محزة ّ
1379هـ1960/م.

الجلس ُة الثّانية
إشكاالت الترجمة العربيَّة ول ُ
غات ُمختار ٌة
ُ
ٌ
ِ
ِ
الفلسفة اإلسالم َّي ِة يف ال ُع ِ
البتغال َّية .كاتارينا بيلو.
حال ُةالوسطى :الرتمج ُة من العرب َّية إىل ُ
صور ُ
ِ
الرتمجة العرب َّية-الصين َّية .تشانغ هونغ يي (زاهرة).
ات ا ُملثا َق َف ِة (التعريب والتغريب) يف
إشكال ّي ُِ
ِ
األدب ا ُملقارن .عبد
ضوء
ديوان "يا اهلل" للدكتورة كمال ثريا وترمجا ُت ُه إىل العرب َّية :دراس ٌة حتليل َّي ٌة يف
ُ
املجيد صغري عيل.
ِ
ِ
ِ
فردات .الشافعي ابتدون.
الرتمج ُة َبني الصومال َّية والعرب َّية :إشكال َّي ُة ا ُملص َط َلحات وا ُمل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العريب .مشفق
الرتاث
أصالة
مه َّيتِها يف فه ِم
الشعر
ترمجة
إشكال َّي ُةاجلاهيل إىل اللغة اإلندونيس َّية ومدى أ ِّ
ِّ
ّ
الرمحن.

رتغالية
العربي ِة إىل ال ُب
الترمجة من
ُ
َّ
َّ

ِ
اإلسالمي ِة يف ال ُعصو ِر ال ُوسطى
الفلسفة
حالة
ُ
َّ

1

كاتارينا بيلو
َّ
األمريكية بالقاهرة
الجامعة

يف هذا البحثُ ،أناقش الصلة بني اللغة العربية واللغة الربتغالية والدراسات العربية يف الربتغال
أنجزتا من العربية إىل الربتغالية .وزياد ًة عىل ذلكُ ،
جوانب معين ًة تتعلق
سأناقش
والرتمجات التي
ُ
َ
برتمجة األعامل واملصطلحات الفلسفية من العربية إىل الربتغاليةُ ،
وسأناقش كذلك التحديات التي
تطرحها هذه الرتمجات.

تعود الصلة بني اللغة العربية واللغة الربتغالية إىل ُمدَّ ٍة بعيدة؛ فالوجود العريب يف الربتغال ملا
يربو عىل مخسمئة عا ٍم أ ّدى إىل دخول ٍ
كثري من املفردات العربية إىل اللغة الربتغالية ،فاملالحظ ّ
أن

الكثري من الكلامت الربتغالية تعود أصوهلا إىل اللغة العربية.

وعىل الرغم من َّ
أن اللغة الربتغالية تستمدّ من الالتينية يف املقام األول ،مثل اللغات اإليطالية
ٍ
والفرنسية واإلسبانيةّ ،إل ّ
أبرزها
كثريا من الكلامت الربتغالية مستعار ٌة من
لغات أخرىُ ،
أن ً

اللغة العربية ،ونرى تأثري ذلك يف الكلامت املتعلقة بالزراعة وكذلك املستخدمة يوم ًّيا ،إذ كانت

الربتغال جز ًءا من األندلس .فخالل أوائل العصور الوسطى ،كانت شبه اجلزيرة األيبريية وحد ًة
سياسي ًة واحد ًة تشمل الربتغال وإسبانيا ،اللتني أصبحتا بلدين مستق ّلني فيام بعد .ففي عام ،1143
 1أشكر ألروى املقريف وخدجية جعفر مساعدهتام عىل هتيئة هذه املقالة.
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أصبحت الربتغال دول ًة مستقل ًة وانفصلت عن املاملك األيبريية األخرى ،وإن استمر جنوب

الربتغال (الغارب  ،Algarveيعني غرب األندلس) تاب ًعا لألندلس .وظلت الربتغال قريب ًة من
نوع من األدب املكتوب باللغة
العامل العريب ،وال سيام شامل إفريقيا .ويف العصور الوسطىُ ،و ِجدَ ٌ

الربتغالية باستخدام احلروف العربية وهو العجمية .وكذلك ،ال تزال هناك ٍ
مبان يف الربتغال تعود
ِ
الربتغاليني.
مهم يف التاريخ والثقافة
إىل عرص األندلس وتشهد عىل الوجود العريب الذي كان جز ًءا ًّ

دراسات عربي ٌة متخصص ٌة يف الربتغال ،وإن
نجم عن هذا احلضور السابق
ٌ
ومع ذلك ،مل َي ُ

ُو ِجدت بعض املساقات الدراسية يف التاريخ اإلسالمي واللغة العربية يف اجلامعات الربتغالية.

وعىل الرغم من هذا االرتباط بني اللغتني ،وقرب الربتغال من العامل العريب وال س ّيام املغربّ ،إل

فضل عن ّ
أن هناك الكثري من املشكالت يف الرتمجة من العربية إىل الربتغاليةً ،
ّ
أن الدراسات العربية
ليست متطور ًة يف الربتغال.

ٍ
ٍ
تعليمية مك ّث ٍ
ٍ
ٍ
متعددة للثقافة العربية ،مثل املساق
أوجه
فة يف
مساقات
وعىل الرغم من توافر
ٍ
سنوات يف جامعة لشبونة الذي نال اهتام ًما
درسته يف الفلسفة اإلسالمية قبل بضع
املك ّثف الذي ّ
ملحو ًظاّ ،إل أنّه ال توجد شهاد ٌة يف الدراسات العربية أو اإلسالمية .وهذا يعني أن الذين يرغبون
يتعي عليهم السفر إىل اخلارج لدراستها،
يف جتاوز املستوى األويل واملتوسط ملعرفة اللغة العربية ّ
ٍ
ٍ
إذ يدرس الراغبون يف تع ّلم اللغة العربية يف ٍ
التينية .وأذكر هنا الربازيل
أوروبية أو
دول عربية أو

عىل وجه التحديد التي تتحدث اللغة الربتغالية ،وتتوافر فيها الدراسات العربية ،وكذلك متنح
شهادات رسمية يف اللغة العربية مثل درجة البكالوريوس والدكتوراه .ولذا ،يوجد يف الربازيل
ترمجات أكثر من العربية إىل
عد ٌد من العرب واملرتمجني يفوق عددهم يف الربتغال .ولذلك ،توجد
ٌ

نقص
الربتغالية منشور ٌة يف الربازيل .وزياد ًة عىل النقص األكاديمي يف الشهادات الدراسية ،يوجد ٌ
ٍ
ٍ
ٌ
عربية إىل الربتغالية
ترمجات
ملحوظ ،هو نقص القواميس املتخصصة ،عىل الرغم من وجود
آخر
ٍ
ٍ
خمتلفة ،مثل األدب والفلسفة والدين.
جماالت
يف
ثم
أ ّما عىل صعيد جتربتي
ّ
اخلاصة يف دراسة اللغة العربية ،فقد بدأت دراستها يف الربتغالّ ،
وأخريا أكملتها بحصويل عىل درجة البكالوريوس يف
توسعت يف دراستها يف تونس واألردن،
ً
اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعة لندن ،يف كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية .وعىل

الرغم من وجود دورات تعلي ٍم للغة العربية يف اجلامعات الربتغاليةّ ،إل أنّه ال توجد شهاد ٌة رسمي ٌة
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ٍ
ترمجات
يف اللغة العربية مثل درجة البكالوريوس .وقد أسهم هذا النّقص األكاديمي يف عدم توافر
ٍ
كثرية من العربية إىل الربتغالية يف الربتغال.
ٍ
ومن اجلدير بالذكر َّ
دورات يف اللغة الربتغالية يف املستوى اجلامعي يف بعض البلدان
أن هناك
العربية ،مثل املغرب وتونس ومرص ،مما أتاح الفرصة لتدريب ٍ
مجلة من املرتمجني من الربتغالية إىل
ّ

العربية.

وزياد ًة عىل احلديث عن العالقة بني اللغة العربية واللغة الربتغالية ومسألة الدراسات

والرتمجات العربية يف الربتغال ،سأركز عىل بعض األعامل الفلسفية التي ترمجتُها من اللغة العربية
بدأت برتمجة ٍ
عمل
إىل اللغة الربتغالية بوصفي أستاذ ًة للفلسفة وباحث ًة فيها .فعىل وجه اخلصوص،
ُ
ِ
ِ
قصري البن ٍ
ٍ
رشد ،هو َف ُ
والرشيعة من االتِّصال.
كم ِة
صل ا َملقال فيام َب َ
ني احل َ

ومن املهم أن أنبه هنا عىل أمهية هذا العمل عىل الرغم من قرصه؛ فقد قدّ م ابن ٍ
رشد هذا
ّ
ٍ
العمل استنادا إىل كونه فقيها وفيلسو ًفا يف ٍ
واحد ،إذ يدافع فيه عن التوافق بني الفلسفة والدين.
آن
ً
ً
تناقض بني رسالة القرآن وأعامل أرسطو .وهو ير ّد عىل تكفري الغزايل
ويقول كذلك إنّه ال يوجد
ٌ

للفالسفة ،ويف املقام األول ابن سينا والفارايب ،و ُي َذكِّر بأنّه فيام يتعلق باملسائل النظرية ال يوجد
إمجاع معلو ٌم بالرضورة من الدين يف اإلسالم ،عىل الرغم من وجود اإلمجاع فيام يتعلق باملسائل
ٌ

العملية ،كالصالة والصوم وغريمها.

يب ومنها ما
استخدمت
ويف ترمجة هذا العمل إىل الربتغالية،
ُ
قواميس متعدد ًة منها ما هو عر ٌّ
َ

ٌ
فراعيت ترمجة املصطلحات ،سوا ٌء أكانت يف
منقول من العربية إىل اللغات األوروبية احلديثة.
هو
ُ
ترمجت ً
أول
الفقه أم يف الفلسفة .وبسبب اختالف بناء اللغة العربية وصياغتها عن اللغة الربتغالية،
ُ

النص معاجل ًة فني ًة بعد ذلك ،بحيث أصبح مفهو ًما للقراء
ترمج ًة حرفي ًة إىل الربتغالية ثم عاجلت ّ

وموضحا ألفكار الكاتب.
الربتغاليني
ً

ٍ
ٍ
معينة أن أراعي معنى اللفظ يف سياقه .فاللفظ الواحد يف اللغة
كلامت
عيل عند ترمجة
وكان َّ
شيئني خمتل َف ِ
ِ
العربية يعني أحيانًا
ني .فعىل سبيل املثال ،لفظ "القياس" له معنيان خمتلفان بحسب

مصدرا من مصادر الرشيعة
السياق ( .)Averroës, 2001, p.3فهو يأيت بمعنى القياس املعروف
ً
اإلسالمية ،وقد يعني القياس املنطقي الذي هو عنرص أسايس يف املنطق إذا است ِ
ُعمل ضمن ٍ
سياق
ٌّ
ٌ
فلسفي .فيجب ترمجة الكلمة نفسها باللغة العربية عىل ّأنا كلمتان خمتلفتان باللغة الربتغالية.
ٍّ
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ويتالعب ابن ٍ
رشد نفسه باملعنى املزدوج هلذا اللفظ؛ فهو يستخدم اللفظ العريب نفسه ،أي القياس،

يف مناقشة القياس الفقهي والقياس العقيل إلظهار التوافق بني التفكري الديني والتفكري الفلسفي.
ويذكر أنه مثلام جيب عىل الفقيه معرفة أشكال االستدالل الفقهي ،جيب عىل طالب الفلسفة معرفة

أشكال منهج أرسطو .وهذا يعني أن الشخص الذي يرمي إىل دراسة الفلسفة جيب عليه أن يدرس

منطق أرسطو ،وكذلك أعامله الفلسفية ،والفلسفة اليونانية القديمة عمو ًما .ويف بعض األحيان،

من الرضوري كذلك ترمجة لفظني خمتلفني باللغة العربية إىل اللفظ نفسه باللغة الربتغالية ،وذلك

بسبب تشابه األلفاظ يف اللغة العربية .ولتجنب ذلك ،من املمكن استخدام لفظني باللغة الربتغالية
ٍ
ٍ
واحد.
يب
لرتمجة لفظ عر ٍّ
مجعت املصطلحات و َأث َبتُّها يف هناية املجلد الذي يشتمل عىل الرتمجة ،مما جيعله
ويف هناية الرتمجة،
ُ

مفيدً ا للمهتمني بمعرفة املصطلحات الفلسفية باللغة العربية.

ترمجت ً
عمل عنوانه أثولوجيا أرسطوطاليس الذي كان ينسب زي ًفا إليه ،إال أنه كان له
ثم
ُ
هائل يف العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى .وهو ٌ
تأثري ٌ
عمل أطول ،إذ يقع يف نحو  160صفح ًة
ٌ
ٍ
يف النسخة العربية .وهو يتألف من ترمجة للفصول الثالثة األخرية من التاسوعات التي كتبها

أفلوطني ،وهو عمله الرئيس .وهناك إشار ٌة إىل أرسطو يف املقدمة ،وربام نُسب هذا العمل إىل
ٍ
ٍ
أرسطية بشأن
نظريات
أرسطو بنا ًء عىل ذلك ()Adamson, 2002, p. 1؛ إذ يشتمل عىل عدَّ ة
األسباب األربعة ،ومفاهيم اجلوهر والعرض ،عىل سبيل املثال .ويف العصور القديمة املتأخرة،
دافع فورفوريوس الصوري ،تلميذ أفلوطني ،عن االنسجام بني نظريات أفالطون وأرسطو.

ويرى الفارايب ،الذي يدافع عن وجهة نظر التوافق بني نظريات أفالطون وأرسطو ،يف أثولوجيا
ٍ
ٍ
أرسطوطاليس ً
أرسطية ،لكن كانت
نظريات
دليل عىل هذا التوافق .وقد اعتمد أفلوطني عىل عدَّ ة
لديه نظرياته اخلاصة كذلك .ومن أهم النظريات التي قدّ مها أفلوطني أن هناك ثالثة مبادئ رئيسة:
الواحد والعقل والنفسٌّ ،
وكل منها ينبع من املبدإ السابق .وبعد النفس ،يأيت العامل األريض إىل
ٍ
حيز الوجود .والفارايب ،الذي درس هذا العمل املؤثر ،يتبنى هذه املبادئ وجيعل كل يشء يأيت من
الواحد أو األول ،ويسميه "اهلل" .وهو يرى أن هناك سلسل ًة من العقول مع أفالك كل منها تأيت من

راعيت يف هذا العمل املصطلحات.
وأخريا يأيت العامل األريض إىل حيز الوجود .وقد
اهلل،
ُ
ً

ترمجت ً
مهم آخر يف الفلسفة اإلسالمية يف العصور الوسطى ،هو
ويف املدَّ ة األخرية،
ُ
عمل ًّ
ِ
ِ
آراء ِ
أهل املدينة الفاضلة ومضا ّداهتا .وهذا العمل
املدين ُة الفاضلة للفارايب وعنوانه الكامل هو ُ
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هو أهم أعامل الفارايب وآخرها ،وفيه يعرض تصوراته عن الفلسفة كلها .وهو يبدأ فيه بوصف
ّ
ويستدل عىل وحدانية اهلل ،ويرشح كذلك
"األول" ،وهو السبب األول وهو اهلل ،ويصف صفاته.
كل ٍ
كيف يصدر ّ
يشء عن اهلل ،بد ًءا من مجيع الكائنات يف عامل الساموات .ويرى الفارايب أنّا نجد يف
العامل الساموي األجرام الساموية وعقوهلا .ثم يناقش الفارايب العامل األريض ،الذي ي ُعدّ ه عامل الكون

أيضا .ويصف الفارايب البرش،
والفساد ،والذي يتكون من املعادن والنباتات واحليوانات ،والبرش ً

ويركز عىل االختالفات بني الرجال والنساء ،وكليات النفس املختلفة ،ومن ذلك العقل والتصور.

أ ّما ما يتعلق بالتصور ،فيرشح الفارايب كيف يصبح بعض الناس أنبياء ،من خالل تلقي الوحي من
ٍ
العقل الف ّعال الذي وصفه يف
أعامل أخرى بأنه "ا َمل َلك".
وبعد مناقشة الطبيعة البرشية والكليات اإلنسانية ،يواصل الفارايب وصف الدولة السياسية،
ٍ
ٍ
ويقول ّ
بعض .ويصف الفارايب
جمتمعات ألهنم حيتاج بعضهم إىل
إن البرش خيتارون العيش يف

وتتكون لدهيم فكر ٌة صحيح ٌة
طبيعة املدينة الفاضلة ،حيث يسعى النّاس لتحقيق املصلحة العامة،
ّ

عن الواقع والكون واهلل .ويرسد الفارايب ويرشح خصائص احلاكم املثايل ،الذي ينبغي أن يكون
قائدً ا وفيلسو ًفا .لك ّن أول حاك ٍم للمجتمع جيب أن يكون نب ًّيا .ويناقش الفارايب أوجه التشابه

واالختالف بني الفلسفة والدين بوصفهام طريقتني لوصف الواقع .ويف هناية هذا العمل ،يصف
الفارايب املدن غري الفاضلة التي ال تُتبع فيها السلع احلقيقية "اخلري احلقيقي" ،بل تُتبع فيها السلع
الظاهرة "اخلري الظاهر" فقط ،مثل الكرامة واملال والسلطة.

عمل ذا ٍ
ٍ
وقد كان هذا ً
هائل ،وكانت األفكار التي يناقشها مؤثر ًة كذلك ،مثل نظرية
تأثري

"االنبعاث" وكنه اهلل وفكرة النبوة واحلاكم املثايل واالختالفات بني الفلسفة والدين .وبسبب
أفكار الفارايب املؤثرة ،كان معرو ًفا يف العصور الوسطى بـ"املعلم الثاين" ،ومل يسبقه يف األمهية

كبري يف املجاالت املختلفة التي كتب
تأثري ٌ
إال "املعلم األول" ،أرسطو .وكذلك كان للفارايب ٌ
عنها ،وال سيام امليتافيزيقيا ونظرية املعرفة واملنطق والعلوم السياسية .فعىل سبيل املثال ،أخذ ابن
سينا عنه وصفه للعامل الساموي ونظرية االنبعاث ،وأخذ ابن ٍ
رشد عنه آراءه يف أوجه التشابه
واالختالف بني الدين والفلسفة.

عمل مشهورا آخر ملتكل ٍم من القرون الوسطى ،هو كتاب َتا ُفت ال َف ِ
وأنا اآلن أترجم ً
الس َفة
ً

لإلمام الغزايل ،الذي يمثل عالم ًة فارق ًة يف علم الكالم والفلسفة اإلسالمية يف تلك احلقبة.
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غني عن التعريف .وكان الغزايل أشعر ًّيا ،إذ َ
تلمذ للجويني ،وهو
ومتكلم
مفكر
والغزايل
مسلم ٌّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
حنبل الذي خالف املعتزلة،
أيضا بأفكار اإلمام أمحد بن
متكلم
أشعري ،وكان األشعري قد تأثر هو ً
ٌّ
ٌ

ٍ
َ
حنبل واألشعري والغزايل عن
يكون القرآن خطاب اهلل املخلوق .لذلك ،دافع ابن
مثل خمالفته أن

فكرة قراءة القرآن ظاهر ًّيا أكثر من املعتزلة .ومن َث َّم ،عارض الفالسفة يف ما رأى أهنم انحرفوا فيه

عن املعنى الظاهر للقرآن.

ويوضح اإلمام الغزايل اهتاممه بدراسة مجيع العلوم يف سريته الذاتية ا ُمل ِ
الضالل ،وعىل
نقذ من َّ

َ
واصل بحثه الدؤوب عن احلقيقة؛ إذ عكف عىل دراسة مذاهب
فقيها ،إال أنّه
الرغم من كونه ً
املتكلمني وآراء الفالسفة واإلسامعيليني .ويف النهاية ،التزم اإلمام الغزايل املسار الصويف.

ِ
الفالس َفة لعدم اتباعهم ظاهر للقرآن .فهو ينتقد ،عىل
وينتقد الغزايل الفالسفة يف كتاب َتا ُفت
ٍ
بداية له ،وكذلك ينتقد ابن
سبيل املثال ،ابن سيناوالفارايب لدفاعهام عن ِقدَ م العامل وعدم وجود

سيناألنه ذكر أن اهلل يعرف اجلزئيات معرف ًة كلي ًة ،وهو يفرس ذلك بأن مذهب ابن سيناأن اهلل ال

يعرف اجلزئيات ،وكذلك ينتقد الفالسفة لعدم ذكرهم َ
بعث األجساد بعد املوت ،وهياجم آراء

الفالسفة فيام يتعلق بقضايا أخرى ،ولكن هذه القضايا الثالث هي أكثرها أمهي ًة .وللغزايل ٌ
أعامل
ٍ
ٍ
اهتم بالرياضيات واملنطق.
واسع ٌة يف جماالت متعددة .وهو ال يرفض العلوم اليونانية عمو ًما ،بل ّ
وبسبب تأثري اإلمام الغزايل البالغ يف العلوم اإلسالمية ،اخرتت ترمجة كتابه َتا ُفت ال َف ِ
الس َفة إىل

اللغة الربتغالية.

وأنا أعتقد َّ
مهم جدًّ ا من جوانب احلياة الفكرية يف اإلسالم
أن األعامل التي ترمجتها متثل جان ًبا ًّ

يف العصور الوسطى وتستحق االنتشار لذلك.

أ ّما ما يتعلق باجلوانب التقنية األخرى للرتمجة ،فأنا أترجم ً
النص العريب ترمج ًة حرفي ًة
أول ّ

ثم أعمل بعد ذلك عىل الرتمجة الربتغالية جلعلها مفهوم ًة وواضح ًة ،وقد تساعد
إىل الربتغاليةّ ،
ٍ
ٍ
ثم أكتب مقدم ًة لإلشارة إىل
احلوايش بام فيها من
رشوح عىل توضيح جوانب معينة من ّ
النصّ .
النص فقط ،بل تُعنى كذلك برشحه
السياق التارخيي للعمل .لذلك ،ال تُعنى هذه الرتمجات بنقل ّ

للجمهور عمو ًما.

وعىل وجه اخلصوص ،يتعني عىل املرتجم معرفة األصل اليوناين هلذه املصطلحات ،ولو مل تكن

مفردات حمدد ٌة يتعني عىل املرتجم
اللغة اليونانية معروف ًة للفالسفة يف العصور الوسطى ،فهناك
ٌ

َّيلاغترُبلا ىلإ ِةَّيبرعلا نم ُةمجرتلا
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إتقاهنا .ويرجع ذلك إىل حركة الرتمجة يف العصور الوسطى من اليونانية إىل العربية عندما ت ِ
ُرجت

معظم أعامل الفالسفة والعلامء اليونانيني من اليونانية إىل العربية يف العرص العبايس ،وال سيام بني
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلجريني) .ومن َث َّم ،فإن مسألة
القرنني الثاين والثالث
امليالديني (أي بني
القرنني الثامن والتاسع
الرتمجة مهم ٌة جدًّ ا.

وبعد ذلك ،تُرمجت هذه األعامل الفلسفية والعلمية من العربية إىل الالتينية وأصبح هؤالء
كان هذا لِ
الفالسفة ،مثل ابن ٍ
َ
رشد وابن سينا ،مؤثرين جدًّ ا يف أوروبا .وما َ
يحدث لوال حركة
الرتمجة هذه ،من اليونانية إىل العربية ً
أول ،ثم من العربية إىل الالتينية.

وكانت الرتمجة من العربية إىل الربتغالية عملي ًة جمزي ًة جدًّ ا ،فقد تلقيت الكثري من الدعم
ٍ
مزيد من الدراسات ونرش
والتعليقات اجليدة عىل هذا العمل .وتسمح هذه الرتمجات بإجراء

الفلسفة والثقافة اإلسالمية يف الربتغال ،وكذلك يف الربازيل وغريها من البلدان الناطقة باللغة

الربتغالية .ويف الوقت احلارض ،يعرف الكثري من الطالب يف الربتغال اللغة اإلنجليزية ،ولكن
ٍ
أمر مفيدٌ جدًّ ا .وأخطط ملواصلة إنتاج هذه الرتمجات
احلصول عىل ترمجة من العربية اىل الربتغالية ٌ
يف هذه املدَّ ة إىل جانب بحوثي يفالفلسفة العربية واإلسالمية.

املراجع:
- Adamson, Peter, The Arabic Plotinus: A Philosophical Study of the ‘Theology of
Aristotle’, London, Duckworth, 2002.
- Averroës, Decisive Treatise & Epistle Dedicatory, Translation with introduction and
notes by Charles E. Butterworth, Provo, Brigham University Press, 2001.

إشكاليّات املُثاقَفَة (التعريب والتغريب) يف الترمجة
ة-الصينية
العربي
َّ
َّ
تشانغ هونغ يي (زاهرة)
َّ
الدولية ،بكين –الصين
جامعة الدراسات

قال أحد علامء الرتمجة الصينيني" :املرتجم األفضل هو الذي يشبه الطري عند طاغور الشاعر

اهلندي العظيم ،يرفرف بجناحيه الشفافني ،ويسبح عرب احلضارات املختلفة :يتغنّى بقصص
ٍ
ألفاظ
اآلخرين وأساطريهم ،كام يتغنّى باحلنني إىل وطنه األم ،فتسمع من غنائه ما مل تعرفه من

ٍ
ٍ
غريبة ،وتسمع يف الوقت نفسه أحلانًا تبدو كأهنا معروف ٌة ومألوف ٌة .ها قد جاء هذا الطري
ومعان

فوجئت بأن عاملك قد تغري عند
ويغرد ،ثم طار بعيدً ا ،لكنك
َ
فجأ ًة ووقف عند شباكك يزقزق ّ
هذه اللحظة".

عاملي ،يف الصني أو يف
نوع من الرشح والتفسري ،وهذا مفهو ٌم
َف ِهمنا من هذا الكالم أن الرتمجة ٌ
ٌّ
ف يف
معجم
البالد العربية .ويف الصني القديمة كان هناك
مشهور عنوانه رشح األلفاظ واملعاين ُأ ِّل َ
ٌ
ٌ

عام 121م ،رشح فيه املؤلف كلمة "الرتمجة" بقوله" :الرتمجة هي نقل اللغات األجنبية إىل الصينية
أو بالعكس" ،وتابعته عىل ذلك املعاجم الصينية يف كل ٍ
عرص من العصور التالية.
مكان إىل آخر أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حالة أو
عربية مفا ُد ُه أن الرتمجة عملية تبديل
ترمجة
رشحا يف كلية
كذلك حلظنا ً
ٍ
ٍ
بلسان آخر ،ولذلك استخدم بعضهم كلمة "التفسري"
صيغة إىل أخرى ،وهي كذلك تفسري الكالم

وكلمة "املفرس" لتؤ ّديا معن َيي الرتمجة واملرتجم أن ُفسهام .وجاء يف خمتار الصحاح" :ترجم كالمه :إذا
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ٍ
(الرازي ،1987 ،ص .)100وعملية الرتمجة عرفها العرب منذ عرص الفتوحات
بلسان آخر"
فسه
ّ
ّ

اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين ويف زمن الدولة األموية ،حتى بلغت أوجها يف عرص اخلليفة

هارون الرشيد وولده املأمون الذي أغدق عىل املرتمجني ،وأجزل هلم العطاء لقاء ما ُيرتمجونه من

كتب غري العرب إىل اللغة العربية.

قديم هو علم وفن الرشح والتفسري .ومن َث َّم ،صارت
علم ً
ويف الدول الغربية عرفنا أن هناك ً
ٍ
جدال بني علامء املجال منذ القرن السادس عرش.
"الرتمجة بمعنى الرشح" فرضي ًة مقرتح ًة بال
وبعد هذا التمهيد ،أريد أن أدخل يف موضوعي وهو "التغريب والتعريب" يف الرتمجة العربية

الصينية .يبدو أن موضوع "التغريب والتعريب"
أبدي عندما نتحدث عن الرتمجة.
دائم
ٌّ
ٌ
موضوع ٌ
ٍ
بكلمة ،يتقرب إىل الكاتب أو حتى يتطابق
النص كلم ًة
فالتغريب يعني أن عىل املرتجم أن يرتجم ّ

معه عىل قدر املستطاع عىل الرغم من غرابته ،وجيعل القارئ يفهم الكاتب األجنبي بنفسه .ويتخذ

مصدرا ويراعي أساليب تعبري الكاتب األجنبي ،ويستعمل األلفاظ
املرتجم ثقافة ما َّدة األصل
ً

والتعابري الغريبة لنقل معنى ما َّدة األصل إىل ما َّدة اهلدف بكل حذافريها .ويكون ذلك بأن حيافظ
يشم قراء
عىل الفروق الثقافية بني اللغتني ،ويعكس خصائص الثقافة الغريبة وأساليبها ،حتى ّ

مميزا خمتل ًفا عن ثقافتهم هم .أ ّما التعريب فيعني
طعم ً
ما َّدة األصل رائحة الثقافة الغريبة ويذوقوا ً

أن عىل املرتجم أن حيول ما َّدة األصل إىل ما َّدة اهلدف عىل قدر اإلمكان ،وينقل معاين املا َّدة األصلية
باأللفاظ والتعابري التي يعتادها قراء لغة اهلدف ،وهكذا يتكلم املرتجم ٍ
بلغة يفهمها القراء .وهذه
الرتمجة أيرس لفهم قراء لغة اهلدف وأصح وأدق ملعنى ما َّدة األصل ،وقد تكون أمجل أسلو ًبا وأبلغ

نف ًعا وأكثر إساغ ًة.

أيضا الرتمجة املبارشة -علينا أن نحافظ عىل فكرة ما َّدة
ويف أثناء ترمجة التغريب –التي نسميها ً
ٍ
ٍ
ناحية أخرى ،مثل صحة اللغة (النحو والرصف) ومميزات
ناحية وعىل أساليبها من
األصل من

ٍ
بعبارة أخرى علينا أن ننقل ما َّدة األصل
الثقافة (أوجه التشبيه واالستعارة واحلكم واألمثال) ،أو
ٍ
معنًى وأسلو ًبا ً
تغيري .والتغريب وسيل ٌة عام ٌة مستعمل ٌة يف
نقل حرف ًّيا طب ًقا لضوابط اللغة بال أي

الرتمجة املتخصصة منها كرتمجة النصوص السياسية والرشعية والصحفية والبيانية واألكاديمية.

وإذا أحسنا الرتمجة توصلنا إىل درجة التساوي يف القيمة والتطابق يف املعنى بني لغتي األصل

ينيصلا-ةَّيبرعلا ةمجرتلا يف )بيرغتلاو بيرعتلا( ةَفَقاثُملا تاّيلاكشإ
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ٍ
ٍ
ٍ
جامدة ال يفهمها قراء لغة اهلدف وال
حرفية
ترمجة
واهلدف ،لكن إذا مل نحسنها فقد نذهب إىل
ٍ
يستطيعون هضمها واستيعاهبا إال بعد ٍ
طويلة من عملية التحليل.
مدة

ٍ
ٍ
ٍ
ويرى من يذهب مذهب ترمجة التعريب أن اللغة تصدر عن ٍ
وثقافية
واجتامعية
طبيعية
بيئة

ختتلف عن غريها من بيئات اللغات األخرى ،وقد تتميز بخصائص يصعب أن جتد هلا ما يقابلها
ثانية ،وإذا حاولت أن تنقل معنى تلك اخلصائص بكل ٍ
لغة ٍ
يف ٍ
دقة لقيت صعوب ًة كبري ًة جدًّ ا .لذا

من الرضوري أن ترتك أسلوب ما َّدة األصل ،وتستبدل به أسلوب ما َّدة اهلدف الذي يفهمه القارئ
ٍ
برسعة ،أي أن يكون ذلك عىل أساس تعادل املعنى ،فتضع مادة األصل يف إطار ٍ
ٍ
جديدة ،وحني
لغة
َّ
ترتجم ترشح املعاين الصعبة التي ال يفهمها قراء ما َّدة اهلدف .وهذا ما نقصده بالتعريب .وقد دل
كثري من التطبيقات العملية عىل أن هذا النوع من الرتمجة مفيدٌ جدًّ ا عندما نرتجم األعامل األدبية
ٌ
وشعرا .ولنرضب بعض األمثلة لذلك.
نثرا
ً
ً

.1
经济全球化是历史潮流。长江、尼罗河、亚马逊河、多瑙河
昼夜不息、奔腾向前，尽管有时会出现一些回头浪，尽管也会遇
到许多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头，这是谁也阻挡不
。了的

هذه فقر ٌة من كلمة الرئيس يس جني بينغ التي ألقاها يف املعرض الدويل الصيني السترياد

السلع األجنبية وترمجتها إحدى وكاالت األخبار الصينية.

تيارا تارخي ًّيا.
فرتمجة التغريب هلذا ّ
النص قد تكون عىل النحو اآليت" :ومتثل العوملة االقتصادية ً

وتتدفق مياه أهنار اليانغتيس والنيل واألمازون والدانوب إىل األمام ً
وهنارا ،وال أحد
ليل
ً
يمكنه إيقاف اجتاه تدفق مياه هذه األهنار الضخمة إىل األمام ،عىل الرغم من أنه قد تظهر فيها
ٍ
موجات مرتدةٌ ،أو قد متر
بكثري من املناطق الضحلة اخلطرة أو الصخور املخفية حتت املاء".
ٌ
فإذا اتبعنا أسلوب التعريب ،فقد نرتمجها عىل النحو اآليت" :لقد شكل اجتاه عوملة االقتصاد

تيارا تارخي ًّيا ،فقد حلظنا أن هنر اليانغتيس الصيني وهنر النيل املرصي وهنر األمازون األمريكي وهنر
ً

الدانوب األورويب ،كلها جتري متدفق ًة إىل األمام ليل هنار بال انقطاعٍ ،وهذا الزخم لن يستطيع أحدٌ
ٍ
أن يصده ،ولو تراجع بني ٍ
ٍ
شعاب
بأخطار تأيت هبا أماكن ضحل ٌة أو
بموجات ترتدّ  ،أو
حني وآخر
ٌ
مرجاني ٌة خمفي ٌة".
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.2
我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持"拉手"而
不是"松手"，坚持"拆墙"而不是"筑墙"，坚决反对保护主义、单边
主义，不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，
。共同培育市场需求

النص قد تكون عىل النحو اآليت" :وجيب علينا التمسك بالسعي إىل التنمية
فرتمجة التغريب هلذا ّ
من خالل االنفتاح وتعميق التبادالت والتعاون ،واملثابرة عىل التضافر ً
بدل من التباعد،

واملواظبة عىل إزالة احلواجز ً
بدل من نصبها ،والتصميم عىل معارضة احلامئية واألحادية،

ومواصلة تقليل احلواجز التجارية ،ودفع صريورة سلسلتي القيمة والتوريد العامليتني عىل
ٍ
اكتامل ،وزيادة الطلب يف السوق عىل ٍ
ٍ
ً
نحو
نحو أكثر
مشرتك".
ٍ
وهذه الفقرة من الكلمة نفسها يمكن أن نعرب عنها
بأسلوب أفصح فنقول" :علينا أن

نسعى إىل التنمية من طريق االنفتاح وتوسيع التبادالت وتعميق التعاون .لذا ،ال بدَّ لنا أن
"نشد عىل يد اآلخرين" ،و"ال نرتكهم" ،وأن "هندم احلائط أ ًّيا يكُن" ،و"ال نبني أ ًّيا منه"،
ٍ
باطراد ،ونكمل
ونعارض بكل حز ٍم وعز ٍم احلامئية واألحادية ،ونقلل احلواجز التجارية

نوسع م ًعا سو ًقا طلبي ًة يف العامل".
سلسلتي الكون للقيمة والتوريد عىل قدر املستطاع ،حتى ّ
ٍ
صغري من
خالف أسلوب التعريب ،وما يأيت جز ٌء
أ ّما ما يتعلق باألدب ،فعلينا أن نتبع بال
ٌ

الفصل األول للرواية الصينية الكالسيكية املشهورة التي ترمجتها ،وعنواهنا األصيل جني· بينغ·
ٍ
رموز صيني ٌة ثالث ٌة واملعنى لكل ٍ
امرأة يف الرواية ،ومن أجل أن يفهم األصدقاء
رمز اسم
مي وهي
ٌ
العرب املقصود سميت الرواية باسم الزهرات الذابالت الثالث مبارشةً ،كي يدركوا من أول األمر
أن الرواية تتحدث عن النساء.

وقبل أن ندخل يف املوضوع علينا أن نعرف أن هناك فرو ًقا كثري ًة وكبري ًة بني الثقافتني الصينية

والعربية ،مثل جانب التاريخ كقصص التاريخ وشخصيات التاريخ ،والعقائد التقليدية مثل
الدين البوذي والدين الطاوي واملذهب الكونفويش وتقديس األسالف وغريها ،وآداب احلياة

كتحيات املناسبات املختلفة ،وعاداهتا كاألكل والرشب واللبس والبناء والفن وغريها .وزياد ًة

عىل ذلك ،نجد اللغة الصينية الكالسيكية يف عرص أرسة مينغ امللكية ،أي يف ما بني القرن الرابع
عرش والسابع عرش ،خمتلف ًة عن لغتنا اآلن ،فمن الرضوري أن نرتمجها إىل اللغة احلديثة ً
أول ،ثم
ٍ
ٍ
أجنبية.
لغات
نحوهلا إىل
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قصري ،فلنذكر بعض الفروق الثقافية ،ولنتخذ الفقرة األوىل من الفصل األول
وألن هذا املقال
ٌ

للرواية املذكورة ً
مثال ،ونحاول أن نجد أهم األساليب املتبعة يف ترمجتي.

األول من الرواية:
 .1عنوان الفصل َّ
مكون من مجلتني متقابلتني ً
ٌ
تقابل تا ًّما ،وهذا من عادات
رأينا أن العنوان الصيني األصيل

الكتّاب الصينيني يف ذلك العرص ،وهو يكاد يشبه البيت العريب ذا الشطرين الصدر والعجز .ويضم
كثريا من األمور ،فاجلملة األوىل هنا ً
مثل "الصدر" تشمل اسم البطل الرئيس
العنوان عىل الدوام ً

سيمون تشينغ ،وحتالفه مع إخوانه ،وعدد اإلخوان عرشة ،وجو عقد التحالف حار ،واجلملة
الثانية "العجز" تشمل اسم البطل الثاين وو سونغ ،ومصادفته ألخيه وزوجة أخيه ،وقد كان

جو اللقاء يف البداية ساخنًا ،لكنه برد بعد ذلك .فإذا وضعنا كل هذه األمور يف العنوان بالعربية
ً
طويل ،بحيث قد يظن أن العنوان هو نفسه قص ٌة .فمن الرضوري أن نخترصه ليكون
فسيكون

تقارب مع
ثمة
موجزا
ً
ٌ
ً
وواضحا وتكون اجلملتان قصريتني معربتني متساويتني يف الطول ليكون ّ
ً
اللغة األصلية
شكل ومضمونًا ،فلذلك قلت" :اجتمع الوغد بإخوانه األوغاد ،قابل األخ أخاه

ٌ
بسيط لكنه
وأخت أخيه" ،ومل أضع حرف العطف الواو بني اجلملتني كأن ال عالقة بينهام .والكالم

جيذب القراء فيفكرون :من هذا الوغد؟ ومن إخوانه األوغاد؟ وملاذا اجتمعوا؟ ثم إن لقا َء األخ
أخاه يشء غري ذي ٍ
بال ،فلامذا يذكر الكاتب األمر حتى يف العنوان؟ والرتمجة ظاهر ًّيا ملخص ٌة جدًّ ا
ٌ
لكنها تقود القراء إىل القراءة ليعرفوا حمتويات القصة.

 .2أشعار الفصل:
أفصل القول يف هذا املوضوع هنا ،إذ أفكر يف أن أكتب عن املوضوع ً
خاصا
مقال ًّ
ال أريد أن ّ

عنوانه "هل ُي َت َجم الشعر؟".

 .3متهيد الرواية:
ً
أصل متهيدً ا هلا .وربام يعرف بعض الناس أن هذه الرواية من
هذا الفصل من الرواية ُي َعدّ
ٍ
األعي ،فيقال
طويلة؛ ألن فيها بعض التصويرات اإلباحية التي تقتحم
الكتب املمنوعة منذ مدَّ ٍة
ُ
صاحلة وم ِ
ٍ
فسدَ ةٌ .لكن الناس قد تغافلوا عن قيمتها التارخيية واالجتامعية واألدبية،
غري
ُ
عنها إهنا ُ
ٍ
ٍ
شخص وأرسته ،ومل تَدُ ْر مثل ما قبلها حول آهلة السامء واألرض
فهي أول رواية تدور حول قصص
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أو حول املالئكة والرهبان ،وحول األباطرة ومن حوهلم من كبار ال ُق ّواد واملوظفني .وإذا أردنا
اإلشارة إىل نواقصها ،فعلينا أن نقرأ هذا التمهيد وما أشبهه من الفقرات التي علق فيها الكاتب
ٍ
ٍ
صحيح؟
أصحيح هو أم غري
حدث:
عىل األحداث ،ونعرف موقفه من كل
ٌ

أ .صاحب القصيدة املمهّ دة للرواية:
صاحب القصيدة املمهدة للرواية لوي دونغ بني شخصي ٌة مشهور ٌة يف الصني ،وهو ٌ
شيخ

حكيم من شيوخ الدين الطاوي الثامنية ،كان قد تدرب عىل فن السيف ،وتعلم مهارة حتصيل
ٌ
ٍ
زعيم ملذهب طاوي .والقصص عنه كثريةٌ ،لكنها غري حمققة .وهذه
الدواء إلطالة العمر ،وأصبح ً
الشخصية خارج إطار املعارف العربية ،فلم يكن للقراء العرب يش ٌء من العلم به وال بمذهبه.

سطور عنه.
نعرف القراء به ،نضيف بعض اإلضافات لرشح الشخصية ودينها .وما يأيت
ٌ
فحني ِّ

اسم
راهب
"قد كتب هذه القصائد
ٌّ
ٌ
كبري يدعى لو يان (ويلقب بلوي دونغ بني) ،وله ٌ
طاوي ٌ
ديني هو تشون يانغ تيس (أي الفارس احلقيقي) .وكان الراهب ً
رجل متدينًا شديد التدين ،منقط ًعا
ٌّ
للعبادة ،مبتعدً ا عن الدنيا ،شجا ًعا ً
ً
عظيم يشبه األنبياء ،وكان يعيش يف
وشيخا
باسل كالفارس،
ً
عهد أرسة تانغ امللكية ،ويسكن يف ٍ
خاص به ،ويعد أحد مالئكة الدنيا الثامنية األكابر للدين
معبد
ٍّ
الطاوي (أست ِ
شخص كان
َعم ُل لفظ "ا َمل َلك" استعارةً ،ومفهومه كالبوذا للدين البوذي ،أي هو
ٌ

مها مدركًا أرسار
يف األصل فر ًدا عاد ًّيا ثم تد َّين وتعمق يف الدين حتى ترك احلياة الدنيا ،وصار فا ً
ٍ
أفواجا من اجلنود الرهبان
ويشد حتت لوائه
الطبيعة أو حتى صار أحد اآلهلة ويرشف عىل
ناحية)َ ،
ً
ٍ
ٍ
خمتلفة ،وينجد كل من يستنجده ويرفد كل من يسرتفده .وكان يقصد بقصيدته
جهات
الطاويني من

هذه زمر ًة من الناس الذين قضوا أيامهم سع ًيا وراء املصالح واملنافع ،مندفعني أو متطلعني،

ويصعب عليهم جتاوز الشهوات اجلسدية وامللذات املادية ،واملرسات احلسية ،بل حيرصون عىل
ٍ
إناء من اخلمر واجلنس والثروة والغرية ،وهذه اآلفات األربع أصبحت ٍ
كقيد يطوقهم تطوي ًقا .ويف
ٍ
واحد
هناية األمر ،يذهب كل ما يسعون إليه هبا ًء مع ميض الوقت وانتهاء العمر .أليس عىل كل
من هؤالء أن يفكر :ماذا يعني هذا؟".

ب .حديث الكاتب عن اآلفات األربع:
وهو ٌ
دليل عىل موقف الكاتب ،إذ إن الكاتب مل يقصد قط يف روايته أن ينرش شي ًئا فاسدً ا،
ٍ
مأساة ،وهي اخلمر
بل بالعكس ،كان يريد أن حيذر الناس من اآلفات التي قد تؤدي باحلياة إىل
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ٍ
مادي،
أساس
أربع ،لكن الكاتب يرى أن اخلمر حتتاج إىل
واجلنس والثروة والغرية.
ٍّ
صحيح أهنا ٌ
ٌ
فلو مل يكن بني يدي متعاطيها ٌ
مال ملا وجد إليها ً
سبيل ومل يتعا َطها ،والغرية تقتيض مأثر ًة ما ُينافس

صاحبها هبا غريه ،فإذا مل يكن لديه ٌ
فخر فمن املستحيل أن حيسد
عمل وال
ٌ
منصب وال جمدٌ وال ٌ

غريه أو أن حيسده أحدٌ  ،فبقيت اثنتان مها اجلنس والثروة ،فقال إهنام أرشس اآلفات األربع ،فكيف
ذلك؟ ما يأيت وصف الكاتب ملساوئ الثروة:

"أ ّما إذا كسب اإلنسان ً
ضخم ،فال يفكر إال يف أن يبدده لرشاء املرسات ،وقد يرمي ألوف
مال
ً
ٍ
ٍ
ً
متخذا منها اليشم السائل والياقوت
واحدة ،فيتشوق إىل اخلمر الغالية الثمن،
دقيقة
اآلالف خالل

ً
ومستعمل اإلناء العنربي أو الفنجان الذهبي؛ أو يطمع يف السلطة حتى يستويل عليها ،ألن
اجلاري،
ٍ
ٍ
املال يشرتي كل يشء ،فإذا قال :كن ،فيكون .حينئذ ترى صاحب املال يميش يف خيالء وكربياء،
وترى املتملقني يرتادون جملسه متالحقني متزامحني ،واملتقربني إليه يتبعونه ويلتصقون به المتصاص

أورامه أو لعق قروحه بألسنتهم .وهذا ما يعرف بظاهرة "إذا كنت غن ًّيا أتى إليك الناس ،وإذا كنت
قديم وحدي ًثا .ثم إن هذا التكيف والتغري
فقريا أعرضوا عنك" .وهذا هو أقبح ما يف هذا العامل ً
ً
الرسيعني ليسا إال شي ًئا طبيع ًّيا جدًّ ا منذ كان التاريخ .أليس هذا يرجع إىل رش املال؟!".

أ ّما النزيه الذي جتاوز الثروة" ،فيعرف كل املعرفة أن أكوام الذهب والفضة ليست ّإل احلىص

والرمال داخل التابوت ،وأن احلبوب من القمح واألرز ليست أكثر مما يمتلئ به اجلسد من الرباز
والقاذورات ،وأن القصور والرسايا والقاعات الواسعة واألبراج العالية ال تكون سوى قمم

الرضائح ،وأن املالبس احلريرية واملطرزات الزخرفية واملعاطف من الفراء ال تفيد ولن تكون
ٍ
أكفان تلف جثث األموات".
سوى
أ ّما بشأن اجلنس والنساء ،ومها
رئيس هلذه الرواية ،فلم يبخل الكاتب بحربه ،بل عدّ
موضوع ٌ
ٌ

الكثري والكثري من مساوئهام ،فقال:

رسح برصك يف هذا العامل ،فهل جتد واحدً ا مثل ليو شياه هوي
"ثم لنعدّ مساوئ امليل اجلنيسّ .
ٍ
ٍ
وسيط
امرأة حسناء ،أو مثل لو نان تيس الذي أغلق بابه داف ًعا أي
الذي مل هيتز قلبه قط وهو أمام
جاء لطلب اخلطبة ،أو مثل قوان يون تشانغ ذلك البطل الذي كان جيلس حتت الرساج مشتا ًقا إىل
زوجته طوال أوقات الليل؟ ال نريد هنا أن نتحدث عن الذين يتزوجون ثال ًثا أو أرب ًعا ،والذين
ٍ
واحدة ما دام وجهها
يزورون دار الدعارة لرشاء املتع ،بل نقرص حديثنا عىل الذين يالحقون أ ّية
مليحا أو جسمها رشي ًقا ،فيظهرون العناية والرعاية يف البداية وعندما تسنح فرص ٌة يمدون أيدهيم
ً
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إىل الفريسة ،وإذا استطاعوا النيل منها متتعوا هبا وأغرقوا أنفسهم يف حلظات املتعة واهلوى ،غري

عابئني بسمعة األهل وال نصائح األصدقاء .ال شك يف أهنم قبل هذا قد أنفقوا األموال الكثرية

ليجلسوها إىل موائدهم ،كام قال الشاعر:
َ ََ
َ َ َ أ
ُ
َ َ
َ
َوف َت َ
شــاي
قــداح
�
ــة
ف
عر
امل
أ
بــد
ــؤوس خ� ِــر
ك
ب
ديــث
احل
ــح
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
نزال أو ٌ
وبعدئذ يشتد األمر ،فقد ينشب ٌ
قتال حتى ُتدَ ر دماؤهم و ُيفتَك بأرواحهم ،تاركني
األزواج واألوالد ،ومضيعني األعامل التي تعود عليهم وعىل ُأ َسهم بالنفع واملال ،شأهنم شأن

يش جي لون الذي مات يف زنزانة السجن من أجل حبيبته لوي تشو وامللك تشو ذلك البطل
الكبري الذي سل سيفه وقطع رأسه ،وأوىص بتعليقه عىل بوابة مدينة هايشياه ح ًّبا لزوجته احلسناء

يوي جي ،كام قال املثل" :إنه باب ميالدي وهو نفسه باب ممايت ،لن أجتاوز هذه العتبة وإن عرفت
مصريي" ،فمثل هؤالء هم الذين فسدوا باحلب اجلنيس.

والذي استطاع إغفال احلب اجلنيس يعرف كل املعرفة أن املرأة وإن كانت مجيل ًة مجال احلورية،
ٍ
عسكري
كقائد
أو الساحرة التي تنزل من السامء عندما تبتسم أو تضحك ،فعليه أن يواجهها
ٍّ
ٍ
حامل للرمح الطويل ،ومستعدٍّ ملنازلة األعداء .فإن الثغر األمحر والسن البيضاء واللمحة املغرية

شأهنا شأن تكشري شياطني جهنم ،وإن اجلوارب الرقيقة واألحذية الدقيقة ليست ّإل معاول حتفر

حفرة القرب ،وإن اهلمسات والدردشات عىل املخدات واللمسات الناعمة حتت اللحاف ليست
سوى تقلبات اإلنسان يف مرجل ٍ
زيت يغيل بالنار .فام أمجل اآلية يف كتاب الدين البوذي جني
حلم كفقاقيع البحار ،كالرعد ،كالربق ،كندى الفجر" ،عندما
قانغ جينغ التي تقول" :كل األشياء ٌ

يكون اإلنسان عىل قيد احلياة يراها الزم ًة رضوري ًة ال غنى عنها ،وعندما يدرك اآلخرة جيد احلياة
ٍ
ٍ
مفيدة البتة .فقد يشعر أن لديه قو ًة جبار ًة ترفع األثقال وجتدف املراكب ،فإذا أتى
نافعة وغري
غري

ً
وجبل من
آخر يو ٍم يشعر فيه بالتعب الشديد واإلرهاق البليغ ،أو قد يظن أن لديه تر ًفا ال يوصف
ذاهب كالطائر .واملرأة ،مع ما متلك من مجال
ذائب كالثلج واملال
ٌ
األموال واحلبوب ،فإذا اجلبل ٌ

القمر وروعة الزهر يف أيام شباهبا ،ال مفر هلا من يو ٍم تكون فيه قد جتعدت برشهتا وذبلت عيناها
عجوزا ال يلتفت إليها أحدٌ  .والرجل ،مع ما يتمتع به من ذكاء الذكي لو
وذوى عودها ،فصارت
ً

رضب به املثل يف
رضب به املثل يف الذكاء) وحكمة احلكيم سوي خه
جياه
ٌ
ٌ
(شخص ُي َ
(شخص ُي َ
احلكمة) ،ال بدَّ من جميء وقت برود لسانه وجتمد كالمه .فام العمل؟ األجدر أن يطهر ما عنده من

ً
متأمل الفراغ احلقيقي يف هذا العامل
شهوات احلواس ،واألفضل أن يلبس جلباب الراهب املتدين،
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ومتخلصا من مضايق الدنيا.
الكوين ،ومتمسكًا بمفتاح باب احلياة واملوت ،وحمل ًقا يف عنان السامء،
ً
مرسورا ،ولن يسقط يف النهاية يف نار جهنم .كام قال الشاعر:
ومن َث َّم ،يصبح مطمئنًّا
ً
ً
َ
َ ُ
َ
نً
احليــاة
إذا اكن َح ًّيــا اكنــت
ألــوا� وأشــال
امل ِن َّيـ ُـة َعـ َـر َف َّأن ا ِلخ تـ َ
وإذا َ
أدر َك ْتـ ُـه َ
ـام واحــد
ربام حلظتم أن النصائح صادق ٌة كأن الكاتب يك ّلم القارئ قل ًبا إىل ٍ
قلبُ ،بغية أن ينبه الناس

يدع إليهام عىل اإلطالق .وإىل جانب ذلك ،رأينا أن يف
عىل مساوئ اآلفتني فيبتعدوا عنهام ،وأنه مل ُ
الفقرتني أسامء كثريةً ،كلها تشري إىل ٍ
قصة ،ويصعب أن نقص القصص واحد ًة واحدةً ،ثم إذا حكينا
ً
هذه القصص فستكون الرواية متفرق ًة ،عىل القارئ أن يقرأها ويفهمها ً
أول ،ومن َث َّم يصعب عليه

أن يركز جهوده عىل اليشء األسايس يف الفصل .فهنا عندما كنت أترجم حاولت أن أخلص تلك
ٍ
برسعة جدًّ ا معاين اإلشارات.
القصص بأقل كال ٍم ،ليبقى القارئ مع القصة األصلية ويفهم
هذا يف ٍ
متهيد للفصل األول من الرواية فقط ،واحلقيقة أننا نلحظ من خالل القراءة أن االختالفات

كثري ٌة جدًّ ا بني الثقافتني الصينية والعربية ،وأريد هنا أن أصارحكم بأن حجم الرتمجة العربية هلذه
دالالت ال
كثريا من حجم الرواية األصلية .ثم إن الكثري من األلفاظ الصينية هلا
ٌ
الرواية أكرب ً
ٍ
أسلوب ليفهم قراء لغة اهلدف .املهم
توجد يف اللغة العربية ،فمن الرضوري أن نرتمجها بأبسط
ٍ
النص األصيل ،منها ً
مثل :حماولة استعامل التعابري املعروفة لدى
أننا جلأنا إىل وسائل متعددة ملعاجلة ّ
ٍ
بسهولة؛
القراء العرب؛ وحماولة استعامل األقوال املأثورة واحلكم املعروفة ليفهم القراء العرب
وحماولة تلخيص القصص الثانوية إلبراز اخلط األسايس للقصة؛ وتقليل املفاهيم الصينية الصعبة
أو املختلفة عام يف ذهن العرب؛ وتيسري املفاهيم الدينية الطاوية أو البوذية لتسهيل القراءة؛ وكثرة

الرشوح للمفاهيم غري املوجودة يف الثقافة العربية؛ وكذلك الزيادة والتقليل والتقليب والتقديم
والتأخري وغريها من األساليب املستعملة يف الرتمجة.

النص املرتجم أنه ليس مطاب ًقا متا ًما للنص األصيل .هنا أريد أن
وربام يأخذ بعض النقاد عىل ّ
ً
وشكل.
النصني معنًى
أدافع عن نفيس فأقول :أنا أهتم بفهم املتلقني أكثر من اهتاممي بالتطابق بني َّ
دائم مع القراء ،وهم اهلدف األول واألخري ،فأفعل ما حيتاجون إليه وأسعد عندما يفهمون.
فأنا ً

املراجع:

الصحاح .د.ط .بريوت :مكتبة لبنان1987 ،م.
حممد بن أيب بكر بن عبد القادرُ .متار ّ
ّ
الرازيَّ ،

العربية
ديوان "يا اهلل" للدكتورة كمال ثريا وترمجا ُت ُه إىل
ُ
َّ
حتليلي ٌة يف ِ
األدب املُقارن
ضوء
دراسة
ٌ
ِ
َّ

عبد املجيد صغير علي
َّ
العربية -جامعة كاليكوت
رئيس قسم اللغة

احلمد ملن جعل الناس ُشعو ًبا و َق َ
بائل ،وأرسل إليهم الرسل باحلق ليجعلهم أم ًة وس ًطا،
والصالة والسالم عىل أفصح العرب ،وعىل آله وأصحابه أمجعني ،وبعد:

تقديم:
ديوان "يا اهلل" جمموع ٌة شعري ٌة يف لغة املليامل للدكتورة كمال ثريا ،وهي كاتب ٌة وشاعر ٌة مشهور ٌة

من والية كريال يف اهلند .ومن احلقائق التارخيية أن العالقات بني كريال والعرب تعود إىل آالف
السنني ،ويوجد شعب كريال يف كل ٍ
بقعة يسكنها اإلنس عرب العامل .ولغة املليامل هي اللغة األُ ُّم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
دخيلة .أ ّما
عربية
مفردة
نسمة تقري ًبا ،ويف اللغة امللياملية أكثر من أربعة آالف
ألربعني مليون
الشاعرة ثريا فكانت ّ
مرشح ًة جلائزة "نوبل لآلداب" منذ عام  1984حتى انتقاهلا إىل ذ ّمة اهلل عام
ٍ
ِ
ٍ
ٍّ
صورت يف خلقها األديب ما يف قلبها من أملٍ
وحب ،وكانت
ومترد
وشك،
وحرية
وحزن،
ٍّ
ّ .2009
وقتئذ مفاهيم فاسد ٌة عن اإلسالم .ثم أحدث اإلسالم يف أفكارها وعواطفها تغي ٍ
ٍ
ات مقبول ًة
هلا
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ناجحة ال مثيل
نادرة
رسدية
بتقنية
خاص،
ديوان
حرا يف
ٍّ
شعرا ًّ
وعب ْت عن هذه التغريات ً
حممودةًّ ،
هلا يف القصائد املليبارية ،وفيه أكثر من أربعني قصيد ًة خ َّلدَ ت ثريا يف سامء األدب .نقرأ قطع ًة من
قصيدة "االندماج" (ثريا ،2011 ،ص:)19
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ََ ُ
حات َك ي� َمن َ
ليس ُهل َمثيل
نف
تغم ُر�ن
ُ
ي
َُ
روح
وتتغلغل إىل ِ
أمعاق ي
واليوم
ُ
أدرك
َّ ن َ
لك َو َ
حدك
أن ي�
َ
أركع جُ
فلك ُ
وأسد

املرتجم:
ديوان "يا اهلل"
َ
نقل الشاعر اإلمارايت الدكتور شهاب غانم ديوان "يا اهلل" إىل العربية ،وهو املعروف لدى

مهندسا ميكانيك ًّيا ،وحصل عىل الدكتوراه
العامل بسفري الثقافة .ولد عام  1940يف عدن ،وعمل
ً
ٍ
خمتارة من خمتلف
يف االقتصاد من جامعة ويلز عام  .1989وبدأ منذ عام  1992برتمجة قصائد
البلدان إىل العربية الفصحى ،وال س ّيام قصائدُ متنوع ٌة ملن حاز جائزة "نوبل لآلداب" ،فرتجم

إبداعات العبقري اهلندي روبندرونات طاغور .ويف سنة  2005أصدرت دائرة الثقافة واإلعالم

يف الشارقة كتابه بعنوان قصائدُ من كريال ،ويف سنة  2007أصدرت كتابه قصائد من اهلند وفيه
شاعرا من واليات اهلند املختلفة ،ويف سنة  2019أ ّلف كتاب ُمتارات من
ثامنون قصيد ًة لثالثني
ً
شاعرا من كريال .ونقل ديوان "يا اهلل" حتت
ِشعر كريال املعارص وفيها  130قصيد ًة الثنني وستني
ً
عنوان رنني الثريا.
َ
آخر ،هو الشيخ حمي الدين املليباري من والية كريال؛
الديوان إىل العربية
َرجم هذا
شاعر ُ
ٌ
وت َ
حتقي ًقا لرغبة الشاعرة كمال ثريا ،وترمجة الشيخ حمي الدين املولوي هلذا الديوان أسهل وأعذب
من ترمجة الدكتور شهاب غانم ،إال أنه أمهل بعض السطور واألبيات بسبب صعوبة النقل ،وقلة
ٌ
ونقاش بشأن هاتني الرتمجتني من ناحية اللغة
مالحظات
أيضا
ٌ
التجربة يف حقل الرتمجة .وهناك ً

واالستعامل االصطالحي ،ويف الفكرة والرسد .فدراسة الرتمجتني واإلحاطة بأرسار هذا التشابه
ٍ
لغوية ٍ
ٍ
عمل ذو ٍ
يف التصوير الفنّي عىل أساس نظريات الرتمجة واألدب املقارنة ٌ
ثقافية.
أدبية
قيمة
سطورا مشاهب ًة لسطور الشاعرة
وزياد ًة عىل ذلك ،سيجد الباحث يف قصائد الشاعرة ثريا
ً

العربية الصوفية املشهورة رابعة العدوية ،التي عاشت يف العرص العبايس ،يف التعبري عن صدق

العاطفة نحو اخلالق ،وهي القائلة (فواز ،صص:)341-340

كدلل "

رعلا ىلإ ُهُتامجرتو ايرث المك ةروت

هللا اي" ُناويد

107

َ
إخــو ت� ف� َخ َ
َ
َ ت
ئً
لــو ت ي�
ــ� ي�
دا�ــا ف ي� َحــرض َ ت ي�
بيــ�
ي ي
وح ب
ر َاح ي
ي
ْ
ف
ً
َ
َ
ل أجــد ل َعــن ه ُ
وه ُ
َ ت
ــواه عوضــا
ــ�
ي�
ــواه
َب
الــر يا� ِم َن ي
َ ُ ِ ُ ْ يْ ُ
َ
ف
ُ
َ
ُ
ح ث
َ
إليــه ِقبلــ�ت
شــاهد حســنه
ا�
يــام كنــت أ ِ
ِ
�ــو ِم فــر ب ي
ي
َ
ــت َو ً
جــدا ومــا ث َّ� ً
إن ُأم ْ
َ
واع ئ
الــورى ِوش َ
َ
رضــا
ــقو ت ي�
نــا� ي�
ي
َ َ َ
َ
القلــب ي� ُ َّك ُ
امل ن
ُج ْــد ب َ
نــك َيشــف ُم َج ت
ــى
ي� طبيــب
ــ�
م
صــل
و
ِ
ِ
ِ
ٍ
ي
ي
َ
َ
َ
ً
ت
شــو�ت
ت
ئ
َ
ُ
ً
نشــأ� ِمنــك وأيضــا ن َ
دا�ــا
يــا�
َ ي� َسوري وح ي
ي
ي
َ
َ
ً
َ
َ
ت
ف
ُ
َ
َ
َ
ً
لخ
َ
َ
ُ َ ت
أر�
ــ�
قــد جهــرت ا لــق ج�عــا ج ي
ِمنــك وصــا �ــو أقــى مني ي
بعاطفة ٍ
ٍ
قوية ملكت نفسها،
وقد أنعم اهلل عىل رابعة بموهبة الشعر ،وتأججت تلك املوهبة

فخرجت الكلامت منساب ًة من شفتيها تعرب عام خيتلج هبا من ٍ
ٍ
وعشق هلل ،وكانت تقدم ذلك
وجد

الشعر رسال ًة ملن حوهلا ليحبوا ذلك املحبوب العظيم .فكيف تشابه التصوير الفنّي للشاعرتني،
ٍ
واألوىل عربي ٌة زاهد ٌة مشهورةٌ ،والثانية من ٍ
أعجمية اعتنقت اإلسالم يف أواخر أيامها؟ إجاب ُة
بيئة

ِ
املصورة يف القصيدة ،وحتليل اخلصائص الداخلية واخلارجية
والرؤية
هذا السؤال بعد حتليل الفكرة
ّ
ٍ
للغة ،واالطالع عىل مجالية تعبري العاطفة وجاذبيتها ومراعاة تقسيامت أخرى عىل أساس عنارص
األدب ،ونظريات الرتمجة واألدب املقارن ،وهي حمور هذه الدراسة التي تتطلع إىل الوقوف عىل

الدقة يف ترمجة املفردات واملصطلحات ،وإشكاالت الرتمجة يف اإلسالميات ً
حتليل وانتقا ًدا .فهناك
ٍ
إسالمي من
جتربة يف جمال ترمجة األعامل األدبية ،والثاين داعي ٌة
صميم ذو
يب
مرتمجان؛ األول عر ٌّ
ٌّ
ٌ
والية الشاعرة نفسها ،ولغة املليامل هي اللغة األُ ّم هلام .وبالرغم من توافق املرتمجني يف العقيدة ،هناك
عد؟ وما أبعاد أرسار الب ِ
بون بعيدٌ يف ترمجتهام لديوان "يا اهلل" .فام أسباب هذا الب ِ
عد؟ ِ
ٌ
ول َ أمهل الشيخ
ُ
ُ
حمي الدين املولوي ترمجة بعض القصائد إىل العربية؟ إلجابة هذه األسئلة وفهم هذه األرسار ،يلزم
الوقوف عىل نظريات األدب املقارن.

األدب املقارن وحموره:

ٍ
ٍ
بسيط هو حتليل النصوص األدبية ،واستخراج العنارص املتامثلة منها للدراسة.
تعريف
يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وعاطفة
واحدة،
وجتربة
واحد،
يعبون عن معنًى
وتوجد العنارص املتامثلة يف إبداعات األدباء حينام ّ
ٍ
ٍ
فرع من فروع
واحدة ،وهم يعيشون يف أ ّية تربة من مرشق األرض ومغرهبا .فإن األدب املقارن ٌ
ٍ
ٍ
قومية أخرى أو تأثريه فيها .وهو
بآداب
در ُس من خالله األدب القومي من حيث تأثره
العلم ُي َ
بوصفه فر ًعا من فروع العلم خيرج من منطقة اإلبداع األديب إىل منطقة دراسة اإلبداع األديب.
فرع من فروع املعرفة يتناول املقارنة بني أدبني
يقول الدكتور إبراهيم عوض" :األدب املقارن هو ٌ
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ٍ
كل منهام إىل ٍ
أو أكثر ينتمي ٌّ
قومية غري األمة أو القومية التي ينتمي إليها األدب اآلخر ،وىف
أمة أو
ٍ
العادة إىل ٍ
ٍ
واحد أو أكثر من
عنرص
أيضا ،وهذه املقارنة قد تكون بني
لغة غري اللغة التي ينتمي إليها ً
عنارص ٍ
قومي ما ونظريه يف غريه من اآلداب القومية األخرى ،وذلك بغية الوقوف عىل مناطق
أدب
ٍّ

التشابه ومناطق االختالف بني اآلداب ومعرفة العوامل املسؤولة عن ذلك .كذلك فهذه املقارنة قد

يكون هدفها كشف الصالت التي بينها وإبراز تأثري أحدها يف غريه من اآلداب ،وقد يكون هدفها
املوازنة الفنية أو املضمونية بينهام ،وقد يكون هدفها معرفة الصورة التي ارتسمت يف ذهن ٍ
أمة من
أمة أخرى من خالل أدهبا ،وقد يكون هدفها هو تتبع ٍ
األمم عن ٍ
نزعة أو ٍ
تيار ما عرب عدة ٍ
آداب،

إلخ .وهذا التعريف قد متت صياغته وبلورته من خالل التعاريف واملفاهيم املتعددة هلذا الفرع من

فروع العلم ،تلك املفاهيم والتعريفات التي تتباين حسب تباين املدرسة أو الشخصية التي تقود
هذا التيار أو ذاك من تيارات البحث املختلفة ،وهو خيتلف ً
كثريا عن التعاريف املوجودة
قليل أو ً

يف كتب األدب املقارن" (عوض ،2006 ،ص ،)7فقراءة ديوان "يا اهلل" عىل أساس هذه النظريات
مفيد ٌة وستقنع الباحثني.

ديوان "يا اهلل" يف امليزان:
ُ
ومسائل لغوي ٌة
تعابري
يف قصائد كمال ثريا هذه ،عىل الرغم من اجلودة األدبية والشاعرية الفذة،
ُ
وبالغي ٌة تعارض العقيدة اإلسالمية ،ويشري إليها الدكتور شهاب غانم بقوله" :ألهنا حديثة ٍ
عهد

ٍ
ٍ
ملحات من قصائدها تكاد تقرتب من التجسيد ،ولكنني يف الرتمجة كنت أجتاوز
وثني ،فهي يف
بدين ٍّ
اعرتاضً .
فمثل ،يف إحدى القصائد كانت
ذلك باستخدام املفردات والتعابري التي ليس عليها
ٌ
الرتمجة احلرفية حسب الرتمجة اإلنكليزية :أمهس بعشقي يف أذنيك ،فجعلتها يف الرتمجة العربية:

أمهس بعشقي يف ملكوتك ،وهناك قصيد ٌة بعنوان "دوارة الشمس" وجدت أن البيت األخري
ً
مقبول للقارئ
رت إىل ملسه ببعض التعديل ألجعله
حسب الرتمجة اإلنكليزية به جتسيدٌ فاض ُط ِر ُ
املسلم .وربام كان ذلك البيت السبب الذي جعل الشيخ حمي الدين املولوي هيمل ترمجة هذه
ٍ
قصيدة للدكتورة كمال
القصيدة يف ترمجته إىل العربية" (ثريا ،2011 ،ص .)21ونختار قطع ًة من

ثريا التي ترمجها الشاعر اإلمارايت ،هي اآلتية:
َ
ليــس ُهل ُحــدود
ي� يُّأ�ــا الــذي
ي� ُّ
رب  ...ي� ُ
هللا  ...ي� َمعبــود
ُ ُ ُ
ّ
فــا ُق ُ
الــد ي ِ ن� أو أصدافــه قيــود
شــور ِ
ُ
إذ َ
الغــا� ِت ف� ُ
الوجــود
أنــت غايــة
ي
ي
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الظ
وظ ِلــك
ِ
ِ
ن َ
َ
َّ
َّ
كــام أ�ل الســعد والصفــاء
ُي
�غ
ف
َ ن ف
َ
َ
َ
نــام ي� هنــاء
ــ� ي� امل ِ
وأ ِ ــض العين ي ِ
وهذه السطور أنفسها يف ترمجة الشيخ حمي الدين املولوي هي اآلتية:
ي� هللا
ي� َمن ال ي َ ُ� ُّدهُ
ّ
ٌ
الد ن�،
إطار ِمن ِ
َ تَ َ َّ َ ي ّ َ
ي� من �رر ِمن ِلك قيد!
ف
نورك،
ف ي� ّ ِ
ي� ِظ ِلك،
ُ
َ
أطل ُب ّ
الراحة
ُّ
والسبات

وهذه ترمجة الدكتور شهاب غانم لقصيدة "يا اهلل":

ي� هللا
ف أ
الغا�ةَ
ي� ال ِ
زمان ِب
َ ْ
هل ط َرق َت ب� ب ي�
ف
أحالم؟
ي�
ي
ُ ف ُ َ
وك ْنت ي� طفول ت ي�
وصباي
ِ
ن
تَ�
عا�؟
ي
ُ
َ
ْ ُ
أس�
وعندما كنت ي
ف َّ
الطريق إىل َ
املعبد
�
ِ
ي أ
والور ُاد ف ي� َش َف�ت
ي
أمل تضعف َح َاس ت ي�؟
وهذه السطور أنفسها يف ترمجة الشيخ حمي الدين املولوي هي اآلتية:
ي� هللا
ف َّ
الغا�
ي� الز ِ
مان ِب
َ ْ
هل ط َرق َت
عىل ب�� ف ي� َ
املنام؟
ن ب يَ ٌ
هل أ� مألوفة لك
ف ُ لة ُ
والك َول؟ة
ي� الطفو ِ

هللا اي" ُناويد
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ن
سا�
هل
أعييت ِل ي
َ ُ
ْ
ُ
ش
أم�،
عند ًما ك أنت ي
ِّ
مرد َدة الوراد
ف َّ
الطريق إىل َ
امل َعبد؟
ي�
ِ
وال شك يف أن القارئ يدرك الفرق بني الرتمجتني ،ومع االعرتاف هبذه احلقيقة يمكن استخراج

احلب ،والبحث عن
عدة عنارص من هذه القصائد عىل أساس األدب املقارن ،أمهها :البحث عن
ّ
حقيقة الوجود ،والزهد والفكرة الصوفية ،وهي الفكرة املركزية يف القصائد ،والصدق يف تعبريها،

وهو عنرص التشويق.

وختاما:
ً
نوجز بعض اإلشكاالت واملالحظات التي أشار إليها الدكتور شهاب غانم بشأن هذا الديوان،

إذ ذكر أنه يكفي أن نقرأ العنوانات لندرك عواطفها الصادقة ،إذ أعجبته األصالة يف شاعريتها
ٍ
واحد ،لذا يذكر اجلميع عند قراءهتا الشاعرة
ومقدرهتا عىل اإلبداع ،فالقصائد كلها عىل نغ ٍم

الصوفية رابعة العدوية من البرصة .أ ّما اإلشكاالت فهي أهنا يف بعض القصائد تكاد تقرتب من

التجسيد لكوهنا حديثة العهد باإلسالم ،واستخدمت بعض املفردات والتعابري املعارضة للعقيدة

اإلسالمية وغري املقبولة ،ولو كان ذلك باسم الشعر واخليال ،ومل يستطع الشيخ حمي الدين نقلها
إىل العربية فرتك بعض القصائد والسطور ،ونقل بعضها حرف ًّيا.

ٍ
ٍ
سبعة
شاعرة بحثت عن حقيقة الوجود أكثر من
هذا ما واجهه املرتمجون يف ترمجة عاطفة
ِ
وجود اهلل سبحانه وتعاىل ،فاندجمت يف
وأخريا أدركت أن هذه احلقيقة هي حقيقة
وعرشين عا ًما،
ً
ٍ
بقلب سلي ٍم ،فوجد العامل ُ بعد الشاعرة العربية الصوفية املشهورة
حب اهلل معتنق ًة اإلسالم ،ومنيب ًة
ّ

نادرا يف التعبري عن صدق العاطفة نحو
يف العرص العبايس شخصي ًة اسمها كمال ثريا وديوانًا ً
ٍ
نقل تاما من لغة مليامل إىل أي ٍ
ٍ
مهها :ضياع
عاملية؛ وذلك
لغة
ألسباب ،أ ّ
اخلالق .ومن املستحيل نقله ً ًّ

املوسيقى ،وضياع بعض املعنى ،وحاالت املبدع ،كل ذلك جيعل ترمجة الشعر صعب ًة .ومع ذلك،
ٍ
هي أفضل الوسائل لفهم األمم وما لدهيا من ٍ
ومجال .فعسى أن ختدم هذه الدراسة التحليلية
عمق
لديوان "يا اهلل" للدكتورة كمال ثريا وترمجاته إىل العربية القارئ العريب وجتعله يفهم شعب كريال

فهم أعمق.
ً

كدلل "

رعلا ىلإ ُهُتامجرتو ايرث المك ةروت
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املراجع:
 ثريا ،كمال .رنني الثريا أو جمموعة "يا اهلل" -عن ترمجة كليم أمحد .ترمجة الدكتور شهاب غانم .أبو ظبيللثقافة والرتاث.2011 ،
 عوض ،إبراهيم .يف األدب املقارن :مباحث واجتهادات .املنار للطباعة والكمبيوتر1427 ،ه2006/م. -فواز ،زينب .الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور .القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،د.ت.

والعربية
الصومالي ِة
ني
ُ
الترمجة ب َ
َّ
َّ
ُصطل ِ
ُفردات
إشكالي ُة امل َ
َّ
َحات وامل َ

الشافعي ابتدون
ٌ
ٌّ
وصحافي ومترجم
كاتب

مت ِّثل الرتمجة من الصومالية إىل العربية أحد اإلشكاالت األدبية واللغوية التي مل يتطرق إليها

الباحثون ،ففي اختالف اجلذر الصومايل والعريب (الالتيني واألبجدية العربية) ،عىل الرغم من
ٍ
ٍ
واحدة -عائلة اللغات األفريقية-اآلسيوية  ،-تكمن صعوبة ترمجة النصوص
عائلة
انتامئهام إىل
ٌ
مشكل يواجهه الكثري
واملصطلحات واملفردات من الصومالية إىل العربية وبالعكس ،وهو

من األدباء واللغويني ،نتيجة قلة املثقفني واألدباء الذين ينقلون النصوص الصومالية الشعرية
مقصورا عىل البيئة الصومالية
والقصص الشعبية إىل األدب العريب ،وهو ما جعل األدب الصومايل
ً
ٍ
ٍ
كثرية
صفات
وال ينتقل إىل احلوارض العربية ،عىل الرغم من تشارك األدبني الصومايل والعريب يف
من حيث وصف الطبيعة واهلجاء والغزل وشعر النقائض.

هدف الدراسة:
ترمي هذه الدراسة إىل تناول مشكلة الرتمجة من الصومالية إىل العربية ،وبيان الصعوبات

ومكامن اخللل فيها ،إىل جانب تسليط الضوء عىل اخلصائص اللغوية والتعريفات بني اللغتني
ٍ
حماولة لفه ٍم أعمق لإلشكاالت االصطالحية واملفردات يف الرتمجة بني
واصطالحا ،يف
معنًى
ً
اللغتني ومن الصومالية إىل العربية.
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مشكلة الدراسة:
يواجه املرتجم من الصومالية إىل العربية مشكل ًة لغوي ًة يف نقل املفردات إىل العربية عىل ٍ
نحو

ٍ
صحيح مع مراعاة جودة الرتمجة وعدم إخراجها عن سياقها ونصها األصيل ،وهو ما خيلق
ٍ
مشكالت مج ًة يف الرتمجة يف املصلطحات واملفردات ،ويمثل عائ ًقا للحفاظ عىل جودة نص املصدر.

أسئلة الدراسة:
ٍ
أسئلة يف سياق هذا البحث ،هي:
1.يسأل الباحث عدّ ة
النص العريب؟
2.ما وسائل الرتمجة وآليات صوملة ّ
3.هل تتوافر رشوط الرتمجة عند املرتجم طب ًقا ملعايري الرتمجة للنصوص واملصطلحات؟
النص املرتجم؟
4.ما إشكاليات املصطلح العريب يف نقل النصوص من العربية إىل ّ
ٌ
إمكان للمحافظة عىل دقة النصوص املرتمجة من املصدر؟
5.هل هناك

ملاذا كُتِبت الصومالية باحلرف الالتيني ً
أصل؟ وهل كان األنسب كتابتها باألبجدية العربية؟

فرض ّيات الدراسة:

ٍ
ٍ
خاصة باملرتجم نتيجة تباين اخلربات أو تشعبها عند املرتجم.
آليات ومعايري
وجود

منهج َّية الدراسة:
يستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل يف وصف املظاهر وحتليل مكامن اإلشكاليات يف

ترمجة املصطلحات واملفردات ،وذلك من خالل تناول بعض األمثلة والنامذج احلية املرتمجة من
ٍ
مقارنة بني النصوص لفه ٍم أعمق إلشكالية الرتمجة من الصومالية
املصدر العريب ،إىل جانب إجراء
إىل العربية وال س ّيام يف النصوص األدبية والشعرية.

الدراسات السابقة:
ٌ
أبحاث سابق ٌة تتطرق إىل موضوع الرتمجة من الصومالية إىل العربية،
دراسات أو حتى
ال تتوافر
ٌ
وهو ما سيجعل هذا البحث صع ًبا ،وسيجعله دراس ًة مرجع ّي ًة ،إن حظيت بالقبول.
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هيكل الدراسة:
يف هذه الورقة ،نتناول إشكاليات ترمجة املصطلحات واملفردات بني اللغتني ،لكن قبل اخلوض

يف هذا املوضوع سنلقي الضوء عىل تاريخ العربية يف البيئة الصومالية ،وعوامل انتشارها وظهورها

يف منطقة القرن األفريقي ،وحال العربية بعد مرحلة االستعامر األورويب يف القرن األفريقي،
واألسباب التي دفعت إىل كتابة الصومالية باحلرف الروماين ً
بدل من احلرف العريب ،ومدى كونه
ٍ
ٍ
وتشابه أو ٍ
تنافر ،وكيفية تأثر الصومالية بالعربية
تطابق
أفضل منه ،وما بني العربية والصومالية من
مع بيان هذا اجلانب باألمثلة والتوضيحات.

ُرسد عدة نتائج خلصت إليها الورقة ،من أجل فه ٍم أعمق لإلشكاليات
ويف هناية املطاف ست َ
بصفة ٍ
ٍ
عامة واملرتجم بني اللغتني عىل ٍ
خاص.
نحو
التي يواجهها املرتجم الصومايل
ٍّ

اللغة العرب َّية يف الصومال :قراء ٌة تارخي َّية:

ٍ
ٍ
طويلة .وتؤكد بعض
بمدة
متتد جذور اللغة العربية يف بالد الصومال إىل ما قبل اإلسالم

الدراسات أن دورها تنامى مع الزمن وازدهرت مع تطور العالقة بني جانبي البحر األمحر وتقوية
ِ
مرورا بمرحلة عهد مملكة َس َبإ (-950
دولة َمعني (650-1300ق.م)،
العالقة بينهام يف حقبة
ً
ِ
ً
ووصول إىل مرحلة دولة ح َي (525-115ق.م) ،والعالقة التجارية القوية باجلزيرة
115ق.م)،
العربية ،وهجرات العرب املتتالية إىل القرن األفريقي ،وتوجههم نحو االستقرار واالستيطان،
والتامزج مع السكان واالنصهار هبم ،مما أدى إىل تفعيل دور اللغة العربية وتعميق جذورها يف
بالد الصومال عرب التاريخ (عيسى ،1965 ،صص.)8-7

أسهم انتشار الدين اإلسالمي يف القرن األفريقي ويف بالد الصومال يف تطور العربية
وكذلك
َ

أصبحت لغ ًة تُعت ََمدُ رسم ًّيا يف الكتابة واالستخدام يف حياة
يف الصومال ،فبعدَ أن كانت لغ ًة وافد ًة
َ
الصوماليني يف القرن األفريقي ،وباتَت بعد تزايد دورها قبل جميء االستعامر األورويب تُستَخدَ م يف
ٍ
وصف املقريزي إمارة
جماالت ،من أبرزها التعليم والثقافة والتأليف واألدب واإلدارة .وقد
عدَّ ة
َ

ٍ
وبي ابن
زيلع ،شامل الصومال ،بأن سكاهنا يتكلمون بالعربية جن ًبا إىل
جنب مع لغتهم املحليةَّ .

بطوطة ،يف رحلته إىل رشق أفريقيا عام  ،1331أن سلطان مقديشو كان يتكلم بالعربية والصومالية.

وو َّث َقت مرحلة الكشوف اجلغرافية األوروبية ،وال س ّيام الربتغالية ،أن العربية كانت هي اللغة
السائدة يف سلطنة مقديشو (املرجع نفسه ،صص.)8-7
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ومن العوامل التي ساعدت عىل انتشار اللغة العربية وازدهارها يف تلك املرحلة ما يأيت:1
1.اهلجرات العربية :إذ وصلت إىل املنطقة منذ القرن األول اهلجري أعدا ٌد كبري ٌة من العرب
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ودعوية ،وساعد عىل ذلك أمهية موقع الصومال االسرتاتيجي،
وسياسية
جتارية
ألغراض
وما تنعم به من الثروات الزراعية والبحريةً ،
فضل عن بعدها عن مناطق الرصاع السيايس
يف اجلزيرة العربية.

حموري يف نرش اإلسالم والثقافة العربية يف املنطقة،
دور
ٌّ
2.العامل التجاري :وقد كان له ٌ

إذ استطاع التجار العرب ،ويف مقدّ متهم اليمنيون ،التأثري يف املنطقة حضار ًّيا وثقاف ًّيا،

إىل جانب نشاطهم التجاري الذي فتح لالتصال واالحتكاك بني سواحل الصومال
واجلزيرة العربية آفا ًقا واسع ًة ،ومل ِ
يأت القرن الرابع اهلجري إال وقد استكملت مدن

الساحل الصومايل مقوماهتا وسامهتا العربية ،بل أصبحت بعض تلك احلوارض عربي ًة
رصف ًة يف ثقافتها وعامرهتا.
3.نشأة الدول والسلطنات اإلسالمية يف الصومال :وكان ذلك منذ القرن الرابع اهلجري،
وذلك بتضافر عنارص املجتمع اإلسالمي يف املنطقة من العرب املهاجرين والسكان

األصليني .ومن أمهها :سلطنة شوا (648-350هـ) ،وسلطنة إيقات (805-648هـ)،
وسلطنة عدل (925-871هـ) ،والسلطنات املتعاقبة عىل حكم مدن ساحل بنادر وهي

مقديشو ومركا وبراوة ،وقد كانت العربية اللغة الرسمية لتلك السلطنات وهبا كتبت

الرسائل الرسمية والعقود كالبيع والرشاء والنكاح ونحوها.

ٍ
ٍ
عسكرية أرسلها أمراء الدول
بعثات
4.البعثات العسكرية العربية :كانت هناك عدة
اإلسالمية إىل املنطقة لتعزيز والء املنطقة ملركز اخلالفة ،منها :بعثة عبد امللك بن مروان

بقيادة موسى بن جعثم يف عام 77هـ وبعثة الدولة العباسية إىل مقديشو بقيادة حييى بن
عمر العنزي يف عام 149هـ .وتلك البعثات ،عىل الرغم من كون أهدافها سياسي ًة يف املقام
ٍ
ٍ
ٍ
األول ،مل ُ
تعليمية .وقد ذكرت بعض مصادر التاريخ أهنم أسسوا
دعوية
أهداف
ختل من
مراكز تعليمي ًة لنرش تعاليم اإلسالم.

 . 1ورسمة ،عمر حممد ،أوضاع اللغة العربية يف الصومال ،مركز مقديشو للبحوث والدراسات 22 ،نوفمرب/
ترشين الثاين( ،2015 ،تاريخ الدخول 5 :ديسيمرب/كانون األول  )2019سلسة-مقاالت-حول-أوضاع-
اللغة-العربية-يف./http://mogadishucenter.com/2015/11/
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5.العالقة الثقافية الدائمة بني الصومال واجلزيرة العربية :إذ كان العلامء وطالب العلم
الصوماليون يسافرون لطلب العلم الرشعي وعلوم العربية يف احلوارض العربية يف اليمن
واحلجاز ومرص ،ثم يعودون لنرش اللغة العربية والعلوم الدينية.

6.جهود العلامء والدعاة يف نرش اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف املنطقة :كان للعلامء
كبري يف نرش الدعوة اإلسالمية وعلوم اللغة العربية ،ومنها الرصف والنحو
والفقهاء ٌ
دور ٌ

واملنطق .وكانت مقديشو وبارطريي ،جنوب الصومال ،يقصدمها طالب العلم وال س ّيام
فنون اللغة ،وكذلك اشتهرت بعض املدن الصومالية األُخرى بعلوم التفسري والقراءات
والفقه واحلديث.1

الالتيني :الدوافع واألسباب:2
الكتابة الصومال َّية باحلرف
ّ
تتعدد اللهجات التي يتكلم هبا الصوماليون ،إال أن أبرزها هلجتا املاي وحماتريي اللتان تشكالن

فيسفساء اللغة الصومالية .وختتلف اللهجات بحسب النطق والثراء اللغوي واختالف الكلامت

يف بعض املناطق ،فأهل الشامل ختتلف لكنتهم اللغوية عن لكنة غريهم من اجلنوبيني ،وكذلك يف
األقاليم الوسطى من البالد ،وعىل الرغم من أهنم يستخدمون هلج ًة واحد ًة هي هلجة حماتريي إال
أن الضبط والتشكيل والنطق خمتلف ٌة ،ويفهم من خالهلا من أين تنحدر قبيلة هذه اللهجة.

أ ّما كتابة اللغة الصومالية باحلرف الالتيني ،فيبدو أهنا مل جتد حظها الوافر من بني اللغات
ٍ
ٍ
غابرة ،يف حني ظهرت الصومالية لغ ًة مكتوب ًة هلا قوانينها
قرون
األفريقية الكوشية التي ُد ِّونت منذ

وقواعدها يف مطلع سبعينيات القرن املايض .لذا ،من الواضح أهنا تأخرت بسبب الرصاعات

الثقافية الدائرة بني الصوماليني والسياسات االستعامرية الغربية الرامية إىل إبقاء املجتمع الصومايل
ٍ
يف احلضيض الثقايفّ ،
مدرك لسياساته ومؤامراته ضد مصالح الصومال الكبري
ليظل جمتم ًعا أم ًّيا غري
وثرواته.

مرجع سابق.
.1
ٌ
ٍ
كتاب عن الصومال ملنتدى العالقات العربية والدولية يف يناير /كانون
 . 2هذا املبحث ُأ ِعدّ ساب ًقا ضمن
الثاين عام .2018
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تارخيي):
اللغة الصومال َّية (بروفايل
ّ

ٍ
ٍ
علمية للغة الصومالية يف التاريخ احلديث عام 1814م
دراسة
من الناحية التارخيية ،بدأت أول

دراسات كثري ٌة يف الغرب.
عىل يد املسترشق اإلنجليزي ديفيد سولت ،ومنذ ذلك الوقت صدرت
ٌ
وصنف الغربيون هذه اللغة ضمن اللغات "الكوشية الرشقية" و"األفروآسيوية" أو اللغات السام ّية
احلام ّية.1

و ُت َعدّ اللغة الصومالية من أهم اللغات احلية يف القرن األفريقي ،ويتكلم هبا نحو  30مليون

صوما ٍّيل يتوزعون عىل الصومال وجيبويت وإثيوبيا (الصومال الغريب) (أوغادين) وكينيا يف املقاطعة
ٍ
ٍ
واضحة
لغوية
الشاملية وإريرتيا .وتشرتك الصومالية مع اللغات الكوشية األخرى يف خصائص

يف املستويات الصوتية ،واملفرداتية ،والرصفية ،والنحوية ،وتظهر هذه القراب ُة اللغوي ُة عىل ٍ
نحو

أوضح يف جمموعة اللغات الكوشية الرشقية التي تنتمي إليها اللغة الصومالية ،وكذلك تقرتب من
ٍ
ٍ
بدرجات
اللغات الكوشية األخرى
متفاوتة .و ُت َعدّ لغة أويرا aweraأقرب اللغات الكوشية من
الصومالية ،وتأيت بعدها لغة رندييل  ،rendilleثم لغة بايسو  ،beysoثم لغة دسينج ،desenech

ثم أربوري ، arboreوتسمى هذه اللغات لغات أ ُموتانا أو الصومالية املمتدة ،ثم اللغة األرومية

والعفرية وساهو.2

وحال ًّياُ ،ت َعدّ الصومالية من أبرز اللغات يف منطقة القرن األفريقي ،فهي إحدى اللغات

األساسية يف دول الصومال وجيبويت وإثيوبيا وكينيا ،وتُدَ َّرس يف مدارس تلك الدول إ ّما بوصفها
ّ
ّ
وتبث عرشات املحطات اإلذاعية والتلفزية
األقل،
وسي ًطا أساس ًّيا للتعليم وإ ّما بوصفها لغ ًة يف
(عيل ،ص.)36
املحلية واإلقليمية والدولية براجمها باللغة الصومالية ّ

 . 1اللغة الصومالية ،موسوعة اجلزيرة نت ،تاريخ النرش  10أبريل /نيسان ( ،2007تاريخ الدخول :
أغسطس  /أب )2018
.40dc-9b5a-3016fcfd49ae

23

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8840986b-28a3-

 . 2مري ،حممد سعيد ،وحممود ،صالح عيل ،اللغة الصومالية بعد  43عا ًما من تدوينها :التحديات
واملتطلبات املرحلة ،مركز مقديشو للبحوث والدراسات ،تاريخ النرش 23 ،يناير /كانون الثاين ( ،2016تاريخ
الدخول  7 :أكتوبر /ترشين األول http://mogadishucenter.com/2016/01 )2018صدى-األسبوع-
اللغة-الصومالية-بعد-43-عا ًما./
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اللهجات الصومال َّية :ثنائ َّية اللغة:

ٍ
هلجات حملي ًة خاص ًة هبا ،إذ باتت تلك اللهجات
جمموعات سكاني ٌة كبري ٌة تستخدم
يف الصومال
ٌ
ً
تداول بني سكان بعض املدن والقرى إىل جانب اللغة الرسمية ،إال أن
املحلية أكثر اللهجات
استخدام تلك اللهجات غري املكتوبة أكثر شيو ًعا بني أهايل تلك املناطق .وتنترش تلك اللهجات
ٍ
معدومة إذا اجتهنا إىل املناطق الوسطى والشاملية من البالد.
انتشارا واس ًعا يف اجلنوب ،وتصبح شبه
ً

و ُت َعدّ هلجة مويني وباجوين ولغة مشنجلو -أخت السواحلية -من اللهجات املستخدمة التي
يتداوهلا سكان مدينة براوي الساحلية التي تقع عىل بعد  190كلم جنوب مقديشو ،وأ ّما هلجة

الباجوين فيستخدمها بعض سكان مدينة كساميو وما يليها من جهة الساحل اجلنويب الصومايل،

أيضا بعض سكان مدينة مجامي
و ُت َعدّ هلجة مويني وباجوين جز ًءا من اللغة السواحلية ،ويستخدمها ً
وضواحي كساميو.

أ ّما اللهجة املشنجلية فهي قريب ٌة من السواحلية ومتداول ٌة يف القرى واألحراش يف جنوب البالد
بوصفها لغ َة تفاه ٍم بني السكان .وأ ّما الصومالية ف ُيتَعا َمل هبا يف األسواق ،وعند شد الرحال إىل
املدن الكبرية التي ال تنترش فيها اللهجات املحلية ،بقدر ما تسيطر عليها الصومالية سيطر ًة مطلق ًة.1

هلجات غري واسعة االنتشار تنحرص يف بعض القبائل التي ُت َعدّ أقلي ًة يف التوزيع
أيضا
ٌ
وهناك ً
اجلغرايف القبيل يف الصومال ،فقبيلة  ،Garreالتي تقطن يف بعض مناطق جنوب الصومال وال س ّيام
يف حماذاة مدينتَي بولومرير وكوانتواري ،تستخدم هلج ًة حملي ًة تدعى "جري" وهي هلج ٌة خاص ٌة هبا

دون غريها ،و ُت َعدّ هذه القبيلة من القبائل الزراعية التي مل تؤثر فيها الكوارث الطبيعية ومل ترشدها
الفيضانات إال بعد جماعة عام  2011وأزمة الفيضانات التي شهدها جنوب الصومال عام .2016

و ُتعدّ الصومالية اللغة األصلية يف الصومال عموما ،إال أن لكل ٍ
انتامؤها إىل
لغة مهام يكُن
ُ
َ
ً
ٍ
ٌ
تداخل
وهلجات خاص ًة هبا ،لكن يوجد
املجموعات اللغوية الكوشية أو اآلسيوية احلامية فرو ًعا

وانعكاس لبعض
مزيج من اللغات األصلية
بني اللغات عمو ًما؛ فبعض اللهجات ما هي إال
ٌ
ٌ

تأثر بالغ باللغات األخرى مثل العربية
اللغات القوية ،مثل العربية واإلنجليزية ،فللغة الصومالية ٌ
ً
فضل عن تأثرها باللغات اإلقليمية مثل األورمو
واإلنجليزية واإليطالية والفارسية واهلندية،
أيضا عىل تلك اللغات املحلية واإلقليمية.
واألمهرية والسواحلية ،والعكس ينطبق ً

مرجع سابق.
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ثقايف مرير:
كتابة اللغة الصومال َّية :رصا ٌع
ٌّ

ٍ
ٍ
عسريا،
خماضا
والدة
مل تكن كتابة اللغة الصومالية باحلرف الالتيني جمرد عملية
سهلة ،بل كانت ً
ً
ٍ
ٍ
قيرصية شارك يف إنجاحها املستعمر الغريب وبعض الطبقات
بعملية
بل كُتِ َبت باحلرف الروماين
أيضا غياب البعد
الصومالية التي تأثرت بلغة املستعمر اإلنجليزي واإليطايل ،وأسهم يف ذلك ً
ٍ
ظروف كانت فيها معظم البلدان العربية
العريب ألمهية كتابة الصومالية باحلرف العريب ،يف ظل
ِ
الساحتني الدولية واإلقليمية ،وهو ما نراه
تأثري يف
تتوق إىل االستقالل ومل يكُن لبعضها وجو ٌد أو ٌ
يف القرن احلادي والعرشين من التخبط العريب سياس ًّيا واسرتاتيج ًّيا من املحيط إىل اخلليج.

سجل عام
يعود تاريخ كتابة الصومالية باحلرف الالتيني إىل مطلع القرن العرشين املايض ،إذ َّ
ٍ
ظهور للكتابة الصومالية باحلرف العثامين الذي ابتكره عثامن كنديد الذي كانت أرسته
 1920أول

هي التي حتكم بعض القبائل التي كانت تقطن يف منطقة هوبيو الساحلية (وسط الصومال) وكانت
تستخدم هذه الكتابة الصومالية يف مناطق ٍ
قليلة فقط.1
أ ّما ما يتعلق باجلهود األوروبية لكتابة الصومالية باحلرف الالتيني ،فقد كانت هناك جهو ٌد
إيطالي ٌة وبريطاني ٌة ،ففي ظل املستعمر اإليطايل يف الصومال اجلنويب أثبتت الوقائع التارخيية أن هناك
اهتام ًما إيطال ًّيا بكتابة اللغة الصومالية باحلرف الالتيني ،إذ نرشت جريد ٌة إيطالي ٌة عام  1933مرشوع
ٍ
حماولة جا َّد ٍة من األوروبيني لكتابة اللغة
كتابة اللغة الصومالية ،وعىل ما يبدو كانت هذه أول
الصومالية.

ٍ
ٍ
التينية لكتابة اللغة الصومالية ،وإدخاهلا
أبجدية
يف عام  1938حاولت احلكومة الربيطانية إجياد
ٍ
ٍ
ً
صاخبة
مظاهرات
أول يف املدارس األولية التي بنتها يف املحمية الشاملية ،وخرج الشعب الصومايل يف
ٍ
ٍ
شديدة ضد املحاولة االستعامرية الرامية إىل تقويض الثقافة اإلسالمية العربية ،وهو
واحتجاجات
ما دفع املستعمر الربيطاين إىل سحب هذا املرشوع من املحمية مؤقتًا (أبو بكر ،1992 ،ص.)48

ٍ
سنوات أنجزه
ويف مخسينيات القرن املايض ،مولت احلكومة الربيطانية بح ًثا علم ًّيا مدّ ته ثالث

الدكتور ، B.W Andrzejewskiاملسترشق اليهودي املتخصص يف األدب الصومايل يف معهد
ٍ
ٍ
ٍ
معدلة لكتابة
التينية
أبجدية
الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن ،وقدم توصيته بقبول
1 . Gurbiye, Cabdi Caziz Axmed , Taariikhda Iyo Sooyaalka Qoraalka Farta Soomaaliga
Oo Dhameystiran, January 21, 2017, https://goobjoog.com/taariikhda-iyo-sooyaalka-qoraalka-farta-soomaaliga-oo-dhameystiran-2/.
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اللغة الصومالية ،ومل تستطع اإلدارة االستعامرية يف شامل البالد تنفيذ هذه التوصية مر ًة أخرى
بسبب املواقف الشعبية املناهضة ملرشوع كتابة اللغة األم باحلرف الروماين.

مؤمترا يف مقديشو َّ
متخ َض عنه استخدا ُم احلرف
أ ّما يف عام  1955فنظمت بريطانيا وإيطاليا
ً
الالتيني واعتِام ُد ُه يف كتابة اللغة الصومالية ،وذلك بعد أن ُع ِر َضت وثائق مكتوب ٌة بحروف لغة
ٍ
ٍ
واستاملة لفكرة الكتابة
تشويق
أشعارا وأد ًبا صومال ًّيا ،وهو ما شكل عنرص
املستعمر ،وكانت تضم
ً
مجيل ُقدِّ َم عىل ٍ
ٍ
ٍ
بقالب ٍ
ذهب إىل الصوماليني.
طبق من
باحلرف الالتيني ،وكانت خدع ًة ُد ِّبرت

ويف ما بني عا َمي  1950و ،1960كانت هناك جهو ٌد صومالي ٌة لكتابة اللغة الصومالية باحلرف
ٍ
ٍ
صومالية عىل غرار اللغات الكوشية ،وكان من
أبجدية
سعي إىل إجياد
الالتيني ،وكان هناك
ٌ
الساعني إىل ذلك اللغوي الصومايل املعروف حسني شيخ أمحد كدري وإبراهيم حايش حممود،
ّ
وكان ٍّ
لكل منهام جهو ٌد واضح ٌة يف هذا الصدد ،إذ ابتكر حسني شيخ كتاب ًة صومالي ًة تعرف حمل ًّيا يف

األوساط اللغوية الصومالية بأبجدية كدري.

فردي صوما ٌّيل لكتابة الصومالية باحلرف العريب ،وهو املجهود
ويف عام  1951كان ثمة جمهو ٌد
ٌّ
قريب أو من ٍ
ٍ
بعيد ،فقد قدم موسى جالل كتاب ًة صومالي ًة باحلرف العريب ،إال
دعم من
الذي مل َّ
يتلق ً

دعم حمل ًّيا وخارج ًّيا.
أنه مل جيد ً

ويف  1من يوليو /متوز عام  1960يف عيد االستقالل ُع ِرض عد ٌد من األبجديات الصومالية

املكتوبة باحلرف الالتيني ،وكان من بينها أبجدية شريي جامع أمحد ،وهو ما شكل أمهي ًة بالغ ًة
لكتابة الصومالية بأية ٍ
كتابة مهام تكُن التينية أو عربية.
ّ

وبعد االستقالل أولت حكومة آدم عبد اهلل عثامن كتابة اللغة املنطوقة الصومالية باحلرف
ٍ
أشخاص هم:
كبريا ،وشكلت جلن ًة مكون ًة من عرشة
الالتيني اهتام ًما ً
(رئيسا).
موسى حاج إسامعيل جالل
ً

(عضوا).
ياسني عثامن يوسف
ً
(عضوا).
حممود صالح لدين
ً

(عضوا).
إبراهيم حايش حممود
ً

(عضوا).
خليف سودي
ً
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(عضوا).
مصطفى شيخ حسن
ً
(عضوا).
شريي جامع أمحد
ً
(عضوا).
حسني شيخ أمحد كدري
ً
يوسف ميجاك سمرت (أمينًا عا ًّما).1

ٍ
خالفات د َّبت داخل اللجنة احلكومية املشكلة لكتابة الصومالية ،وأ َّدت إىل انقسا ٍم
إال أن

ٍ
عريض بشأن منهجية الكتابة الصومالية واحلرف الذي سيستخدم يف كتابتها ،فكان هناك أعضا ٌء

يميلون إىل احلرف العريب ،يف حني كانت هناك رغب ٌة صومالي ٌة يف كتابتها باحلرف الالتيني ،وكانت
ٍ
بحروف أخرى ،وأوصت اللجنة فيام بعد عىل الرغم
حماوالت أخرى لكتابة اللغة الصومالية
هناك
ٌ
من وجود هذا التباين األيديولوجي باعتامد احلرف الالتيني يف كتابة اللغة الصومالية.

قرارا
وبسبب هذه اخلالفات بني أعضاء اللجنة الرسمية ،مل تتخذ احلكومات املدنية املتعاقبة ً

حاسم بشأن كتابة اللغة الصومالية ،ومل حترش أنفها يف اخلالفات بني الطبقات الصومالية املنقسمة
ً

بني كتابة لغتها األُ ّم إ ّما باحلرف العريب وإ ّما بحروف املستعمر الالتينية .ولعل بعضهم يعزو أسباب
ٍ
حرف كان إىل األسباب اآلتية:
عدم اهتامم احلكومات املدنية بكتابة الصومالية بأي
–اختالف الصوماليني ،وال س ّيام الطبقات السياسية واملثقفة ،يف الكتابة باحلرفني العريب
والالتيني.

–رغبة املجتمع الصومايل يف كتابة الصومالية باحلرف العريب مع تبني الطبقة السياسية
احلاكمة يف البالد احلرف الالتيني ،لذا فضلت احلكومات املدنية عدم إشعال نار ٍ
أزمة
ٍ
ثقافية بني مكونات املجتمع.

–الفساد السيايس واإلداري الذي اتسمت به احلكومات املدنية املتعاقبة ،وهو ما جعل
ٍ
ٍ
جديرة باالهتامم.
جمدية وغري
جهودها يف مجيع املجاالت السياسية واألمنية والثقافية غري
مرجع سابق.
 . 1موقع جوب جوك،
ٌ
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–انقسام الربملان الصومايل إىل قسمني تب ًعا النقسام الباحثني واللغويني الصوماليني بشأن
كتابة اللغة الصومالية.1

العسكري (سياد بري):
اللغة الصومال َّية واحلكم
ّ
بعد االنقالب العسكري يف الصومال عام ،1969قررت القيادة العسكرية بقيادة حممد سياد
ٍ
ٍ
وجيزة .ويروي اجلنرال جامع حممد غالب أن الرئيس
قياسية
بري كتابة اللغة الصومالية يف مدَّ ٍة

الصومايل قال له إن كتابة اللغة الصومالية ستكون باحلرف العريب ،وإن الصوماليني ال يوافقون
ٍ
عىل
حرف غريه.
وبعد وصول العسكر إىل احلكم وأخذه بتوسيع عالقاته اخلارجية بالرشق والغرب ،زار وفدٌ

صوما ٌّيل من حكومة العسكر بجني والتقى الرئيس الصيني  Mao Zedongيف مايو/آيار من عام
ٍ
طريق يربط بني مدينتَي بلدوين وبرعو شامل الصومال ،وبعد
 ،1972للتباحث بشأن مرشوع تعبيد
ً
رجا إىل الوفد الصومايل عن احلرف
انتهاء املباحثات بني اجلانبني وجه الرئيس الصيني
سؤال ُم ً
الذي ستُكتَب به اللغة الصومالية ،فلم ينبس الوفد الصومايل ببنت ٍ
شفة.

نظرا إىل التجربة الصينية
غري أن الرئيس الصيني أكد أمهية الكتابة الصومالية باحلرف الالتينيً ،
بشأن كتابة الصينية باحلرف املحيل ،فقال  Mao Zedongللوفد" :وقع ٌ
خطأ منذ اعتامد األحرف

املحلية لكتابة الصينية قبل عرشين عا ًما ( ،)1972-1949ونحن نفكر يف إعادة كتابة اللغة الصينية
باحلروف الالتينية من أجل مواكبة التكنولوجيا احلديثة".2

وبعد عودة الوفد الصومايل إىل البالد قرر قادة االنقالب العسكري اعتامد احلرف الالتيني،

وبعد انعقاد مؤمتر االنقالب استدعي وزير التعليم الصومايل آنذاك عبد الرزاق حممد أبو بكر
و ُأ ِبل َغ تنفيذ هذا القرار يف ٍ
ٍ
أشهر ،إال أن وزير التعليم طلب إعطاءه مهلة أسبو ٍع
مدة أقصاها مخسة

لبحث األمر مع اللغويني ،وبعد انقضاء املهلة أكد لقادة االنقالب استحالة تنفيذ األمر يف مخسة
ٍ
أشهر ،أي قبل حلول موعد ذكرى ثورة أكتوبر التي كان موعدها يف  21من أكتوبر/ترشين األول

من كل عا ٍم.

1 . Qaalib., Jaamac Maxamed, HALGANKII QORISTA AF SOOMALAIGA, 03 Aug 2014,

مرجع سابق.
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ويف  21من أكتوبر/ترشين األول من عام  1972أعلن سياد بري اعتامد األحرف الالتينية يف
ٍ
مجاهريي .وبعد ذلك ،بدأت عملية تطبيق كتابة اللغة الصومالية،
حشد
كتابة اللغة الصومالية أمام
ٍّ
ِ
ٍ
أشهر،
ب موظفو احلكومة العسكرية وأفرادها بإجادة كتابة اللغة الصومالية خالل مدة ثالثة
وطول َ
ٍ
رسمي ال جييد الكتابة الصومالية من العمل هنائ ًّيا ،وهو األمر الذي دفع
موظف
و ُق ِّر َر فصل أي
ٍّ

الكثري من موظفي الدولة العسكري إىل تعلم كتابة الصومالية باحلرف الالتيني ،بعد أن كان احلرف
العريب مستول ًيا عىل أفئدة ٍ
كثري من أفراد املجتمع الصومايل ،إال أن هذا احلرف مل جيد من يؤازره ال
يف الداخل وال يف اخلارج.

الصومال مرحل ًة جديدةً ،وأصدرت احلكومة صحيفة نجمة أكتوبر باللغة
وبذلك دخلت ّ

الصومالية لغة التدريس يف املدارس
الصومالية املكتوبة باحلرف الالتيني .ويف جمال التعليم ،عُدَّ ت ّ
ٍ
دراسات باألبجدية املعتمدة
كلها .أ ّما يف جمال الثقافة العامة والتأهيل فقد أصدرت السلطة
عىل احلرف الالتيني وهي تتعلق باالشرتاكية العلمية والوحدة والنظام التعاوين .وقد ساعدت
وكالة  Agency Nysosti Pressالروسية عىل طباعة كتب االشرتاكية العلمية واالقتصاد
السيايس واألداء الثوري.1

ومن أجل اإلسهام يف تطبيق القرار الرسمي القايض بتبني كتابة اللغة الصومالية باحلرف

ٌ
نقاط أساسي ٌة ساعدت عىل انتشار الكتابة الصومالية الالتينية يف أوساط
الالتيني كانت هناك
املجتمع الصومايل ،ومنها:

1.إجبار موظفي الدولة العسكرية عىل تعلم الكتابة الصومالية باحلرف الالتيني.
2.نرش ٍ
كتب باحلرف الالتيني تتحدث عن الثورة العلمية االشرتاكية واالقتصاد السيايس.
3.صوملة نظام التعليم وال س ّيام املدارس األساسية والثانوية ُبغية نرش كتابة احلرف الالتيني
يف بنية املجتمع الثقافية وذلك يف  21من يناير/كانون الثاين من عام .1973

الصومالية باحلرف الالتيني ،شبكة الصومال اليوم،
 . 1حنفي ،عبد الرشيد ،اخللفية التارخيية لكتابة اللغة ّ
 8مايو/آيار( ،2011تاريخ الدخول 13 :أكتوبر/ترشين األول
somaliatodaynews.com/port/2010-01-04-21-40-35/2-2010-01-04-21-38-42/2092.2011-05-08-10-22-48.html
08http://www.-05-2011 )2018

َّيبرعلاو ِةَّيلاموصلا َنيب ُةمجرتلا

125

4.محلة حمو األمية التي كانت كتابة الصومالية باحلرف الالتيني من بني مشاريعها والتي
كافحت عىل ٍ
نحو واسع النطاق األمية املتفشية يف أوساط املجتمع ،وهي احلملة التي

ُع ِر َفت بـحملة " َع ِّلم أو َت َع َّلم" والتي دشنت عام .1975

5.إصدار أوامر من قادة الثورة تقيض بأن تكون الصومالية لغة املداوالت الرسمية يف مكاتب
الدولة واعتامدها يف الرسائل والربقيات احلكومية.1

الالتيني:
جدل َّية كتابة الصومال َّية باحلرف
ّ
أثارت كتابة الصومالية باحلرف الالتيني أو العريب الكثري من اجلدل يف األوساط الصومالية

ثقايف بني األوساط الشعبية والرسمية ،فكان
منذ منتصف القرن العرشين ،ومثلت حمور اهتام ٍم
ٍّ

اجلدال حا ًّدا يف أروقة الربملان ويف املجالس الشعبية ،بني من يؤيد كتابتها باحلرف الروماين ومن
يرى رضورة اعتامد احلرف العريب يف كتابة اللغة الصومالية.

استعامرية أو ٍ
ٍ
ٍ
حملية
حماولة
مستمرا بني الصوماليني يف الشامل واجلنوب ،فكل
وكان هذا اجلدل
ًّ

لكتابة اللغة الصومالية باحلرف الالتيني كانت هناك مواقف شعبي ٌة رسمي ٌة ضدَّ ها ،بل نجحت

تلك املواقف الشعبية الرافضة العتامد احلرف العريب يف إمخاد بعض املحاوالت الغربية واإلقليمية.
الصومايل
الصومالية باحلرف الالتيني يف املجتمع ّ
ويرى الشيخ عبد الرشيد حنفي أن أثر كتابة ّ

كان بال ًغا .وقد ظهرت النتائج السلبية لذلك يف أثناء احلروب األهلية مثل ضعف الوازع الديني
ٍ
كثري من
لدى كثري من أفراد الشعب ،وكذلك كان أثر ذلك يف الصحوة املباركة عمي ًقا ،إذ ُحرم ٌ
الذين حلقوا بركب الدعوة فرص َة دراسة العربية ،ومن َث َّم كان عليهم االطالع وحدهم عىل كتب

الصحوة ،مما اضطرهم إىل االلتفاف حول من ُهم عىل شاكلتهم يف السن والعلم ،فكان ذلك بداية
ٍ
بسهولةالغلو يف الدين ،مما أدى إىل جر بعضهم
ظهور فكر التكفري وجنوح بعض الشباب إىل
ِّ
ٍ
ٍ
الصومال.2
وعن حسن نية ونبل قصد -إىل مواطن الفتن كاحلروب األهلية األخرية يف ّ
مرجع سابق.
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ٌ
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كثري من أبناء الصحوة اإلسالمية أن كتابة الصومالية باحلرف الروماين سممت عقول
ويعتقد ٌ

فريق آخر من السياسيني الذين يعتقدون أن
كثريين وأدت إىل ضياع اهلوية الصومالية ،لكن يوجد ٌ

كتابة الصومالية باحلرف الروماين كانت نقط ًة موفق ًة من حكومة العسكر.

أ ّما اجلنرال جامع غالب فريى أن من أهم إنجازات احلكومة العسكرية كتابة اللغة الصومالية،

فلو مل َت ُط احلكومة املركزية هذه اخلطوة ما كانت فكرة كتابة الصومالية باحلرف الالتيني أو العريب
لِرتى النور ،وأن كتابتها باحلرف الالتيني كانت متاش ًيا مع عرص النهضة والثورة التكنولوجية
ٍ
سباق مع الزمن بسبب الطفرة
ومواكب ًة جليل الكمبيوتر يف هذه املرحلة التي كان فيها العامل يف
التكنولوجية اهلائلة يف سبعينيات القرن املايض وثامنينياته.

لكن الدكتور زكريا أبو محدية ،من اجلامعة األردنية ،يرى أن كتابة الصومالية باحلرف الالتيني
ٍ
ٍ
مل ِ
بحثية أجراها املقبلون عىل هذا احلرف أو النظام االشرتاكي الذي تبنى هذه
جلهود
تأت نتيج ًة

األحرفّ ،
وأن غياب البحوث اجلا ّدة باللغات األوروبية وال س ّيام اللغة اإلنجليزية يعود إىل أن
أصحاب القرار يف النرش غري معنيني ،بل إهنم رافضون ألي ٍ
القرار ملعايري البحث
بحث جا ٍّد ُي ِضع
َ
دحر لألبجدية العربية خارج بالد اللغة العربية
العلمي َ
وي ُل ُ
ص إىل غري ما يرغبون فيه ،وأن هذا ٌ

يف األقل ،وأهنم يريدون ً
املستعم َرة .ويدحض
بدل من ذلك نرش األحرف الالتينية يف الشعوب
َ
الدكتور زكريا كل املعطيات التي اعتمدت عليها كتابة الصومالية باحلرف الالتيني ،ومن حججه
ما يأيت (أبو محدية ،1997 ،صص:)136-132

َّ 1.
مصاف اللغات املكتوبة،
أن كتابة الصومالية باحلرف الالتيني ال عالقة هلا بأن ترتقي إىل
ّ
ٍ
ٍ
أمر جد ٌّيل) ،ويغفل
يب أو
وأن أي حرف (عر ٍّ
التيني) ال يرفع من قيمة أ ّية لغة (وهذا ٌ
ٍّ
الكثريون عن هذه احلقيقة التي يذكرها املؤلفون يف تاريخ الصومال عند كيل املدح
لألبجدية الالتينية ،وقرار استعامهلا لكتابة الصومالية رسم ًّيا ،وال يميزون بني أمرين،
ٍ
ٍ
ٍ
حكومية.
أبجدية
سياسة
األول :كون اللغة مكتوب ًة ،والثاين وجود

2.مقولة حمو األُ ِّم َّية يف املجتمع الصومايل ،إذ ذهب بعض املؤلفني والباحثني إىل أن اعتامد
األبجدية الالتينية قد أسهم ً
فعل يف كبح مجاح األمية املتفشية يف أوساط املجتمع ،إال أن
خمتلف ،فهو يشري إىل أن االنخفاض يف معدل األمية يف أي ٍ
بلد غري
رأي
ٌ
الدكتور زكريا له ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وخطة
حكومية
سياسة
معينة البتة ،بل حيتاج إىل وضع
أبجدية
أساسا باستعامل
مرتبط
ً
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ٍ
تعليمية ملكافحة األمية ،وأن اجلوهر يف حمو األمية هو وجود ٍ
ٍ
ٍ
شعب
موجهة ُتنَ َّفذ عىل
خطة
ٍ
يرغب يف تعلم القراءة بطرائق
ناجحة.1
3.الرصاع القبيل ،إذ يدعي الباحثون أن حدة الرصاع القبيل قد خ ّفت باختاذ األبجدية

الالتينية النظام الرسمي لكتابة الصومالية ،وواقع األمور ال يشري إىل ذلك .ويف املقام
األول ،البد من اإلشارة إىل أن اقرتاح استعامل تلك األبجدية كان يف هذه احلكومات
ناحية ٍ
ٍ
ثانية نجدُ أن قرار استعامل
املدنية وتقدم به الشيخ جامع من قبيلة املرحان ،ومن
األبجدية الالتينية قد واجه معارض ًة واسع ًة ،فلوال أساليب الرتهيب والقمع التي جلأ إليها

العسكر ما كان ّللتينية ٌّ
حمل من اإلعراب يف اجلدل القائم بني احلرفني العريب والالتيني

يف كتابة الصومالية.

4.التقدم العلمي والتكنولوجي ،إذ ذهب كثريون إىل أن كتابة الصومالية باحلرف الالتيني
يقودها إىل االزدهار ومواكبة الدول املتقدمة تكنولوج ًّيا .لك ّن هذا ،بحسب رأي الدكتور
حجة ٍ
ٍ
قوية ،والتفوق
رضب من التعميم الذي ال يستقيم عىل
زكريا وغريه من الباحثني،
ٌ
ٍ
الذي حققته ٌ
أبجدية ما .ومن
أساسا باستعامل
دول كثري ٌة يف جمال التكنولوجيا ال يرتبط
ً
يربطون بني التقدم التكنولوجي وكتابة الصومالية باحلرف الالتيني أصاهبم عمى
التغريب ،ولو سلمنا ً
جدل بأن هناك عالق ًة ما بني األمرين ألخرج ذلك اليابان ،التي

تستخدم احلرف املقطعي يف كتابة أحرفها ،من قائمة الدول املتقدمة يف جمال التكنولوجيا
والعامل االفرتايض.

تنافر؟ (نامذج وأمثلة):
العرب َّية والصومال َّية :تشاركٌ أم
ٌ
هناك عالق ٌة لغوي ٌة قوي ٌة بني العربية والصومالية بسبب التشابه البارز بينهام .وترجع العالقة

بني لغة الضاد والصومالية إىل عاملني رئيسني ،مها األصل املشرتك بني اللغتني ،إذ تنتميان إىل
اللغات األفروآسيوية ،وتأثر الصومالية بالعربية الفصحى ،إذ إن التشابه بني اللغتني هو من بقايا
اخلصائص اللغوية املوروثة من اللغة األم (األفروآسيوية) ،وكذلك يرجع هذا التناغم إىل العوامل
مرجع سابق.
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التارخيية والصالت اجلغرافية بني الصوماليني والعرب عرب الرحالت التجارية والدينية والثقافية

(عيل ،2007 ،ص.)37
ّ

وللتوضيح نقول َّ
إن الصومالية تشرتك مع العربية يف عرشين صامتًا ،وتضم الصومالية مجيع

الست يف اللغة العربية القصرية منها والطويلة .يف حني تنفرد العربية عن الصومالية
احلركات
ّ
ٍ
ٍ
بثامنية أصوات صامتة ،هي :ث ،ذ ،ز ،ص ،ض ،ط ،ظ ،غ ،وتنفرد الصومالية عن العربية بصوتني

صامتني ،مها DH :و.G

ٍ
ٍ
ومفردات كثريةً ،وال
كلامت
وما يعزز تأثر الصومالية بالعربية اقرتاض الصومالية من العربية

أيضا القواعد ،ومتتد جذور هذا التأثر إىل قديم
يقترص هذا التأثر عىل الكلامت فقط ،بل يشمل ً

الزمان منذ االحتكاك بني الشعوب العربية والصومالية .وتقدر نسبة االقرتاض من الكلامت

العربية يف الصومالية بنحو  34من مئة ،ويشري معجم الكشاف عن جذور اللغة الصومالية يف
ٍ
مفردة،
العربية للدكتور صالح حممد عيل إىل أن الصومالية اقرتضت من العربية نحو مخسة آالف
وهذا يؤكد كثرة املفردات الصومالية ذات األصل العريب ،وكذلك املشرتك بينهام.
ويبني اجلدول اآليت نامذج من هذا التشابه والتشارك بينهام:
الكلمة الصومال َّية العرب َّية
Arlo
Samo
Mawjad
)Kitaab (musxaf
Saaxib
Kursi

الكلمة العرب َّية األصل َّية
أرض
سامء
موجة
كتاب
صاحب
كريس

كبري بني اللغتني ،إذ إن نظام اجلنسني بني اللغتني يتألف من
أ ّما يف القواعد ،فهناك تشاب ٌه ٌ
ٍ
ٍ
مشرتكة بينهام ،إذ تضم اللغتان الصق ًة أو وحد ًة رصفي ًة تفرق بني املذكر
كخاصية
املذكر واملؤنث،
واملؤنث يف اجلنس اللغوي .ويبني اجلدول اآليت هذا التشابه:
اللغة الصومال َّية
مؤنث
مذكر

Arday
Macalin

Ardayad
Macalimad

اللغة العرب َّية
مؤنث
مذكر
طالبة
طالب
معلمة
معلم

اللغة اإلنجليز َّية
مؤنث
مذكر

Student
Teacher

Student
Teacher
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الصومالية اقرتضت بعض قواعد اللغة العربية جلمع املفردات،

وتأيت عىل صيغتني AAD :و ،IINبمعنى أن الصومالية متيل إىل مد املفردات املقرتضة للداللة

عىل اجلمع ،فكلمة "معلمني" يف العربية يقابلها يف الصومالية ( ،)Macalimiinوكلمة "خري"

مجعها يف الصومالية ( ،)Khayraadواستخدمت اللغة الصومالية صيغة اجلمع " ُفعول" جلمع
تلك املفردات العربية ،فكلمة "حرف" ُت َمع يف الصومالية عىل ( ،)Xuruufوهذا يدل عىل أن

(عيل.)2007 ،
كثريا ،حتى يف قواعد اللغة ال يف اقرتاض املفردات فقط ّ
الصومالية أ َّثرت فيها العربية ً

الرتمجة بني اللغتني :إشكال َّية ترمجة املصطلحات واملفردات:
رافقت الرتمجة ،بوصفها حرك ًة ثقافي ًة متجددةً ،حياة املجتمع الصومايل مع بداية انتشار

اإلذاعات املحلية يف ربوع البالد ،لكنها ظلت مقترص ًة عىل نقل األخبار إىل اجلمهور ،بعد ترمجة ما
ٍ
ٍ
ومصطلحات ،فربزت حاج ٌة إىل توليد املصطلحات واملفردات ،ومل ختضع تلك
مفردات
يرد من
ٍ
منهجية أو معايري لقياس
املفردات املنقولة من نص املصدر (األجنبي) إىل اللغة الصومالية لضوابط
مؤسسات صومالي ٌة ثقافي ٌة تُعنى بتحرير املحتوى املرتجم
مدى دقتها ومالءمتها ،إذ مل تكن هناك
ٌ
من املصطلحات واملفردات ،فأصبحت شبكة يب يب يس الناطقة بالصومالية واجه ًة ثقافي ًة للرتمجة

ٍ
منهج
ونقل األخبار العربية إىل الصومالية ،من خالل االعتامد عىل املخزون اللغوي بعيدً ا عن أي
لرتمجة املفردات املنتقاة من اللغات األخرى.

ويف أعقاب االنقالب العسكري عام  ،1969كتبت اللغة الصومالية باألبجدية الالتينية ،وبدأت
ٍ
ٍ
ترمجة املصطلح العلمي عرب ٍ
رسمية كان يموهلا النظام العسكري احلاكم ،واعتمدت
وطنية
هيئة

عىل مناهج للرتمجة ،فبعض املصطلحات العلمية ت ِ
ُرجت إىل اللغة الصومالية وبعضها اآلخر اعت ُِمد
فيها عىل الكلامت الالتينية (اإلنجليزية أو اإليطالية) ً
بدل من املصطلح العريب ،بسبب عدم شيوع
املصطلح العريب وقلة تداوله العلمي ،وهذه إحدى إشكاليات الرتمجة بني اللغتني الصومالية

والعربية التي نفصل القول فيها يف اآليت.

إشكال ّيات الرتمجة بني اللغتني:

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
منقول
مصطلح صوما ٍّيل
آليات لتوليد
إشكاليات ال تزال متثل عائ ًقا أمام احلصول عىل
هناك عدة

من العربية يتسم بالدقة املوضوعية والسالسة اللغوية ،وهو ما يدفع حركة الرتمجة أو املرتمجني
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
منهج صوما ٍّيل لرتمجة املصطلحات
أجنبية أخرى .فإجياد
ومصطلحات
نصوص
إىل االعتامد عىل
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رضور ٌة قصوى من أجل ردم اهلوة بني اللغتني وال س ّيام يف جمال ترمجة املصطلحات ،إذ إن ترمجة
ٍ
كلامت مدون ًة
تتم يف املجتمع الصومايل من طريق املشافهة ،وتصبح
املفردات والعبارات غال ًبا ما ّ
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة
تكنولوجية
مفردات
يف ذهنية املتلقي لكثرة شيوعها واستعامهلا ،وهو ما ظهر جل ًّيا مع ظهور
ٍ
كثرية يف حياة املجتمع ،فعبارة "مواقع التواصل االجتامعي" ترمجت ترمج ًة تطابق هذه املفردات
معنًى وأسلوبا ،وأصبحت مستخدم ًة يف اإلعالم املحيل والدوائر الرسمية ،دون أن ُتهد أية ٍ
جهة
ّ
ً
ٍ
ٍ
نفسها يف ترمجتها.1
رسمية أو شعبية َ

إشكاليات عد ٌة تطفو عىل السطح عند ترمجة
لكن حركة الرتمجة الصومالية صاحبتها
ٌ

خصوصا ،هي اآلتية:
املصطلحات
ً

–توسيع املعنى :جلأت األكاديميات الصومالية قبل سقوط احلكومة املركزية وبعده إىل
ترمجة املصطلح العلمي ،لصوملة هذه املصطلحات العلمية أو األدبية ،فرتمجت بعض
ٍ
كلامت مطابق ًة هلا معنًى وأسلو ًبا ،لكن حدث
املصطلحات إىل الصومالية ووجدت
ٌ
كبري عندما ُِلئ إىل هلهلة املصطلح املرتجم من نص املصدر (العريب) فأخذ
إشكال ٌ

كبريا ،وهذا ُيبعده عن سياقه االصطالحي
املصطلح الصومايل املنقول من العربية
ً
حجم ً
أو الداليل ،فتوسيع املعنى يف هذا املضامر أوجد إشكالي ًة وبعدً ا آخر للنص املنقول.

–تضييق املعنى :بعكس ما حصل مع بعض املصطلحات العلمية املعربة ،تولدت حاج ٌة إىل
ٍ
ٍ
أسلوب آخر جيايف احلقيقة االصطالحية ،وهو
معان أو
تضييق املعنى ،حتى ال يشتمل عىل

ما يفقد املصطلح العلمي أو األديب رونقه وروحه .وعىل الرغم من أن املرتمجني مل جيدوا بدًّ ا

من تضييق املعنى فإن اإلشكاليات التي تأيت عند اقرتاض املفردات أو ترمجة املصطلحات
ٍ
ٍ
لغوية أخرى بني اللغتني.
لتعقيدات
تؤسس
ّ
ٍ
انحراف يف معناها األصيل ،لكنها ظلت
مفردات عربي ًة كثري ًة
شاب
–انحراف املعنى:
ٌ
َ
مطابق ًة للنص الصومايل املرتجم ،وعىل الرغم من عدم تطابقها يف املفردات ظلت متقارب ًة
ٍ
ٍ
ٍ
قريبة منها يف املعنى واألسلوب ،وهذا
صومالية
مفردات
يف املعنى؛ الستحالة إجياد
االنحراف يف املعنى غال ًبا ما يأيت يف ترمجة النصوص وال س ّيام األدبيات الشعبية.

 . 1مقابل ٌة مع األستاذ الصومايل مصطفى عبد اهلل عيل مدير معهد الدراسات الصومالية ،مقديشو،
ديسيمرب/كانون األول .2019
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ويرى العامل اللغوي الفرنيس أنطوان مييه  Antoine Meilletأن أسباب تغري املعنى ترجع إىل
ٍ
رئيسة ،هي العوامل اللغوية والتارخيية واالجتامعية (أوملان ،ص ،)154بيد أن هناك
ثالثة عوامل

ٍ
إشكاالت يف تغري املعني هي توسيع املعنى وتضييق املعنى ونقل املعنى ،وهذه اإلشكاليات الثالث
شهدهتا حركة الرتمجة بني اللغتني العربية والصومالية ،وما زالت قائم ًة حتى اآلن.

إشكال َّية الرتمجة بني اللغتني :العوامل واألسباب:
مثلت عوامل متشعب ٌة ومتشابك ٌة حزم ًة من اإلشكاالت التي تعرتض سبيل املرتمجني بني اللغتني،

وال س ّيام املرتجم الصومايل الذي ينقل املفردات واملصطلحات العربية ،فرتمجة املصطلحات من

غري مراعاة سياقها الثقايف أو احلضاري أو التارخيي جتعل املصطلح املرتجم خاو ًيا مفر ًغا من قيمته
الثقافية واملعرفية .وتكمن هذه العوامل يف املحاور اآلتية:

ٍ
ترمجة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية إال مع
1.بطء حركة الرتمجة :مل يشهد الصومال حركة
تبني نظام سياد بري العسكري ( )1991-1969صوملة التعليم يف البالد ،فعندها ظهرت

حاج ٌة إىل ترمجة املصطلحات العلمية من اللغات األجنبية ،وبحكم اشرتاك العربية
ٍ
ٍ
كثرية اقرتضت األخرية منها اآلالف من املفردات .وكان املصطلح
مفردات
والصومالية يف
العريب املعريف أو العلمي موضوع اهتام ٍم واس ٍع من اللجنة الوطنية الصومالية ،فرتمجت

الكثري من املصطلحات العربية العلمية ،لكن اقترص عملها عىل ترمجة املصطلحات يف

حني راح املجتمع الصومايل يرتجم املفردات شفه ًّيا ويتناقلها فيام بينه لكون العربية اللغة
ٍ
ٍ
حمتكرة
سلعة
الثانية للبالد .وبقيت حركة الرتمجة يف الدوائر الرسمية وأصبحت بمنزلة

ٍ
وليست ً
حقبة كانت فيها أسلمة العلوم
عمل ثقاف ًّيا لنقل املعارف العلمية وذلك يف ظل
ٍ
ٍ
مهيمن ،لذا فإن بطء حركة الرتمجة وانحصارها يف
جدل
اإلنسانية يف املرشق العريب مثار
يد السلطة جعال عجلة حركة الرتمجة ال تسري نحو ما خيدم الرتمجة بني الصومالية واللغات

األخرى ومنها العربية.1

2.غزو اللغات األجنب َّية :مل تقترص عملية ترمجة املصطلحات عىل ترمجتها من اللسان العريب
فحسب ،بل جلأت اللجان املكلفة بالرتمجة إىل ترمجة بعض أكثر املصطلحات الالتينية

 . 1مقابل ٌة عرب اهلاتف مع املرتجم الصومايل حممود حممد عبدي مؤلف املعجم الصومايل العريب ،ديسيمرب/
كانون األول.2019 ،
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ً
رسمي يدعم حركة الرتمجة ،لكن مع سقوط
وتداول ،وهذا كان يف ظل نظا ٍم
شيو ًعا
ٍّ
الدولة الصومالية حلت األنظمة التعليمية األهلية حمل نظام التعليم احلكومي ،واعت ُِمدَ ت

مناهج عربي ٌة للتدريس ،يف حني أن بعض األنظمة التعليمية اعتمدت مناهج تدريس
التيني ًة (إنجليزي ًة) ،فاختلط احلابل بالنابل ،وأصبحت اإلنجليزية لغ ًة ثقافي ًة وافد ًة جديد ًة

يف حياة املجتمع الصومايل ،يف حني أهنا اليوم حتتل موقع الصدارة يف الدوائر الرسمية

الصومالية يف مراسالهتا اليومية وخطاباهتا السياسية؛ لتأثر قادة احلكومات الصومالية

بالدور الغريب الف ّعال يف الصومال ،بإزاء اختالل الدور العريب السيايس والثقايف يف املشهد
الصومايل .ولذا فإن غزو اللغات األجنبية ٌ
عامل آخر يضيق اخلناق عىل الرتمجة بني اللغتني.

العريب :ال تزال إشكاليات املصطلح العريب العلمي واملعريف قائم ًة يف
3.إشكال َّية املصطلح
ّ
دوائر املجامع اللغوية ومراكز البحوث العربية؛ ألن الثقافة العربية ليست ثقاف ًة منتج ًة
بقدر ما هي ثقاف ٌة مستهلك ٌة ،1وهذا ما أدى إىل إخفاق جهود توحيد املصطلح العريب يف

سبعينيات القرن املايض ،بل ازداد التخبط واخللط يف املصطلح العريب إذ إن ما ترجم من
ِ
يفرق بني
املصطلح األجنبي إىل اللغة العربية مل يتَّسم بالدقة الداللية واالصطالحية ،ومل َّ
علمي وما هو ٌ
حضاري .ويف ظل هذه اإلشكاليات التي يواجهها
لفظ
مصطلح
ما هو
ٌّ
ٌ
ٌّ
املصطلح العريب برمته ،تزداد إشكاليات الرتمجة بني الصومالية والعربية يو ًما بعد آخر،
ٍ
ترمجة مدعوم ٌة من مراكز البحوث واملجامع اللغوية يف فك شيفرات
ما مل تسهم حركات
هذه اإلشكاالت وبث روح التناسق والتناغم بني اللغتني.

اخلامتة:
ٌ
سؤال يرتدد يف ذهني يف أثناء هذا البحث املتواضع هو :ملاذا مل تفلح جهود حركة
كان هناك

التعريب التي تبناها النظام العسكري (نظام سياد بري) ،وقد أبدت اجلامعة العربية ترحيبها هبا

واستعدادها لدعمها يف سبعينيات القرن املايض؟ وهذا السؤال يستدعي مزيدً ا من التأمل ،وذلك
ٍ
ٍ
عربية أخرى نجحت يف بعض الدول العربية ،ففي اجلزائر نجحت جهود
جهود
يف ظل وجود
التعريب العربية ،أ ّما يف اجلغرافيا الصومالية فقد باءت تلك اجلهود باإلخفاق ،فجيبويت التي

 . 1ينظر :ندوة إشكالية املصطلح العريب ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،تاريخ
النرش  4يناير/كانون الثاين  ،2018تاريخ الدخول  3ديسيمرب /كانون األول .www//:https ،2019
.2mj6VpR7WFQ=v?watch/com.youtube
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استعمرهتا فرنسا مثل اجلزائر أصبحت فيها لغة املستعمر هي اللغة الرسمية ً
بدل من الصومالية
ٍ
يب آخر يف جهود التعريب يف دولتني عربيتني .وعىل الرغم
يكشف عن
والعربية ،وهذا ما
ُ
إخفاق عر ٍّ

مدخل لفه ٍم َّ
ً
أدق لتمحيص
من أن هذا السؤال ليس مرتب ًطا بموضوعنا األسايس ،يكاد يكون
اإلشكاالت التي تعرتض طريق الرتمجة بني اللغتني.

ً
إشكال من الرتمجة من العربية إىل
إن الرتمجة بني اللغتني (الصومالية والعربية) ليست أقل
ٍ
إشكاالت بعضها يتصل باجلانب احلضاري
اللغات األخرى ،إذ إن املصطلح العريب ينفرد بعدة

واملعريف (اإلبستيمولوجي) ،وبعضها اآلخر باالنكسار النفيس بسبب اهلزائم النفسية املتالحقة
التي حلقت اجلسد العريب مدة مئة عا ٍم ،وهو ما استدعى تداول اللغات الالتينية واستخدامها يف
احلياة اليومية والسياسية يف املجتمعات العربية.

والعوامل التي ذكرناها آن ًفا والتي تتمثل يف االقرتاض اللغوي يف املعنى واألسلوب ،إىل جانب
غياب حركة الرتمجة عىل ٍ
نحو ٍ
مثري وإشكالية املصطلح العريب وغزو اللغات األجنبية يف الصومال،
ٍ
ٍ
ّ
علمية معرف ًّيا واصطالح ًّيا بني اللغتني ،عىل الرغم من أن
ترمجة
كل أولئك ُي َم ِّثل حتد ًيا أمام حركة
كثريا من املفردات العربية؛ بسبب الروابط التارخيية والثقافية والتجارية بني
الصومالية اقرتضت ً

الشعوب العربية والصومالية.

النتائج:
َّ 1.
تطورا علم ًّيا ،بل اقترصت عىل اقرتاض
إن الرتمجة بني اللغتني العربية والصومالية مل تشهد
ً
ٍ
مفردات منحوت ًة عربي ًة .وبمعنًى
بعض املفردات من طريق املشافهة والتداول لتصبح
َّ
أدق ،يمكن القول إن اقرتاض املفردات العربية مل يقابله جهدٌ صوما ٌيل لتحديد مدى دقة

هذه املفردات ومالءمتها للكلامت املطابقة هلا يف الصومالية ،أي إن االقرتاض اللغوي كان
ٍ
أحيان أخرى.
حشو ًّيا يف بعض األحيان ودقي ًقا وصائ ًبا يف

َّ 2.
إن بطء حركة الرتمجة يف املجتمع الصومايل مثل أحد اإلشكاالت األساسية التي حدَّ ت
من تطور التداول اللغوي عرب الرتمجة الصحيحة بأساليبها العلمية املنهجية بني اللغتني،
وإن الرتمجة التي عرفها الصومال يف حقبة السبعينيات والثامنينيات اقترصت عىل ترمجة

ٌ
وثيق بالعلوم ،دون أن تشمل ترمجة املفردات وإنتاجها
املصطلحات التي هلا
ارتباط ٌ
وتوليدها عىل ٍ
نحو يالئم املفردات الصومالية.
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َّ 3.
إن التحول الذي شهده الصومال يف مرحلة ما بعد الثامنينيات وظهور املدارس النظامية
األهلية جعل حركة الرتمجة إر ًثا حضار ًّيا ومعرف ًّيا مغي ًبا ومفقو ًدا ،فق َّلت حركة الرتمجة
ٍ
علمية متارس يف اإلعالم املحيل (اإلذاعات
العلمية الدقيقة ،وحلت حملها ترمج ٌة غري
والصحف) ،وهو ما خلق إشكالية فقر الكلامت الصومالية لدى املرتجم إىل الصومالية

نص
يف أثناء ترمجة نص املصدر ،وهي إشكالي ٌة يتفرد هبا املرتجم الصومايل عند ترمجة أي ٍّ

أجنبي ،وهو ما يؤدي إىل االقرتاض معنًى وأسلو ًبا.
ٍّ

ً
َّ 4.
مدخل إىل
إن إخفاق اجلهد العريب يف دفع عملية الرتمجة الصومالية إىل األمام وعدّ ها

تأثريا سلب ًّيا يف سري حركة
التعريب وإنتاج املصطلحات واملفردات ،جاء بنتائج أ ّثرت ً
ٍ
إخفاق يف
أيضا عن
الرتمجة اللغوية بني اللسانني الصومايل والعريب ،وهو ما
ُ
يكشف ً

منظور القيم الثقافية للعرب بعد توقف احلركة اإلنتاجية الثقافية أمام استرياد املصطلحات
األجنبية واأللفاط الالتينية.

ً
َّ 5.
كبريا يف سبيل
إن تنامي اللغة اإلنجليزية بإزاء الصومالية والعربية يمثل حتد ًيا
وإشكال ً
النهوض باللغتني األساسيتني للبالد .ويكشف استخدام اإلنجليزية يف الدوائر الرسمية
ومكاتب الرشكات املحلية عن حالة االهنيار الثقايف الذي تعانيه الشخصية الصومالية
بعد سقوط الدولة املركزية التي كانت تتغنى بالقومية الصومالية ،لدرجة أهنا صوملت

التعليم.

َّيبرعلاو ِةَّيلاموصلا َنيب ُةمجرتلا
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اجلاهلي إىل ِ
ِ
اإلندونيسية
اللغة
الشع ِر
إشكالي ُة
ترمجة ِّ
َّ
َّ
ِّ
ِ
ِ
يب
أصالة
فهم
أمه َّيتِها يف ِ
و َمدى ِّ
التراث العر ّ

مشفق الرحمن
َّ
َّ
اإلسالمية ،ماليزيا
العربية في جامعة النقاية للعلوم
أستاذ اللغة

َّ
وح َّق لِلعرب أن يفخروا
لغني باملفاهيم والقضايا اإلنسانية األصيلةُ ،
إن الرتاث العريب القديم ٌّ
ِ
ِ
اجلاهيل الذي
الشعر
وأفصح ِه
وأقدم ِه
بمزاياهم اجلليلة الراسخة .ومن أرو ِع ما عندهم من الرتاث
ُ
ُّ
كثريا من صفحات كتب التاريخ وكتب األدب وكتب اللغة وما إىل ذلك .وهذا إن
رأيناه ِّ
يلون ً
دل عىل ٍ
ٍ
يشء فإنام ّ
ّ
وثقافة ،بل كان هو اهلوية نفسها.
يدل عىل أن الشعر مل يكن عند العرب جمرد ف ٍّن
لك ّن هناك مشكل ًة أمام غري الناطقني باللغة العربية يف فهم هذا الرتاث العظيم من حيث صعوبة
ً
إشكال
لغة الشعر اجلاهيل واستعامل األوزان العروضية والقافية يف كل أبياته .وهذه القضية تزداد

عندما حياول بعض األدباء املرتمجني اإلندونيسيني ترمجة الشعر اجلاهيل مثل ا ُمل َع َّلقات السبع إىل

اللغة اإلندونيسية ،وال سيام أن اللغة اإلندونيسية ال ُت َعدُّ شي ًئا ُي ْذكَر أمام اللغة العربية العمالقة يف
فصاحتها وبالغتها ومعانيها .ولذلك ،تتطلب األجواء اإلسالمية اإلندونيسية حال ًّيا معرفة الرتاث

األديب العريب األصيل مع مراعاة أصالة الثقافة العربية .وهذه األطروحة تسعى إىل مجع البيانات

األساسية املتعلقة بإمكان ترمجة الشعر اجلاهيل إىل اللغة اإلندونيسية جيدًّ ا وحتليل املشكالت التي

حتيط بقضية هذه الرتمجة ومالءمة عنارصها لألهداف التي يراد هبا إيصال معنى الشعر إىل اللغة
اهلدف للحصول عىل صحة هذه الرتمجة.
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املقدمة:
ّ

ٍ
وثقافة للتعبري عن أحاسيس البرش ،بل كان الشعر ديوان
مل يكن الشعر عند العرب جمرد ف ٍّن

العرب ،فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم (سويلم ،2005 ،ص .)42و ُي َعدّ الشعر أبرز ما عند
ٍ
ٍ
أيضا من أهم
هوية
العرب من
شعورية حتتل مكان ًة مميز ًة يف مجيع نواحي احلياة .بل إن الشعر ُي َعدّ ً

مطابق ملا قاله
وسائل فهم أصالة كالم العرب الذي يساعد عىل فهم معاين القرآن الكريم ،وهذا
ٌ
ٍ
عباس ،أشهر املفرسين من الصحابة ،وهو أن الشعر ديوان العرب ،فإذا خفي عليهم احلرف
ابن
من القرآن الذي أنزله اهلل بلغة العرب ،رجعوا إىل ديواهنا ،والتمسوا معرفة ذلك منه (الفهري،
 ،2004ص.)142

والشعر من الفنون اجلميلة التي يسميها العرب اآلداب الرفيعة (زيدان ،1996 ،ج ،1ص،)52

إذ كان هذا الفن يعرب عن مجال الطبيعة بالقوة اخليالية عرب األلفاظ والكلامت واملعاين .ويكتمل
هذا التعبري إىل درجة الروعة باألحلان واألنغام .وهذا الشعر أهدافه قريب ٌة من األهداف املوسيقية.
أما الشعر عند علامء العروض فهو كل ٍ
ٍ
موزون مق ًّفى دل عىل معنًى .والكالم املسجوع هو
لفظ
ّ
ٍ
كل لفظ مق ًّفى دل عىل معنًى ،فالفرق بينهام يقع يف الوزن ال غري (ابن األثري ،ص .)25والتقطيع
العرويض ،أو األوزان الشعرية ،كام يف اعتقاد العرب مأخو ٌذ يف األصل من توقيع سري ِ
اجلامل يف
الصحراء ،فتقطيعه يوافق وقع خطاها (زيدان ،1996 ،ج ،1ص .)57فكأن الظاهرة الشعرية عند

شاعرا يف
العرب أصبحت املعجزة العربية إن صح التعبري ،كام قال نزار قباين" :أن يكون اإلنسان
ً
الوطن العريب ليس معجزةً ،بل املعجزة ّأل يكون" (قباين ،2000 ،ص.)11

لذلك أكد جرجي زيدان وجو َد ٍ
فرق ٍ
أمر
كبري بني الشعر والنظم بحيث إن الرباعة يف الشعر ٌ
ناظم
أمر آخر؛ ألنه قد يكون الرجل
شاعرا لكنه ال حيسن النظم ،وقد يكون ً
ً
والرباعة يف النظم ٌ

وإحساسا.
شعورا
لكنه ال حيسن الشعر (زيدان ،1996 ،ج ،1ص ،)52فأشعر الناس هو أبلغهم
ً
ً

والشعر اجلاهيل هو الرتاث العظيم الذي خيربنا عن سجالت تاريخ األمم السابقة من حياة

العرب ما قبل اإلسالم ويوثق تقاليدهم وحروهبم ومعاركهم .وعىل الرغم من قدم الشعر اجلاهيل،
ّ
يظل ترا ًثا إنسان ًّيا خالدً ا يف الثقافة العربية ،بمعنى أنه يمثل أهم مكوناهتا الثقافية والرمزية (القحطاين،

 ،2018ص )679يف بناء العامل العريب اإلسالمي يف املستقبل .والشعراء العرب من العرص اجلاهيل
يروون األحداث القبلية من الفخر باآلباء واألجداد ومدح القبيلة وهجائها واملعلومات املهمة عن

وصف احليوانات والفرسان واألنساب .ومع كل عظمة مكانة الشعر عند العرب ،فإن املؤرخني

يسينودنإلا ِةغللا ىلإ ِّيلهاجلا ِرعِّشلا ِةمجرت ُةَّيلاكشإ
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ٍ
ٍ
موثوق هبا عن بداية نظم الشعر من تاريخ العرب ،إذ إن
رواية
القدماء ال يقدرون عىل إثبات

ربا
صحيحا عن أولية الشعر (بروكلامن ،ج 1ص.)44
ً
التاريخ ال يقدم لنا خ ً

واملشكلة الرئيسة التي حتيط بالروايات املتعلقة بالشعر اجلاهيل هي حتديد العرص اجلاهيل نفسه.

وقد يتبادر إىل األذهان أن ما يسمى بالعرص اجلاهيل هو كل ما سبق اإلسالم من احلقبة الزمنية
الطويلة ،لكن الباحثني يف األدب العريب ال يراعون هذا االتساع الزمني ،بل يكتفون ٍ
بقرن ونصف
ُ
ّ
ٍ
قرن قبل البعثة النبوية؛ ألنه يف هذه احلقبة الزمنية نضجت اللغة العربية بكل خصائصها .وحلظ

ذلك اجلاحظ ،إذ قال" :أ ّما الشعر العريب فحديث امليالد صغري السن ،أول من هنج سبيله وسهل
ٍ
حجر ومهلهل بن ربيعة  ...فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له -إىل أن
الطريق إليه امرؤ القيس بن
جاء اهلل باإلسالم -مخسني ومئة عا ٍم ،وإذا استظهرنا بغاية االستظهار فمئتي عا ٍم" (اجلاحظ،1962 ،
ج ،1ص.)74

و"القصيدة اجلاهلية كاحلياة اجلاهلية :ال تنمو وال تُبنى ،وإنام تتفجر وتتعاقب .والشعر اجلاهيل
ٍ
خميلة ترجتل وتنتقل من
غني بالتشابيه والصور املادية ،وهو نتاج
صورة احلياة اجلاهلية:
حيسٌّ ،
ٌّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شهادة قوامها الدقة والتوافق التام بني الكلامت
ترابط .وهو شعر
بطفرة ودون
خاطرة،
خاطرة إىل

وما تعرب عنه" (أدونيس ،1971 ،ص.)32

العريب يف إندونيسيا:
ظاهرة األدب
ّ

دولة إندونيسيا من ُكرب ِ
يات دول العامل ،وأغلب سكاهنا من املسلمني .وهذه الناحية
َ
الديموغرافية تدفع إىل وجود االهتامم الكبري للشعب اإلندونييس بالتبحر يف العلوم الدينية ،وال

سيام اللغة العربية التي هي أهم وسائل معرفة الرتاث العريب اإلسالمي ،إذ إن ما نرثه من العلامء
مكتوب باللغة العربية ،وال يمكن أن ندخله بال ٍ
ثم إن معرفة اللغة هي
القدامى
ٌ
باب هو اللغةَّ .

فصح قول األصوليني :ما
وحدَ ها القادرة عىل إمتام الواجب الذي ال يمكن أن حيصل من غريها،
َّ

واجب عىل كل مسل ٍم ،فمعرفة اللغة
أمر
ال يتم الواجب إال به فهو
ٌ
ٌ
واجب؛ إذ إن معرفة الدين ٌ
واجب عىل اإلطالق.
أمر
ٌ
العربية ٌ

ومن أجل تنفيذ املرشوع الكبري يف هذا الشأن اإلسالمي العظيم ،حترك ٌّ
كل من احلكومة

اإلندونيسية ،واملؤسسات التعليمية األهلية والتقليدية ،والرشائح االجتامعية من املثقفني واألدباء

والفنانني من أجل بناء األساس الثقايف املعريف اإلنساين للتطورات الواعدة إلعداد األجيال ذات
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املوارد البرشية املؤهلة ملواجهة تيار العوملة وعىل ٍ
نحو ّ
أدق عرص الثورة الصناعية احلالية .ويمكن

تفعيل ذلك عرب القرارات التي تطبقها احلكومة من تثقيف الشعب من خالل التعليامت الرسمية
التي ترمي إىل معرفة شتى العلوم من غري الفصل بني العلوم الدينية والعلوم العامة؛ ألن وظيفة

احلكومة األساسية هي إعداد املواد املناسبة للطلبة بحسب مستوياهتم التعليمية .أ ّما التخصص يف
ٌ
مرتوك هلم فيه.
املواد التي يتعلمها الطلبة ،فاخليار

عرف من الدراسات والتخصصات قي
ووضع اللغة العربية يف األجواء الدراسية اإلندونيسية ُي َ

قسم اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات احلكومية واألهلية .ففي هذه اجلامعات ،يتعلم الطلبة املواد
املتعلقة بتاريخ األدب ،ونظريته ،ونقده بحسب املراحل التعليمية املمتدة من املستوى األول إىل

املستوى الثامن للبكالوريوس ومن املستوى األول إىل املستوى الرابع للامجستري .لكن ،لألسف،

ختصص يف األدب العريب يف مرحلة الدكتورة يف إندونيسيا .هذا ما يتع ّلق بالدراسة
ال يوجد
ٌ
األكاديمية اإلندونيسية.

أ ّما الدراسة التقليدية يف املؤسسات التي تشتهر باس ِم "باسانرتين" ،أي املؤسسة اإلسالمية

خمتلف .ففي هذه املؤسسة ،يتعلم الطالب الذين يشتهرون باسم
التقليدية املدنية ،فأمرها
ٌ

"السنرتي" أنوا ًعا من الفنون اللغوية املتعددة وال سيام اللغة العربية .فال شك يف أن معرفة السنرتي

أمرا غري ًبا
للعلوم اللغوية املتعلقة بالنصوص العربية جيد ٌة وبارع ٌة .فاألدب العريب للسنرتي ليس ً
العتيادهم إنشاد أبيات كتب ألفية ابن مالك ونظم املقصود ونظم العمريطي وما إىل ذلك .فمعرفة

كثريا من السنرتي حيفظون أمثال تلك الكتب
السنرتي للفنون اللغوية ُت َعدّ ً
أمرا اعتياد ًّيا حتى إن ً
املذكورة .وهذا إن دل عىل ٍ
يشء فإنام يدل عىل أن األجواء األدبية العربية قريب ٌة من حياة السنرتي

يف باسانرتين.

اجلاهيل إىل اللغة اإلندونيس َّية:
إشكال َّية ترمجة الشعر
ّ
املكون للروابط املعرفية الثقافية يف قديم الزمان اللتقاء الثقافات
إن الكشف عن النمط
ّ

واحلضارات من األمم السالفة يربز بال ٍّ
شك إسهامات احلضارة العربية من خالل اللغة العربية

ريب يف َّ
أن
العمالقة يف نقل املعلومات والعلوم من اللغة املنقول منها إىل اللغة املنقول إليها .وال َ

اللغة العربية ال ختلو من آثار طبيعة حضارة العرب نفسها التي هي ،كام ذكر نرص حامد أبو زيد،
النص" ،وهي حضار ٌة ُبنِ َيت أسسها وترسخت علومها وثقافتها عىل ٍ
نحو ال يمكن جتاهل
"حضارة ّ
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يكون احلضارة َوحدَ ه ،بل إن
النص ِّ
النص فيه (أبو زيد ،2000 ،ص .)9وهذا ال يعني أن ّ
مركزية ّ

والنص مجي ًعا.
يكون احلضارة يف احلقيقة هو اجلدل الثقايف بني اإلنسان والواقع
ّ
الذي ِّ

ٌ
كبري للغة العربية ،من خالل التفاعل الثقايف
ففي هذه احلوارات احلضارية احلية
فضل ٌ
املنعكس يف قضية الرتمجة ودورها الفعال ،وقدرهتا العالية عىل نقل النصوص من الثقافات
األخرى واستيعاهبا ،واحلفاظ عىل معانيها ،والقدرة عىل إعادة منتجاهتا باملفردات العربية املثاقفة.

فقد أخربنا التاريخ اإلسالمي عن مدى قوة الرتمجة يف نقل معارف الشعوب والثقافات اليونانية

تأخرا ،كام
نقصا أو ً
والفارسية واهلندية .وقبول الثقافة العربية للثقافات األخرى ال يعني ً
عجزا أو ً
أشار إىل ذلك إحسان عباس بقوله" :ومهام يكن من ٍ
ٍ
ملؤثرات
يشء ،فإن القول بتقبل األدب العريب

ٍ
انتقاصا من أصالته" (عباس ،1977 ،ص .)3بل إن تق ُّبل الثقافة العربية هذا للثقافات
أجنبية ليس
ً

دليل عىل أن اللغة العربية كالنحلة التي متتص من رحيق ّ
األخرى ٌ
كل الزهور اجلميلة.

والكثري من الشعب اإلندونييس ال يفهم متا ًما ما العرص اجلاهيل ،بل يكتفي باالعتامد عىل أساس

املعنى يف اللغة عام ًة وهو اجلهل ،مع أنه ليس كذلك؛ ألنه ليس مشت ًّقا من اجلهل الذي هو ضد

مشتق من اجلهل بمعنى السفه والغضب والنزق (ضيف ،ص ،)39والدليل
العلم ونقيضه ،بل هو
ٌّ
َّخ ُذنَا ه ُزوا َق َال َأ ُعو ُذ بِاللَِّ َأ ْن َأك َ ِ
عىل ذلك قو ُله تعاىلَ { :قا ُلوا َأ َتت ِ
ال ِ
ني} (القرآن الكريم،
اه ِل َ
ُ ً
ُون م َن ْ َ
ِ
"سورة البقرة" ،اآلية  ،)67وقو ُلهِ ُ :
ال ِ
ني} (القرآن
اه ِل َ
{خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْرف َو َأ ْع ِر ْض َع ِن ْ َ
الكريم" ،سورة األعراف" ،اآلية  ،)199وقو ُلهِ :
ون َع َل ْالَ ْر ِ
ح ِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ض َه ْونًا
الر ْ َ
َ
{وع َبا ُد َّ
ال ِ
ون َقا ُلوا َسال ًما} (القرآن الكريم" ،سورة الفرقان" ،اآلية ُ .)63
اه ُل َ
وقول الرسول
َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
عي ً
امرؤ فيك جاهلي ٌة" (البخاري1422 ،هـ،
رجل بأمه" :إنك ٌ
ذر وقد َّ
صىل اهلل عليه وسلم أليب ٍّ

ج ،1صُ .)15
وقول عمرو بن كلثو ٍم التغلبي يف مع ّلقته (ضيف ،ص:)39
َ
أال ال ي َ ج� َه َلــن َ
َ َ َ َ َ َ
أح ٌــد َعلينــا
ــل الج ِاه ِلينــا
فنجهــل فــوق ج� ِ
فاخلطأ الشائع يف فهم معنى العرص اجلاهيل سببه نقل كلمة "اجلاهيل" من العربية إىل األجنبية من

غري مراعاة الثقافات والتقاليد والعادات للمجتمع اجلاهيل .أ ّما ما يتعلق هبذه الظاهرة يف إندونيسيا،
منطلق من فه ٍم ٍ
ضيق للثقافة العربية القديمة،
فإن حتصيل هذا املعنى للجهل الذي هو ضد العلم
ٌ

وكأن ثقافة أو حضارة ما قبل اإلسالم ليست جدير ًة بالذكر يف اخلطاب الثقايف املعارص .وهذا

خمالف للواقع الذي يشهد بعكس ذلك؛ ألنّا لو اعتمدنا اجلهل بمعنى ضد العلم ،لكان
املفهوم
ٌ
هذا يعني أن العرب مل يفهموا القرآن وقت نزوله؛ ألن القرآن ُأنزل عىل النبي بلغة قومه .وهذا ما

 142الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

أصله طه حسني حني قال" :وليس من املمكن أن نصدق أن القرآن كان جديدً ا كله عىل العرب،
َّ

فلو كان كذلك ملا فهموه وال وعوه ،وال آمن به بعضهم وال ناهضه وجادل فيه بعضهم اآلخر.
ٍ
إنام القرآن كان جديدً ا يف أسلوبه ،جديدً ا فيام يدعو إليه ،جديدً ا فيام رشع للناس من ٍ
وقانون"
دين
(حسني ،1964 ،ص.)71

أمرا جديدً ا يف إندونيسيا؛ ألن املجتمع اإلسالمي اإلندونييس
فاحلديث عن الشعر اجلاهيل ليس ً
ٍ
ٍ
عندما يتعلم العلوم اللغوية من ٍ
نحو ورصف وبالغة جيد الشعر واملثل واحلكمة للتعبري عن املواد

كثريا من أشعار الشعراء اجلاهليني.
املبحوث فيها .بل إنّا نجد يف كتب التاريخ والتفسري واحلديث ً

لذا ال يمكن أن نحقق الفهم الشامل ألصالة الرتاث العريب ما مل ندرس الشعر اجلاهيل؛ ألن من
ٍ
ٍ
مطولة،
صفحات
املحال فهم العرب من غري أشعارهم؛ ألن عرب اجلاهلية مل يكتبوا توارخيهم يف
بل كانوا "يكتبوهنا" يف صدورهم وأذهاهم فقط ،لذلك كان العرب يف اجلاهلية ال يقولون" :كتب

شعرا" ال "نظم
شعرا" ،كام كان اليونان والرومان يقولون" :غنّى ً
شعرا" ،بل كانوا يقولون" :أنشد ً
ً
شعرا" (زيدان ،1996 ،ج ،1ص.)57
ً

لكن املشكلة األساسية التي يواجهها العجم ،مثل اإلندونيسيني ،هي صعوبة الشعر اجلاهيل
من حيث فهم معاين الكلامت .فطبيعة الشعر اجلاهيل ،عند العجم عام ًة ،ليست كطبيعة النصوص
األخرى من الفن واألدب .فالشعر اجلاهيل يفوق كل الفنون األدبية للعرب ،بل إن فهم الشعر

صعب حتى عىل الناطق األصيل باللغة العربية أو عىل املتخصص فيه .والشعر اجلاهيل
أمر
ٌ
اجلاهيل ٌ
كثريا من األدوات اللغوية كالرصف والنحو
يزداد صعوب ًة عىل غري العرب؛ ألن فهمه يتطلب ً
والبالغة وفن العروض والقافية ،وهو ما ال يتطلبه فهم الشعر العريب املعارص أو الشعر احلر عمو ًما.
سبيل لرتمجته إىل ٍ
يزالَ ،بعد احلديث عن صعوبة الفهم الشامل للشعر اجلاهيل ،هناك ٌ
أفال ُ
لغة

أخرى مثل اإلندونيسية؟ إذا رجعنا إىل اجلاحظ فسنجده ينكر هذا اإلمكان ،إذ قال" :الشعر ال

ُيستطاع أن يرتجم ،وال جيوز عليه النقل .ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه ،وذهب حسنه وسقط

موضع التعجب ال كالكالم املنثور .والكالم املنثور املبتدأ عىل ذلك أحسن وأوقع من املنثور الذي
حتول من موزون الشعر" (اجلاحظ ،1962 ،ج ،1ص.)75

خصوصا هو أن البديع
رتجم الشعر العريب عمو ًما والشعر اجلاهيل
ً
وسبب عدم إمكان أن ُي َ
ٍ
ٍ
مقصور عىل العرب ،ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة ،وأربت عىل كل لسان (اجلاحظ1423 ،هـ،
ٌ
أيضا أغنى اللغات يف العامل.
ج ،3ص .)281فالعربية لغ ٌة سامي ٌة عالية الفصاحة والبالغة ،وهي ً

يسينودنإلا ِةغللا ىلإ ِّيلهاجلا ِرعِّشلا ِةمجرت ُةَّيلاكشإ

143

ويمكن القول إن من املستحيل ألية ٍ
ٍ
ثقايف
لغة يف العامل أن تبلغ ما بلغته اللغة العربية من
ازدهار ٍّ
وحضاري .فالنزعة الشعرية العربية يف هذا العرص احلديث ال ختلو من تأثري القدامى فيها
ومعريف
ٍّ
ٍّ
مهام تكُن جهود الشعراء املعارصين يف جتديد املالمح الشعرية .نعم ،نرى بعض العرب اليوم يعانون

أيضا مشكل ًة يف فهم الشعر اجلاهيل لصعوبته ،وهذا ٌ
قاطع عىل أن فهم الشعر اجلاهيل ال يقتيض
دليل
ً
ٌ
معرفة اللغة العربية فقط ،بل حيتاج كذلك إىل املعرفة األدبية الواسعة والذوق الشعري العميق.

يوجد كتاب ترمجة ا ُمل َع َّلقات السبع كامل ًة ،وقد يكون أول ٍ
كتاب لرتمجة ا ُمل َع َّلقات
ويف إندونيسياَ ،

السبع إىل اللغة اإلندونيسية  Syair-syair Arab Pra-Islam: Al-Muallaqatومرتمجاه مها
 Bachrum Bunyaminو .Hamdi Saladووجود هذا الكتاب الذي يضم ا ُمل َع َّلقات السبع مع

مهم للجو األديب اإلندونييس؛ ألن االقتحام الثقايف العريب لألجواء
ترمجتها وترمجة شعرائها كان ًّ

أمر ال بدَّ منه حلصول التقدم والتطور عرب التقاء األفكار واآلراء.
الفكرية الثقافية اإلندونيسية ٌ
وحضور ا ُمل َع َّلقات السبع يف املرسح العلمي األديب يفتح اآلفاق للشعب اإلندونييس بشأن قيمة

الشعر يف اخليال العريب؛ ألن اإلندونيسيني ليسوا كالعرب الذين ال يرون الشعر جمرد ف ٍّن كام ذكرنا
تأثري ٌّ
فعال يف احلياة االجتامعية.
ساب ًقا ،بل الشعر عند اإلندونيسيني جمرد ف ٍّن ليس له ٌ

غالف ترمجة ا ُمل َع َّلقات السبع إىل اللغة اإلندونيسية بطبعة النارش
 ،2017 Ganding Pustakaيوكجاكارتا ،إندونيسيا.
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يصعب
وألن الشعر يف إندونيسيا ليست له مكان ٌة متميز ٌة كاملكانة التي حيظى هبا عند العرب،
ُ
جدًّ ا أن نبني املدى السوسيولوجي والسيكولوجي للظاهرة الشعرية العربية .وهذا الضعف يسبب

المباالة املجتمع اإلندونييس جتاه الشعر اجلاهيل ،بل حتى العلامء يف النطاق األكاديمي .فال غرابة
يف أن نجد مكتباتنا خالي ًة من الدراسات األكاديمية للشعر اجلاهيل .ذلك ألن طلبة اجلامعات
ٍ
ٍ
دقيقة للشعر اجلاهيل ،فهم لذلك يفضلون دراسة األدب العريب
دراسات
يشكون صعوبة إنجاز
املعارص واألشعار التي ال تستخدم األوزان العروضية والقوايف.

وبعد االطالع عىل هذا الكتاب وعىل إجراءات الرتمجة من اللغة األوىل إىل اللغة اهلدف ،وجدنا
ٍ
ٍ
النص املنقول أو إزالتها
يف هذه الرتمجة ما نسميه بالتأطري وهو إضافة عنارص لغوية أو غري لغوية إىل ّ
ظاهر يف
منه وإعادة إنتاجه يف الثقافة املستقبلة (احلرثاين ،2018 ،صص .)163-162وهذا التأطري
ٌ
كثري من عمليات الرتمجة حتى يكاد يقع يف كل ٍ
ٍ
بيت من أبيات الشعر هلذه ا ُمل َع َّلقات يف هذا الكتاب.

ويف اآليت ٌ
ف
شاعر
مثال من شعر امرئ القيس املشهور ،وهو
عر ُ
ٌ
معروف يف إندونيسيا ،وأشهر ما ُي َ
ٌ
بِه هذان البيتان من معلقته:
ســقط اللــوى َب نَ
ِقفــا َنبـ ِـك ِمــن ِذ كــرى َحبيــب َومـ ن ز
الدخــول ف َ
ـر ِل
ــ�
� َوم ِــل
ِب ِ
ي
ِ
ِ
ُ ٍ
َ
شَ أ
َ
ُفت ض َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
عــف
ــو� فا ِملقــر ِاة ل َي
هــا
مس
ر
نــوب و� ِل
ِلــا نســجت ِمــن ج ٍ
وكانت ترمجتهام باللغة اإلندونيسية كام يأيت:
Bersama dukaku! Mari berhenti sejenak

Mengenang kekasih dan rumah-rumah berserak
Di atas puing-puing reruntuhan batu bata
Yang dihasut oleh angin dari selatan dan utara
Antara desa dan kota-kota dalam sebuah negeri
Meneteskan lilin air mata penuh onak dan duri. (Bunyamin, Bachrum, and
)Salad, Hamdy, 2017, p. 5

ٍ
ٍ
غريبة
أمكنة
النص الذي يريده الشاعر؛ لكون هذا الشعر يشتمل عىل
وهذه الرتمجة بعيد ٌة عن ّ

عىل املرتجم .لذلك أزال املرتجم تلك األمكنة ،أي الدخول وحومل وتوضح واملقراة .وربام ظن
املرتجم أن هذه األمكنة ليست مهم ًة لعدم إمكان االطالع عليها يف هذا الزمان .ولو قارنّا هذه

الرتمجة برتمجة  F. E. Johnsonاإلنجليزية يف كتابه The Seven Poems, Suspended in The

 Temple at Meccaالتي هي عىل النحو اآليت:
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Stop, oh my two friends, let us weep on account of the remembrance of my
beloved, and her abode situated on the edge of a sandy desert between Dakhool
and Howmal.
And between Toozih and Miqrát, whose traces have not been obliterated, on
account of what has blown and re-blown over them the South wind and the
)North wind. (Johnson, 1803, p. 2

النص األصيل؛ ألهنا ال
لوجدنا الرتمجة اإلنجليزية أدق يف احلفاظ عىل صحة ما يراد يف ّ
تزيل األمكنة التي وردت يف هذين البيتني .أ ّما ما يتع ّلق برتمجة " ِقفا" ،فقد كان خطاب االثنني
يف اإلنجليزية بـ " "Stop, oh my two friendsمن أجل احلفاظ عىل ما ورد يف بيت الشعر،

النص ،إذ جاءت عىل النحو اآليت:
وهذا بخالف الرتمجة إىل اإلندونيسية التي خرجت عن مراد ّ
" ،"Bersama dukaku! Mari berhenti sejenakأي "مع ُحزينَ ،
فالنص
تعال بنا ن َِقف".
ّ
ٍ
برتمجة ،بل هو جمرد حماولة إعادة صياغة بيت
النص اإلندونييس فليس
اإلنجليزي هو الرتمجة أ ّما ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جديد من ا ُمل َع َّلقات .لذلك ،ال بدَّ من حماولة إعادة الرتمجة للخروج برتمجة صحيحة يف أقرب
شعر
ٍ
ٍ
ممكن .فمن عادات العرب أن ختاطب الواحد خطاب االثنني ،وإنام فعلت ذلك ألن الرجل
وقت
ِ
فباإلمكان إذن ترمجة
يكون أدنى أعوانه اثنني :راعي إبله وراعي غنمه (الزوزين ،2004 ،ص،)17

خطاب االثنني بخطاب الواحد ،إال أن مراعاة املعنى املنطوق واملعنى املفهوم يف ترمجة املعلقات
واجب.
أمر
ٌ
إىل اللغة األجنبية ٌ

{حتَّى إِ َذا َجا َء َأ َحدَ ُه ُم ا َْل ْو ُت}،
والقرآن الكريم قد جا َء فيه يش ٌء
قريب من ذلك يف قوله تعاىلَ :
ٌ
فعند ذلك يرجع إىل احلق والتصديق ،لكن ذلك ال ينفعه يف ذلك الوقتَ { ،ق َال رب ار ِجع ِ
ون}
َ ِّ ْ ُ
(القرآن الكريم" ،سورة املؤمنون" ،اآلية  ،)99ومل يقل :رب ارجعني ،وذلك خيرج عىل وجهني؛

أحدمها :أنه سأل عىل ما يسأل امللوك وخياطبون :افعلوا كذا ،عىل اجلامعة ،وإن كان إنام خياطب

{ر ِّب
واحدً ا؛ عىل ما خرج جواب اللّ وقوله :إنا فعلنا كذا ،ونفعل كذ؛ واآلخر :أن يكون قولهَ :
ار ِجع ِ
ون} سؤاله لربه أن يأمر املالئكة الذين يتولون قبض األرواح أن يرجعوه إىل ما ذكر ،واللَّ
ْ ُ

أعلم (املاتريدي ،2005 ،ج ،7ص.)493

جهة ،ومن ٍ
هذا من ٍ
جهة أخرى هناك مشكل ٌة ليست بأقل أمهي ًة يواجهها املرتمجون اإلندونيسيون

يف ترمجة النصوص األدبية العربية .ففي فيلم "طوق احلاممة املفقود" ،وهو ُي َعدّ من أفضل مئة فيل ٍم

حوار
يب يف القرن العرشين وخمرجه هو النارص اخلمري املخرج السينامئي التونيس املشهور،
عر ٍّ
ٌ
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ٍ
درس عن احلب ،إذ سأله الشاب حسن" :يف الدرس املايض
رائع بني الشاب حسن والشيخ يف
ٌ
استعملت كلمتني لوصف املحب :عاشق وخليل" .فأجاب الشيخ
متبسم" :يف العربية ستّون كلم ًة
ً
للتعبري عن حاالت املحبني".

ٍ
فهذا احلوار السينامئي بشأن احلب وقضاياه ّ
كلامت لوصف حاالت
يدل عىل أن يف العربية عدّ ة

النص
للمحبني .وهذا الواقع يصبح مشكل ًة للغات األجنبية األخرى عندما حتاول نقل املراد يف ّ
األول .فقضية احلب يف اللغة اإلندونيسية أصبحت مشكل ًة كبريةً؛ إذ إن احلب ومرادفاته يف املعنى
يف العربية ال وجو َد هلا يف اللغة اإلندونيسية؛ ألن اإلندونيسية متنح احلب كلم ًة واحد ًة فقط هي
 .cintaوهذه املشكلة شائع ٌة يف كل اللغات يف العامل وال تنحرص يف اللغة اإلندونيسية فحسب.

العريب:
نحو فهم أصالة الرتاث
َ
ّ

ف يف أواخر القرن
عرف تداول كلمة "الرتاث" يف اللغة العربية يف العصور السابقة كام ُع ِر َ
مل ُي َ

العرشين .فمفهوم هذه الكلمة يشمل مضامني مل حتملها هذه الكلمة يف املايض .فلفظ "الرتاث"

يف اللغة العربية من ما َّدة "ت ،ر ،ث" ،وجتعله املعاجم القديمة مراد ًفا لـ"اإلرث" و" ِ
الورث"
و"املرياث" وهو ما يرثه اإلنسان من والديه من ٍ
ٍ
حسب .وفرق بعض اللغويني القدامى بني
مال أو

خاص باحلسب
"الرتاث" و"املرياث" عىل أساس أهنام خاصان باملال ،وبني "اإلرث" عىل أساس أنه ٌّ
(اجلابري ،1991 ،ص.)22

وبعد تطور الزمان وتطور العلوم والثقافات واحلضارات وما يتعلق بأفكار اإلنسان منذ

القرون الوسطى إىل عرصنا احلارض ،خرج لفظ "الرتاث" من املعنى املايض الضيق إىل املعنى
احلارض الواسع .واستعامل "الرتاث" باملعنى اجلديد األوسع جاء منذ ما قبل اليقظة العربية احلديثة

التي أعلنتها جمموع ٌة من املثقفني يف األقطار العربية من أجل إنشاء الوعي العريب احلديث املتقدم.
فإذا ُأطلق "الرتاث" يف هذا العرص اندرجت فيه كل العلوم التي نرثها من اآلباء واألجداد يف املايض

من اللغات والثقافات واحلضارات وما إىل ذلك؛ ألن املضامني التي حتمل معنى الرتاث كثري ٌة
جدًّ ا ،وهي تتضمن األهداف العلمية والثقافية التي كانت غائب ًة يف املايض ،ومن أجل حتقيق تقدّ م

العرب أنفسهم ال بدَّ من بنائها اليوم.

لكن إذا رجعنا إىل أدونيس وجدنا ُه يقول إن الرتاث ليس هو الكتب واملحفوظات واإلنجازات

التي نرثها من املايض ،بل هو القوى احلية التي تدفعنا نحو املستقبل .فاملايض باملعنى التارخيي مىض،
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لكنه باملعنى الكياين ليس بالرضورة ماض ًيا ،بل يستمر يف احلارض وهو ليس باملايض كله ،بل هو
ٍ
باستمرار وتتغري (أدونيس ،1980 ،ص .)244فهو يريد أن نحقق احلارض
بعض أجزائه التي تتحول
واملستقبل ّ
وأل نكتفي بام نرثه من املايض من غري حماولة تطوير ما عندنا من الرتاث نفسه .وحاول
أدونيس تذكري العرب ّ
بأل يفخروا بام مىض من التاريخ والفخامة واجلاللة عند اآلباء واألجداد،
ٍ
بسهولة .فإذا أعاد العرب
وإن كان ذلك كله من عادات العرب التي ال يمكن أن يتخلصوا منها
مثل هذه العادات ،أصبح معنى الرتاث أضيق مما ظنوا .فالرتاث يف نظر أدونيس ليس شي ًئا ثابتًا،
ٌ
بل هو ٌ
أيضا ،فال جمال لتحديد الرتاث؛
كيان
متحول يعيش يف املجتمع العريب ومع املجتمع العريب ً
إذ إن الذي حيدده هو أفكار اإلنسان.

ومع ذلكّ ،
دائم هو الشعر اجلاهيل؛ فمن خالل هذا الشعر نعلم
يظل الرتاث العريب األصيل ً
أصالة وما لدهيم من ٍ
ٍ
ثقافة .وال نقول إن هذا الرتاث األصيل هو أفضل ما عند
ما لدى العرب من

ٍ
ٍ
ٍ
أصيل هو الشعر اجلاهيل؛
أساس
تراث ،بل نرى أن أصالة العرب والعربية َمبناها عىل
العرب من

كثريا من املعلومات واألمور من عصور ما قبل اإلسالم إىل أن جاء اإلسالم.
ألنه يكشف لنا ً

اخلتام:
الشعر اجلاهيل هو الكيان األسايس عند العرب ،فهو يم ّثل أصالة تارخيهم منذ أن نضجت اللغة
ٍ
وثقافة كام كان عند األمم عمو ًما،
جمرد ف ٍّن
العربية يف العصور القديمة .ومل يكن الشعر عند العرب ّ
مطابق ملا قيل
بل كان الشعر هو اهلوية الشعورية التي حتتل مكان ًة مميز ًة يف مجيع نواحي احلياة .وهذا
ٌ

من أن الشعر ديوان العرب ،فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم.

مهم لفهم العرب والعربية من أجل
وقد أصبح الشعر العريب اجلاهيل عند اإلندونيسيني ترا ًثا ًّ
أيضا .فوجدنا كتاب ترمجة ا ُمل َع َّلقات السبع كامل ًة ،وربام
حتقيق فهم اإلسالم وتارخيه وتاريخ العرب ً
يكون أول ٍ
كتاب لرتمجة املعلقات السبع إىل اللغة اإلندونيسية هو كتاب Syair-syair Arab Pra-

 Islam: Al-Muallaqatالذي ترمجه  Bachrum Bunyaminو .Hamdi Saladووجود هذا
مهم للجو األديب اإلندونييس،
الكتاب الذي يضم ا ُمل َع َّلقات السبع مع ترمجتها وترمجة شعرائها كان ًّ
ّإل أنَّه ال بدَّ من إعادة الرتمجة عىل ٍ
نحو ّ
أدق للحصول عىل الرتمجة اجليدة .وعىل هذا ،فمحاولة فهم

أصالة الرتاث العريب عرب قراءة الشعر اجلاهيل ومعرفة أمهيته يف تاريخ العرب واإلسالم ستفتح
آفا ًقا فكري ًة للمجتمع اإلندونييس؛ ألنه سيعرف أصالة العرب واملسلمني من خالل معرفة أصالة

تراثهم .واهلل أعلم بالصواب.

 148الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

املراجع العرب َّية:

 ابن األثري ،ضياء الدين .املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .د.ط .القاهرة :دار هنضة مرص للطباعةوالنرش والتوزيع ،د.ت.
 أبو زيد ،نرص حامد .مفهوم النص :دراس ٌة يف علوم القرآن .ط .5بريوت :املركز الثقايف العريب.2000 ،ٍ
بيانات من أجل ٍ
ثقافة
 أدونيس .فاحت ٌة لنهايات القرن:عربية جديدة .ط .1بريوت :دار العودة.1980 ،
ٌ

 -أدونيس .مقدم ٌة للشعر العريب .ط .1بريوت :دار العودة.1971 ،

 البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل .اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهللعليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) .د.ط .القاهرة :دار طوق النجاة1422 ،هـ.

 بروكلامن ،كارل .تاريخ األدب العريب –اجلزء األول .ترمجة عبد احلليم النجار .ط .5القاهرة :داراملعارف بمرص ،د.ت.
 اجلابري ،حممد عابد .الرتاث واحلداثة:دراسات ومناقشات .ط .1بريوت :مركز دراسات الوحدة
ٌ
العربية.1991 ،

 -اجلاحظ ،أبو عثامن بن بحر .البيان والتبيني .د.ط .بريوت :دار ومكتبة اهلالل1423 ،هـ.

 اجلاحظ ،أبو عثامن بن بحر .كتاب احليوان .د.ط .القاهرة :رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي،.1962

نموذجا" .جملة ألف .العدد 38
 احلرثاين ،حممود حممد" .الرتمجة وإعادة إنتاج ﺍﻤﻟﻌﺮﻓﺔ  :إدوارد سعيدً
(.)2018

 -حسني ،طه .يف األدب اجلاهيل .القاهرة :دار املعارف.1964 ،

 الزوزين ،حسني بن أمحد بن حسني .رشح املعلقات السبع .ط .2بريوت :دار املعرفة.2004 ، -زيدان ،جرجي .تاريخ آداب اللغة العربية .بريوت :دار الفكر.1996 ،

 -سويلم ،أمحد .الرسول والشعراء .القاهرة :دار اهلدى للكتاب.2005 ،

 -ضيف ،شوقي .تاريخ األدب العريب :العرص اجلاهيل .ط .11القاهرة :دار املعارف ،د.ت.

 عباس ،إحسان .مالمح يوناني ٌة يف األدب العريب .ط .1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش،.1977
 الفهري ،أبو إسحاق إبراهيم بن أيب احلسن .كنز الكتاب ومنتخب اآلداب .أبو ظبي :املجمع الثقايف،.2004
 -قباين ،نزار .قصتي مع الشعر .ط .9بريوت :منشورات نزار قباين.2000 ،

الشفوي وتأصیل الكتابة" .جملة كلية الرتبية األساسية
 القحطاين ،مذكر نارص" .الشعر اجلاهيل بنی النظمّ
للعلوم الرتبوية واإلنسانية/جامعة بابل .العدد .)2018( 39

149

يسينودنإلا ِةغللا ىلإ ِّيلهاجلا ِرعِّشلا ِةمجرت ُةَّيلاكشإ

، دار الكتب العلمية: بريوت.1 ط. تفسري املاتريدي. أبو منصور، حممد بن حممد بن حممود، املاتريدي.2005
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الجلس ُة الثّالثة
الترجمة األدبيَّة
إشكاالت
ُ
ِ
نموذجا .نور احلريري.
النسوي
اخلطاب
الرتمج ُة تفكيك ًّيا:ً
ُّ
ُ
ِ
الرتمجة األدب َّية .لوك ليفغرين.
شكالت
 ُمُ

ِ
ِ
دباء والن ّق ِ
جهود األُ ِنموذجا .هــدى
ترمجة السرية العامل َّية لثربانطيس :إدريس اجلائي
املغاربة يف
اد
ً
ُ
املجـاطي.

منوذجا
النسوي
اخلطاب
تفكيكيا:
الترمجة
ُ
ُّ
ُ
ًّ
ً
نور الحريري
ٌ
ٌ
َّ
َّ
والجندرية في جامعة غوته ،أملانيا
األنغلوفونية
مترجمة وباحثة في الدراسات

مقدمة:
ّ
لر َّبام انطلقت التفكيكية من الفلسفة واألدب ،إال َّأنا امتدَّ ت إىل خمتلف العلوم اإلنسانية

واالجتامعية والسياسية والفنون ودراسات الرتمجة وغريها .وتروم ورقتي هذه تسليط الضوء
عىل التفكيكية بوصفها نظري ًة من نظريات الرتمجة واقرتاح بعض االسرتاتيجيات التي يمكن
استخدامها يف عملية الرتمجة التفكيكية.

عتف بنظرية الرتمجة التفكيكية عىل ٍ
منهجا يف دراسات
ورسمي ومل تُعت ََمد
نحو جا ٍّد
ً
ٍّ
ومل ُي َ َ
ٍ
ٍ
واهتامات بالريبية والعدمية ،بل إىل
شكوك
الرتمجة ،ومر ُّد ذلك ال إىل ما يكتنف التفكيكية من
ٍ
ٍ
حدود ملجال البحث أو حتى
علمي للبحث أو رسم
أساس
عدم قدرة النظرية نفسها عىل تقديم
ٍّ

أرص عىل
توليد أساليب وقواعد تقبل االتباع والتطبيق .وما يزيد األمر تعقيدً ا هو أن دريدا نفسه َّ
ٍ
ٍ
قراءة ال غري .بيدَ َّ
حاجات
أن هناك
منهجا أو نظري ًة وإنام هي اسرتاتيجية
أن التفكيكية ليست
ً
ومواقف تستلزم تصيري التفكيكية نظري ًة ،بحسب التعريف التقليدي للكلمة ،واستنباط أساليب
ِ
ٍ
واملواقف
احلاجات
تؤسس عليها نظري ٌة تفكيكي ٌة يف الرتمجة .وتتقدم هذه
َ
واسرتاتيجيات يمكن أن َّ
ٍ
ٍ
حمددة من اإليديولوجيات واخلطابات اإلشكالية السائدة التي ال يمكن
رشحية
حاج ٌة إىل تفكيك
التغلب عليها وتطويعها إال من داخلها ،أي بتفكيك منظوماهتا الداللية وتصنيفاهتا الثنائية اهلرمية.
وربام يكون اخلطاب النسوي املثال األبرز لذلك ،وقد تكون النظرية النسوية أكثر النظريات حاج ًة
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جهة ،ولطبيعة النظرية نفسها من ٍ
وجدل من ٍ
ٍ
ٍ
جهة أخرى،
نقاش
إىل التفكيك ملا يدور حوهلا من
ٍ
ٍ
ٍ
جوهرية ب ّي ٍنة (ذكر/أنثى ،سلب/إجياب ،قوة/ضعف ،طبيعة/
ومتييزات
هرميات
القائمة عىل
تناولا ً
َ
مبارشا.
تناول
ثقافة ،إلخ) كان دريدا قد
ً
ٍ
ٍ
تفكيكية يف الرتمجة يف التعارض اجلوهري بني اسرتاتيجيتَي
نظرية
وتكمن صعوبة تأسيس

الرتمجة والتفكيك .ففي حني تقوم الرتمجة عىل التكافؤ والتامثل والتلقي ،يقوم التفكيك عىل

االختالف والالمتاثل .إذ يتساءل دريدا نفسه بعد قراءته لنص بنيامني "مهمة املرتجم" الذي ال

النص املرتجم صور ًة أو نسخ ًة" :كيف
ُيرجع مهمة املرتجم إىل نظرية التلقي والتمثل وال َي ُعدُّ
ّ

النص الذي ستتم ترمجته يف غياب التلقي والتواصل والتمثل؟" (دريدا ،2013 ،ص.)13
سيتشكل ّ
ٍ
ٍ
مفردة ّما تأيت من قابلية تفكيك مجيع حمدداهتا
ناحية أخرى ،ترى التفكيكية أن صعوبة ترمجة
ومن
املفهومية ودالالهتا املعجمية وعنارصها النحوية ،زياد ًة عىل قدرة التفكيك عىل استيعاب مجيع

مكونات اهلوية وتصنيفاهتا ،بام يؤدي يف بعض األحيان إىل تعارض املكونات (الثقافية ،واللغوية،
والنفسية ،إلخ) فيام بينها ،ويطرح عد ًدا ً
هائل من احتامالت التفكيك ،وجيعل عملية ضبط الرتمجة
ٍ
ٍ
ٍ
أمرا صع ًبا جدًّ ا.
وإرساء
أسس لنظرية تفكيكية يف الرتمجة ً

ّإل َّ
أن النظر إىل الرتمجة بوصفها ميدانًا للسيطرة واإلخضاع والرصاعات الثقافية واللغوية
جهة ،ووسيل ًة للمقاومة وأدا ًة للتغيري االجتامعي والثقايف من ٍ
من ٍ
جهة أخرى ،حيتّم عىل املرتجم
ٍ
ٍ
ٍ
دورا
استحداث تكتيكات وصياغة اسرتاتيجيات خمتلفة تردم اهلوة بني النظرية واملامرسة وتؤدي ً

ً
فعال يف مسرية املرتجم النضالية الفكرية ،كام يؤكد ألربت نيوبرت وغريغوري رشيف بقوهلام" :يقرر

دائم جمموعة االسرتاتيجيات التي حتتاجها الرتمجة والتي تبدو وكأهنا عملي ٌة واحدةٌ،
موقف الرتمجة ً
ٍ
ٍ
جمموعة من العمليات املحددة بمواقف
إال أهنا تشري يف الواقع إىل
معينة" (نيوبرت ورشيف،2002 ،

ص .)7ولطاملا استُخد َمت الرتمجة أدا ًة للسيطرة الكولونيالية ،فلوال جهود املرتمجني يف كشف اللثام

الستمر التأثري الكولونيايل هلذه الرتمجات وحلافظت عىل
عن طرائق توظيف الرتمجة والتصدي هلا
َّ
ٍ
ٍ
متامسكة للرتمجة التفكيكية ،هو اعتامد
نظرية
قيمتها .ويواجه من ِّظرو الرتمجة حتد ًيا آخر يف صياغة
منهج البحث وتعيني املكونات البحثية اخلاضعة للتحليل والكشف عن اهلدف البحثي ،وحتديد

الرقعة التي ينبسط عليها البحث ،وذلك لدرء خطر التعميم واإلسقاط ،كام يؤكد نيومارك بقوله:
ٍ
ٍ
متكاملة للرتمجة" (.)Newmark, 1981, p. 104
نظرية
"ليس باإلمكان إجياد
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ٍ
بِنا ًء عىل ما تقدم ،سأتناول يف بحثي هذا ،عىل ٍ
النص التفكيكي واخلطاب النسوي
نحو حمدَّ دّ ،
نموذجني لنظرية الرتمجة التفكيكية .وسأعتمد يف ذلك عىل مناهج ٍ
عدة منها املنهجان اللغوي

نقاط ٍ
ٍ
هذ ِ
والثقايف .وعىل الرغم من تعارض َ
عدةّ ،إل أن تنوع مكونات البحث
ين املنهجني يف
نواح والفصل بينهام يف ٍ
اخلاضعة للتحليل يقتيض اجلمع بني هذين املنهجني يف ٍ
نواح أخرى.

 .1ترمجة املفردة التفكيك َّية:
يمكن أن تتقدم عملية الرتمجة يف اجتاهني :من األعىل إىل األسفل ،و َي ُعدّ هذا االجتاه اجلملة

وحدته األساسية؛ ومن األسفل إىل األعىل ،و َي ُعدّ هذا االجتاه الكلمة وحدته األساسية.

وأعتمد هنا االجتاه الثاين ،أي العملية التي تبدأ من الكلامت ،وهي الوحدات الصغرى يف
عملية الرتمجة .واختياري هلذا االجتاه يعود إىل سببني ،أحدمها :تركيز التفكيكية عىل ٍ
نحو أكرب عىل

بالنص ،إذ يقول دريدا" :األداة األصلية للمرتجم هي الكلمة ،وليست القضية"
الكلمة مقارن ًة
ّ

(دريدا ،2013 ،ص ،)269والسبب اآلخر :ارتباط الرتمجة التقليدية التمثلية ،أي ترمجة املعنى

مقابل املعنى من األعىل إىل األسفل ،بالكولونيالية ،فقد اعتادت الرتمجات التقليدية السابقة متثل

األساطري الكولونيالية ،وهذا أدى إىل قمع االختالفات والتغايرات الثقافية واللغوية وطمسها.
يقول دوجالس روبنسون" :إن الرتمجة التمثلية أو التوطينية ،التي اعتدنا عىل تسميتها ترمجة

"معنى مقابل معنى" ،هي أدا ٌة أساسي ٌة من أدوات اإلمرباطورية ،حيث تشجع القوة الكولونيالية
ٍ
بصورة أعم) عىل ترمجة النصوص األجنبية إىل مصطلحاهتا
(أو الثقافات "القوية" أو "املهيمنة"

اخلاصة ،فتجتث بذلك االختالفات الثقافية وختلق حوهلا منطق ًة دارئ ًة من "التامثل" املتم َّثل أو
املستو َعب" (روبنسون ،2005 ،ص.)161

ٍ
مكافئات
وقد رفضت التفكيكي ُة الرتمجة التمثلية ألهنا تقول بثبات املعنى وبالقدرة عىل توليد

"نق َّية" ،فاستحدث دريدا مفردة "الديفرانس" ليدل عىل العملية التي من خالهلا تستمد الكلامت
ٍ
ٍ
ٍ
دائمة ،فتنتج املعاين باالختالف ال بالتشابه .يف هذا
رج َأ ٍة
معناها بعضها من
بعض يف حركة ُم َ
ٍ
حماولة لسرب مدى مواءمة
السياق ،أتوقف عند مفردة "الديفرانس" وأتناول ترمجاهتا العربية ،يف
هذه الرتمجات مبدأ التفكيك وجوهره.
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 .2.1الديفرانس:
اجرتح دريدا ملفهوم االختالف مفرد ًة جديد ًة يف الفرنسية ( )La Différanceبإبدال احلرف

مضمنًا يف
مادي للعالمة،
حضور
 eباحلرف  aالصامت ،بحيث ال خيتلف اللفظ أو يكون هناك
ٌّ
ّ
ٌ
ٍ
مفهومات عد ًة ال تظهر إال يف صيغتها الكتابية .ومن ترمجات هذه املفردة إىل العربية:
املفردة
 اإلرجاء واالختالف (جابر عصفور). املغايرة (فريد الزاهي). االختالف املرجأ (هدى شكري عياد). الديفريانس (سمري مسعود). االخرتجالف (عبد الوهاب املسريي). االخـ(ـتـ)ـالف (كاظم جهاد). االختلـ(ا)ف (إدريس كثري وعز الدين اخلطايب). فرق التأجيل (يوئيل يوسف عزيز). االختالف(( )a+بختي بن عودة). -املباينة (سعيد علوش).

واستند القسم األكرب من الرتمجات العربية السابقة إىل الفعل ( )différerبمعنييه "اختلف"

و"أرجأ" يف اللغة الفرنسية ،وركز عىل بنية املفردة وعالقة الفعلني "اختلف/أرجأ" يف اللغة العربية
ٍ
حماولة لدمج الدالني م ًعا عىل ٍ
نحو
أحدمها باآلخر ومدى قرهبام الوظيفي واملنطقي والرمزي ،يف
ٍ
بنيوي يف ٍّ
جديد .وبذلك ،أعادت هذه الرتمجات العربية احلضور املادي للعالمة الذي كان
دال
ٍّ
ورسخت مركزية الصوت جمدَّ ًدا بعد أن نزعها دريدا ،وبخست الكتابة حقها
دريدا قد غ ّيبهّ ،
ً
مدلول مطل ًقا وأغلقتها عىل نفسها.
وأخرهتا عن احلديث ،ومنحت املفردة
َّ
إن هذه الرتمجات العربية إذ توخت املعنى املغلق املنتهي للمصطلح نفسه إنام أسقطت من

حساهبا اللعبة التفكيكية التي رغب دريدا يف ممارستها من خالل العبث هبذا احلرف يف هذه الكلمة.
ٍ
لقد أراد دريدا تعليق املعنى وتأجيله وحترير ّ
كلمة
الدال من سيطرة املدلول املتعايل ،فبحث عن
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ٍ
ٍ
مركز ،عن ٍّ
خارجة عن منطق الثنائيات وليس هلا ٌ
مدلول ،كي يكشف من خالهلا
دال بال
أصل أو ٌ
ٍ
أثرا من
عن التناقض الداخيل للنص والتضارب بني ما يقوله ّ
النص وما يعنيه .إن كل كلمة حتمل ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كلمة،
الحقة ،وهذا األثر هو إمكانية املعنى التي تُفتح مع كل
كلمة
أثرا يف
كلمة سابقة وترتك ً
ومن َث َّم تُع ّلق إىل ما ال هناية له ،إذ يقول دريدا" :إن األثر هو اإلرجاء الذي يفتح الظهور والداللة"
(دريدا2008 ،ب ،ص.)152

وست به وركزت بحثها يف ترمجته عىل الداللة
فالرتمجات العربية إذن فهمت معنى املصطلح ُ َّ

العربية املقابلة ،فكان أن شغلها ما فهمته عام انشغل به دريدا نفسه وهو شكل الكلمة نفسها وهذا
ٍ
ٍ
مقابل ً
بدل
يب
احلرف .وقليلون هم من انشغلوا باللعب عىل هذا احلرف ،أي باللعب عىل حرف عر ٍّ
ٍ
ٍ
عربية للمصطلح .وحني ُسئل دريدا عن "الديفرانس" أمام
داللة
من اجلدية الكبرية يف البحث عن
اجلمعية الفرنسية للفلسفة ،قال" :سأحتدث ،إ ًذا ،عن احلرف" (دريدا ،2018 ،ص ،)33وهذا يدل
ٍ
ٍ
ٍ
حرف يمحو أثر ما كان يمكن أن يكون كلم ًة
واحد فحسب،
حرف
عىل أن أمهية املفردة تكمن يف

أو مفهو ًما وما يرص دريدا عىل أنه ليس أ ًّيا منهام.

ٍ
بسهولة فاستخدم حر ًفا له اللفظ نفسه للحرف األصيل ،وإن
واملرتجم األملاين وجد ضالته

كان احلرف البديل أطول يف املد من احلرف األصيل ،ولكن الرهان هنا عىل االلتباس يف الفهم عند
ٍ
كلمة حتمل املعاين كلها للمصطلح الفرنيس .إذ أدرك األملاين
السامع .ومل ينشغل األملاين بإجياد
أن املهم يف املصطلح هو اللعب والعبث هبذا احلرف ،وهو ما طبقه عىل املصطلح األملاين .أ ّما

القسم اآلخر من الرتمجات العربية التي وقفت عىل أمهية احلرف يف الرتمجة و ُعنيت بإظهاره ،فقد
ٍ
ٍ
متكلفة كاستخدام األقواس وإضافة األحرف األجنبية مهمل ًة يف ذلك
برانية
جلأت إىل أساليب

املا َّدة الصواتية .وعىل الرغم من اعرتاف دريدا بصعوبة ترمجة املفردة ،ال إىل العربية فحسب ،بل

أيضا وسواها من اللغات ،فقد تُرمجت املفردة إىل الكثري من اللغات دون املساس
إىل اإلنكليزية ً

بخصوصيتها وجوهرها القائمني عىل حضور العالمة كتاب ًّيا وغياهبا صوت ًّيا .ومل يستحدث دريدا
ٍ
ٍ
واحدة ،بل ليربز إمكانات الكتابة بالقياس إىل
كلمة
اللفظ ليعرب عن االختالف واإلرجاء يف
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة كاألثر والثغرة وامللحق وغريها.
ومفهومات
دالالت
القراءة ،وقد عرب من خالهلا عن
ولنقف اآلن عىل الرتمجة األملانية للمفردة.

فكلمة ( )Différanceالفرنسية تقابلها يف اللغة األملانية كلمة ( .)Differänzويدل الفعل

( )differierenيف األملانية عىل االختالف ،وهو املعنى األول للمصطلح ،أ ّما املعنى الثاين وهو
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اإلرجاء والتأجيل فله يف األملانية ٌ
خمتلف متا ًما هو الفعل ( .)verschiebenغري أن الرتمجة
فعل
ٌ

تضمن معنى اإلرجاء يف املصطلح األملاين املقابل ،بل آثرت إبراز احلرف كتاب ًّيا ولو عنى
األملانية مل ّ

ذلك اقتصار املصطلح عىل معنى االختالف دون اإلرجاء ،وهكذا أبدلت الرتمجة األملانية احلرف ä

باحلرف  eاللذين هلام اللفظ نفسه .ونجد األمر نفسه يف اإلنكليزية .فعىل ما تقدم ،ومن باب اللعب

الدريدوي باحلرف وعليه ،ال من باب ادعاء ّ
قتحني لرتمجة املصطلح .املقرتح
حل املعضلة ،أقدم ُم َ َ

األول :بإشباع التاء املكسورة ،فنكتب الكرسة يا ًء ،ويصري االختالف "االختيالف" .واملقرتح
ِ
ِ
الثاين" :اخدالف" ،بقلب التاء ً
َ
شائع
احلرفني
هذين
اإلبدال بني
دال ،لتشابه هذين احلرفني وألن
ٌ
كلامت ٍ
ٍ
عدة قلبت فيها التاء ً
دال.
يف العربية ونعرفه يف

النص:
 .2.2ال يوجد
يشء خارج ّ
ٌ

أقف اآلن عىل ٍ
تفكيكي آخر هو من أكثر أقوال دريدا شهر ًة وإشكالي ًة و ُي َعدّ خالصة
مثال
ٍّ

النص" ،أو كام جاء يف الفرنسيةil n’y a pas de hors-" ،
النصية" ،ال يوجد يش ٌء خارج ّ
مقاربته ِّ

النص والكشف عن حركته الداخلية املنشإ
 ."texteإذ حياول دريدا من خالل هذا القول مساءلة ّ
ّ
وفك الروابط املفرتضة التي تربطه بكل ما يقع خارجه.

وقد تُرمجت العبارة إىل اإلنكليزية عىل النحو اآليتThere is nothing outside the" :

 ،"textوقد أدت هذه الرتمجة اخلطأ غري اآلهبة للتقنية التفكيكية يف التالعب باأللفاظ إىل ش ّن
ٍ
اتم الفيلسوف
خصوم دريدا حر ًبا عليه بحجة أنه يزعم عدم وجود يشء يتجاوز اللغة .وعليهَ َّ ،
اللغوي التحلييل جون سريل تفكيكية دريدا بالغموض واملواربة وبمامرسة اإلرهاب عىل القارئ.

ٍ
فرنيس هلذه الرتمجة اإلنكليزية اخلطإ "There is nothing outside
مكافئ
وإن شئنا صوغ
ٍّ

 "the textفستكون ،"Il n’y a rien en dehors du texte" :الIl n’y a pas de hors-" :

ٍ
حينئذ خمتل ًفا متا ًما .إذ مل يقصد دريدا من خالل هذه العبارة أن يقول إن
 ،"texteوسيكون املعنى

النص فحسب ،بل قصد أن يقول إنه ليس ثمة مرجعي ٌة أساسي ٌة أو ٌ
ثابت
أصل ٌ
احلقيقة موجود ٌة يف ّ

النص يف
خارج ّ
النص يمكن أن نحيل عليه املعنى ،إذ يرصح بقوله" :جيب أن يتموضع معنى ّ
ٍ
ٍ
النص تتضمن قواعدها ومفرداهتا كام استُخدمت يف احلقبة التي كُتبت فيها،
سياق ذي كفاية بلغة ّ

واستخدامات اللغة البالغية ،وتاريخ اللغة نفسها ،ومعرفة تاريخ املجتمع الذي استُخدمت أو

تُستخدم فيه اللغة" (.)Hill, 2007, p. 151
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كانت هذه اجلملة يف سياق رد دريدا عىل روسو الذي َي ُعدُّ الكتابة ملح ًقا للكالم .وحياول دريدا
ٍ
تأويالت ال غري،
أن يذكّر القارئ بأن املفهومات التي من خالهلا ندرك العامل من حولنا هي حمض

ٍ
النص
النص وعدم االعتامد عىل عوامل خارجية ومراعاة تكوينات ّ
ويدعو القارئ إىل الرتكيز عىل ّ
ٍ
ً
مؤجل وغائ ًبا عىل الدوام،
بعض ،ويكون
اللغوية .فاملعنى يتولد من اختالف الدوال بعضها عن
ٍ
ٍ
وال يمكن أن حيرض ً
معينة .وتدافع ليزيل هيل عن رؤية دريدا هذه قائل ًة[" :عبارة
حلظة
كامل يف
دريدا] ال تعني أنه يمكن اختزال كل ٍ
يشء يف ٍ
لغة ،لكن فيام يتعلق بالكتابة األصلية ()arche-

خارج؛ ألن أي ٍ
ٌ
متييز من هذا القبيل يعتمد عىل تعقب األثر ووضع
داخل أو
 ،writingال يوجد
ٌ

العالمات" (املرجع نفسه ،ص.)46

وقد ُص ِّو َبت الرتمجة اإلنكليزية الح ًقا ورا َعت هذا التالعب اللفظي الذي قصده دريدا،

فجاءت عىل النحو اآليت ."There is no outside-text" :إن دريدا ال يامرس هذا التالعب
اللفظي اعتبا ًطا ،بل يتالعب دريدا باللفظة ويو ّظفها توظي ًفا جديدً ا من ٍ
جهة ،ليقوض ما يكتنفها
مفرتضة ويؤسس هويتها اجلديدة غري املتامسكة القائمة عىل االختالف .ومن ٍ
ٍ
ٍ
جهة
هويات
من
أخرى ،يعكس من خالل هذه اللعبة التخريبية هوية اللفظة ضمن نظام الثنائيات الضدية.

فالرتمجة اإلنكليزية احلديثة متثلت إذن ،شأهنا شأن األملانية ،العبارة الفرنسية عىل ٍ
تفكيكي
نحو
ٍّ
سلي ٍم ،فكادت الرتمجتان اإلنكليزية واألملانية تطابقان األصل ،يف حني جاءت الرتمجة العربية

مضلل ًة وبعيد ًة عن األصل وارتكبت اخلطأ نفسه الذي ارتكبته الرتمجة اإلنكليزية ساب ًقا.
الفرنسية"Il n’y a pas de hors-text" :
اإلنكليزية"There is no outside-text" :
األملانية"Ein Text-Äußeres gibt es nicht":
النص"
العربية" :ال يوجد يش ٌء خارج ّ

متفق عليه يف الفرنسية ،ال
ومل تنتبه الرتمجة العربية إىل أن ( )hors-texteيف حد ذاهتا
مصطلح ٌ
ٌ
ٍ
معنوي
تركيب استخدمه دريدا ،وأن تالعب دريدا هبذه اللفظة ليس شكل ًّيا فحسب ،بل هو
جمرد
ٌّ

ٍ
كتاب يف عملية جتميعه الح ًقا،
أيضا .ومصطلح ( )hors-texteيعني :النقوش التي ُأدخلت يف
ً

ومل تُشمل يف ترقيم الصفحات .إن هذه النقوش ترمز إىل امللحق  Supplementالذي حتدث كل
من روسو ودريدا عنه .هكذا ،يتالعب دريدا ماد ًّيا باللفظة وما ّ
تدل عليه ،أي الكتاب وما ُيضاف

 160الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

إليه و ُيلحق به ،ويشري إىل أن النقوش التي مل تُشمل يف الكتاب ،أو ما سمي بامللحق يف هذه احلالة،
قد تكون جز ًءا جوهر ًّيا من فهم الكتاب وربام ال ُيدرك معناه من غريها .فنجد مما تقدم أن الرتمجة

النص" بعيد ٌة كل البعد عام يرمي إليه املصطلح األصيل الفرنيس
العربية "ال يوجد يش ٌء خارج ّ
ٍ
ملحق بالكالم وخيش ،بخالف ذلك ،أن
ونفهم كيفية تضليلها القارئ .لقد عدّ روسو الكتابة جمرد

وبي أمهية هذا امللحق ،فقلب النظام وأتاح للكتابة أن حتل حمل الكالم.
تكسب سيادةً .فجاء دريدا ّ

رت ًحا لرتمجة املفردة/العبارة هو" :ال يوجد ما هو خارج-
ويف هذا السياق ،أقدم ُمق َ
أيضا ،إذ قد يقول ٌ
قائل إهنا
النص" .وربام تبدو هذه الرتمجة املقرتحة بعيد ًة عن الصواب ً
ّ
مل ِ
حتتو املعنى اآلخر لألصل الفرنيس ،أي معنى النقوش ا ُملدخلة الح ًقا يف الكتاب ،أو إهنا
ُِ
ت ّل باألصل وتفارقه وتفارق نظريتيها اإلنكليزية واألملانية .لكن هذا الرأي من نافلة القول

بسبب االختالف الطبيعي لنظا َم ْي اللغتني ومنطقيهام ،فحتى الرتمجتان اإلنكليزية واألملانية

اللتان مها أقرب إىل الفرنسية من العربية مل تتمكنا من تضمني معاين اللفظة كلها يف املفردتني
املنتقاتني .وكنا قد ذكرنا ساب ًقا أن دريدا نفسه قد اعرتف بصعوبة ترمجة املفردات التفكيكية
أيضا وسواها من اللغات .وحيذو دريدا يف الرتمجة
ال إىل العربية فحسب ،بل إىل اإلنكليزية ً

النص
حذو فالرت بنيامني الذي ال ُيرجع مهمة املرتجم إىل نظرية التلقي والتمثل وال يعدّ
ّ
املرتجم صور ًة أو نسخ ًة للنص األصل .بل قد تصيب لعبة الرتمجة الدريدوية التي ال تُراعي
َ
اسرتاتيجية التمثل كبد احلقيقة ،وقد تدرك املعنى وتتمكن من إيصاله أكثر مما تفعل الرتمجة

التمثلية القائمة عىل التناظر والتقابل ،عىل الرغم من بعض الفقد والضياع احلتميني اللذين

تتمخض عنهام عملية الرتمجة التفكيكية .ويف هذا السياق ،يقول دريدا" :الرتمجة اجليدة ال
ٍ
انتهاكات دو ًما" (شتلويرث وكووي ،2008 ،ص .)25فام طبيعة هذه االنتهاكات؟
بدَّ أن ترتكب
مقياسا جلودة الرتمجة؟
وكيف يمكن أن يصبح االنتهاك ،بحسب دريدا،
ً
 .3اسرتاتيجية االنتهاك التفكيك َّية:
استحدث فيليب إي .لويس مصطلح "الرتمجة االنتهاكية" انطال ًقا من مقولة دريدا املذكورة آن ًفا.
ٍ
ويف
مقالة عنواهنا "قياس تأثريات الرتمجة" ،كتبها لويس بالفرنسية وترمجها بنفسه إىل اإلنكليزية،

ترمجات لبعض نصوص دريدا التفكيكية وحدد ٍ
ٍ
بدقة االختالفات بني اللغتني الفرنسية
عاين لويس
واإلنكليزية ،إذ قال" :الرتمجة ،حني جتري ،عليها أن تنقل املعاين أ ًّيا كانت من األصل إىل ٍ
إطار يميل
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ٍ

ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة من العالقات اخلطابية وبناء
جمموعة
إىل فرض
خمتلف للواقع" (Venutti and Baker,

.)2000, p. 267

لقد أحاطت نظريات الرتمجة التقليدية النص األصل ٍ
هبالة من القدسية ،وجعلته مرج ًعا ال
ّ
ٍ
ترمجة ال تتمثل املصدر أو تطابقه .إال أن للتفكيكية رأ ًيا خمتل ًفا يف
يمكن املساس به ،وندَّ َدت بكل
ٍ
ٍ
ٍ
ترمجة هي إعادة بناء للنص األصل وإعادة كتابة له .وانطال ًقا من اختالف
الرتمجة ،إذ ترى أن كل
مكافئات ٍ
ٍ
الدوال عىل ٍ
ٍ
نقية ،تفعل الرتمجة التفكيكية
مؤجل ودائ ٍم ومن بدهية استحالة خلق
نحو

فعلها بتحويل اللغة اهلدف وعكس النظام التقليدي للتقابالت .لذا فضل دريدا استخدام مصطلح
"حتويل" ً
بدل من "الرتمجة" ،إذ ينطوي هذا التحويل الدريدوي عىل عملية "إفساد" للنص األصل

تنج ُم عنها مكاسب وخسائر .يقول لويس" :من الواجب عىل املرتجم أن خيتار أ ًّيا ما يمكن أن
ُ

يقلقل اللغة والفكرة أو يقهرمها أو ينتهكهام ،فقد يبحث عن غري املفكر فيه أو غري القابل للتفكري

فيه يف ما ال يقال أو ال يمكن قوله" (شتلويرث وكووي ،2008 ،صص.)26-25

َّ
إن عملية اإلفساد هذه رضوري ٌة من أجل إظهار االختالف الذي تسعى الرتمجة التقليدية إىل
طمسه والكشف عن اآلثار التي حتاول حموه .ومن ٍ
جهة أخرى ،متيل نظريات الرتمجة التقليدية،
تطوعه وتكيفه ل ُيالئم معايري اللغة اهلدف ،إىل طمس
تلك التي تأخذ املعنى عن اللغة األصل ثم ّ
النص األصل وتصهره يف اهلدف.
اخلصوصيات الثقافية .وبذلك ،تو ّطن نظريات الرتمجة التقليدية ّ
وعىل ٍ
ٍ
مناقض للمبدإ األفالطوين التفخيمي يف الرتمجة ،ذلك الذي هيذب األصل وينمقه
نحو
فيخدع القارئ ويسلبه خصوصيته اللغوية ويستعمره ثقاف ًّيا ،تكشف الرتمجة التفكيكية االنتهاكية

النص األصل الثقافية واللغوية وحتول دون حماوالته االستعامرية .وبذلك ،تقتفي
عن عنارص ّ
الرتمجة االنتهاكية أثر ٍّ
كل من الرتمجة التجنيسية التي حتدث عنها فريدريش شاليرماخر والرتمجة
التغريبية التي نادى هبا لورانس فينويت.

ويسلط لويس الضوء عىل الرتمجات التي متيل إىل استخدام الرتاكيب الشائعة ومتتثل للقيم
ٍ
ٍ
خمتلفة ،يطلق عليها اسم األمانة االنتهاكية أو املفسدة .وتدعو
ترمجة
وينوه باسرتاتيجية
النفعيةّ ،
هذه االسرتاتيجية املرتجم إىل املجازفة بأنامط اللغة التعبريية واخلطابية والتجريب هبا ،إذ يقول:
"هي ترمج ٌة قوي ٌة ذات ٍ
بأس ،تويل قيم ًة كبري ًة للتجريب ،وتتالعب باالستعامل اللغوي ،وتسعى

ألن تضاهي التكافؤات املتعددة أو تعدد املعاين أو التأكيدات التعبريية للنص األصيل بأن تنتجها
ٍ
ٍ
خاصة هبا" (املرجع نفسه ،ص.)26
صورة
يف
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ٍ
ٍ
تعجيمية تتمسك بمعايري اللغة األصل
ترمجة
وينتهج فينويت ،شأنه شأن لويس ،اسرتاتيجية

وحتافظ عىل آثار غرابتها وترسخ خصوصيتها وأسلوبيتها ،فال توهم القارئ بالتشابه الثقايف

واللغوي وال حتاول كسب رضاه .ويستنكر فينويت تقييم النارشين والنقاد القائم عىل مدى سالسة
ٍ
ٍ
ترمجة ألحد نصوص
شكل من أشكال الغرابة اللغوية أو األسلوبية .ويف
النص ،وينتقد رفضهم أي
ّ
دريدا ،يقول فينويت" :سعيت إىل تطبيق أفكار [دريدا] عىل الرتمجة ،وكذلك املفهومات واملامرسات

التي أهلمتها تلك األفكار يف ترمجات املنظرين اآلخرين وأعامهلم .كان هذا يعني التمسك بفرنسيته
بأكرب ٍ
ٍ
ممكن ،وحماولة إعادة إنتاج تراكيبه النحوية ومعجمه وأسلوب طباعته باخرتاع تأثريات
قدر
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة
أشكال
مماثلة -حتى حني هددت [هذه التأثريات] بحرف اللغة اإلنكليزية إىل
غريبة"

(.)Venutti, 2003, p. 253

وحني تشكل اسرتاتيجية االنتهاك رش ًطا جلودة الرتمجة ،بحسب توصيف دريدا ،يمكن أن
ٍ
بكلامت
ُيطرح السؤال اآليت :هل انتهجت الرتمجات العربية هذه االسرتاتيجية يف الرتمجة أو،
أخرى ،هل متسكت الرتمجات العربية بفرنسية دريدا وأبقت عىل غرابتها وخصوصيتها وحافظت

عىل آثارها ،وال سيام أن الفرنسية يف هذا السياق هي وعاء التفكيكية نفسها ،وصهر الفرنسية يف
ٍ
العربية أو يف أية ٍ
لغة أخرى يعني تفتيت هذا الوعاء وتشتيت ما حيتويه من ٍ
تفكيكية؟
آثار
ّ

ُأجيب عن هذا السؤال من خالل دراسة حالتني يف ترمجة نصوص دريدا .ولضبط املفهومات

خالل الدراسة ،أورد عد ًدا من التقنيات التي يمكن أن تقوم عليها اسرتاتيجية االنتهاك:

ٍ
ٍ
النص األصل.
 -احلرفية :أي ترمجة الكلمة مقابل الكلمة ،وتنطوي عىل أمانة عالية بإزاء ّ

النص.
 عدم القلب :أي عدم تغيري مواقع الكلامت أو العبارات يف ّالنص اهلدف ،واستخدام
للنص األصيل يف ّ
 -التكافؤ الشكيل :أي إعادة إنتاج السامت الشكلية ّ

املكافئات الشكلية ال املكافئات الوظيفية ،واحلفاظ عىل املؤرشات الشكلية كعالمات الرتقيم،

وعدم ربط اجلمل أو شطرها.

 -اإليضاح :أي جتنب اإلهبام أو اعتامد احللول الوسطى.

ٍ
ٍ
ٍ
شائعة يف اللغة اهلدف.
جديدة غري
لغوية
 -األسلوبية اجلديدة :أي استخدام تراكيب وأساليب

 -التالعب باأللفاظ :أي حماكاة األصل يف طريقة التالعب باللفظة.
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. أي توحيد ترمجة املفردات املتكررة: وحدة املفردة-

ٍ
ٍ
ٍ
.شارحة ملساعدة القارئ عىل الفهم
إضافية
معلومات
 أي تقديم: إدراج اهلوامش-

 الرتمجة اإلنكليزية.مقتطع من كتاب ُأحاد َّية اآلخر اللغو َّية جلاك دريدا
نص
ٌ
ٌّ :)1( احلالة

. والرتمجة العربية لعمر مهيبل،لباتريك مينسا

– Imagine-le, figure-toi quelqu’un qui cultiverait le français.

:الفرنيس
األصل
ّ

Ce qui s’appelle le français.
Et que le français cultiverait.
Et qui, citoyen français de surcroît, serait donc un sujet, comme on dit, de
culture française.
Or un jour ce sujet de culture française viendrait te dire, par exemple, en bon
français:
"Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne".
Et encore, ou encore:
"Je suis monolingue. Mon monolinguisme demeure, et je l’appelle ma demeure,
et je le resens comme tel, j’y reste et je l’habite. Il m’habite. Le monolinguisme
dans lequel je respire, même, c’est pour moi l’élément. Non pas un élément
naturel, non pas la transparence de l’éther mais un milieu absolu. Indépassable,
incontestable. Je ne peux le récuser qu’en attestant son omnipresence en moi".
(Derrida, 1996, p. 13)

:الرتجمة اإلنكليزيَّة
- Picture this, imagine someone who would cultivate the French language.
What is called the French language.
Someone whom the French language would cultivate
And who, as a French citizen, would be moreover, a subject of French culture,
as we say.
Now suppose, for example, that one day this subject of French culture were to
tell you in good French:
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"I only have one language; it is not mine".
Or rather, and better still:
"I am monolingual. My monolingualism dwells, and I call it my dwelling; it
feels like one to me, and I remain in it and inhabit it. It inhabits me. The
monolingualism in which I draw my very breath is, for me, my element. Not
a natural element, not the transparency of the ether, but an absolute habitat.
It is impassable, indisputable: I cannot challenge it except by testifying to its
)omnipresence in me". (Derrida, 1998, p. 1

الرتجمة العربيَّة:
لنتصور أن أحدهم يقوم بتعليم الفرنسية ،ما يسمى اللغة الفرنسية ،اللغة التي يعمل الفرنيس

عىل تعلمها والذي ،وبموجب ذلك ،يمكن أن نسمه بأنه مواطن فرنيس الثقافة ،أو أن ثقافة هذا
املواطن ثقافة فرنسية.

بيد أن هذا املواطن ،فرنيس الثقافة ،قد يأتيك يو ًما وحيدثك بفرنسية فصيحة "أنا ال أملك إال

لغة واحدة ،ومع ذلك فهي ليست لغتي" .بل أكثر من ذلك قد يقول لك:

"أنا أحادي اللغة  ،Monolingueوأحاديتي اللغوية هذه كانت وستبقى بيتي ،هكذا أحسها،

بل وهكذا أسكنها وتسكنني ،وهكذا ستبقى .إن األحادية التي أتنفسها هنا هي بمثابة العنرص

احلاسم يف حيايت ،عنرص ال هو بالطبيعي ،وال هو يمثل شفافية األثري ،بل إنه وببساطة ،وسط بني
هذا وذاك .ثم إنه عنرص ال يمكن جماوزته أو التنازع حوله ،حتى أنه ال يمكنني دحضه إال عرب

إقراري بحضوره الدائم داخل ذايت ذاهتا"( .دريدا2008 ،أ ،ص)23

الدراسة:
النص املرتجم مقارن ًة باألصل،
إن أول ما يشد انتباه املرء عند قراءة الرتمجة العربية هو تغري شكل ّ

واختالف توزع اجلمل .فقد شاء املرتجم أن يغري مواقع اجلمل ،فربط بينها ووضعها مجي ًعا يف
ٍ
ٍ
واحدة .واألمر الثاين هو جتاوز املرتجم ترمجة بعض الكلامت "ختيل/تصور" ربام العتقاده
كتلة
أن تكرارها غري الز ٍم وحتويله الضمري املخاطب "تصور أن" إىل املتكلم "لنتصور أن" .واألمر

الثالث هو أن دريدا استخدم الفعل ( )cultiverواملصطلح (َ )cultureذ َوي اجلذر الواحد ،إال أن

املرتجم ترجم الفعل بـ"تعلم" واملصطلح بـ"ثقافة" فضاع الربط املفهومي بني اللفظتني .وقد ترجم
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أيضا ًّ
كل من الكلمتني ( )sujetو( )citoyenبـ(مواطن) ،مع العلم أن األوىل تعني "ذات/فاعل/
ً

خاضع ".../والثانية تعني "مواطن" .أ ّما ما يتع ّلق بجملة "اللغة التي يعمل الفرنيس عىل تعلمها"،
ٍ
ٍ
موجودة
كلامت غري
أيضا أن يضيف
فالفرنسية هي التي تقوم بالفعل ال العكس .وارتأى املرتجم ً
النص األصل نحو "احلاسم يف حيايت" و"بني هذا وذاك" و"ذايت ذاهتا" ،يف حني أن دريدا مل يذكر
يف ّ
فضل عن ٍ
أ ًّيا من هذه الكلامتً ،
كثري من اإلضافات والتغيريات يف املعاين والرتاكيب النحوية نحو

"وستبقى بيتي ،هكذا أحسها ،بل وهكذا أسكنها وتسكنني ،وهكذا ستبقى".

التحليل:
للنص دون أن تُراعي خصوصية مكوناته
سعت الرتمجة العربية إىل نقل الفكرة العامة
ّ
ٍ
فكرة
النص ال يتمثل يف
وعنارصه ،وقد سلكت يف ذلك مسلك الرتمجة اإلخبارية .غري أن جوهر ّ
عامة ما يلتقطها املرتجم وحياول نقلها .إن جوهر النص التفكيكي هو يف كل ٍ
ٍ
جزء من أجزائه عىل
ّ
ّ
ٍ
حدة ويف كل أجزائه جمتمع ًة م ًعا .فال حيق للمرتجم أن يستبدل كلم ًة بأخرى ،أو يربط بني اجلمل أو
ٍ
ٍ
النص اهلدف،
يفصل بينها ،بحجة سهولة النقل أو التلقي .ويدعو لويس إىل ترمجة انتهاكية تنتهك ّ
وقد تو ّعره أو تفسده ،يف مقابلة احلفاظ عىل مضمون األصل أو ،باألحرى ،إنقاذ أكرب ٍ
ٍ
ممكن
قدر

منه من الضياع احلتمي يف عملية الرتمجة .إن اسرتاتيجية التفكيك بكل جوانبها تقوم عىل أساس
إظهار إمكانات الكتابة بالقياس إىل الكالم ،بل إحالل الكتابة حمل الكالم .واملعروف عن أسلوب

نص إال ويقصد منه شي ًئا.
شعري أكثر ممّا هو
يب
فلسفي .وال يرتك دريدا فرا ًغا يف ٍّ
ٌّ
كتابة دريدا أنه أد ٌّ
ٌّ
ٍ
وال يكرر كلم ًة دون ٍ
أعمدة وتار ًة خيط رسائل غري
غاية .وتار ًة يكتب يف اهلوامش وتار ًة يكتب يف

ٍ
موجهة إىل ٍ
ٍ
كلامت صواتي ًة تربط بني التسمية والصوت ،أو
أحد .وقد يتالعب باأللفاظ ،فيختار
ٍ
ٍ
ممارسا نو ًعا من الكتابة أسامه الكتابة
يتالعب باآلثار واالختالفات ،فيخلق فضاءات وانزياحاتً ،
األصلية  ،Arche-writingوهي كتاب ٌة ال حتيل عىل مرجعٍ ،هي كتاب ٌة ال حتيل إال عىل نفسها.
ً
شكل ،يف الدرجة األوىل ،والتزام احلرفية
وعليه ،يكون متسك املرتجم بالقالب الفرنيس األصيل

املفسدة يف الدرجة الثانية ،أرسع الطرق وأقرصها وأكثرها ضامنًا إلصابة املعنى ونقله .ويف هذا

السياق ،أقرتح ترمج ًة حتاول أن حتذو حذو األصل الفرنيس ً
شكل ومضمونًا.

الرتجمة العربيَّة املقرتحة:
ختيلها ،تصور أن أحدً ا يتثقف اللغة الفرنسية.
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.ما يسمى اللغة الفرنسية
.أحدً ا ستثقفه اللغة الفرنسية
.صح التعبري
َّ  إن، ذات الثقافة الفرنسية، زياد ًة عىل ذلك، بوصفه مواطنًا فرنس ًّيا،وسيكون
ٍ
ٍ
ً ،مع ذلك تأيت ذات الثقافة الفرنسية هذه يو ًما وتقول لك
:جيدة
بفرنسية
،مثل

.""ال أملك إال لغ ًة واحدةً؛ إهنا ليست يل

 فيها أبقى وفيها، وأسميها مسكني؛ أحسها كذلك، وأحادية لغتي تسكن،"أنا أحادية اللغة

 ليست،عنرصا طبيع ًّيا
 ليست. هي بالنسبة يل العنرص، ذاهتا، األحادية اللغوية التي فيها أتنفس.أقيم
ً
ٌ
 ال يمكنني رده.عنرص ال يمكن ختطيه وال يمكن الطعن فيه
.مطلق
وسط
 بل هي،شفافية األثري
ٌ
ٌ
."إال بإقراري بحضوره املطلق ّيف

 الرتمجة اإلنكليزية لبِغي.مقتطع من كتاب أطياف ماركس جلاك دريدا
نص
ٌ
ٌّ :)2( احلالة

. والرتمجة العربية ملنذر عيايش،كا ُمف

:الفرنيس
األصل
ّ

Un nom pour un autre, une partie pour le tout: on pourra toujours traiter
la violence historique de l’Apartheid comme une métonymié. Dans son
passé comme dans son présent. Selon des voies diverses (condensation,
déplacement, expression ou représentation), on pourra toujours déchiffrer
à travers sa singularité tant d’autres violences en cours dans le monde. A
lafois partie, cause, effet, symptôme, exemple, ce qui se passe là-bas traduit
ce qui a lieu ici, toujours ici, où que l’on soit et que l’on regarde, au plus près
de soi. Responsabilité infinie, dès lors, repos interdit pour toutes les formes
de bonne conscience. (Derrida, 1993, p. 14)

:الرتجمة اإلنكليزيَّة

One name for another, a part for the whole: the historic violence of Apartheid
can always be treated as a metonymy. In its past as well as in its present. By
diverse paths (condensation, displacement, expression, or representation),
one can always decipher through its singularity so many other kinds of
violence going on in the world. At once part, cause, effect, example, what is
happening there translates what takes place here, always here, wherever one is

ل
ُ
باطخلا :اًّيكيكفت ُةمجرتا
جذومن ُّيوسنلا 

167

and wherever one looks, closest to home. Infinite responsibility, therefore, no
)rest allowed for any form of good conscience.(Derrida, 1994, p. XIV

الرتجمة العربيَّة:
بدل من اسم ،وجزء ً
ثمة اسم ً
دائم أن يعالج العنف التارخيي
بدل من الكل :يمكن للمرء ً

للتمييز العنرصي (يف جنوب أفريقيا) بوصفه كناية ،وذلك كام كان كائنًا يف ماضيه وكام هو يف

كائن يف حارضه .ولقد نستطيع تب ًعا لطرق خمتلفة (مثل التكثيف ،والنقل ،والتعبري أو التمثيل) أن
قائم .وإنه ليعد ،يف وقت واحد ،جز ًءا من،
دائم ،من خالل فرادته ،عن ًفا آخر ال يزال يف العامل ً
نقرأ ً
ً
ومعلول ،وأمارةً ،
دائم هنا ،وحيث نكون وننظر،
وعلة،
يعب عام حدث هناً ،
ومثل .فام جيري هناك ّ

وعىل مقربة منا .أال وإهنا ملسؤولية غري متناهية ،ومذ ذاك ،ثمة راحة ممنوعة بالنسبة إىل كل أشكال

الوعي احلسن (دريدا ،2006 ،ص.)12

الدراسة:

ٍ
ٍ
رشحا لكلمة أبارتايد،
نجد هنا إضافات وتغيريات أسلوبي ًة .فعىل سبيل املثال ،وضع املرتجم ً
النص ً
بدل من وضعها يف حاشية (التمييز العنرصي يف جنوب
دون أن ينقل الكلمة ،ضمن ّ
ٍ
أفريقيا) .وأضاف ً
مجل وتراكيب غري
موجودة (وذلك كام كان كائنًا) .وترجم ()déchiffrer

عب" ،و( )traiterبـ"عالج".
بـ"قرأ" ،و( )traduireبـ" ّ

التحليل:
ختتلف هذه احلالة عن احلالة السابقة من حيث تقنية الرتمجة وهدفها .ففي حني اكتفت احلالة

للنص ومل ختض يف اخلصوصيات والتفاصيل ،تق ّيدت الرتمجة العربية هنا
السابقة بنقل املعنى العام ّ
بالنص األصل واكرتثت لتفاصيله ،إال أهنا حاولت إزاحة غموضه وتطويعه وتكييفه بام ي ِ
ناسب
ُ
ّ
خصوصيات اللغة املستقبلة حتقي ًقا للسالسة وكس ًبا لقبول القارئ .وقد أطلق فينويت عىل هذه
ٍ
ٍ
شائعة يستسيغها
وكلامت
التقنية اسم "الرتمجة التوطينية" .فلجأت الرتمجة العربية إىل تراكيب

خمتلف أو شا ٌّذ .ويتطرق أنطوان بريمان يف كتابه الرتمجة
القارئ العريب وابتعدت عن كل ما هو
ٌ

النص األصل
واحلرف أو مقام البعد إىل التقنيات التي يستخدمها املرتمجون فيشوهون من خالهلا ّ
ٍ
حماولة لتلبية ذوق القارئ ،ومنها :العقلنة والتوضيح واإلطالة واالرتقاء.
النص اهلدف يف
ملصلحة ّ
النص األصل وتطمس خصوصيته وتؤدي إىل ضياع املعنى ،يقول بِرمان:
هذه املامرسات هتدم ّ

 168الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

"الرتمجة األمينة هي التي تعرتف بأسبقية نص آخر ترتبط به وفق ٍ
عقد ُيلزمها باعتبار األصل كيانًا
ٍّ
ٌ
حقوق
له
وخصوصيات" (بِرمان ،2010 ،ص .)40وبنا ًء عىل ما تقدم ،أقرتح ترمج ًة متق ّيد ًة باألصل
ٌ
ومنتهج ًة تقنية االنتهاك التفكيكية التي اقرتحها لويس.

الرتجمة العربيَّة املقرتحة:
دائم أن نعامل العنف التارخيي لألبارتايد* بوصفه
اسم بدل آخر ،جز ٌء بدل الكل :يمكننا ً
ٌ
ٍ
كناي ًة .يف ماضيه كام يف حارضه .تب ًعا لطرائق خمتلفة (التكثيف ،اإلزاحة ،التعبري أو التمثيل) ،يمكننا
دائم ،عرب فرادته ،أن نفك رموز ٍ
عنف ٍ
وسبب
طرف
كثري آخر جيري يف العامل .هو ،يف الوقت نفسه،
ٌ
ٌ
ً
ٌ
دائم هنا ،حيثام نكون وحيثام ننظر ،أقرب
وعرض
ونتيج ٌة
ٌ
ومثال .ما حيدث هناك يرتجم ما يقع هناً ،
ٍ
ٍ
شكل من أشكال
متناهية ،ومذاك ،ال راحة مباحة ألي
ما نكون من النفس .هي مسؤولي ٌة غري
الضمري احلسن.

*األبارتايد :نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا.

تفكيكيا:
النسوي
 .4ترمجة اخلطاب
ّ
ًّ

ٍ
سابق أن التفكيكية مل تقترص عىل األدب والفلسفة ،بل خرجت
كنت قد ذكرت يف موض ٍع

منهام وامتدَّ ت إىل خمتلف العلوم اإلنسانية واالجتامعية والسياسية واجلندرية وغريها .وعىل الرغم

دنو التفكيكية من الدراسات النسوية ،إال أهنا مل تتمكن ،يف بادئ األمر ،من النفاذ إليها متا ًما.
من ِّ
ٍ
نسوية" .فالتفكيكية ،بتعريفها
وهو ما يتالقى وترصيح دريدا املشهور" :التفكيكية بالتأكيد غري

األول ،ممارس ٌة تنقيبي ٌة تسعى إىل إفناء الثنائيات الضدية وهدم املبدإ الذي تقوم عليه .وبذلك تلغي
فارق بني ٍ
التفكيكية التصنيفني الذكري واألنثوي م ًعا وتقيض عىل أي ٍ
ذات وأخرى.
ونشأت النسوية يف كنف احلداثة ،إال أن ما بعد احلداثة أ َّث َر فيها ،إذ أ َّث َرت النظريات بعد

مهم يف توجيه
دورا ًّ
تأثريا بال ًغا يف النسوية .وأ َّدت هذه النظريات ً
احلداثية وبعد البنيوية والتفكيكية ً

توجه
النص بوصفه خطا ًبا إيديولوج ًّيا بعد أن كان ُّ
النظرية النسوية إىل دراسة اللغة والتعامل مع ّ

منحرصا يف املطالبة باملساواة والندية .ووجدت النسوية ضالتها يف التفكيكية عىل
النسوية األساس
ً
ٍ
خاص لتقويضها أنظمة التسلط واهليمنة ومقاومتها إياها من داخلها .فانتهج النقد النسوي
نحو
ٍّ
التفكيكية ،وذلك لرضورة مساءلة واستيضاح اخلطابات البنيوية السائدة التي كانت ترتدي عباء ًة
ٍ
رسديات
نسوي ًة وتستبطن ميتافيزيقيا ذكوري ًة سلطوي ًة عصي ًة عىل االخرتاق ،وحلاجته إىل تأسيس
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ٍ
مغايرة يمكن أن تُبنى عليها هوي ٌة أنثوي ٌة إجيابي ٌة مستقل ٌة .واستلهمت النسوية من التفكيكية مبدأ
نزع مركزية العقل واللوغوس املحتكر للحقيقة ،ومن خالله متكنت النسوية من تقويض النظم

املعرفية امليتافيزيقية السابقة ،وهدم أنظمتها الضدية وخلخلة ثنائياهتا وإعادة بنائها جمد ًدا عىل وفق
ٍ
ٍ
جديدة.
معطيات ومعايري
رسخته الفلسفة الغربية.
وتقوم اسرتاتيجية التفكيك النسوية عىل تقويض التصور الذهني الذي ّ
فقد نظرت الفلسفة الغربية منذ نشوئها إىل املرأة نظر ًة دوني ًة .إذ نجد أن النساء عند أفالطون يؤ ّدي َن
ٍ
ٍ
مكتملة .واقتفى روسو الح ًقا
عقول غري
ات متا ًما وذوات
دورا ثانو ًّيا .أ ّما عند أرسطو ،فهن مقص ّي ٌ
ً
أثر اإلغريق يف حتقريهم املرأة وعدّ النساء املصدر األول للرش وجعل هلن عقا ًبا هو إخضاعهن
الدائم لسلطة الرجل .ومل خيتلف نيتشه عن روسو ،وهو الذي جاء بعده بنحو ٍ
قرن ،إذ حرص دور
املرأة يف احلياة بمهامهتا البيولوجية وجعلها جمرد تاب ٍع للرجل.

ٍ
ثنائيات
ظاهرا السلطوية باطنًا تأثريها باالستناد إىل
ومارست اخلطابات التقليدية النسوية
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثنائيات ذات مدلوالت مطلقة تتخطى املايض واملستقبل ،ومن
ضدية حتملها املفردة الواحدة،

ويقوضه .فأعادت هذه اللغة إنتاج
وهيمشه ّ
خالهلا هييمن أحد مدلويل الثنائية عىل املدلول اآلخر ّ
ٍ
هرمي من القيم التي حتافظ عىل استمرارية القوى البطريركية السائدة .إن هذه
كرتاتب
الواقع
ٍّ

التأثريات السلطوية تتضاعف وتربز بصورهتا األوضح من خالل عملية الرتمجة .إذ تكشف الرتمجة

عن عدم متاسك هذه املفهومات التقليدية وعن االنقسام الداخيل داخل املعنى الواحد .وال ُيمك ُن،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تفكيكية ً
الكشف عن التناقضات الداخلية يف هذه
تفكيكية ثان ًيا،
وترمجة
أول
قراءة
إال من خالل
ُ

اخلطابات وحتريرها منها ،تقول غاياتري سبيفاك" :الرتمجة هي ميدان السلطة" (.)Spivak, 2008
يف هذا السياقُ ،انظر يف القسم اآليت يف ترمجة ٍ
عدد من املفردات النسوية ،وأناقش اسرتاتيجية ترمجة
االستعارة املجندرة تفكيك ًّيا.

النسوي:
 .4.1ترمجة املصطلح
ّ
:Écriture Féminine .4.1.1
أتناول املفهوم النسوي املشهور ( )Écriture Féminineالذي طورته إيلني سيكسو ،التي
أ َّثرت فيها تفكيكية دريدا ،بالتعاون مع ٍ
عدد من النسويات الفرنسيات يف السبعينيات ،والذي
َ
تذهب من خالله إىل أن التمييز بجميع أشكاله وسياساته من نتاج اللغة ،وتدعو املرأة إىل ممارسة

 170الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

ٍ
ٍ
ٍ
كتابة تنطلق من
نسائية ال تقوم عىل نظام االختالف واملنطق الثنائي للخطاب الرمزي ،بل
كتابة

جتربة املرأة اخلاصة وخرباهتا اجلسدية وطاقتها اجلنسية .وقد بينت سيكسو أن الرجل هو الذي

يتمتع بالصفات اإلجيابية :القوة ،والفعالية ،والعقل ،يف حني ال تتصف املرأة إال بالصفات السلبية
خاص باألنثى إلنتاج املعاين والقيم .وتقتفي سيكسو أثر دريدا يف
املعاكسة ،حماول ًة بناء نظا ٍم
ٍّ
ٍ
مصطلحات خاص ًة هبا وتتالعب باأللفاظ .وتشري إىل هذا النوع من
أسلوب الكتابة ،فتستحدث

الكتابة بوصفه ً
شكل من أشكال املقاومة.

وقد ت ِ
ُرجم املصطلح إىل العربية ترمج ًة حرفي ًة دون التوغل يف معناه أو مراجعة الفرضيات
الراسخة داخل ترمجته املختارة .فقد جاءت إحدى ترمجاته العربية عىل النحو اآليت :الكتابة املؤنّثة
(موريس ،2002 ،ص .)292يف حني نجد أن ترمجته اإلنكليزية هي  Women’s Writingال
 .Feminine Writingومن املمكن أن تكون الرتمجة العربية الصحيحة هي :الكتابة النسائية.
ٍ
ٍ
ٍ
وإقصائية ألنوا ٍع
واجتامعية
ثقافية
وهي ترمج ٌة تفكيكي ٌة تُراعي ما حتمله صفة "مؤنث" من عوامل
ٍ
ٍ
ٍ
مصطلحات
معينة وتتصدى هلا .فقد اقرتحت الناقدة األمريكية إلني شووالرت ثالثة
اجتامعية
ٍ
ٍ
أساسية واسمة ألدب املرأة ،وأشارت إىل العالقات املتشابكة املركبة بني هذه
تارخيية
لثالث مراحل
املصطلحات الثالثة .Feminist( ،Feminine ،)Female :فكلمة مؤنث ( )Feminineتشري
جمتمع ما أو إىل املعايري التي تضعها ثقاف ٌة ما لتحدد من
إىل الصفات املطابقة لألنثى التي اتفق عليها
ٌ
ً
وحتجيم لوجود املرأة.
ترسيخا لصورة املرأة التقليدية
خالهلا ما يكونه املؤنث وما ال يكونه ،بام ُي َعدّ
ً

:Réécriture au Féminin .4.1.2
مصطلحا جديدً ا هو (Réécriture au
مؤخرا حركة الرتمجة النسوية يف كندا
استحدثت
ً
ً
 ،)Fémininوهو امتدا ٌد ملفهوم ( ،)Écriture Féminineإال أنه خيتلف عنه يف أنه أكثر إدراكًا

لطبيعة اللغة املبنيةً .
وبدل من ترسيخ االختالف اجلنيس يف اللغة ،يسهم املفهوم يف كشف طبيعة
أيضا غري آهبةٍ
اللغة املتالعب هبا والقيود املفروضة عليها ثقاف ًّيا .وترمجته العربية كانت حرفي ًة ً
بسياق املفردة التارخيي ،فقد تُرجم عىل النحو اآليت :إعادة الكتابة يف األنثى (غينتسلر،2007 ،
ص .)461وقد يكون الرتمجة الصحيحة هي :إعادة الكتابة بالصيغة األنثوية.

:Gynocriticism .4.1.3
مصطلح آخر صكَّته إيلني شووالرت هو ( ،)Gynocriticismوهو يشري إىل النقد اإلجيايب
ٌ

أنثوي لتحليل
إطار
ٌّ
تعرفه شووالرت بأنهٌ :
الذي متارسه املرأة عىل النصوص التي تكتبها النساء ،إذ ّ

ل
ُ
باطخلا :اًّيكيكفت ُةمجرتا
جذومن ُّيوسنلا 
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أدب املرأة .فمن خالل هذا املفهوم تتصدى شووالرت ملفهوم النقد النسوي Feminist Critique

(جامبل ،2002 ،ص )338السلبي الذي متارسه النساء عىل النصوص التي يكتبها الذكور .وقد
ٍ
ترمجات عربي ًة عدةً ،منها :نقد النساء ،ونقد املرأة ،والنقد األنثوي .وقد تكون
تُرجم هذا املصطلح
الرتمجة الصحيحة :النقد النسائي.

تفكيكيا:
 .4.2ترمجة االستعارة املجندرة
ًّ
أقف اآلن عىل ترمجة االستعارة إىل اللغة العربية .كان توماس فرانكلني أول من أشار إىل املرتجم
ٍ
بوصفه مغتصبا لسلطة املؤلف والنص يف ٍ
واحد .وحني يغدو املرتجم مؤل ًفا بسبب عملية
آن
ّ
ً

النص نو ًعا من الغزو األيديولوجي والثقايف ،إذ تشكل االستعارة أحد
االغتصاب هذه يامرس عىل ّ
ٍ
مكان إىل آخر ،أ ّما
ف االستعارة لغ ًة بأهنا رفع اليشء وحتويله من
ُعر ُ
مواقع هذا الغزو الثقايف .وت َّ
ٍ
كلمة لغري ما ُو ِض َعت له ،وأصلها التشبيه ،وغرضها جتسيد املعنى وتقريبه
اصطالحا فهي استعامل
ً
ٍ
ٍ
حممل ًة
أساس
وإبرازه .وعىل هذا النحو ،نجد الكثري من االستعارات املرتمجة عىل
ٍّ
جندري ترمجات َّ
تنصب املرأة ً
مثال للفضيلة والعفة والطهر،
بالرموز الثقافية النمطية .فهناك االستعارات التي ّ

النص
وأخرى جتعلها موضو ًعا للتملك ،وأخرى تسمها بالغواية والفتنة والرش.
وكثريا ما يكون ّ
ً
ويكشف
األصل بري ًئا من هذه اجلندرة ،إذ حيدث هذا التصوير املجندر يف عملية الرتمجة خاص ًة
ُ

عن عالقات القوة القائمة بني اجلنسني .أتناول عىل سبيل املثال االستعارة اآلتية من قصيدة Le

 Serpent qui danseلشارل بودلري" ،"Sous le fardeau de ta paresseوقد تُرمجت بـ"حتت
ٌ
ومثال
عبء فتورك" (بودلري ،ص .)34يف حني أن كلمة  paresseتعني التواين والتباطؤ ال الفتور.

آخر من قصيدة  For Marilynلتشارلز بوكوفسكي " ،"your sure body lit candlesوقد

تُرمجت االستعارة بـ"أضاء جسدك الفادح شمو ًعا" (بوكوفسكي ،ص ،)27يف حني أن كلمةsure

ٍ
طهرا،
تعني الثقة والثبات والسكون واالطمئنان ال الفدح .ويف أمثلة أخرىُ ،يرتجم صفاء املرأة ً
وحسنها إثارةً ،ورقتها ضع ًفا .ويف كتاب الرتمجة واحلرف أو مقام البعد ،يدعو أنطوان بِرمان إىل
ٍ
ٍ
النص األصل هو االسرتاتيجية الوحيدة التي يمكن أن
ترمجة حرفية ،ويرى أن التمسك بحرفية ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثقافية.
عرقية أو
جندرية أو
لغايات
النص أو متلكه
حتول دون نزعات التحريف وحماوالت إخضاع ّ
وبذلك حتذو ترمجة بِرمان احلرفية حذو ترمجة شاليرماخر التعجيمية وترمجة فينويت التغريبية وترمجة
النص األصل واختالفه واالعرتاف
لويس االنتهاكية ،ومجيعهم يدعون إىل احلفاظ عىل خصوصية ّ
بغرييته ،إذ "إن احلرفية ليست هي النمط السهل واألول ،بل هي النمط النهائي" (بِرمان،2010 ،
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ص .)139ويف هذا السياق ،جتدر اإلشارة إىل أن الرتمجة احلرفية هنا ال تعني ترمجة الكلمة عىل
ٍ
حدة دون اإلحاطة بالسياق العام .يقول بِرمان" :ليست احلرفية هي الرتمجة كلمة – كلمة ،باملعنى
املدريس أو الفيلولوجي والتي تدعم التعليق  ...ألن مثل هذه الرتمجة املعروفة بأفقيتها وخطيتها،

عاجز ٌة عن إبراز خمتلف املستويات املدعمة لألصل ولكثافة الدالة" (املرجع نفسه ،ص.)137

قوى متنافر ٌة متضادةٌ .وقد
إن القوى العاملة يف االستعارة هي أن ُف ُسها قوى تفكيكها؛ ألهنا ً
النص ُبغي َة قلب اللغة عىل نفسها
سعى دريدا إىل إبراز هذه القوى وحتديد احلركات النمطية يف ّ
ٍ
ٍ
قائمة .إن بناء "هوية أنثوية إجيابية" ()Jacobus, 1979, p. 67
حقيقة
وكشف الطابع التخييل أل ّية
ٍ
ال يمكن أن يتحقق إال من خالل تفكيك تراتبيات األضداد الثنائية وعىل أساس ٍ
خمتلف من
نسق
املعاين والقيم .يقول أنتوين بيم" :مثلام يتطلب التفكيك بح ًثا عن املعنى لكشف االختالفات،
ٍ
ٍ
اختالفات
تتطلب الرتمجة إيامن القارئ اخلارجي بنقل املعنى من أجل إحداث
داخلية" (Pym,
.)1995, p. 13

ل
ُ
باطخلا :اًّيكيكفت ُةمجرتا
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ِ
األدبية
الترمجة
شكالت
ُم
ُ
َّ
لوك ليفغرين

َّ
العربية والترجمة والعميد املقيم في كلية ماذر هاوس
أستاذ اللغة

ِ
مت
تاجا إىل مرشو ٍع
بدأت الرتمجة يف السنة األخرية
إبداعي .ك َّل ُ
لربنامج الدكتوراة حني ُ
ُ
كنت ُم ً
ٍّ
ِ
ِ
األدب املقارن،
كنت أدرس
برنامج
أستا ًذا من األساتذة يف
اللغة العرب ّية يف جامعة هارفارد حيث ُ
َ
وسأل ُته :كيف أجد كتابا أستطيع أن أتر َ ِ
ل ِ
حلظ ،قال يل أستاذي ّ
إن له صدي ًقا قد كتب
ً
ُ
سن ا َ
مج ُه؟ ُ

رواي ًة وما زال يبحث عن مرتج ٍم .ذلك الكاتب كان حمسن الرميل ،وتلك كانت رواي َت ُه الثانية متر
أتاحت يل فرصة ترمجة روايتِها يا سالم.
عرفني أستاذي بنجوى بركات التي َ
األصابع .بعد ذلك ّ
عيل أن
مجا ،عندما ك َّل ُ
واستمر َح ّظي ،بوصفي مرت ً
مت أستا ًذا عرب ًّيا آخر يف مدينة بستون َو َ َ
ّ
اقت َح َّ

أصدقاؤه يف اخلليج .هذه الرواية كانت ساعة بغداد التي أ َّل َفتها
رس َلها إليه
ُ
أترجم رواي ًة جديد ًة َأ َ
شهد الراوي.

شك ٍ
ترج ُت فيها األدب العريب ،وجدت عدة م ِ
الت ترت ّدد يف ٍ
كثري من
ويف السنوات الثامين التي َ
ّ
ُ

املرشوعات .واالختالفات بني العرب ّية واإلنكليز ّية ،يف ال ُبنْ َية اللغو ّية أو األساليب األدب ّية العاد ّية،
ٍ
ٍ
صفحة ،بل يف ِّ
رارات اسرتاتيج ّي ٍة يف ِّ
كل
كل
ت َُس ِّبب بعض هذه املشكالت ،وعىل املرتجم اِ ِّتاذ َق
ٍ
ِ
يب يف لغة اهلدف وهي لغ ٌة
سطر ،بشأن كيف ّية تبليغ معنى الرواية
نص أد ٍّ
وأسلوبا يف إطار صناعة ٍّ

األسايس ومعناها
قرارات تتع ّلق برتكيب اجلملة واختيار الكلمة حسب معناها
خمتلف ٌة كل ًّيا ،وهناك
ٌ
ّ
ٍ
أيضا يف ترمجة ٍ
مجل حتتوي عنارص مهم ًة من الثقافة العرب ّية التي ال يشرتك
املفهوم .ونجد ُص
عوبات ً
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فيها اجلمهور يف لغة اهلدف .ويف هذه ا ُمل َ
داخلة أريد أن أقدم بعض األمثلة هلذه املشكالت وطريقتي
املعتادة يف ح ِّلها.

ٍ
ٍ
ٍ
مؤخرا يف العراق .إذ نجد يف
ساخرة كُتبت
نصوص
بمثال من مرشوعي احلايل لرتمجة
أبدأ
ً

أحدها شخصي ًة موصوف ًة عىل النحو اآليت:

قيت ،يبحث عن َيزيد يف وجوه الناس يف الشارع ،و َيزيد بالنسبة له
"سلامن األطرش
طائفي َم ٌ
ٌّ
ٍ
ّ
شخص ال يتبع آل احلكيم أو ليس منخر ًطا يف جيش املهدي ،ومل َّ
يتمش  200كيلومرت فقط من
كل

بيته إىل النَّجف ،يف اخلامس عرش من ّ
كل شعبان .سلامن ال ّ
يصل ،ومل حيفظ سور ًة من القرآن ،بام
يف ذلك { ُق ْل ُه َو اهللُ َأ َحدٌ } [(القرآن الكريم" ،سورة اإلخالص" ،اآلية ."])1
ترمجت ِ
الف ْقرة عىل النحو اآليت:
وقد
ُ

"Salman the Deaf is an odious sectarian. He looks for the arch-traitor Yazid in
the faces of people in the street, and Yazid, in his view, is every individual who
does not follow the Hakim family, everybody who has not joined the Mahdi
Army, and all those who do not stroll the mere 200 kilometers from Thawra
to Najaf every year to celebrate the birthday of the twelfth Imam on the 15th
day of Sha’ban. Salman does not pray, and he has not memorized any sura of
the Qur’an, not even the 112th, which only has four verses".

التمجة
عيل أن أفكّر يف املعلومات اإلضاف ّية التي حيتاج إليها
قارئ َّ
ُ
ففي ترمجة هذه الفقرة ،كان ّ

أفضل جتنُّب التعليقات اهلامش ّية
وسخري َت ُه من الطائف ّية .عىل وجه ال ُعمومِّ ،
حتى يفهم معنى ّ
النص ُ

النص .واألحسن يف رأيي أن ن َُض ِّم َن
ُغي شكل ّ
يف أسفل الصفحة؛ ألهنا تق َطع عملية القراءة وت ّ
َ
قصريا ل َيزيد بأ َّن ُه اخلائن الكبري ،وبعد
رشحا
أضفت
ج ِل الرتمجة .ففي هذا املثال
الرشح
ُ
داخل ُ َ
ً
ً
هذا التفصيل األسايس َأترك للقارئ أن يلجأ إىل ويكيبيديا ٍ
ملزيد من املعلومات .ثم َأذكُر املناسبة
َ
ّ ُ

الدين ّية َمليش الشيعة إىل النجف يف شهر شعبان .أ ّما السورة من القرآن ،فأرشح أهنا قصري ٌة جدًّ ا،
ِ
وبدل من اإلتيان بآيتِها األوىل أشري إليها ِ
ً
طريقة اإلشارة العاد ّية إىل الكتاب املقدس
برقمها حسب
يستطيع القارئ غري املسلم أن َ ِ
لكي
يدَ ها .أ ّما آل احلكيم وجيش املهدي ،فتحتاج هاتان املنظمتان
َ
ٍ
إىل ٍ
هاميش.
تعليق
رشح أطول يف
ٍّ

واملثال التايل من رواية حدائق الرئيس وهي رواية حمسن الرميل الثالثة ،وفيها يقتبس املؤلف
آي ًة من القرآنَ { :ف ِم ُنهم َّمن َقىض نَح َب ُه َو ِم ُنهم َّمن َينْتَظِ ُر} (القرآن الكريم" ،سورة األحزاب"،

يبدألا ِةمجرتلا ُتالكشُم
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اآلية  ،)23وال يشري الكاتب إىل مصدر اجلملة ،وأنا مل ُأ ِ
در ْك أمهي َت ُه يف قراءيت للرواية .مع ذلك،

ومصدرها الذي
سألت صدي ًقا عراق ًّيا عنها ،فرشح يل معنى الكلامت
ألين مل أفهم معنى اجلملة،
ُ
َ

العراقي عىل ال َّطريق الدو ّيل
فورا .ففي الرواية ،تأيت اجلملة يف وصف هرب اجليش
َ
ّ
الح َظ ُه صديقي ً
الرابط بني الكويت والبرصة سنة  ١٩٩١وهجوم الطائرات األمريك ّية عليهم .كانت تلك اللحظة
ٍ
ٍ
بامساة أخرى لتكون
كلامت من القرآن تتع ّلق
مأساو ّي ًة يف الرواية كام يف التاريخ ،ويستخدم الكاتب
ِ
عب عن ُق َّو ِتا.
يب .كان من
وسيل ًة تؤ ّثر يف
ّ
القارئ العر ّ
أقرر كيف أترجم الكلامت و ُأ ِّ
الرضوري أن ِّ
استعملت التنا ُظر واإلجياز وعبار ًة غري عاد ّي ٍة عن املوت كي أن ُقل الشحنة
يف ترمجتي للجملة
ُ
للمق َطع:
االنفعال ّية َ
"There were those who had met their end and those who waited".

لدي فرص ٌة
مه ّية املصدر للكلامت بالعرب ّية .ولو كانت ّ
لكنني ،لألسف ،مل أنجح يف اإلشارة إىل أ ّ
ِ
ٍ
اقتباس من الثقافة الغرب ّية ين ُقل املعنى ويشدّ د عىل أمهية اللحظة
لرتمجة ا َملق َطعَ ،ل َب َح ْث ُت عن
ُأخرى
ٍ
ٍ
بإشارة إىل ٍ
معروف.
مأساوي
سياق
ٍّ
ِ
وأنا أرى ّ
الكلامت اإلنكليزية املناسبة؛
أن أصعب ما يف عمل ّي ِة الرتمجة أمران؛ َّأوهلام اختيار
مجل مكتوب ًة ً
وثانيهام تركيب اجلمل بحيث تبدو ً
أصل باإلنكليز ّية .وحيتاج هذان األمران إىل إعادة
ِ
ٍ
فيوجد ٌ
ترمجة األسامء يف حدائق الرئيس.
مثال يف
مرات كثريةً .أ ّما
القراءة والتحرير
اختيار الكلامت َ
ُ
ألنا
مهم ٌة جدًّ ا؛ ّ
فاألسامء التي مثل "أبناء شق األرض" ،و"إبراهيم قسمة" ،و"طارق املندهش" ّ
تتكرر كثريا يف الرواية وتؤ ِّثر يف ِ
ِ
ألبطال القصة .فاللقب "أبناء شق األرض" يصبح
رؤية القارئ
َّ
ً
( .)Sons of the Earth Crackوكانت ترمجة كلمة "شق" ،التي تعني ( ،)crackأصعب وأهم؛
ضيق يف األرض ،هناك معنًى ٍ
ثان يف الرواية متع ِّل ٌق
فزياد ًة عىل معناها
فتح ٌ
األسايس املبارش ،وهو ٌ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
عادي وهو ،يف الوقت نفسه ،داع ٌر .أ ّما اسم
حمتاجا إىل كلمة ذات معنًى
كنت
سائيُ .
ٍّ
ً
باجلسد الن ّ
ج ُت ُه بـ(َ )Ibrahim the Fatedم َع استِخدا ِم اس ِم املفعول وكلمة (.)fate
تَْ
"إبراهيم قسمة" َف َ ْ
فردات اإلنكليز ّية املتع ِّلقة بالقدر
وهذه الكلمة ال تساوي متا ًما
نظريها بالعرب ّية ولكن بني ا ُمل َ
َ
ً
استعامل .و"طارق املندهش" يصبح (Tariq the
والنصيب والقسمة كلمة ( )fateأشمل وأكثر

 )Befuddledيف ترمجتي .والكلمة العاد ّية لـ"مندهش" هي ( ،)surprisedوهذه الكلمة أحسن
ِ
ناحية التال ُعب بالكال ِم الذي ن ِ
ت ُت ()befuddled؛ ّ
َجده الح ًقا يف الرواية ،ومع ذلك ْ
ألن
من
اخ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
هذه الكلمة أكثر ُمال َءم ًة وفاعل ّي ًة يف اللقب ،لكونا نادر ًة وذات صوت ِّ ٍ
معي ُيشري إىل املعنى.
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ٍ
ٍ
أما تركيب اجلمل فكل ٍ
ٌ
صحيح
إمكان
ممكنة يف الرتمجة .وال يوجد
احتامالت
غز مع عدّ ة
مجلة ُل ٌ
ٌ
ّ
ِ
ِ
ٍ
واحدٌ فقط وإمكانات خمطئ ٌة كثريةٌ ،بل كل إمكان أفضل أو أسوأ حسب ن َّية املرتجم .وللتمثيل،
ِ
رارات املرتجم:
أقدم مجل ًة واحد ًة من ساعة بغداد ،ففي هذين السطرين أمثل ٌة كثري ٌة ل َق
وطارت يب عال ًيا فوق بيوت بغداد القديمةُ ،رحنا نَرت َِفع يف اهلواء ،ونرتفع
مسكَت بيدي
َ
" َأ َ
ونرتفع حتى ِصنا ِم َثل نحلتني صغريتني ال يرامها أحدٌ ".

ٍ
صحيح وك ُّلها َين ُقل معنى الكلامت.
ترمجات خمتلفة هلذه اجلملة ،ك ُّلها
يمكنني أن أكتب عرش
ٌ
ِ
أما ِ
ِ
النص
السياق
اخليار األحسن فيتع َّلق بعوامل مثل
الرسدي وصوت الراوية وعنارص أخرى يف ّ
ّ
ّ
مثل التشديد واإليقاع وكيفية التعبري عن تلك العنارص باإلنكليزية .فمن بني االختيارات :أي واحدٍ
ِ
ِ
أستخدم حرف جر مع "يد" ،أو ُأ ِ
مس َك"؟ هل
عام ُلها معامل َة املفعول
ٍّ
من ا ُملرادفات الكثرية للفعل " َأ َ

صفة إىل مجلة
به؟ هل صفة "القديمة" تَن َطبِق عىل البيوت أو عىل بغداد؟ هل ُأ ِّ
حول بعض األفعال ا ُمل َ َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حال ّ
بطريقة
عادي يف اإلنكليزية؟ كيف أشدّ د يف االرتفاع
طويلة من األفعال غري
سلسلة
ألن وجود
ٍّ
ٍ
مهم إىل درجة أن ُأضيف كلم َة االثنتني باإلنكليزية
تكرار الفعل ثالث
توافق
مرات؟ هل ُ
متييز املثنى ٌّ
َ
ً ِ
َرج ُت اجلملة عىل النحو اآليت:
جلمع العام؟ إىل غري ذلك .يف هناية األمر ت َ ْ
بدل من استخدا ِم ا َ
"She took me by the hand and flew with me high above the old houses of
Baghdad. We kept rising, climbing higher and higher until we became small
as bees that vanished into thin air".

ِ
تكم ُن يف ال َغوص يف ٍ
ألغاز ليس هلا ٌّ
َّ
حل واحدٌ .
ولعل ُمتعة عمل ّية الرتمجة ُ

جهو ُد ا ُ
ِ
ِ
أل ِ
ترمجة السرية
املغاربة يف
والن ّقا ِد
دباء ُّ
العاملية لثربانطيس
َّ
منوذجا
إدريس اجلائي
ً

د .هــدى املجـاطي
َّ ٌ
ٌ
وأكاديمية ورئيسة رابطة كاتبات املغرب ،فرع طنجة
باحثة

تسعى هذه املداخلة إىل تسليط الضوء عىل طبيعة العمل الرتمجي الذي اضطلعت به أقال ٌم
عربي ٌة ،منذ أواخر القرن التاسع عرش والعقود اخلمسة األوىل من القرن العرشين وما تال ذلك،
وتروم كذلك التعريف بجهود املغاربة يف العمل نفسه ،والنمذجة هلا بام فعله األديب الناقد والشاعر
إدريس اجلائي ( )1977-1922التِّسام عمله بميزات الدقة والشمول وانتقاء أكثر العنارص دالل ًة يف
نموذج هذه السرية العاملية.

ٌ
مدخل لتيسري الولوج إىل االهتامم بالرتمجة يف شامل املغرب يف ُمدَّ ٍة كان هاجس املغاربة
وهي
فيها منص ًّبا عىل سؤال النهضة ُأسو ًة بأدباء املرشق العريب ومفكِّريه ،مع ميزة كون أدباء شامل املغرب
ٍ
ٍ
ٍ
معلومة ،يف مقدّ متها ظرف االحتالل اإلسباين.
تارخيية
لظروف
أقرب إىل الثقافة اإلسبانية من غريهم

َّأو ًل .أثر ضون كيخوطي يف الثقافة العرب َّية املعارصة:
 .1ترجمات ضون كيخوطي إىل العربيَّة:
صدرت الرتمجات األوىل لـ ضون كيخوطي إىل اإلنجليزية والفرنسية يف حياة ثربانطس نفسه؛

مبكرا ،إذ
فكانت الرتمجة اإلنجليزية سنة  ،1612والفرنسية سنة  ،1614وتلتها اللغات األخرى
ً
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صدرت األملانية سنة  ،1621واإليطالية سنة  ،1622واهلولندية سنة  ،1657والروسية سنة ،1769
ٍ
إشارة إىل
يف حني تأخرت الرتمجات العربية إىل النصف األول من القرن العرشين ،إذ وردت أول

الكيخوطي عرب ًّيا يف نحو سنة  1860ضمن الكتابات الصحفية ألمحد فارس الشدياق يف صحيفته

"اجلوائب" التي اهتمت بالرشق والغرب .ويف سنة  ،1923صدرت عن املطبعة السلفية يف القاهرة

ترمج ٌة موجز ٌة منقول ٌة عن الكتب املدرسية الفرنسية ،أنجزها العراقي عبد القادر رشيد ،وقد ختللها

كثري من الصور والرسوم املنقولة.
ٌ

ترمجات لـ ضون كيخوطي مع إدريس اجلائي 1والتهامي الوزاين
ويف املغرب ،ظهرت
ٌ
ِ
واللبنانيني نجيب أبو ملهم 3وموسى عبود ،4ففي سنة  1947أصدرت املندوبية السامية اإلسبانية
2

ِ
األدب
باملغرب (نيابة األمور الوطنية -مكتب الرتمجة اإلسبانية العربية) كتاب رسفانطيس أمري
ٍ
صفحة
اإلسباين بتأليف نجيب أبو ملهم وموسى عبود .ويقع الكتاب يف إحدى وسبعني وثالثمئة
ّ
تضمنت:
تصديرا شعر ًّيا عمود ًّيا يف حق ثربانطيس:
أ.
ً
َ
سبــــــان
نطــــق إال
تـــلك َاليـــر ُاع ِب َ�
ِ
ِ
َ
َقــد ُغ َ
صــت ف� ُ ج َلــج َ
يــاة ُمش ِّــم ًرا
احل ِ
ي
ِ
ً
ََ َ
َ
منبضــــا
ال� َّيــةِ
حبســت ِمــن هــذي ب ِ
والبالغــــةِ نُّ
صــر ِة َ
ي� ذا َ
وال�ـــى
الب ي

أ
شَ َ ٌ
ُّ
وطـــان
ــل مفـــرق ال
�ف ِل
ِ
ِ
ً
َون َش َ
عـــــان
حافــا ِب َ�
لـــت ُد ًّرا
ِ
ِ
أ
ََ ُ
ضات ُ
ــه َ
غابــت عـــن القـــر ِان
نب
ُ َ
َ
ن
نســان
ــ� إال ِ
هــذا مقامــك ِمــن ب ي

يب ،ولد بفاس سنة  1922وهبا درس وتعلم .رحل إىل شامل املغرب يف بداية
شاعر
.1
ومرتجم مغر ٌّ
ٌ
ٌ
األربعينيات ،وانتقل إىل غرناطة ثم إىل باريس حيث عمل باإلذاعة .صدر له ديوان السوانح سنة ،1971
وتويف رمحه اهلل سنة .1977
 . 2عامل مغريب من مواليد مدينة تطوان سنة  .1903تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم عىل يد ٍ
ثلة
ٌّ
ٌ
من فقهاء تطوان .توىل إدارة جريدة "احلياة" التي أصدرها األستاذ عبد اخلالق الطريس يف مارس من عام
 .1934تويف رمحه اهلل سنة .1972
 . 3ولد عام  1914يف قرية بمهرين بلبنان ،وانتقل يف هناية األربعينيات إىل املغرب واستقر بتطوان
عضوا يف مكتب الرتمجة اإلسبانية ويف معهد اجلنرال فرانكو للدراسات
حيث مارس التدريس ،وعمل
ً
أيضا يف الصحافة.
واألبحاث ،وعمل ً
لبناين ،انتقل إىل املغرب يف أربعينيات القرن املايض واستقر بتطوان .عمل إىل جانب
وكاتب
 . 4حما ٍم
ٌ
ٌّ
صديقه األستاذ نجيب أبو ملهم يف مكتب الرتمجة اإلسبانية ويف معهد اجلنرال فرانكو للدراسات
واألبحاث .أصدر جملة "القوانني املغربية" سنة  ،1954وهي جمل ٌة تُعنى بالدّ راسات واألبحاث القانونية.

برثل ةَّيملاعلا ةريسلا ِةمجرت يف ِةبراغملا ِداّقُّنلاو ِءابدُألا ُدوهج
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ب .مقدم ًة تناولت:
–قدم التواصل بني اإلسبان والعرب.
–كون إسبانيا العربية الصلة الوحيدة بني الرشق والغرب.
–تأثري اللغة العربية وآداهبا يف اللغة واألدب اإلسبانيني.

ٍ
سامت خاص ًة.
–اقتباس األدب األندليس من البيئة األندلسية ما أضفى عليه

–قلة انتشار األدب اإلسباين يف األقطار العربية ،وأن هذا األمر يمس حتى أعىل الفئات
العربية املثقفة.

– َّ
أن هدف اإلصدار هو نقل أمهات املؤلفات األدبية اإلسبانية إىل اللغة العربية ،وأن هذا
وعر.
مرشوع
ٌ
ٌ
واسع ٌ

– َّ
أن استهالل املرشوع الرتمجي بثربانطيس لكونه أمري األدباء اإلسبان عىل وجه اإلطالق.
–تزامن تاريخ هذا اإلصدار مع الذكرى املئوية مليالد ثربانطيس.

ج .توطئ ًة تضمنت اإلملاع إىل السياق التارخيي يف زمن كارلوس اخلامس (1547م) حامل

تاج إسبانيا وتاج اإلمرباطورية األملانية ،وهو يواجه حركة الربوتستانت وخطر األتراك يف عهد

السلطان سليامن القانوين.

ٍ
فصول حتدثت عن ثربانطيس من امليالد إىل الوفاة.
د .القسم األول ،املكون من أربعة

ٍ
َقصت إنتاجه األديب بد ًءا من كتابه األول
هـ .القسم الثاين ،املكون من ثالثة
فصول است َ

الغاالطية ذي املنحى األفالطوين ،فشاعريته ،فمرسحياته ،فرواية ضون كيخوطي دي ال مانشا
من حيث جنسها الفرويس وشخصياهتا ولغتها وتأثريها يف الصحافة والنقد اإلسباين والدويل.

ومل ي ُف ْت مؤ ِّل َفي هذا الكتاب أن يتوقفا عند نامذج القصص املثالية لثربانطيس التي صدرت

بمدريد سنة  ،1613وهي:
 قوة الدم. -الغجرية الصغرية.

(وصف للرحالت البحرية).
 اإلسبانية اإلنجليزيةٌ
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 الفتاتان. رنكونتي وكورطاديو (حياة اللصوص). املاسحة النبيلة. الزواج اخلادع.ويف سنة  1957صدرت ترمجة اجلزء األول عن مكتبة األنجلو املرصية ،وقد أنجزها الدكتور

عبد العزيز األهواين ،ومل يظهر اجلزء الثاين .أ ّما أشهر الرتمجات إىل العربية فهي ترمجة الدكتور عبد
الرمحن بدوي التي صدرت يف القاهرة سنة  ،1965و ُأعيد نرشها يف دمشق سنة .1998

 .2حضور ضون كيخوطي يف الثقافة واآلداب والفنون العربيَّة:
أ .يف الشعر:

رمزا ُو ِّظف يف خمتلف املوضوعات ،وأمثلة ذلك:
حيرض ضون كيخوطي يف الشعر العريب ً
قصيدة "دون كيشوت الثاين" ملحمد الفيتوري (بريوت ،)1970 ،و"ضون كيخوطي يقطع
الطريق" لعبد اهلل محادي ،منشورة يف جملة "أملينارا" اإلسبانية سنة  ،1976وديوان رسائل إىل دون
كيشوت ليوسف اخلال (بريوت ،)1979 ،و"دون كيشوت عىل فِراش املوت" ملحمد إبراهيم أبو
سنه (القاهرة ،)1985 ،وديوان كَم َيب ُعدُ دون كيشوت للشاعر املغريب حممود عبد الغني (الدار
البيضاء ،)2007 ،وغريها.
ب .يف املرسح:
حيرض ضون كيخوطي يف املرسحيات العربية ،وأمثلة ذلك :املرسحية التي أعدها الدكتور

حممد قاريص يف دمشق عن الكيخوطية بعنوان "شحاذة ذي اليذل" سنة  ،1989واملرسحية التي

كتبها األستاذ إبراهيم فتحي عشاموي بعنوان يف "انتظار دون كيشوت" سنة  .1998ويكثر توظيف

الكيخوطية يف املرسح العريب بفلسطني ،وربام يكون مر ّد ذلك إىل حاجتهم إىل التذكري بالبطل
دائم.
املثايل ً

ج .يف الروايـة:

ٍ
حتول ،ووالد ًة للرواية احلديثة.
أمجع الدارسون عىل أن رواية ضون كيخوطي شكلت نقطة
وأبرز ٍ
مثال للروايات العربية التي عرضت لذكر الكيخوطية رواية ِ
حار َسة ال ِّظالل التي حتمل

برثل ةَّيملاعلا ةريسلا ِةمجرت يف ِةبراغملا ِداّقُّنلاو ِءابدُألا ُدوهج
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عنوانًا ثانو ًّيا آخر هو دون كيشوت يف اجلزائر للكاتب اجلزائري واسيني األعرج التي صدرت ً
أول

بالفرنسية سنة  ،1998ثم بالعربية يف السنة التي تلتها ،ووردت بعض االقتباسات من الكيخوطية
يف رواية صلصال للسورية سمر يزبك الصادرة يف بريوت سنة .2005

وما زالت هذه السرية موضوع ٍ
إحياء لكل أجناس الكتابة الشعرية والدرامية الرسدية يف الغرب

ويف البيئة العربية احلديثة واملعارصة.

وجدير باإلبراز أن فكرة الفروسية استلهمها ثربانطيس من الرتاث العريب ،إذ ال وجود هلذه
ٌ

الفكرة يف أدب القشتاليني ،والريب أن إقامته يف اجلزائر قد مكنته من االحتكاك هبذا الرتاث

ٍ
ٍ
وتالقح بني الثقافتني العربية
انفتاح
وبلورته يف عمله ذي الصيت العاملي .ففي هذه السرية مالمح
ٍ
ٍ
يقرؤها.
بغربة أو
واألجنبية (اإلسبانية عىل وجه التحديد) ،والقارئ العريب ال حيس
اغرتاب وهو ُ

ولغة سرية ثربانطيس متيزت بِ ِسامت الدقة يف الوصف واملزج بني اخليال والواقع يف ٍ
روائي
بناء
ٍّ
ٍ
ٍ
طبعات جديد ًة ومنقح ًة يف إسبانيا ويف خمتلف دول العامل.
جاذب .وما زالت هذه السرية تُط َبع
ُّ ِ
واتذت هذه السرية موضو ًعا وما َّد ًة لرتبية األجيال يف إسبانيا ،ويبدو ذلك يف الصيغ املبسطة
واملنوعة التي وجهت إىل األطفال.

ثانيا .جهود املغاربة يف ترمجة ضون كيخوطي:
ً
أسهم األدباء والنقاد املغاربة يف ترمجة ضون كيخوطي منذ أربعينيات القرن املايض .ومن هذه
َ

الرتمجات ما أنجزه اللبنانيان نجيب أبو ملهم وموسى عبود ،كام سبق اإلملاع إىل ذلك ،والعالمة

التهامي الوزاين والشاعر واملرتجم إدريس اجلائي ،وك ّلهم عاش يف شامل املغرب حيث ظهرت
جمالت متخصص ٌة يف الرتمجة األدبية مثل جملتي "املعتمد" 1و"كتامة" ،2ويف مدينة تطوان عىل وجه
ٌ

التحديد ،إذ كانت هذه املدينة عاصم ًة ثقافي ًة انفتح أدباؤها ومفكروها عىل اآلداب العاملية يف

الرشق والغرب.

 . 1جمل ٌة عربي ٌة إسباني ٌة تُعنى بالرتمجة األدبية ،أسستها الشاعرة اإلسبانية ترينيداد مركادير برفقة األستاذ
إدريس الديوري سنة  1947بمدينة العرائش باملغرب.

 . 2جمل ٌة أدبي ٌة ثقافي ٌة متخصص ٌة يف ترمجة النصوص الشعرية والنثرية ،صدرت بتطوان سنة  ،1953وهي
ملحق ملجلة متودة.
ٌ
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ِ
ٍ
أمري
اللبنانيني نجيب أبو ملهم وموسى عبود يف
وصدرت ترمجة
كتاب عنوانه رسفانطيس ُ
األ َد ِ
اإلسباين عن املطبعة املهدية بتطوان سنة  .1947وترجم التهامي الوزاين الفصول الثامنية
ب
ّ
األوىل من رواية ضون كيخوطي سنة  1946ثم أعاد النظر فيها سنة  ،1950ونرش أجزا ًء من هذه

املتابعة عىل صفحات جريدة "الريف" ،1ثم طبعت سنة  ،1953ومل يتوقف عن الرتمجة التي مل تنرش
ٍ
ٍ
طويلة.
سنوات
كامل ًة حتى اليوم ،بعد أن اشتغل عليها عىل مدى
ّ
وتظل الرتمجة التي أنجزها إدريس اجلائي من أهم الرتمجات ،وهي التي سنتوقف عندها ،وقد

نرشت يف جريدة "الوحدة املغربية" 2بد ًءا من العدد ( 195الصادر يف شعبان من عام 1360هـ29/

من غشت عام 1941م) ،وجعل عنواهنا يف األ َد ِ
ومهد هلا بقوله:
ب
اإلسباينَ :مقا َل ٌة سري َّي ٌة نَقد َّيةَّ ،
ِّ

"أعرض عىل القراء ،بام يمكننا من التبسيط ،صور ًة جلي ًة عن األدب االتباعي ،مقدمني إليهم
ٍ
أحق ٍ
متثيل ،تلك هي شخصية ثرفانطيس ،مستوفني َّأو ًل البحث يف شخصيته
خري
شخصية متثله َّ

وحياته وقيمته األدبية ،وشهرته الذائعة يف عامل األدب عىل العموم ،والرواية عىل اخلصوص ،وثان ًيا
ٍ
خاص ٍة يف روايته اخلالدة ضون كيخوطي التي أحاول أن أقدم إىل أدبنا
يف مؤلفاته مد ِّققني بصورة َّ
ٍ
نارشا بحول اهلل يف األعداد القريبة بضعة
العريب أسنى خدمة أستطيعها برتمجتها إىل لغة الضادً ،
ٍ
فصول ما ُّ
كثريا من
أشك يف أن الذين مل يسعفهم احلظ بقراءهتا يف لغتها األصلية سيجدون فيها ً
اللذة والطرافة".

وفيام يأيت ٌ
بسط ملضمون مقاالته السري/النقدية:
–احللقة األوىل :عنواهنا "حياة ثربانطيس" ،وقد أكد فيها أن امل ّطلع عىل حياة ثربانطيس
ٍ
برواية ُت َعدّ من خري ما أثمرته العبقرية البرشية
املعقدة ال يستطيع أن يفرس ازدهار عبقريته
مشريا إىل أن أغلب الذين
يف خمتلف عصورها .وتوقف اجلائي عند ميالد ثربانطيس،
ً

تصدوا للبحث يف حياته مل يتفقوا عىل اليوم والشهر اللذين ولد فيهام ،إال أن أغلبهم
يؤكدون أنه ولد يف  29من شتنرب سنة  ،1547وأن مسقط رأسه قرية إيناريس.

 . 1جريد ٌة وطني ٌة سياسي ٌة ثقافي ٌة حر ٌة أسبوعي ٌة ،أسسها التهامي الوزاين وتوىل إدارهتا األستاذ مصطفى
أفيالل .صدر أول ٍ
عدد منها يوم  27من غشت عام .1936

 . 2جريد ٌة إسالمي ٌة وطني ٌة ثقافي ٌة حرةٌ ،أسسها العالمة حممد املكي النارصي سنة  ،1937وكان يديرها
األستاذ عبد السالم التمسامين ،وصدرت يف السنة نفسها باللغة اإلسبانية.
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–احللقة الثانية :تابع فيها احلديث عن حياة ثربانطيس منذ طفولته إىل حني بلوغه الثانية
والعرشين من عمره وسفره إىل روما ،حيث اشتغل أول األمر خاد ًما للكاردينال خوليو
أكوابيبا ،وانضاممه إىل ٍ
فيلق ومشاركته يف كربيات املعارك.

–احللقة الثالثة :خصصها للحديث عن ثربانطيس أيام إقامته يف الربتغال ،ويف لشبونة
بلسم جلراحاته النفسية املتوالية ،إذ فتحت نفسه للحياة ،وخياله
اجلميلة التي كانت
ً
للشعر ،وعبقريته لإلنتاج.

–احللقتان الرابعة واخلامسة :تابع فيهام اجلائي التعريف بحياة ثربانطيس يف مجيع مراحلها،
إىل حني وفاته سنة .1616

–احللقة السادسة :خصصها للحديث عن القسم األول من رواية ضون كيخوطي الذي
كان ُ َي َّيأ للطبع يف جمريط سنة  1604و ُقدِّ م إىل املكتبات وإىل مجهور القراء سنة .1605

وعىل الرغم من أن الغرض األساس للرواية ،كام رصح ثربانطيس يف مقدمتها ،هو حتطيم

سلطان كتب "الفروسية املشاءة" الذي كان مستبدًّ ا بعقول الشعب ،فإن الشعب مل يسعه
إال أن ينوه بالرواية ويصفق هلا تصفي ًقا حا ًّدا.

وبعد ،فإن اهلدف األساس هلذه املداخلة هو إبراز قيمة السرية العاملية لثربانطيس :أصوهلا

وامتداداهتا وأشكال حضورها يف مكتوب النقاد واألدباء واملرتمجني العرب ،وإبراز املجهود الكبري
واملتميز الذي بذله الشاعر والناقد واملرتجم إدريس اجلائي.

ٍ
كاتب
وكذلك تسعى إىل إضاءة العمل الرتمجي بمجموعة من البيانات البيوغرافية التي أنجزها ٌ
رقيق ،هو إدريس اجلائي الذي توطدت عرى صداقته بثربانطيس
دقيق،
حقيق،
وشاعر ٌ
ومرتجم ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
بطواف يف سريته العلمية
فاضطلع
مقيم بغرناطة يف بداية أربعينيات القرن املايض،
َ
عندما كان ً
تأطريا تارخي ًّيا ،وكأنه يؤكد أن الرتمجة الناجحة ال بدَّ أن تكون مرتكز ًة عىل
والفكرية ،وأ َّطر كتابه
ً
االستيعاب الكيل للكتاب ولصاحبه.

نقدية ِ
ٍ
ٍ
لس ٍ
ثقايف مدرجه األساس هو
الصة
والعمل الذي أنجزه إدريس اجلائي هو بمنزلة ُخ
فر ٍّ
درس الرتمجةِ .
ومن َث َّم ،ال يتوخى هذا املدخل االنغامر يف املداخل النظرية لسؤال الرتمجة ،كام ال
يسعى إىل ما تقتضيه الرتمجة من إحكام الصياغات الرتكيبية ذات الصلة بتعدد اللسان.

الجلس ُة الرابعة
اإلسالميّات
الترجمة في
إشكاالت
ُ
ِ
ِ
ِ
األلفاظ اإلسالم َّي ِة وإشكال َّي ُة َهد ِم َ
قارب ٌة دالل َّي ٌة تأويل َّية .إدريس مقبول.
العالِ
ترمج ُةالتصو ّ
ُّ
ريُ :م َ
ِ
ِ
َ
الثالث َع َش .أمحد الصمعي.
القرن
اإلسالمي بإيطاليا يف
الوجود
لوشرية اإلسالم َّي ُة وهناي ُةِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
النجار.
بني
صفات اهللِ تعاىل يف
ترمج ُةالقرآن الكري ِم إىل اإلنجليز َّية َ
التأويل واإلثبات .رمضان حسن ّ

ِ
ري
وإشكالي ُة َهد ِم العا َل ِم
اإلسالمي ِة
األلفاظ
ترمجة
ُ
التصو ّ
ُّ
َّ
َّ
تأويلية
داللي ٌة
بة
ُمقا َر ٌ
َّ
َّ
إدريس مقبول
مدير مركز ابن غازي لألبحاث والدراسات االستر َّ
اتيجية

إشكال َّية البحث:
املتخصصني
تصور ّي ٌة وأخالق ّي ٌة ،حتدّ ًيا حقيق ًّيا للمرتمجني
لغات األديان ،بام هي
ٌ
ُ َت ِّسد ُ
ّ
صياغات ُّ
كل ٍ
أن ّ
بالنظر إىل ّ
ينص عىل ذلك رائد اللسان ّيات الوظيف ّية
لغة يف العموم هي
خاص للعامل كام ُّ
تقطيع ٌّ
ٌ
ٍ
كل ٍ
وأن ّ
الفرنيس أندري مارتيني (ّ ،)Martinet, 1968, p. 193
قدرات
لغة حتمل يف داخلها
ّ
ٍ
الروحي كام يؤكد
التجريدي واجلام ّيل
العقيل
وإمكانات متباين ًة ترتبط بالبنية اإلدراك ّية يف مستوييها
ّ
ّ
ّ
اليكوف وجونسون رائدا الداللة التصور ّية.

والشك يف ّ
ّ
أن ترمجة املفاهيم الدين ّية ،التي تنزل منزلة احلاجة احلضار ّية كام يقول إسامعيل
ٍ
ٍ
ٍ
نظرا
انتقال من لغة
جمرد
مصدر إىل لغة هدفً ،
الفاروقي ( ،)Al-Faruqi, 2016, p. 21ليست ّ
سمه بنيامني هاري العالقة
اخلاصة بني الدين واللغة ( ،)Hary, 2009, p. 6بل هي عالق ٌة
ّ
إىل ما ّ

ٌ
وخمزن ٌة لعنارص
ألنا
ري فيه لغ ٌة موسوم ٌة بتجارب متك ّلميها الروح ّية ّ
تصو ٍّ
انتقال من عاملٍ ُّ
مع ّقد ٌة ّ

وخمزن ٌة لعنارص
نسقهم
ري آخر فيه لغ ٌة موسوم ٌة بتجارب متكلمني خمتلفني ّ
تصو ٍّ
ري إىل عاملٍ ُّ
التصو ّ
ُّ
واالعتقادي املغاير.
ري
نسقهم
ّ
التصو ّ
ُّ
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َّ
التصورات اإلدراك ّية التي
إن إشكال ّية ترمجة املفاهيم الدين ّية اإلسالم ّية حتديدً ا تكمن يف واقع
ُّ
ٍ
بحموالت
تفرض نفسها مع املقابالت املرتمجة يف اللغات اهلدف ،والتي هتيمن فيها عوامل ُمس َق َط ٌة
ٍ
لمن عىل النحو الذي فرسه به طوماس شميدت (Schmidt, 2007, p.
غري إسالم ّية ،وأحيانًا ُت َع َ
ببعض ضمن ٍ
ٍ
 ،)175فاملفاهيم اإلسالم ّية مت ٌ
نسق منسج ٍم ،وال يمكن فصلها عن فلسفة
ّصل بعضها
ٍ
إغفال هلذه احليث ّية املعرف ّية يمكن
وأي
التوحيد ونظام الترشيع واألخالق الذي جاء به اإلسالمّ ،

وثني" أو "حلو ٍّيل" أو ،يف أحسن
ري
تصو ٍّ
توحيدي إىل عاملٍ ُّ
ٍّ
تصو ٍّ
أن يزحلق املفاهيم من عاملٍ ُّ
ري " ٍّ
ٍ
حمض.
علامين
األحوال،
ٍّ

املحرفة يف أثناء الرتمجة التي تُس ّبب
التصور ّية
يف ورقتنا البحث ّية سنتناول عد ًدا من البنيات
ُّ
ّ
ٍ
اإلسالمي مع اآلخر ،ومن أمثلة
شكالت يف فهم اإلسالم وتزيد من تعقيد سريورات احلوار
ُم
ّ
ذلك:
التصور ّية امليتافيزيق ّية (من خالل ترمجة اسم اجلاللة اهلل).
 البنياتُّ

التصور ّية الفضائ ّية (من خالل ترمجة املسجد).
 البنياتُّ

التصور ّية االجتامع ّية (من خالل ترمجة القوامة).
 البنياتُّ

التصور ّية االقتصاد ّية (من خالل ترمجة الزكاة).
 البنياتُّ

أسئلة البحث:
يتفرع عن إشكال ّية البحث عد ٌد من األسئلة منها:
ّ

ري للدين؟
تؤسس اللغات والرتمجات العامل
التصو ّ
ُّ
 -كيف ّ

ٍ
ري للمفاهيم الدين ّية؟
طريقة هتدم الرتمجة العامل
 بأ ّيةالتصو ّ
ُّ
احلضاري؟
التصور ّية يف احلوار
 ما خماطر هدم العواملّ
ُّ

ٍ
ري؟
طريقة للحفاظ يف الرتمجة عىل احلدّ األدنى من عنارص العامل
 هل منالتصو ّ
ُّ

منهج َّية البحث:
التصور ّية أو ما يعرف بالداللة التأويل ّية ذات
اعتمدنا يف دراسة املوضوع مفاهيم الداللة
ُّ
ومتثيالت ذهن ّي ٌة ،باإلضافة إىل
بناءات
الطبيعة النفس ّية اإلدراك ّية ،التي تنظر إىل املفاهيم عىل ّأنا
ٌ
ٌ
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اإلدراكي كام تبلور عند توماس كون وهولد ورتشاردسون باالستعانة
اقتباس مفهوم النموذج
ّ
بأدوات نقد الرتمجة يف ُبعدَ هيا الدال ّيل والتداو ّيل.

الدراسات السابقة:
ٍ
ألفاظ ومفاهيم عد ٌد من الباحثني ،من
اهتم بموضوع ترمجة النصوص الدين ّية وما يتع ّلق هبا من
ّ

1
اجلامعي الذي أرشفت عليه لني لونغ بعنوان الرتمجة والدين
ذلك الكتاب
وضم أكثر من مخس
ّ
ّ

عرشة دراس ًة تعالج قضايا ترمجة املفاهيم الدين ّية ،وكتاب دومينكو بيتسيني عن ترمجة النصوص

دراسات وغريها
الدين ّية يف العصور الوسطى ،2وكتاب ترمجة الدين :اخلسائر واملكتسبات؟ ،3وهي
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إشكاالت
لسان إىل آخر وما يطرحه من
اهتمت بإشكاالت نقل األلفاظ الدين ّية من
بلغات متعدّ دة ّ
ٍ
دراسات أخرى بموضوع ترمجة األلفاظ اإلسالم ّية حتديدً ا وما
اهتمت
ٌ
وصعوبات .وكذلك ّ

تواجهه من مصاعب ،منها "األلفاظ اإلسالم ّية وأساليب معاجلتها يف النصوص املرتمجة" ملحمود
بن إسامعيل صالح ،4و"ترمجة املصطلحات اإلسالم ّية :مشاكل وحلول" حلسن بن سعيد غزالة

5

الرتمجي للعبارات واأللفاظ اإلسالم ّية
وغريها من البحوث التي تو ّقفت عند نامذج من التشويه
ّ

وال س ّيام يف القرآن الكريم.

اإلدراكي:
 الرتمجة الدين َّية ومأزق النموذجّ
يف فلسفة الدينُ ،ت َعدّ املنظومات الروح ّية التي يطلق عليها اسم "الدين" من وجهة نظر متل ّقيها

النسبي
أنسا ًقا إدراك ّي ًة ختتلف يف بنائها وعنارصها وتسعى لتحقيق الربط والوصل بني الوجودين
ّ
1 . Long, Lynne, Translation and Religion: Holy Untranslatable?, Multilingual Matters; 1st
Edition edition, 2005.

2 . Pezzini, Domenico, The Translation of Religious Texts in the Middle Ages: Tracts and

Rules, Hymns and Saints’ Lives, Verlag Peter Lang; Édition: New edition, 2008.

3 . DeJonge, Michael P., and Tietz, Christiane, Translating Religion: What is Lost and

Gained?, Routledge, New York and London, 2015.

ٌ
ٌ
جممع امللك
تقويم للاميض
بحث ضمن أعامل ندوة ترمجة معاين القرآن الكريم،
.4
وختطيط للمستقبلّ ،
ٌ
املنورة.2002 ،
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة ّ
ٌ .5
بحث ضمن الندوة السابقة نفسها.
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واملطلق .1وسبب هذا االختالف يرجع إىل ٍ
عدد من املعطيات املرتبطة بطبيعة األسئلة التي أجابت

يب ،التي شكّلت
عنها هذه األنساق ،كام ترتبط يف جانب منها بطبيعة اللغة وغناها
املعجمي واألسلو ّ
ّ
اإلطار
التعبريي عن هذه اإلجابات الكربى(.)Tremlin, 2010, p. 143
ّ

وإذا كانت هذه األنساق ختفي وراءها نامذج إدراك ّي ًة تستدعيها يف عمليات الفهم(Momen,

ٍ
نسق لساين إىل ٍ
بعدد من اإلشكاالت يف أثناء ترمجتها من ٍ
لساين
نسق
فإنا تواجهنا
ّ ،)2009, p. 35
ٍّ
ٍّ
ري آخر كام ُّ
ٌ
آخر؛ ّ
نظل نؤكّد،
ألن هذا االنتقال يف الواقع هو
تصو ٍّ
ري إىل عاملٍ ُّ
تصو ٍّ
انتقال من عاملٍ ُّ
ٍ
ري
أخطاء إدراك ّي ٍة بسبب طبيعة النموذج
وهلذا تقع الكثري من ترمجات املفاهيم الدين ّية يف
التصو ّ
ُّ
مجا وعمد ًة للقدس
املهيمن يف عمل ّيات الرتمجة ،مثال ذلك ما فعله أندري شوراكي الذي كان مرت ً
املحت ّلة ،وترجم عد ًدا من النصوص الدين ّية منها اإلنجيل والقرآن الكريم ،وقد القت ترمجاته
ٌ
تعميم مبال ًغا
خطأ ُع ِّم َمت
تصور ّي ٌة
الفرنس ّية نقدً ا واس ًعا بسبب وقوعه يف مآزق سببها مقدّ ٌ
مات ُّ
ً

سمى ( ،(overgeneralizationفمن املعلوم ّ
أن اللغة العرب ّية والعرب ّية لغتان سام ّيتان،
فيه ،أو ما ُي ّ

املختصون يف اللسان ّيات املقارنة أوجه التشابه التي توجد بني النسقني ابتدا ًء باألصوات
ويعرف
ّ
ٍ
فج ٍة تفرض
وانتها ًء بالرصف والرتكيب ،لك ّن هذا ال يمكن أن يكون ُم َس ِّو ًغا للوقوع يف تعميامت ّ
ٍ
صول عرب ّي ٍة ً
يف ترمجة ّ
بدل من األُصول االشتقاق ّية العرب ّية،
كل مفاهيم القرآن الكريم الرجوع إىل ُأ
ِ
يتصوره أندري شوراكي من ّ
اإلدراكي هو ما كان
وسبب هذا االنزالق
ثم
ّ
أن "القرآن كُت َ
ّ
ب بالعرب ّية ّ
ت ِ
ُرج َم إىل العرب ّية ترمج ًة س ّيئ ًة" ( .)Chouraqui, 1990وهلذا ،جتده يتك ّلف ترمجة املفاهيم القرآن ّية
قرابة بنيوي ٍة ،م ِ
أصول عربي ٍة معتمدً ا عىل ما بني العربية والعربية من ٍ
غف ًل ما تتط ّلبه ترمجة
انطال ًقا من
ّ
ّ
ٍ ّ
ّ ُ
األلفاظ العرب ّية من رجو ٍع إىل األصول االشتقاق ّية العرب ّية يف داخل النسق نفسه ال يف خارجه .وهلذا

جتده يفكّر يف العرب ّية بمنطق العرب ّية ،فرتجم "الزكاة" بـ ()La dîmeحيثام وردت يف القرآن الكريم
ٍ
يت؛ إذ من املعلوم ّ
أن هذه العبارة يف الفرنس ّية حتيل يف مجيع املعاجم
معريف
بإطار
ُم َو َّج ًها
عرباين وتورا ٍّ
ٍّ
ٍّ
بأنا النصيب املستخ َلص من مال األغنياء ملصلحة األصناف
عرفها ّ
عىل "عشور اليهود" ،وال أحد ُي ِّ
الزراعي الذي ُيمن َُح ُه اهللُ أو ُيعطا ُه
الثامنية عند املسلمني .والعشور عند اليهود هي عرش املحصول
ّ
ٍ
 . 1يف اإلنجليز ّية والفرنس ّية نجد ّ
جدل،
أن اشتقاق كلمة الدين ( )Religionكام يقول الالند موضع
فيستخرج معظم القدماء :الكتانس ،وأوغسطني ،ورسفيوس ،الدين ( )Religioمن ( ،)Religareويرون
فيه فكرة الربط :سوا ٌء أكان الربط الواجب جتاه بعض املامرسات ،أم الربط اجلامع بني الناس ،أو بني البرش
واآلهلةُ .يراجع :الالند ،معجم الالند الفلسفي التقني ،ترمجة خليل أمحد خليل ،إرشاف أمحد عويدات،
ط ،1بريوت ،1996 ،ص.1203
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حتولت إىل
رص ُ
ف إىل الكنيسة كام جاء يف معجم روبري ،وقد ّ
الالو ّيون ،ويف العرص الوسيط كان ُي َ
ٍ
رسمي يف القرن اخلامس عرش(.)Robert, p. 228
يت
مصطلح تورا ٍّ
ٍّ

التصور َّية الدين َّية ومعضلة التحريف:
 ترمجة البنىُّ
الفكري الفرتاضني يرتبطان بعمل ترمجة املفاهيم
يؤسس الفيلسوف طه عبد الرمحن يف مرشوعه
ّ
ّ

والنصوص الدين ّية انطال ًقا من دراسته لتجربة ترمجة اإلنجيل التارخي ّية (طه ،2000 ،ص.)64

التصور منزلة ممارسة الدعوة؛ ذلك ّ
أن
أحدمها :ممارسة الدعوة ،إذ تنزل ممارسة الرتمجة يف هذا
ُّ
ترمجة النصوص الدين ّية واملفاهيم الدين ّية اقرتنت بإرادة القائمني عىل هذه الديانات واملنتسبني

إليها يف نرش تعاليم هذه الديانات بني الشعوب ،ويف محل أفرادها عىل اعتناق هذه التعاليم ،فيكون

ٍّ
منفك عن مبدإ الدعوة إىل الدين .واآلخر :القيام بالوساطة ،إذ ينزل
الديني غري
الرتمجي
العمل
ّ
ّ
النبي  -أن
التصور منزلة الوسيط ،وواجب الوسيط يف املجال
املرتجم يف هذا
ُّ
الديني  -كام هو شأن ّ
ّ

يب ّلغ ما حيمله تبلي ًغا أمينًا ال تبديل فيه وال حتريف ،حتّى يعلم املب َّلغ إليه بحقيقة الرسالة ،فينهض

إىل التصديق هبا والعمل هبا عىل الوجه املطلوب.

غري َّ
نصوصا دين ّي ًة ال يعتقدوهنا
أن األستاذ طه عبد الرمحن ال يستحرض يف هذا املقام من ترمجوا
ً

وال يؤمنون هبا ،وإنّام كان هدفهم من إجرائها والعمل عليها حتريفها عن مقصد ّيتها وتشوهيها

كثري فيام يتعلق برتمجة مفاهيم القرآن الكريم ،وال يكاد ينتهي
ونقد عنارصها ونقض أركاهنا ،وهو ٌ
إىل ٍ
غاية بسبب ما محله املسترشقون وغريهم من املغرضني لتنويع أساليب حتريف صورة اإلسالم
والقرآن ،لِا يقوله الفيلسوف أبو يعرب املرزوقي من ّ
معريف ملحو اخلصم ،أو
سالح
أن "الرتمجة
ٌ
ٌّ
املجرد عىل الذات" (املرزوقي ،1989 ،ص.)24
للغلبة عليه ،أو ملنعه من الغلبة علينا ،أو للحفاظ ّ

ٍ
ترمجة التين ّي ٍة للقرآن الكريم نُرشت يف مدينة بال
ونذكر يف هذا السياق ما ذكره بالشري عن ّأول
ٍ
بطلب من رئيس دير كلوين  Clunyبيري
سنة 1543م ،وأنجزها بيري الطليطيل Pierre de toléde

استمرارا لروح احلروب
املحرتم" ، Pierre le venerableوكان طلبه لرتمجة معاين القرآن الكريم
ً
الصليبية ،ومن ٍ
جهة أخرى حلاجته إىل ما يمحو به أ ّية ٍ
آثار ما زالت عالق ًة بذهن املسلمني اإلسبان
ّ

تم تنصريهم حدي ًثا ،ويبدو ّ
باملرة وكانت
أن الرتمجة التي متّت يف مدينة طليطلة مل تكن أمين ًة ّ
الذين ّ
ٍ
كاملة" (بالشري ،1974 ،ص.)10
غري
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لقد جاءت ترمجة املفاهيم الدين ّية والنصوص الروح ّية يف تاريخ الصليب ّية لتحريف البنى

دائم وسيل ًة للتقريب ،وإنّام للمحو والتشويه.
ُّ
التصور ّية األصل ّية للقرآن الكريم ،فالرتمجة مل تكن ً
التصور ّية.
وفيام يأيت نامذج متثيل ّي ٌة إلشكال ّية ترمجة املفاهيم الدين ّية من خالل حتليل بنياهتا
ُّ

التصور َّية امليتافيزيق َّية (من خالل ترمجة اسم اجلاللة اهلل):
 البنياتُّ
ٍ
مقابل
اللساين أمحد املتوكّل أنّه "من احلاالت غري النادرة ّأل نعثر للمفردة املصدر عىل
يرى
ّ
ٍ
حقول ثقاف ّي ٍة
خاص ًة حني يتع ّلق األمر باملفردات التي تنتمي إىل
هلا يف اللغة اهلدف ،وحيدث هذا ّ
ٍ
تعب عن خصائص ثقاف ّي ٍة (باملعنى الواسع) ال تتقاسمها ثقافتا اللغتني...
ّ
خاصة ،أي املفردات التي ّ

مفردات حتمل الداللة
حج" و "زكّى"  ...ال تقابلها يف اللغة اإلنجليز ّية
ٌ
املفردات العرب ّية مثل" ّ

نفسها .ومن املالحظ ّ
اخلاصة" (املتوكل،1995 ،
أن هذه الظاهرة يكثر ورودها يف احلقول الثقاف ّية
ّ
والتصورات امليتافيزيق ّية ويف مقدّ متها التعبري عن "املطلق".
ص ، )206ومنها حقل الدين
ُّ

تصور الشعوب واملجتمعات ملعنى "املطلق" ً
التصور ّية
لتنوع البنيات
وجيسد
ُّ
مثال ج ّيدً ا ُّ
ُّ
ّ
ٍ
امليتافيزيق ّية الدقيقة التي يصعب نقلها من لغة إىل أخرى ،ويف اللغة العرب ّية تصادفنا ترمجة اسم
اجلاللة "اهلل" الذي اختار بعض املرتمجني نقله بـ ()Godيف ٍ
عدد من الرتمجات اإلنجليز ّية ،من

ذلك ترمجة رودويل  Rodwellوأربري ، Arberryففي مثل البسملة (Dickins et al., 2016,

 ، )p. 6نجد اآليت:

In the Name of God , the merciful , the compassionate.

يرص فيه بعض املرتمجني املسلمني عىل االحتفاظ بكلمة  Allahمنقحرةً،
هذا يف الوقت الذي ّ

ومن هؤالء حممد مرمدوك بكثال واهلاليل وخان ،هكذا:

…In The name of Allah

تصور
وهذا الفرق مصدره العامل
ري لعقيدة املرتجم ،الذي يقوم يف هندسته الباطن ّية عىل ُّ
التصو ّ
ُّ
ٍ
ٍ
خملوق من ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فكرة نفس ّي ٍة ترتكّب من شطرين :عاملٍ
وواحد هلذا العامل ال ينازعه يف
وحيد
وخالق
جهة،

ملكه يشء من ٍ
جهة أخرى ،فاهلل واحدٌ يف صفاته وواحدٌ يف ذاته وواحدٌ يف أفعاله ،إذ ال يمكن أن
ٌ

تفي كلمة ( (Godبمدلوالت لفظ اجلاللة يف العربية ،فالكلمة اإلنجليز ّية معناها "إله" بالعرب ّية،

وهو ٌ
لفظ أقرب إىل الرشك منه إىل التوحيد الحتامل مجعه وتأنيثه يف اللغة اإلنجليز ّية ،بخالف كلمة
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اإلسالمي
التصور
"اهلل" التي ال حتتمل مج ًعا وال تأني ًثا ،بل هي أصيل ٌة يف باب التوحيد يف منظومة
ُّ
ّ
املوحدين من أهل القبلة.
عند سائر ّ

التصور َّية الفضائ َّية (من خالل ترمجة املسجد):
 البنياتُّ

ٍ
التصور ّية ،وينبع املعنى من طبيعة الوعي
مساحات مملوء ًة باملعنى يف الداللة
ُت َعدُّ الفضاءات
ُّ
ويملؤها يف النهاية
والروحي الذي يمأل هذه الفضاءات ويؤ ّثثها،
الثقايف
والتاريخ والنشاط
ُ
ّ
ّ

بالداللة بعد أن ُي َغ َّلف املحتوى بالعبارة املطابقة ثقاف ًّيا ورمز ًّيا.

إنّنا نعتقد ّ
أن ترمجة جاك بريك الفرنس ّية لكلمة "املسجد" بـ) 1)Oratoireالتي تعني " ّ
املصل يف
ٍ
ٍ
الكنيس أو جز ًءا منه يكون حول املذبح الذي
صغرية؟" أو ) )Sanctuairالتي تعني املعبد
كنيسة
ّ
التوحيدي لتنتج منه يف
التصور ّية للفضاء
تتم فيه املراسيم والطقوس املسيح ّية ،قد كرست البنية
ّ
ُّ
ّ
اللغة الفرنس ّية فضا ًء مسيح ًّيا ،كام ّ
أن ألبري كازيمريسكي  ،Albert Kazimirskiالذي ترجم
عبارة "املسجد احلرام" بـ"املعبد املقدّ س" ( (le temple sacré2و"املسجد األقىص" بـ"املعبد البعيد

يف جريوزاليم" أو "أورشليم" كام هو يف العرب ّية ) ،)temple éloigné de jérusalemقد نقل
برتمجته معاين اإلرساء من بنيتها اإلسالمية التوحيدية إىل ٍ
املسيحي
بنية إدراك ّي ٍة متتح من الرتاث
ّ
ّ
ّ
ً
واضحا يف عمل ّيات احلوار
تشويشا إدراك ًّيا ونفس ًّيا عىل املتل ّقي واضطرا ًبا
واليهودي ،وهو ما يس ّبب
ً
ّ
والديني (.)Fleury, 2003, p. 201
احلضاري
ّ
ّ

العبادي للمسلمني يف الفضاء
أرص جاك بريك من خالل ترمجته عىل أن خيتزل الفضاء
ّ
لقد ّ

املسجدي
خيص فرادة الفضاء
ّ
العبادي للمسيح ّيني متناس ًيا أو قاصدً ا التعمية عىل غري املسلمني فيام ّ
ّ
ٍ
املسيحيّ .
مكان ملوضع السجود يف صالة
إن املسجد بوصفه اسم
الطقويس
ومت ّيزه عن الفضاء
ّ
ّ
 . 1يف ترمجة جاك بريك لقوله تعاىل" :سبحان الذي أرسى بعبده ً
ليل من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص
الذي باركنا حوله"(اإلرساء:)1:

O transcendance de celui qui fit aller de nuit, en un instant de la nuit, Son adorateur de
l’Oratoire consacré à l’Oratoire ultime dont nous avos béni le pourtour afin de lui découvrir
nos signes.

2 . louange à celui qui a transporté, pendant la nuit, son serviteur du temple sacré de La

Mecque au temple éloigné de Jérusalem, dont nous avons béni l’ enceinte pour lui faire voir
nos merveilles. (Kasimirski, Le Koran, Traduction nouvelle faite sur le texte Arabe, paris,
Charpentier, Libraire-Editeure, 1841, p217).
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أهم أركان االرتباط بني العبد ور ّبه يف اإلسالم ،ويستضمر
املسلمني يستبطن اإلشارة إىل أحد ّ
عز ّ
وجل وإليها ن ُِسب وهو وضع السجود ،إذ يقول
اإلشارة إىل أقوى أوضاع القرب من املوىل ّ

صل اهلل عليه وس ّلم" :أقرب ما يكون العبد إىل ر ّبه وهو ساجدٌ " .1يف حني ّ
النبي ّ
أن املقابالت التي
ّ

اإلدراكي ال تسهم ّإل يف التشويش عىل القارئ غري املسلم
تعبريا عن نموذجه
ّ
وضعها جاك بريك ً

وجتعله يعتقد ّ
تبع هلا يف العبادة وأماكنها وطقوسها.
أن اإلسالم ال يفرتق عن املسيح ّية ،بل هو ٌ

فيتخ ّيل من خالل الرتمجة خلوة الرهبان يف كنائسهم وأديرهتم بام ُيعارض رؤية اإلسالم وفلسفته

تتصور املسجد منطل ًقا للحياة وجمم ًعا
التي ترفض الرهبنة واالنعزال عن احلياة االجتامع ّية ،بل
ّ

لنشاطات اجلمهور وفضا ًء ملشاوراهتم ومنطل ًقا لفاعل ّيتهم.

التصور َّية االجتامع َّية (من خالل ترمجة القوامة):
 البنياتُّ

ٍ
تنتظم العالقات االجتامع ّية يف ّ
مجاعة برش ّي ٍة حزمة من القيم هي مفاهيم أخالق ّي ٌة واعتبار ّي ٌة
كل

حتدّ د واجب االحرتام والتوقري والعطف والرتاتب ّية واحلقوق والواجبات وقدر املشاركة األخالق ّية
لكل ٍ
ّ
فرد جتاه األفراد اآلخرين ،ومن ذلك مفهوم "قوامة الرجل" يف اإلسالم التي تقابل "حافظ ّية
مشوه ًة هلذا املفهوم إىل اللغات الغرب ّية ،حني ترتجم بعض النصوص
املرأة" ،لكنّنا نصادف ترمج ًة ّ

قوامون عىل النساء} (النساءّ ،)34 :
بأن "الرجال يف
مفهوم "القوامة" يف قوله تعاىل{ :الرجال ّ
مستوى أعىل من النساء ّ
األملاين رودي باريت
فضلهم بطبيعتهم" ،وهي ترمجة املسترشق
ألن اهلل ّ
ً
ّ
(:)Paret, 2012

Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah sie (von
Natur vor diesen) ausgezeichnet hat.

أو ّ
أن "الرجال متغ ّلبون عىل النساء" ،وهي ترمجة ماكس هينينغ (:)Henning, 1980, p. 76

)Die Männer (riğâl) sind den Weibern (nisâ´) überlegen (qawwamûn
wegen dessen.

القرآين سوى معنى مسؤول ّية الرجل عن النفقة
يف الوقت الذي ال تعكس فيه القوامة يف األصل
ّ

والقيام بأعباء العالقة الزوج ّية.

 . 1صحيح مسلم ،رقم احلديث.482 :
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واخلطري ّ
التصور ّية يف الرتمجة ال يقف عند حدود الرتمجة ،بل يتجاوزها إىل
أن تكسري البنية
ُّ
الدراسات التي تعتمد هذه الرتمجات مصادر مرجع ّي ًة لفهم اإلسالم وحتليله ،فرتمجة "القوامة"
هبذه العالقة العمود ّية التس ُّلط ّية تقدّ م صور ًة غري إجياب ّي ٍة وبعيد ًة عن احلقيقة بخصوص وضع املرأة
يف اإلسالم ،وتزيد من تعايل األصوات املنادية ،بغري عل ٍم ،بتغيري أصول هذه الرؤية املرتمجة من

خالل تأجيج اإلسالمفوبيا املناهضة لإلسالم وللمسلمني ( ،)Fontana, 2017, p. 82التي تنشط
ٍ
ٍ
ٍ
بتشوهات الرتمجة التي ّ
ٍ
رصيد من
تتغذى عىل
مسقط
نسوي"
إدراكي "
نموذج
من خالل
ٍّ
ومثقل ُّ
ٍّ
التارخيي عىل اإلسالم ،ومعلو ٌم ّ
أن "القوامة" يف عمقها مبن ّي ٌة عىل التآزر والتعاون والتكامل
التحامل
ّ
بني الزوجني والتوا ّد (كهوس ،2007 ،ص.)64

التصور َّية االقتصاد َّية (من خالل ترمجة الزكاة):
 البنياتُّ
اإلسالمي من الغرب ّيني إىل ترمجة "الزكاة" بـ"الرضيبة
كثري من املشتغلني بحقل االقتصاد
ّ
يميل ٌ

 ) )Taxأو "الرضيبة الدين ّية" ( ،)Kettell, 2010, p. 45( )Religious taxوهذه الرتمجة فيها
واضح لطبيعة الزكاة بوصفها ح ًّقا هلل تعاىل يف مال األغنياء يدفعونه إىل الفقراء واملساكني
سو ُء فه ٍم
ٌ
وباقي األصناف الثامنية .وترمجة الزكاة بالرضيبة الدين ّية ُترج الكلمة من ٍ
إسالمي
تصوري
نسق
ٍّ
ٍّ
يب ومعاين الزيادة والربكة والتطهري ،إىل ٍ
علامين
ري
تصو ٍّ
نسق ُّ
يربط بني الكلمة يف اللسان العر ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
أموال خلزينة ،وبطريقة يف بناء التعاقدات والواجبات املال ّية املدن ّية
يربطها باستخالص وحتصيل
ٍ
واقتصادي حديث.
إداري
يف نظا ٍم
ٍّ
ٍّ

إن الزكاة ليست رضيب ًة وجيب ّأل تقارن بالرضيبة ،ولقد جرى ُعرف ٍ
َّ
كثري من املح ّللني ومجاهري
وأنا رضيب ٌة سلطان ّي ٌة كام ذهبت إىل ذلك أستاذة القانون بجامعة
املسترشقني عىل عدّ ها كذلكّ ،

هارفرد كريستني ستيلت ( .)Stilt, 2012, p. 187وهي ليست كذلك ،فهي من حيث اشتقاقها
ً
شكل ومضمونًا ،وهي تربهن عىل روحان ّية اإلسالم
واملغزى منها ومنزلتها ختتلف عن الرضيبة

وأخالق ّية نظامه املا ّيل؛ ففيها معنى التطهري والرتقية ،واإلحساس بمعنى اجلسد الواحد ،وتقاسم
ٍ
وطواعية مع اآلخرين ،طل ًبا ملرضاة اهلل وحده ،وال س ّيام إذا ُفهمت يف سياق
ب
بح ٍّ
اخلري ومشاركته ُ

ٌ
فإنا إىل جانب
قدر
ضئيل نسب ًّيا ممّا خيرجه األفرادّ ،
اإلنفاق عمو ًما ،وهي وإن كانت  %2,5وهي ٌ
األخالقي الكبري الذي دعاه اإلسالم "اإلحسان" ومل يضع له حدًّ ا ،وإنّام أوكله إىل
ذلك القدر
ّ

وينميها
ضمري الشخص وأرحي ّيته وخلقه وعطفه وميوله الدين ّية التي حياول اإلسالم أن يغرسها ّ
ٍ
(الرافعي ،1958 ،ص.)130
باستمرار
فيه
ّ
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إن فقهاءنا جممعون عىل ّ
َّ
أن الزكاة عباد ٌة مال ّي ٌة وليست رضيب ًة كام يقول جون بريسيل (Presley,

 ،)2014, p. 14بل هي فريض ٌة ورك ٌن من أركان اإلسالم ،وذلك بعكس ما قد يفهمه بعضهم من
وأن الزكاة رضيب ٌة ،واحلال ّ
أن الرضيبة زكا ٌة ّ
ّ
أن الزكاة يش ٌء والرضيبة يش ٌء آخر يف املجتمع املعارص
حيث يعيش مسلمون وغري مسلمني (األنصاري ،2015 ،ص.)7

ّ
إن هذا املثال وغريه ممّا يستدعي للنقاش اآلثار السلب ّية للرتمجة اخلطإ يف بناء مت ُّثالت الشعوب
ملعتقدات باقي الشعوب األخرى وممارساهتا وشعائرها ،وهو ما يتط ّلب عود ًة إىل إعادة تفكيك
وتركيب العالقة بني الرتمجة وحوار األديان واحلضارات.

ٍ
عالقة علم َّي ٍة بني حوار األديان والرتمجة:
 من أجلً
أصيل وأسلو ًبا
يطرح "احلوار" بني احلضارات واألديان سؤال "الرتمجة" بوصفها نشا ًطا برش ًّيا
احلضاري
لسان ًّيا يف جتسري العالقة بني خمتلف الثقافات واحلضارات واألديان ،ويف خلق التالقح
ّ
بني الشعوب واملجتمعات واألمم ،وذلك عىل أساس قاعدة األخذ والعطاء ،واالقتباس واإلبداع،
احلضاري العريق لوجد البرش صعوب ًة كبري ًة يف معرفة
واالستيعاب واإلنتاج ،ولوال هذا األسلوب
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وفنون،
وآداب
واسعة من هذا العامل وما تشيده الكثري من األمم من معارف
ما جيري يف جغرافيا
زمن ٍ
ولوال الرتمجة لعشنا يف عوامل "صغرية" و"أحاد ّية" و"رتيبة" ،فقد شكّلت الرتمجة منذ ٍ
بعيد
جرسا للتواصل والتفاعل والتالقح بني اللغات ،ورحل ًة يف الثقافات واحلضارات املغايرة ،وسع ًيا
" ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متنوعة وخمتلفة" (عمراين ،2009 ،ص.)165
نحو ارتياد آفاق جديدة وأسئلة وجود وهو ّيات ّ
دائم عن الطريقة املثىل لتحقيق الرتمجة فعل التقريب بني الكيانات بموضوع ّي ٍة
لك ّن السؤال يبقى ً
بعيدً ا عن انزالقات "التشويه" ،أو عن "اإلجراء" الذي جيعل "الرتمجة" ح ًّقا أسلو ًبا للمثاقفة ينبني
ٍ
بصيغة أخرى:
عىل االغتناء املتبادل ال عىل اإللغاء والتفاضل أو التحريف والتشويه ،أو لنسأل
الثقايف
كيف تصري الرتمجة ،يف سعيها إىل مدّ اجلسور الواصلة بني الثقافات والديانات ،اجلواب
ّ
تروج ألسطورة الثقافة العامل ّية الواحدة؟ وكيف تغدو الرتمجة إضاف ًة ال
عن حتدّ يات العوملة وهي ّ
استال ًبا؟ (عمراين ،2009 ،ص.)166
تعوض النقص الذي حتدثه احلدود اللغو ّيةّ .إنا يف الواقع تكرس احلدود ،لتجعل السفر
الرتمجة ّ
ٍ
لغات (ال ٍ
إن وجود ٍ
واحدة ّ
متيسا بني ختوم احلضارات والثقافات واألديانّ " .
لكل البرش) تقوم
لغة
ًّ

تعوضه الرتمجة به" (الرشقاوي،
عليها
ٌ
نقصا ّ
ثقافات مس ّيج ٌة بحدود هذه اللغات نفسها ،يبدو ً
 ،2007ص.)17
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ٌ
ٍ
ٍ
طوعي يف
واندماج
النفتاح
إعالن
والعناية برتمجة النصوص الدين ّية وآثار احلضارات املختلفة
ٍّ
ٍ
الثقافة الكون ّيةّ .
رمزي
ملوقف جا ٍّد من إبداع اآلخرينّ .إنا فوق ذلك اهتام ٌم
إن الرتمجة رسال ٌة رمز ّي ٌة
ٌّ
ٍ
ٍ
املادي الذي تفتخر به ّ
اللساين
حضارة .يقول ُمنَ ّظر اللغة الصامتة
كل
بجزء من رأس املال غري
ّ
ّ
ٍ
األمريكي إدوارد هالّ " :
إن أفضل
طريقة لتعميق املعرفة بالذات هو أخذ ثقافة اآلخرين بجدِّ َّي ٍة"
ّ
(.)Hall, 1959, p. 50
لك ّن أخذ ثقافة اآلخرين باجلدّ ّية املطلوبة يف جمال املفاهيم الدينية يقتيض من املتصدرين هلذا

املؤسسة لألديان هي أصحاب
احلساسة أن تكون مرجع ّيتهم يف املفاهيم الكربى ّ
النوع من الرتمجة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
األديان أنفسهم ومعامجهم وما خيتارونه لتقريب املفهوم يف ثقافة ولغة أخرى خمتلفةّ ،
كثريا من
ألن ً
تبي معنا كارث ّي ًة ،وال تنقل
االجتهادات ذات الطابع
ّ
الفردي الواعي أو غري الواعي تكون نتائجها كام ّ
ٍ
ٍ
فج ًة تزيد من توسيع الش ّقة بني أصحاب الديانات،
مشوه ًة وإسقاطات ّ
إىل اللغات اهلدف ّإل كيانات ّ
ترسخها املفاهيم املرتمجة املغلوطة.
وتزيد من توتري العالقة بني أتباعهم بسبب الصور الذهن ّية التي ّ

ّ -أما بعد:

ٍ
فألن هناك حاج ًة حيو ّي ًة إىل أن يفهم َ
ّ
ملشهد
تؤسس
العال ما
تتضمنه األديان من مفاهيم وقي ٍم ّ
ّ
قدر كبري من الشفاف ّية والوضوح مع ٍ
قدر ٍ
كبري من املصداق ّية يف أفق احلدّ من مسلسل احلروب
فيه ٌ ٌ
والطائفي يف املستقبل ،تزيد هذه الغاية من حجم املسؤول ّية األخالق ّية والعلم ّية
الديني
واالقتتال
ّ
ّ
الرتمجي والدبلوماس ّية الدين ّية بلغة سكوت بالكمور
مهمة التجسري
ّ
امللقاة عىل عاتق القائمني عىل ّ
ٍ
ٍ
ٍ
()Blakemore, 2019, p. 13؛ ّ
ودقيقة من شأنه أن
مراقبة
بطريقة غري
ألن ترمجة املفاهيم الدين ّية
هيدم أساسات اجلسور التي ترمي الرتمجة إىل بنائها.
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
وطويل ملا يقوله أصحاب الديانات عن أنفسهم وعن
مرهف
إنصات
إن الرتمجة حتتاج إىل

معتقداهتم حتّى ال يضيع "املعنى
الروحي" كام يقول روجر فيليب دروز (Drews, 2012, p.
ّ

ٍ
صورة ّ
أقل كثاف ًة وأكثر شفاف ّي ًة
 ،)10وحتتاج كذلك إىل عل ٍم بتاريخ مقارنة األديان من أجل نقل

تسعف يف حتقيق التواصل واحلوار بني األديان؛ ذلك ّ
أن "النصوص الدين ّية هي أكثر النصوص

تعرضت لسوء الفهم" (العبد اهلل ،2016 ،ص ،)83وهي حتتاج إىل من حيافظ عىل "هو ّيتها"
التي ّ

بلغة بول ريكورّ ،
استهداف هلو ّية املفاهيم األصيلة ،ويف هذا
ألن الرتمجة الدين ّية اخلطأ أو املنحرفة
ٌ
اإلنساين.
مبارش للتواصل
استهداف
االستهداف
ٌ
ّ
ٌ
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اإلسالمي
وهناية الوجو ِد
اإلسالمي ُة
لوشرية
ُ
َّ
ِّ
القرن
ِ
بإيطاليا يف
الثالث َع َشر
َ
أحمد الصمعي
ّ
ّ
التونسية
اإليطالية في الجامعة
أستاذ اللغة واآلداب

قصة الكتاب:
َّ
ٍ
لكتاب صدر عام  1912عن
صدرت يف شهر مارس/آذار من عام  2019الرتمجة العرب ّية
ٍ
معروفة ّإل ً
القراء والدارسني العرب ،تتناول تاريخ
مسلمي لوشرية .وهو دراس ٌة غري
قليل لدى ّ
مدينة لوشرية اإلسالم َّية منذ نشأهتا يف عرشين ّيات القرن الثالث عرش إىل سقوطها يف أغسطس

املؤر ُخ اإليطا ُّيل بيرتو إجييدي يف بدايات القرن العرشين
من عام  .1300وقد َ
أنج َز هذه الدراس َة ّ
وصدرت حتت عنوان  La colonia saracena di Lucera e la sua distruzione1مستوطنة
ٍ
مدينة
لوشرية اإلسالم ّية وسقوطها .ومدينة لوشرية ،2يف إقليم بوليا بإيطاليا اجلنوب ّية ،كانت آخر

 . 1العنوان بالعرب ّية مستوطنة لوشرية اإلسالم ّية وسقوطها ،ترمجة وتقديم أمحد الصمعي ،بريوت :دار املدار
اإلسالمي ،ط.2019 ،1

 . 2تقع لوشرية أو لوتشريا بإيطاليا اجلنوبية يف إقليم بوليا  ،Pugliaويف الوقت احلارض هي إحدى املدن
الصغرية يف والية فوجيا  ،Foggiaوال يتجاوز عدد سكّاهنا  20ألف نسمة .ويعود تاريخ املدينة إىل العهد
الروماين ،يف نحو  340قبل امليالد .د ّمرها كنستان الثاين يف عام  ،663وأعاد فريدريك الثاين بناءها ونقل
ّ
الرحالة العرب
نصوص
يف
ا
ذكر
هلا
ونجد
.
1227
و
1220
ي
م
عا
بني
ة
األعوام
يف
ة
ي
صقل
مسلمي
إليها
املمتدّ
ّ
ّ
ً
َ
باسم "لوجارة".

 204الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

إسالم ّي ٍة ُو ِجدَ ت بالبالد اإليطال ّية بني عا َمي  1220و .1300ففي شهر أغسطس/آب من عام
 1300استوىل امللك شارل الثاين عىل املدينة وقتل من قتل وباع بق ّية املسلمني عبيدً ا يف أسواق املدن
املجاورة ،واستحوذ عىل ّ
كل أمالك املسلمني مللء خزائنه الفارغة.

وال نعرف الكثري نحن العرب ،وال حتّى معظم اإليطال ّيني ،عن تلك األعوام الثامنني التي
ٍ
عاشها املسلمون يف لوشرية بعد ترحيلهم قرسا من صقلية ،وسط ٍ
مناوئة وغري
مدن مسيح ّي ٍة
ّ
ً
ٍ
بعيد عن ختوم الدولة البابو ّية .وكذلك نجهل متا ًما ظروف معيشتهم وتركيبة جمتمعهم وموارد

قط ّ
رزقهم .ولوال هذه الدراسة لبيرتو إجييدي ملا وصلت إلينا أخبار لوشرية ،وملا خطر ببالنا ّ
أن
ٍ
نسمة كانت موجود ًة يف قلب إيطاليا إىل نحو أغسطس من
مدين ًة مسلم ًة يعيش فيها نحو  40ألف

ٍ
بإجياز هلذه احلقبة من تاريخ املسلمني بإيطاليا يف القرون
يتعرضون ّإل
عام  .1300فالدّ ارسون ال ّ

ّ
يتعرض لتاريخ مسلمي لوشرية وتوقـّف
الوسطى ،1وأماري نفسه ،املسترشق
الصقل الكبري ،مل ّ
املتمردين املسلمني من صقل ّية إىل جنوب إيطاليا.
عند ترحيل
ّ

تتم ًة لتاريخ مسلمي صقل ّية الذي كان قد أ ّلفه ميكييل أماري
لذا ُي َعدُّ هذا الكتاب عن لوشرية ّ
يف منتصف القرن التاسع عرش ( ،)Amari, 1854إذ ّ
إن أهايل لوشرية يف معظمهم ،إن مل نقل يف

ٌ
تواصل لتاريخ مسلمي صقل ّية .وكان أماري يف مقدّ مته لكتاب
مجلتهم ،صقل ّيون وتارخيهم هو

دارس عىل تاريخ مسلمي لوشرية
يعكف من بعده
عب عن أمله أن
َ
ٌ
تاريخ مسلمي صقل ّية قد ّ
اإلسالمي بشبه اجلزيرة اإليطال ّية" :فإذا ما حدث ذات يو ٍم أن ُفتِ َحت
ليكتمل بذلك تاريخ احلضور
ّ
ُ
حمفوظات نابويل أمام الباحثني ّ
سيكون] أسعد ح ًّظا مني ،سوف يستأنف هذا
فإن غريي[ ،الذي

العمل" (أماري ،2003 ،ص .)31وال يعود توقـّف أماري عند ترحيل املسلمني من صقل ّية أو
ٍ
قصور منه ،بل يعود إىل أنّه مل تكن تتوافر لديه
إحجامه عن احلديث عن مسلمي لوشرية إىل
املعلومات الصحيحة عن حياة هذه املستوطنة ،لق ّلة الوثائق املتع ّلقة هبذه احلقبة من تاريخ املسلمني

فت عند إبعاد مسلمي صقل ّية
بإيطاليا ،وال س َّيام احلقبة التارخي ّية حتت حكم األنجوف ّيني" :وقد تو ّق ُ
ٍ
ٍ
واهية
إشارات
إىل بوليا إذ بدا يل أنّه ال معنى ألن أكتب عن أحداث مستوطنة لوشرية معتمدً ا عىل

ٍ
يوجد عند ول
 . 1نجد إشارات عابر ًة يف بعض الدراسات املتع ّلقة بتاريخ املسلمني يف صقل ّية ،منها ما َ
قصة احلضارة ،وعزيز أمحد يف كتابه صقل ّية اإلسالم ّية ،وفرنشسكو غابرييل يف Gli ultimi
ديورانت يف ّ
ٍ
دراسة عن لوشرية إلينا زمن ًّيا هي جليوزيبي ستاتشويل وعنواهنا آخر املدن
وأقرب
،
saraceni
in Italia
ُ
املسلمة :لوشرية ،وقد صدرت عام .2012

 َثلاثلا ِنرقلا يف ايلاطيإب ِّيمالسإلا ِ د وجولا ُةياهنو ُةَّيمالسإلا ةري شول
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ّ
سجلت
جاء هبا رواة األخبار بينام هناك مئات الوثائق عن هذه املستعمرة [ما زالت] دفين ًة يف
األنجوف ّيني بنابويل" (املرجع نفسه ،ص.)31

ٍ
املؤرخ اإليطا ّيل بيرتو إجييدي 1نداء ميكييل أماري ودرس بد ّق ٍة علم ّي ٍة تاريخ
وبعد عقود ،ل ّبى ّ
ٍ
ً
مهم
بوفرة يف الوثائق التي مل تكن متاح ًة يف زمن أماري،
هذه املستوطنة اإلسالم ّية
مستعمل رصيدً ا ًّ
منها أمدّ ه به جيوزيبي دي بالزيس 2الذي كان ينوي إنجاز هذه الدراسة ولكنّه مل يستطع حتقيق
ٍ
بأبحاث أخرى ولتقدّ مه يف الس ّن (إجييدي ،2019 ،ص ،)23فس ّلم ما مجعه من وثائق
ذلك النشغاله
إىل بيرتو إجييدي ليستطيع إنجاز هذا البحث.
متخص ًصا يف تاريخ اإلسالم أو يف الدراسات العرب ّية ،بل كان أكثر
ومل يكن بيرتو إجييدي
ّ
ظروف شخصيةٍ
ٍ
اهتاممه بالقرون الوسطىّ ،
ولعل إقدامه عىل إنجاز هذه الدراسة كان راجعـًا إىل
ّ
أخرى .وال ننسى أنّه حني ظهرت هذه الدراسة ،أي عام  ،1912كانت إيطاليا قد احت ّلت ليبيا عام

 ،1911فعاد جمدَّ ًدا االهتامم بالعالقات بني شبه اجلزيرة اإليطال ّية والض ّفة العرب ّية اجلنوب ّية ،زياد ًة عىل

ّ
يدرس بصقل ّية ،فكان طبيع ًّيا إذن أن تنشأ لديه الرغبة يف العكوف
أن إجييدي كان يف تلك األوقات ّ
ومنقوصا بشأن
قصة لوشرية ،ويف إمتام ما بقي عالقـًا
ً
عىل التاريخ املشرتك للبلدَ ْي ِن من خالل ّ
ٍ
شجعه دون ٍّ
وثائقي من جيوزيبي
رصيد
شك عىل ذلك هو ما حصل عليه من
مسلمي لوشرية .وممّا ّ
ٍّ
دي بالزيس ،زياد ًة عىل الذخرية من الوثائق األنجوف ّية التي كانت حمفوظ ًة يف أرشيف نابويل .وقد
حدّ د بيرتو إجييدي غاية بحثه يف التمهيد للدراسة ،فقال" :الغاية من هذه الدراسة هي إلقاء بعض

الضوء عىل الظروف التي عاشها املسلمون يف تلك الفرتة ،وعىل القوانني التي ن ّظمت حياهتم
وحدّ دت العالقات بينهم وبني السلطة امللكية من ٍ
جهة ،وبينهم وبني أهايل األقاليم املجاورة من
ّ
ٍ
الديني ،أو أنّه كانت
التعصب
جهة أخرى ،وهذا حتّى يتّضح لدينا إن كان القضاء عليهم قد أماله
ُّ
ّ
مقتضيات اجتامعي ٌة وسياسي ٌة ِ
مل ّح ٌة تطلـّبت ذلك ،أم ّ
أن الدوافع التي جعلت امللك ُيقدم
توجد
ٌ
ّ
ّ
ٍ
خمتلفة متا ًما .وإىل جانب هذا ،هيدف عميل إىل
عىل إبادة املستوطنة كانت تكمن يف مصالح أخرى

ص يف تاريخ القرون الوسطى.
مؤر ٌخ
متخص ٌ
ّ
 . 1ولد عام  1872بمدينة فيتاربو وتويف عام  1929بالسوشّ .
من مؤ ّلفاته :مستوطنة لوشرية اإلسالم ّية ،نابويل 1912؛ واجلامعة الصقل ّية يف عام 1915 ،1282؛ والوثائق التارخي ّية
ملسلمي لوشرية.1917 ،

 ،Giuseppe de Blasiis . 2ولد بسوملونا عام  1832وتويف بنابويل عام  .1914أستاذ التاريخ يف جامعة نابويل
إىل نحو عام .1900
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رسد الظروف التي متت فيها محلة التشتيت األليمة ،والطرق التي ّ ِ
اتذت لسدّ الفراغ الذي س ّببه
ّ
تشتيت املسلمني يف قلب والية كابيتناتا" (املرجع نفسه ،ص.)25

صحيح ّ
أن الدوافع التي حتّمت ترحيل املسلمني من صقل ّية أصبحت واضح ًة تقري ًبا للجميع،
ٌ

ّإل ّ
مستقرا هلم ومالمح املستوطنة اجلديدة كانت
أن ظروف ترحيلهم واختيار هضاب كابيتناتا
ًّ

خيص جز ًءا من تاريخ أ ّمتنا
املهم ،الذي ّ
ستبقى غامض ًة لوال هذه الدراسة .ولك ّن هذا العمل ّ

ً
اإلسالم ّية وحضارهتا ،بقي لسوء ّ
جمهول لدى الباحثني العرب بالرغم من السنوات الطويلة
احلظ

التي مضت عىل كتابته ،أي ُم ُ
نذ عام  ،1912وترمج ُت ُه إىل اللغة العرب ّية ال ُيمكن ّإل أن تكون مفيد ًة
يب بصفة عا ّم ٍة ،وكام ّ
أن بيرتو إجييدي أكمل عمل ميكييل أماري
للدارسني العرب وللقارئ العر ّ
ً
ّ
تواصل لرتمجة كتاب تاريخ
أيضا
فإن الرتمجة العرب ّية لكتاب مستوطنة لوشرية اإلسالم ّية ُت َعدُّ هي ً
مه ّية هذه الدراسة؛ فهي
مسلمي صقل ّية التي صدرت عام ( 2003أماري .)2003 ،من هنا ،تأيت أ ّ

مهم باملقارنة مع
ُّ
تقص جز ًءا من تاريخ العرب واملسلمني .وحتّى إن عدَ دناه جز ًءا ثانو ًّيا وغري ٍّ
تاريخ املسلمني بصقل ّية ،فهو يس ّلط من خالل مضامينه ومعلوماته أضوا ًء جدير ًة باالهتامم عىل
أوضاع املسلمني وعالقاهتم بالسلطة وبجرياهنم املسيح ّيني.

قصة لوشرية:
َّ
حني ّ
تول فريدريك الثاين مقاليد احلكم عام  ،1220وجد تلك اجلهة من جنوب إيطاليا التي

توجد فيها مدينة لوشرية ،أي إقليم بوليا ،منهارة ال ُقوى ومهجورةً ،يف حني كانت السلطة يف
ٍ
ٍ
دائم مع
أسياد
املدن األخرى والقرى املجاورة يف أيدي
ودس َ
وبارونات خدّ َ
اسني ،يقفون ً
اعني ّ
ٍ
ٍ
أميال كانت تقوم ختوم الدولة البابو ّية .وكان
بغنيمة أوفر ،يف حني أنّه عىل بعد بضعة
من َي ِعدُ هم
ٍ
طويل يف ِسل ٍم .وببعد ٍ
ً
خارق للعادة
نظر
حق العلم أنّه لن يمكنه العيش معها
يب يعلم ّ
العاهل الصوا ّ
املتمردين املسلمني
ح ّقق فريدريك عمل ّي ًة جريئ ًة ،إذ نقل فوق هضاب لوشرية عرشات اآلالف من ّ

متمردي "تشيالنو"
من مقاطعة جرجنتي (كركنت عند العرب) ،ويف مقابلة ذلك نقل إىل صقل ّية ّ

املسيح ّيني.1

 . 1هذا ما يقوله أماري يف كتابه" :يف صيف [عام]  ،1223عاد فريدريك إىل صقل ّية لتعقـّب عن قرب
ٍ
املتمردين املسلمني .ونقرأ ّ
أن جان ًبا قد استسلم له فنقلهم إىل لوشريةّ ،
تأكيد ّ
وأن جان ًبا آخر قد صمد
بكل
ّ
صمو ًدا قو ًّيا لثقته يف مناعة مواقعه وحتصيناهتا" .تاريخ مسلمي صقل ّية ،ص.580
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يب نواة املقاومة من اجلزيرة وأقام يف قلب منطقة بوليا
هبذه الطريقة ،اقتلع اإلمرباطور الصوا ّ

أتم اإلخالص .وال غرابة يف ذلك ،إذ شعر املسلمون
كتل ًة قو ّي ًة رسعان ما أصبحت خملص ًة له َّ
أنفسهم بلوشرية أنم وحيدون وسط ٍ
ٍ
ٍ
نصري سوى فريدريك
مناوئ ،وليس هلم من
مسيحي
حميط
ٍّ
ّ
املؤرخني ّ
اإلسالمي ومع ثقافته ،وهذا
أن اإلمرباطور كان يتجاوب مع العامل
ّ
الثاين .ومعلو ٌم لدى ّ

جعله يقف إىل جانبهم ضدّ أعدائهم (وأعدائه) يف تلك املناطق ،مو ّف ًرا هلم اإلعانات واالمتيازات،

وما حيتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم ،إذ كان أهل البالد حيقدون عليهم الختالف امل ّلة والدين.

كثريا بالدوافع العاطف ّية التي جعلت فريدريك الثاين ينشئ مدين ًة إسالم ّي ًة
ولكن علينا ّأل نغ ّ
رت ً

وحيافظ عىل سالمتها وأمنها ضدّ من يريد إحلاق الرضر هبا ،وأن نعلم ّ
أن إبادة املستوطنة يف صيف
ٍ
طبيعة عسكر ّي ٍة واقتصاد ّي ٍة
عام  1300مل تكن خلدمة الكنيسة الكاثوليك ّية ،بل كانت توجد دوافع ذات

األنجويف .إذ كانت
لقيام املستوطنة يف عهد فريدريك الثاين أو إلبادهتا وتشتيتها عىل يد شارل الثاين
ّ
التمرد ،وإن أ ّدى
املصلحة العليا هي التي متيل عىل فريدريك الرشوط لبسط نفوذه والقتالع نواة ّ

األصيل يف صقل ّية إىل إقليم بوليا وسط
ذلك إىل ترحيل عرشات اآلالف من املسلمني من موطنهم
ّ
ُكن العداء لفريدريك وللمسلمني املوالني له ،غري ٍ
ٍ ِ
ٍ
بعيد عن دولة البابا الذي مل يكن
مدن مسيح ّية ت ّ
ٍ
ٍ
مسلمة يف جواره.
جالية
ينظر بعني الرضا إىل وجود
ولو أراد أحدٌ أن يقدّ م ً
ليبي مفهوم "املصلحة العليا" ملا وجد أفضل من لوشرية،
مثال تارخي ًّيا ّ

ثم إبادهتا عىل َيدَ ي
سوا ٌء أكان ذلك لتسويغ نشأهتا عىل يد العاهل الصوا ّ
يب ،أم لتفسري تواصلها ّ
ٍ
العتبارات عاطف ّي ٍة ،مثل َم ْيل
األول وشارل الثاين .فال وجود يف نشأهتا
امللكي األنجوف ّي ْي شارل ّ
ْ
ٍ
ثم ّ
إن إبادهتا مل تكن ِخلدمة الكنيسة
فريدريك الثاين إىل العرب ،أو دين ّية مثل ح ّبه املزعوم لإلسالمّ ،
الكاثوليك ّية ،بل مل تكُن توجد ّإل دوافع أملتها املقتضيات العسكر ّية واالقتصاد ّية ،وهي دوافع

أ َّدت دورها يف قيام املستوطنة يف عهد الصواب ّيني أو يف تشتيتها يف عهد األنجوف ّيني.

يب والتي مت َّثلت يف ولعه بالعلوم
ال معنى إذن للتناقضات التي بدا ّأنا مت ّيز سلوك العاهل الصوا ّ
والثقافة العربية ويف عالقاته الودية بامللوك العرب من ٍ
جهة ،وقسوته وظلمه للمسلمني الذين بقوا
ّّ
ّ
حتت نفوذه يف صقلية من ٍ
جهة أخرى .كانت مصلحة الدولة العليا هي التي ُتيل عليه الرشوط
ّ
الواجبة لبسط هيمنته والقتالع نواة الثورة ،وإن أ ّدى ذلك إىل ترحيل عرشات اآلالف من املسلمني
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ثم ّ
إن اإلمرباطور كان حيتاج
من صقل ّية إىل لوشرية مع ما يك ّلفه ذلك من مصاريف وخماطر ّ .
ٍ
مهرة الستثامر األرايض املهجورة وإىل حماربني خملصني له يف املعارك
يف اآلن نفسه إىل مزارعني

رب اإليطايل
التي كان غال ًبا ما خيوضها ضدّ األسياد املعادين له" :وقد ساندته ودعمته يف حروبه بال ّ

مستقر ًة يف البداية يف لوشرية ،ولكنّنا نجد جالي ًة أخرى يف
اجلاليات اإلسالم ّية الصقل ّية التي كانت
ّ
ٍ
ٍ
جرييفالكو .ونستخلص ّ
صغرية
جمموعات
اجلاليتي يف
أن اإلمرباطور كان يستخدم رجال هاتني
ْ

يف بوليا وكالبريا ألغراضه" (أماري ،2003 ،ص .)588واملصلحة العليا نفسها ،كام سنرى ،هي

بالرغم من إيديولوج ّيته الكاثوليك ّية جدًّ اُ ،يبقي عىل املستوطنة
األول
التي جعلت شارل ّ
األنجويفّ ،
ّ
كورادينو ،وهي نفسها التي جعلت شارل الثاين من بعده
اإلسالم ّية بعد موت آخر الصواب ّينيّ ،
ُيقدم عىل إبادهتا باخلدعة والعنف.

األول ،متاب ًعا يف ذلك رأي
أ ّما عمل ّية الرتحيل فقد متّت عىل
مرحلتيُ .
ويدّ د إجييدي الرتحيل ّ
ْ

فِنكلامن ،بوقوعه بني عا َمي  1224و ،1225والرتحيل الثاين بوقوعه عام  ،12462يف حني أنّه ينفي
ثالث من إفريقيا (إثر ٍ
ترحيل ٍ
ٍ
محلة عىل جربة؟) .وكذلك ،يشدّ د ميكييل أماري
نف ًيا قاط ًعا فكرة
يف كتابه تاريخ مسلمي صقل ّية عىل ّ
أن أهايل لوشرية كانوا ك ّلهم من صقل ّية" :أقول ّإن أعتقد أنّه

(شعب لوشرية) كان شع ًبا صقل ًّيا متا ًما .ولو مل تكن أخبار ماتّيو مالسبيني التارخي ّية مثار ٍّ
شك اآلن

من رأسها إىل عقبها لشككت يف ذلك املوضع الذي يؤكّد فيه ّ
أن فريدريك قد جلب يف سنة 1234
إىل كالبريا سبع عرشة مجاع ًة من رساسنة الرببر  ...يبدو ّ
أن هذا كُتب وصيغ يف الوقت الذي كان

تفسريا آخر لذلك العدد الكبري من
فيه الباحثون ،لعدم معرفتهم تاريخ مسلمي صقل ّية ،ال جيدون
ً
املسلمني الذين كان يقودهم اإلمرباطور فريدريك يف حروبه" (املرجع نفسه ،ص.)591

بني ُمبالِ ٍغ يف ق ّلته ،مثل الراهب ّفراريا الذي يذكر أنّه
وختتلف اآلراء بشأن عدد سكّان لوشرية َ
ٍ
َ
 15ألف
سلطان
نسمة ،و ُمشت ٍَّط يف كثرته ،مثل مالسبيني الذي يرفع العدد إىل  130أل ًفا ،و َمن َأب َل َغ
األول ،املالحظة  ،5حيث يقول يف رسالة إىل البابا بتاريخ  16من أبريل عام " :1236إذ إنّنا
ُ . 1ينظر :الباب ّ
ٍ
بكثري ً
تعسفهم
نقلنا
فعل من العناء واملصاريف واألخطار مقام املسلمني من جبال صقل ّية ،حيث كان ّ
ّ
السهول املسيح ّية".
وسط
ّاهم
ن
ط
وو
املذكورة،
اجلزيرة
اآلن
يسكنون
الذين
الكثريين
املسيحيي
يؤذي
ّ
ّ
ّ
غابرييل مراحل االستيطان
 . 2يبدو أكيدً ا حدوث هذا الرتحيل الثاين عام  ،1246يف حني حيرص فرانشسكو
بني عا َمي  1220و ،1230يف "" "Gli ultimi saraceni in Italiaآخر املسلمني يف إيطاليا" ،ص.145
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ٍ
أن عدد سكّان لوشرية يفوق  170أل ًفا ،يف حني ّ
مرصّ 1
روايات أخرى جتعل هذا العدد
أن هناك
يرتدد بني  60أل ًفا وٍ 100
ألف.
ّ
وهنا يدرس بيرتو إجييدي بد ّق ٍة املساحات الفالح ّية التي كان املسلمون يستثمروهنا يف لوشرية

يب ،مع
ويف األرايض املمتدّ ة حوهلا ،وحيدّ د املساحة التي كانت متتدّ فوقها املدينة يف العهد الصوا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مراعاة ّ
تقدير .وبعد
طبقتي يف أكثر
واحدة ،أو
طبقة
أن البيوت يف القرن الثالث عرش كانت ذات
ْ
ٍ
ومسامهات ،وال س ّيام
مقارنة هذه املعطيات بام كانت تدفعه لوشرية للخزينة امللك ّية من رضائب،
موزع ًة بحسب األفراد ،يستنتج إجييدي ّ
أن سكّان لوشرية ،حتّى يف السنوات
"اجلزية" 2التي كانت ّ

التي كانت فيها آهل ًة جدًّ ا ،ال يتجاوز عددهم  35أل ًفا أو  40أل ًفا.3

املعب عنها بـ( ،)villaniأي
أ ّما تركيبة هذه املجموعة فقد كانت ،يف غالبها،
ّ
متكون ًة من الفئة ّ

متحول ًة إىل إفريقيا الشامل ّية أو إىل
والعمل .أ ّما النخبة املث ّقفة فيبدو ّأنا غادرت صقل ّية
من الفالحني
ّ
ّ

الثوار الذين اعتصموا
األندلس (املرجع نفسه ،ص .)10ومن بقي من مسلمي صقل ّية هم أولئك ّ

يسميها العرب "أغرجينتو احلالية" ،والذين
باجلبال ،وال س ّيام جهة جرجنتي أو كركنت كام كان ّ
أقضوا مدّ ًة طويل ًة مضجع فريدريك ،4حتّى إنّه ّ
أخر مشاركته يف احلرب الصليب ّية (أو ّاتذ ذلك
ّ

ذريعة لتأجيلها) ملحاربتهم إىل أن ّقرر يف النهاية ترحيلهم إىل لوشرية.

حممد ،حكم مرص بني عا َمي  1218و1238م.
 . 1الكامل نارص الدين ّ
 . 2انقلب وضع املسلمني املغلوبني فصاروا هم الذين يدفعون اجلزية إىل األسياد اجلدد .وبيرتو إجييدي،
كثريا عىل املسامهات اجلبائ ّية وعىل حماصيل احلبوب
بوصفه ّ
مؤر ًخا له دراي ٌة باملسائل االقتصاد ّية ،اعتمد ً
التي كانت تنتجها لوشرية يف ذلك الوقت لتحديد امتداد املدينة وعدد سكّاهنا.
ُ . 3ينظر :أماري ،ميكييل ،تاريخ مسلمي صقل ّية ،ج ،3ص" :575يذكر ريكاردو دي سان جرمانو ،وشهادته
أكثر مصداق ّي ًةّ ،
يتحركون من لوشرية حتت إمرة اإلمرباطور يف
أن عرشة آالف
ٍّ
جندي من الرساسنة كانوا ّ
ّ
ثم يمكننا أن نفرتض أنّه كان موجو ًدا يف أرايض
ومن
ة.
ي
صقل
مسلمي
كل
إقصاء
جير
مل
سنة  ،1237عندما
ّ
ّ
اخلاصة ،حوايل مخسني أل ًفا أو ستّني أل ًفا من السكّان".
للظروف
ا
نظر
ّ
بوليا وحدهاً ،
 . 4املرجع نفسه ،ص" :580يف صيف سنة  ،1223عاد (أي فدريكو) إىل صقل ّية ليتع ّقب عن ٍ
املتمردين
قرب
ّ
ٍ
املسلمني .ونقرأ ّ
أن جان ًبا قد استسلم له فنقلهم إىل لوتشريا؛ ّ
تأكيد ّ
وأن جان ًبا آخر قد صمد صمو ًدا
بكل
ّ
ّ
أناسا كثريين
قو ًّيا لثقته يف
مناعة مواقعه وحتصيناهتا" .ويف ص" :582-581وألن مثل هذه احلرب تتطلب ً
ٍ
ٍ
عالية من النظام ّ
التاليتي
السنتي
فإن اإلمرباطور  ...قد استدعى يف سنة  1223نفسها ويف
درجة
عىل
ْ
ْ
ٍ
مستقرين .وكانت حرب الرساسنة سب ًبا
البارونات إىل اخلدمة العسكر ّية واستقطع األموال لتجنيد جنود
ّ
ٍ
أحيان ذريع ًة  ...وليس من قبيل اإلفك والبهتان أن نؤكّد ّ
أن اإلمرباطور قد استخدم هذه الواقعة
ويف
يؤجل احلرب الصليب ّية التي كان أونوريو يريد إجباره عليها  ...لذا كتب فدريكو ً
قائل إنّه دعا جملس
لكي ّ
املتمردون...
الدولة وأبدى اجلميع أنّه ال ينبغي عىل اإلمرباطور أن يبتعد يف هذا الوقت ،خو ًفا من أن يندم
ّ
وخيتتم اإلمرباطور رسالته بأنّه سيبقى يف صقل ّية حتّى إمتام االتفاق".
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وكانوا يف اآلن نفسه ّ
السهام
فلحني وحماربني حيذقون استعامل املحراث واملنجل أو رمي ّ

فضلً ،
بدل من إبادهتم باحلديد
يب يعرف ذلك ّ
حق املعرفة ،ولذا ّ
والرماح .وقد كان العاهل الصوا ّ
ّ
والنّار أو طردهم من أراضيه ،استعامهلم موق ًعا متقدّ ًما له يف القارة وحاميته الوف ّية يف لوشرية،

ملجاهبة البابا واألسياد املعادين له" .1وكام ّأنم كانوا مجي ًعا مزارعني ،فقد كانوا أيضـًا ُجنو ًدا .تلك

األرستقراطي الدائمُ ،جهور العا ّمة من
كانت عادة املسلمني ،التي كانت تضيف إىل اجلند اجليش
ّ
مناسبتي،
الناس ،عندما تقتيض الرضورة ذلك .وقد فهم فريدريك ذلك عىل حسابه ،إذ إنّه يف
ْ

كثريا قبل أن يقيض عىل
من سنة  1221إىل [سنة]  ،1225وخالل سنتي  1243و ،1244عانى منهم ً
ٍ
قوس
مقاومتهم الباسلة .كانوا جنو ًدا بإمكاهنم أن يتس ّلحوا بسهولة وبدون مصاريف :يكفيهم ٌ
ٍ
حمظوظ يميش
وسها ٌم ،ومن لديه أو حصل عليه هب ًة من امللك كان يركب جوا ًدا ،ومن كان غري

ً
وإخالصا واستعدا ًدا للموت ،وقد أراقوا دماءهم يف سبيل
راجل  ...كانوا أكثر صمو ًدا وشجاع ًة
ً

اإلمرباطور وأرسته يف شتّى أنحاء الدنيا من الشام إىل لومبارد ّية ،يف أومربيا ويف ماركي وأبروتسو،
ويف أرياف روما ،إىل أن بقوا وحدهم وعانوا باسمه احلصار واجلوع ،حتّى بعد ٍ
سنة من سقوط

كورادينو األشقر حتت سيف اجلالّد" (إجييدي ،2019 ،ص.)60
راس ّ

أيضا الستثامر تلك
يب جعله ينظر إىل أبعد ،ألنّه و ّطنهم هنالك ً
ولك ّن دهاء اإلمرباطور الصوا ّ

األرايض املهجورة ولالنتفاع بثرواهتا ملا يعرفه عن خربة املسلمني بالفالحة .وبالفعل ،عاشت
الذهبي ،وكان القمح الذي تنتجه من أجود
اإلسالمي عرصها
يب
مدينة لوشرية يف عهدها العر ّ
ّ
ّ

األنجويف بعد سقوط آخر الصواب ّيني يف حروبه ضدّ صقل ّية،
ومونت به جند العاهل
القموحّ ،
ّ
وأغاثت لوشرية يف عدّ ة مر ٍ
املتكررة.
ات نابويل ومدنًا أخرى يف أثناء املجاعات
ّ
ّ

وكم ّيات
ويف هذه الدراسة
ٌ
كم ّيات البذر ّ
معطيات دقيق ٌة عن املساحات املزروعة وعن ّ
تبي ّ
مهتهم
أن أهايل لوشرية اإلسالم ّية ،بالرغم من املحيط
املسيحي املناوئ ،أفرغوا ّ
ّ
املحصول ّ
يف أوقات السلم يف خدمة األرض ورعي املاشية والتجارة والصناعة ،مما جعل لوشرية تنعم ٍ
بثراء
ّ
ّ
نسبي ،حتّى ّ
حصة املدينة يف املسامهة العا ّمة كانت تعدل حصص املدن الكربى.
إن ّ
ٍّ

رب اإليطا ّيل اجلاليات اإلسالم ّية الصقل ّية،
 . 1املرجع نفسه ،ص" :588وقد ساندته ودعمته يف حروبه بال ّ
مستقر ًة يف البداية يف لوتشريا ،ولكنّنا نجد جالي ًة أخرى يف جريوفالكو .ونستخلص كذلك ّ
أن
التي كانت
ّ
ٍ
ٍ
صغرية يف بوليا وكالبريا ألغراضه ،وكان
جمموعات
اجلاليتي يف
هاتني
رجال
يستخدم
كان
اإلمرباطور
ْ
وربحا هو عملهم باملقاسمة يف رعاية قطعان املاشية سواء األليفة أم غري املستأنسة".
أكثرها فائد ًة
ً
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وكان ضمن خم ّطط فردريك الثاين أن تبقى املدينة مسلم ًة ،فلم حياول إكراه أهاليها عىل اعتناق

الديانة املسيح ّية ،ومل تكن وعوده بجلبهم إىل املسيح ّية ّإل لطمأنة البابا الذي كان ال ينظر بعني
ٍ
ٍ
ٍ
مقربة من أراضيه .وما فكّر فريدريك الثاين وال من
حمص ٍنة عىل
الرضا إىل وجود مدينة مسلمة ّ
ّ
اإلسالمي غال ًبا يف املدينة التي كانت تُقام
يب
خلفه من بعده يف تنصري املسلمني ،بل كان الطابع العر ّ
ّ
فيها صالة اجلمعة ،والتي كان سكّاهنا يعيشون فيها عىل وقع التقاليد العرب ّية ،ور ّبام كانت لغتهم

أيضا ،وكان امللوك الصواب ّيون يملكون فيها قصورهم وحريمهم حيرسها اخلصيان
فيها عرب ّي ًة ً
السود عىل عادة األمراء العرب .وحتى بعد سقوط الصواب ّيني وانتقال املدينة إىل سلطة األنجوف ّيني
خلف فريدريك،
املتعصبني للكاثوليك ّية واملخلصني للبابا الذي كان قد ساندهم يف حماربتهم َملن
َ
ّ

وكورادينو ،مل يقع تنصري املسلمني وتـُركوا عىل دينهم وبقيت لوشرية مسلم ًة إىل صيف
مانفريدي
ّ
ٍ
ناحية ،ومن
عام  .1300ودوافع ذلك قائم ٌة ومعقول ٌة إذا تأ ّملناها من وجهة نظر فريدريك من
ٍ
ناحية أخرى.
األنجويف من
األول
وجهة نظر شارل ّ
ّ
إذ مت ّثل لوشرية لفريدريك الثاين ،كام سبق قوله ،مركزه املتقدّ م جتاه دولة البابا ،وكان جيب أن

وقت احلاجة ً
جيشا حمار ًبا للبابا .ويف املناوشات املتعدّ دة التي وقعت
تبقى ُمسلم ًة لكي جيعل منها َ
ٍ
بيشء من املغاالةّ ،
يب.
املؤرخون،
أن آالف املسلمني كانوا حياربون حتت راية اإلمرباطور الصوا ّ
ذكر ّ
ثم ّ
ألنم سيجدون فيه وهم
إن يف بقاء اللوشري ّيني عىل دينهم ضامنًا إلخالصهم لإلمرباطور؛ ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
معزولون عىل القارة وسط مدن مسيح ّية معادية ،نصريهم الوحيد وسيهرعون إىل تلبية أوامره
أهم ،هو أنّه برتكهم عىل دينهم
ك ّلام طلب منهم ذلك .وكذلك ،جيب ّأل ننسى داف ًعا آخر ،لع ّله ّ
األول وابنه شارل الثاين –عىل وضعهم
حيافظ –كام فعل من بعده ً
أيضا العاهالن األنجوف ّيان شارل ّ
ٍ
كعبيد ،ومن َث َّم تكون أشخاصهم وممتلكاهتم ملك الدولة ،وعليهم واجب دفع اجلزية ورضائب
ٍ
ٍ
ّ
كعبيد
وألن دخوهلم يف املسيح ّية ُيلغي وضعهم
خمصوصة أخرى ال تدفعها املجموعات املسيح ّية.
ٍ
األول ومن بعده شارل
وجيعلهم مواطنني
مهمّ ،
فضل شارل ّ
أحرارا ،ممّا حيرم اخلزينة من مورد ٍّ
ً
حتمسهام للكاثوليك ّية ،ترك أهايل لوشرية يعيشون حسب ديانتهم وتقاليدهم،
الثاين ،عىل الرغم من ّ

كام خ ّطط لذلك فريدريك قبلهام.

ٍ
ّإل َّ
مدينة عرب ّي ٍة إسالم ّي ٍة تكاد تكون مستق ّل ًة ،وسط
أن خم ّطط فريدريك الثاين القايض بإنشاء

املرحلني من له خرب ٌة ببعض
يتم دون أن يكون ضمن َّ
األرايض اإليطال ّية املسيح ّية ،ال ُيمكن أن ّ
احلرف أو من له علم بأصول الدين اإلسالمي وببعض العلوم الالزمة لتسيري شؤون جمموعةٍ
ّ
ٌ
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ٍ
وخلفاؤه من بعده،
سلمة .لذا نجد يف املدينة أق ّل ّي ًة مث ّقف ًة عهدت إليها إدارة فريدريك الثاين
ُم
ُ
مهمتها حتّى يف عهد األنجوف ّيني ،بتلك املسائل املتع ّلقة بالدين وبالترشيع
وواصلت إنجاز ّ

اإلسالمي وباحلكم يف القضايا الصغرى ،ر ّبام حسب الرشيعة اإلسالم ّية .فالوثائق ،إىل جانب
ّ
وحمصل الرضائب ،تذكر
السلطة التي تتز ّعم املجموعة من قائد القلعة وآمرها ومك ّلف الرشطة
ّ
ٍ
أشخاص كانت هلم وظيف ٌة حمدود ٌة يف القضاء
تعب عن
كلمة ( ،)fichiniمن العرب ّية (فقيه) ،وهي ّ

ومهمة تلقني مواطنيهم تعاليم اإلسالم.1
ّ

ٍ
ال يمكن التحدُّ ث إذن عن ٍ
إسالمي يف لوشرية .ور ّبام حاول
فكري
نشاط
حياة ثقاف ّي ٍة أو عن
ٍّ
ٍّ
ٍ
علمي
مركز
الصواب ّيون حتت حكم فريدريك الثاين ومانفريدي تنشيط احلياة الثقاف ّية وإنشاء
ٍّ

بلوشرية ،عىل غرار ما كان موجو ًدا يف صقل ّية يف أوج حضارهتا العرب ّية اإلسالم ّية ،ولكن يصعب
ٍ
مدينة ٍ
ٍ
ّ
منقطعة عن املراكز الثقاف ّية اإلسالم ّية
والعمل
واحلرفيي
بالفلحني
آهلة
تصور هذا يف
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
واصل التي يتحدّ ث فيها
ديني مع املدن اإليطال ّية املجاورة .وشهادة ابنثقايف
ٍّ
األخرى ويف عداء ٍّ
مركزا علم ًّيا" ر ّبام يكون فيها يش ٌء من املغاالة ،وهذا معهو ٌد لدى الكثري من
عن تشييد فريدريك " ً

أقمت فيها توجد مدينة لوجارة ،وأهلها
السفراء واملبعوثني والرحالة" :بالقرب من املدينة التي
ُ
مجيعهم مسلمون أصلهم من صقل ّية ،وفيها تُقام صالة اجلمعة ُ
وتارس فيها الديانة اإلسالم ّية
بح ِّر ّي ٍة" ،ويضيف ابن واصل ً
قائل" :وهذه املدينة هي عىل حاهلا كام تركها والد مانفريدي ،الذي
ُ
ٍ
ُدرس فيه مجيع فروع الفكر" ،ويعني هبا الفلسفة وعلم الفلك
مركز
رشع يف تشييد
علمي كي ت ّ
ٍّ
2
والرياض ّيات والعلوم األخرى التي تض ّلع منها املسلمون يف عهدهم
الذهبي .
ّ

ٍ
ّ
واصل ال يعدو أن يكون مدرس ًة تُل َّقن فيها أصول بعض
ولعل املركز الذي يتحدّ ث عنه ابن
ٍ
العلوم ،وعىل ِّ
رتك أسام ٌء لشيوخٍ أو ملفكّرين.
ذكرا بعد سقوط الصواب ّيني ومل ُت َ
كل حال ال نجد هلا ً
ٍ
والظ ّن ّ
نشاط تعاطته املجموعة اإلسالم ّية كان الزراعة ورعي املاشية .وال ُيستغرب ذلك يف
أن أبرز
قو ٍم جعلوا من صقل ّية واألندلس جنانًا وبساتني تغنّى هبا الشعراء ،ومل تكن ختفى عىل أحد مهارهتم
يف شدّ املعول أو يف استعامل األسلحة ،بحيث جعل منهم الصواب ّيون رؤوس رماحهم يف حروهبم

غابرييل ،ف ،Gli ultimi saraceni"" ،.ص .147هذا ما يذكره إجييديً ،
ّ
نقل عن أماري ،من
ُ . 1ينظر:
ّ
أن هذا اللقب كان ُيسند إىل األرشاف من بني املجموعة ممّن هلم معرف ٌة بأصول الدين والرشيعة اإلسالم ّية
ٍ
ٍ
ّ
برسالة إىل أهايل
يتوجه
عندما
،
األنجويف
ل
األو
شارل
امللك
إن
ّى
ت
ح
قومهم،
يف
نفوذ
ذوي
إذن
وكانوا
ّ
ّ
ّ
لوشرية ال يغفل عن ذكرهم "."fichini, senioribus, baiulis et universitati Sarracenorum Lucerie
ّ
غابريل ،ف ،.ص.149
.2
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ضدّ البابا وحلفائه
األنجوفيي .1وإذا كانت غاية فريدريك األوىل من ترحيل املسلمني من صقل ّية
ّ
غايات اقتصاد ّي ٌة
قو ٍة حرب ّي ٍة عىل القارة ،فإىل جانبها كانت توجد
ٌ
هي اقتالع نواة الثورة وتكوين ّ
ومال ّي ٌة ال ّ
مه ّي ًة عن األوىل.
تقل أ ّ
وكانت هضاب كابيتناتا قبل جميء املسلمني إليها مهجور ًة قفراء وفقري ًة بسبب احلروب املتتالية

ّ
أرباحا للخزينة امللك ّية ،يف حني
تدر
محى املستنقعات أو املالريا
و ّ
ً
املتفشية فيها ،وكانت لذلك ال ّ

استقر هبا
كانت أراضيها صاحل ًة للزراعة ،وال س ّيام زراعة احلبوب ،ولرتبية املوايش .وبالفعل ،ما إن
ّ

أهم املراكز املنتجة للحبوب ،وكان قمحها من أجود القموح.
املسلمون حتّى أصبحت لوشرية من ّ
وكم من ٍ
بحص ٍة مال ّي ٍة تعدل أو تفوق حصص املدن الكربى يف جنوب إيطاليا،
مرة طولبت لوشرية ّ
ّ
ٍ
األنجويف يف حروبه املتواصلة ضدّ صقل ّية ،أو و ّفرت
مونت بقمحها جند شارل الثاين
مرة ّ
ّ
وكم من ّ
ملح ٌة يف احلصول عىل
احلبوب لنابويل وللمدن األخرى يف أوقات املجاعة" :كانت هناك حاج ٌة ّ

خاص ًة نابويل ّ
تريا
احلبوب .فاملحصول الذي أنتجته الواليات األخرى كان
حقرياّ :
وكل مقاطعة ّ
ً

دي لفورو قاست من املجاعة ،وكان جيش دوق كالبريا داخل كتانيا يقايس من اجلوع  ...بينام

كان اجلميع يعلم ّ
أن خمازن احلبوب اللوشري ّية كانت مليئ ًة باحلبوب ،وكان اجلميع يعرف ّأنا أجود
احلبوب يف مقاطعة بوليا" (إجييدي ،2019 ،ص.)209

مه ّية لوشرية يف إنتاج احلبوب ويف تربية املاشية وارد ٌة إىل آخر يو ٍم يف حياة املستوطنةّ ،
َّ
ألن
إن أ ّ

شارل الثاين ،عندما ّقرر إبادة املستوطنة وتشتيت املسلمني ،خ ّطط ألن يكون ذلك بعد موسم
احلصاد ،2عندما يكون اللوشري ّيون قد أمتّوا احلصاد وخزن حماصيلهم من احلبوب .وقد شدّ د امللك
بكل ٍ
عىل من ّفذي العمل ّية ،وال س َّيام جيوفاين بيبينو ،أن يعملوا ّ
حذر حتّى ال يتمكّن املسلمون من

أيضا عىل العناية باملاشية
بيع أمالكهم أو من تدمريها يف حال يأسهم من النجاة ،وشدّ د امللك ً
ّ
املتفشية
حتّى ال ُ َت َّرب إىل املدن األخرى .فالقمح يصلح لتموين جنده يف صقل ّية وملجاهبة املجاعة

وفريا لتسديد ديونه ولسدّ حاجاته املالية.
يف نابويل .أ ّما من بيع املوايش واملسلمني فسيغنم ً
ربحا ً
واملعلومات الكثرية التي يوردها بيرتو إجييدي يف هذه الدراسة تُنصف املسلمني ،وال تُظهرهم

أن معركة بنيفنت  Beneventoبدأت ً
 . 1املرجع نفسه ،ص" :146نحن نعرف ّ
فعل هبجوم الفرسان
املسلمني حتت راية امللك مانفريدي".
ِ
معروف ،ليلة القدّ يس برثولوميوس ،أي ليلة اخلامس عرش من أغسطس
ض عىل املستوطنة ،كام هو
ٌ
ُ . 2ق َ
سنة .1300
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بالصورة التي اعتاد خصومهم تصويرهم هبا ،أي ّأنم قو ٌم ال يعرفون ّإل النهب والرسقة والقتل،

بل تُظهرهم بصورة قو ٍم مساملني وماهرين يف استثامر األرض ويف تربية املاشية.

متنوع ٌة ُتِدُّ املجموعة بجميع
وزياد ًة عىل النشاطات الفالح ّية ،كانت يف لوشرية ٌ
فئات حرف ّي ٌة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ما حتتاج إليه .وال ُيمكن أن نتحدّ ث بال ٍّ
صناعة مك ّثفة وإنّام عن نشاطات حرف ّية نجدها
شك عن
ٍ
يف ّ
اجلر والركوب،
مدينة بحجم لوشرية .ويذكر إجييدي يف دراسته صانعي الربادع
كل
ّ
لدواب ّ

يب ،واخلزف،
واملرصعني،
والنجارين ،واحلدّ ادين ،وصانعي األسلحة وال س ّيام األقواس ،والزرا ّ
ّ
ّ

والنساجني ،وصانعي اخليام،
واآلجر ،واآلنية ،واإلسكاف ّيني ،وصانعي األغطية ،واخل ّياطني،
ّ
ّ
ٍ
السالل ،وباختصار ،نجد مجيع املهن الصغرى الرضور ّية حلياة املدينة .وتذكر
والبنّائني ،وصانعي ّ
أيضا " ،"domus in qua fiebant sfinciأي بيوتًا أو حوانيت تُصنع وتُباع فيها الفطائر.1
الوثائق ً

ومن بني هذه النشاطات املتعدّ دة ثالث ٌة نجدها حتظى بأكرب ٍ
السالح،
مه ّية :صناعة ّ
قدر من األ ّ

املفضل يف عهد الصواب ّيني؛ ّ
ألن مسلمي
والسهام التي كانت سالح عرب صقل ّية ّ
وال س ّيام األقواس ّ

خيتص
ثم نجد صناعة الرتصيع ،وهي كذلك ممّا
ّ
لوشرية كانوا حاميتهم املخلصة يف تلك البقاعّ .
ّ
متجذر ٌة يف تقاليدهم .وقد كان اللوشري ّيون يف هذا
أخريا صناعة اخليام ،وهي
به العرب .ونجد ً
ٍ
مهارة ال يضاهيهم فيها أحدٌ ؛ ّ
ألن شارل الثاين عند تشتيت املسلمني أمر ّأل ُيعرض
امليدان ذوي

صانعو اخليام الكبرية للبيع ،وأن ُيرسلوا إىل نابويل .ومن بني املمتلكات التي صادرها البالط ،و ُمنع
العلني عىل غرار ممتلكات املسلمني األخرى ،خيمتان كبريتان كانتا تصلحان للملك.
بيعها باملزاد
ّ

ُروج البضائع
وكان اللوشري ّيون يتعاطون ً
أيضا التجارة .وال ُيستغرب هذا ،إذ ينبغي أن ت ّ

أيضا بتلك األشياء التي
املصنوعة يف املدينة ،وأن تُباع املحاصيل الزراع ّية واملوايش ،وأن ُتَدَّ املدينة ً
ال تُصنَع يف لوشرية ُ
بحر ّي ٍة ،وال س ّيام يف
وت َلب من املدن املجاورة .لذا نجد ّجتار لوشرية يتن ّقلون ّ
ٍ
عهد فريدريك الثاين الذي أعفى سنة " 1230من ّ
مجركي البضاعة التي يبيعوهنا
جبائي أو
عبء
كل
ٍّ
ٍّ
تعرض
وتريا دي لفورو ويف إقليم بنفنت".2
وكثريا ما ّ
أو يشرتوهنا يف كالبريا وبوليا وبرنشيباتو ّ
ً

املسيحيي املحيطني هبم
التجار املسلمون ،وال س ّيام يف السنوات األخرية قبل تشتيتهم ،ملضايقات
ّ
ّ

رائج إىل اآلن يف صقل ّية ( )sfinci, sfinciuniأي (إسفنج) ّ
ألن للفطرية انتفاخ
 . 1هذا النوع من الفطائر ٌ
التونيس.
احل
الس
جهات
بعض
يف
ا
أيض
د
موجو
الفطائر
من
اإلسفنج ولينه ،وهذا النوع
ٌ ً
ّ
ّ
 . 2كان ُي َظر عليهم الذهاب إىل صقلية ،واألسباب السياسية والعسكرية ال ختفى عىل ٍ
أحد ،إذ كان
ّ
ّ
ّ
اإلمرباطور خيشى أن جيلبهم احلنني إليها وأن يبقوا فيها ،وهذا ال خيدم مصاحله.
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الذين كانوا ،بدعوى اختالف الدين وامل ّلة ،ينهبون أمواهلم وبضاعتهم ويقتلوهنم أحيانًا .وهذا
ٍ
ناحية،
سيجرنا إىل احلديث عن طبيعة العالقات بني مسلمي لوشرية والسلطة احلاكمة من
األمر
ّ
ٍ
ناحية أخرى.
املسيحيي من
وبينهم وبني جماورهيم
ّ

أن هذه اجلزيرة اإلسالمية التي تقع وسط ٍ
ٍ
نتصور ّ
مناوئ ستخلق
مسيحي
حميط
كان علينا أن
ّ
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
وحقد بسبب اختالف الدين وامل ّلة .إالّ
عداء
دائم موضع
وأنا ستكون ً
عالقات متوتّر ًة وصعب ًةّ ،
ٍ
لعداوة ذات ٍ
ّ
بال بني لوشرية واملدن املسيح ّية
أن الوثائق ال تذكر ،عىل امتداد ثامنني سن ًة ،وجو ًدا
املجاورة .وصورة ا ُملسلم املتع ّطش للدّ م أو حكايات اجلامعات املسلمة املس ّلحة التي كانت جتوب

الشعبي ،وتُستعمل
اجلامعي
الرعب يف قلوب املسيح ّيني األبرياء ،تنتمي إىل اخليال
ّ
ّ
األرياف وتنرش ّ
الديني.
التعصب
لتسويغ االضطهاد الذي كان يعانيه سكّان لوشرية ،ولتوفري احلجج التي ُت َغ ّذي
ّ
ّ
وبيرتو إجييدي يدافع يف هذه الدراسة عن املسلمني عا ًّدا إ ّياهم الضحايا ال اجلُناة.

السلطة إىل األنجوف ّيني
كورادينو ،آخر ملوك الساللة الصواب ّية ،وانتقال ّ
فحتّى بعد سقوط ّ

املوالني للكنيسة ،كانت لوشرية تظهر بمظهر املدينة الكادحة واملساملة .وقد جعل املسلمون ،بفضل

أهم املراكز يف إنتاج احلبوب ،وال س ّيام القمح ،وكانت مواشيهم متأل
عملهم ،من لوشرية أحد ّ
السهول واملراعي .كانوا يم ّثلون إذن ثرو ًة عظيم ًة للخزينة امللك ّية ،وال س ّيام إذا راعينا ّ
أن مسلمي

لوشرية كانوا ُي َعدّ ون ) ،1)servi Camereأي ّ
أن أشخاصهم وأمالكهم ٌ
ملك للبالط .وهذا

األنجويف ،بعد دخوله املدينة دخول الظافر املنترص ،عن التنكيل
األول
فس جزئ ًّيا إحجام شارل ّ
ّ
ُي ّ
ٍ
كعبيد يف ملك
بالقوة .فدخوهلم يف املسيح ّية سيضع حدًّ ا لوضعهم
باملسلمني أو عن تنصريهم
ّ
الدولة ،وس ُيجربه عىل التنازل عن األرايض التي كانوا يستغ ّلوهنا ،يف حني ّ
أن يف استمرار وضعهم
كرقيق ضامنًا لرأس ٍ
ٍ
ّ
وسيتجل هذا
مال عىل ذ ّمة البالط يستعمله حسب احلاجة والظروف،
القانوين
ّ
ٍ
بوضوح يف صيف عام .1300

يسوغ هذا السلوك ،وهو ال ّ
األول .فاملجموعة اإلسالم ّية
مه ّي ًة عن ّ
سبب آخر ِّ
ولكن يوجد ٌ
يقل أ ّ

رضيبتي استثنائ ّي ْتي ال تدفعهام املجموعات املدن ّية األخرى:
اخلاص ،تدفع
كانت ،بسبب وضعها
ّ
ْ
سنوي ُيد َفع نقدً ا أو عينًا يف مقابلة األرض
حق االستئراض ،وهو أدا ٌء
إذ كان املسلمون يدفعون ّ
ٌّ

التي يستثمرها ّ
كبريا من هذه الرضيبة ،وما حيصل عليه من لوشرية
الفلح .وكان امللك جيني ً
ربحا ً

 . 1يف الوثائق الصواب ّية واألنجوف ّية كان مسلمو لوتشريا ُيدعون ( )servi fisciأو ( )servi Camereأو
ٍ
ّ
بساطة ( )serviأي رقي ًقا.
بكل
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املؤجرة للمدن
كان عاد ًة ما يفوق ما جتنيه اخلزينة امللك ّية من احلقوق املتأتّية من األرايض احلكوم ّية ّ
املسيحية .ويف هذا يكمن أحد الدوافع الذي جعل شارل األول يبقي عىل لوشرية ِ
مسلم ًة.
ّ ُ
ّ

ٍ
يب ،وهي اجلزية .ولكن ً
بدل من أن يدفعها غري املسلمني
أ ّما الرضيبة الثانية فهي ذات
أصل عر ٍّ
فردي
للمسيحيي احلاكمني .واجلزية أدا ٌء
إىل اخلزينة ،يدفعها املسلمون بوصفهم األق ّل ّية اخلاضعة
ٌّ
ّ
بحر ّي ٍة ،كام يتّضح ذلك يف هذه
تدفعه املجموعة ،ويف مقابلة ذلك كان املسلمون ُيامرسون ديانتهم ّ
ٍ
واصل ،مبعوث سلطان مرص إىل مانفريدي ،الذي زار لوشرية سنة :1261
الشهادة جلامل الدين بن
ٍ
رب الطويل
وصلت إىل اإلمرباطور منفريد املذكور أكرمني
فلم
ُ
ُ
وأقمت عنده بمدينة من مدائن ال ّ
" ّ
تسمى لوجارة
املتّصل باألندلس من مدائن أنبولية  ...وبالقرب من البلد الذي ُ
كنت فيه مدين ٌة ّ
ووجدت
أهلها ك ّلهم مسلمون من أهل جزيرة صقل ّية ،تُقام فيها اجلمعة و ُيعلن بشعار اإلسالم...
ُ
أكرب أصحاب اإلمرباطور مانفريدي املذكور مسلمني ،و ُيعلم باألذان والصالة يف معسكره"

(إجييدي ،2019 ،صص.)52-51

وهاتان الرضيبتان ،ومعهام الرضائب واألداءات العاد ّية واملسامهات االستثنائ ّية ،كانت جتعل

حصة لوشرية تفوق حصص املدن األخرى التي بحجمها وتعدل حصص كُربى املدن .ونجد
ّ
ٍ
تارخيي
منهج
يف هذه الدراسة جداول مد ّقق ًة للرضائب واملسامهات استغ ّلها إجييدي ،حسب
ٍّ
ٍ
معلومات أخرى ،وهذا ما يم ّيز طريقة
اقتصادي ،لتحديد مساحات األرايض وعدد السكّان وعدّ ة
ٍّ
خصوصا عىل الوثائق التقليد ّية مثل الرسائل والنصوص
عمل إجييدي عن منهج أماري املعتمد
ً
املؤرخني.
القانون ّية وأخبار ّ

واملسيحيي املحيطني هبم ،يف ممارساهتم
ولكن كيف كانت طبيعة العالقات بني مسلمي لوشرية
ّ

اليوم ّية ومعامالهتم التجار ّية ويف خمتلف نشاطاهتم يف احلياة؟ أكان املسلمون َيظهرون هنا بمظهر

الرشيرة التي تذكرها أحيانًا بعض الوثائق املنحازة ،أم كانوا منغلقني عىل أنفسهم،
العصابات ّ

منعزلني داخل أسوار مدينتهم ،ال اتّصال بينهم وبني ُماورهيم؟

ٍ
ٍ
ٍ
ال يمكن تصور هذا .فاملدينة عاشت نحو ٍ
خمتلفة
ومسامهات
أداءات
قرن وما كانت تدفعه من
ُّ
ُ
ٍ
ٍ
التصورات االنعزال ّية واملنغلقة .إذ كان ّجتار لوشرية جيولون يف كامل
يوحي بحيو ّية اقتصاد ّية تُنايف
ّ
ٍ
ٍ
جنوب إيطاليا وكانوا ،كام ذكرنا ساب ًقا ،قد منحهم اإلمرباطور امتيازات وإعفاءات جبائ ّي ًة وسمح
هلم بالتن ّقل بني مدن اململكة للمتاجرة ببضائعهم ،ومل يمنع عنهم ّإل صقل ّية خو ًفا من أن يدفعهم
احلنني إىل العودة إليها واالستقرار هبا ُم َدَّ ًدا .أ ّما من كان ُيامرس الفالحة وتربية املاشية فقد كان
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يعمل يف األرايض املحيطة بلوشرية ،تلك التي منحهم إ ّياها امللك الستغالهلا يف مقابلة حقوق
ٍ
ونسبة من املحاصيل تعود إىل اخلزينةّ .إل ّ
أن األرايض املحيطة بلوشرية مل تكن كافي ًة
االستئراض
ٍ
ٍ
اخلواص،
أراض هي ملك
نسمة أو  40أل ًفا ،فالتجأ املسلمون إىل استئجار
ملدينة تعدا ُدها  35ألف
ّ

ٍ
أراض كانت ملكًا لبعض األديرة ،دون أن يكون اختالف الدين
بل نجدهم يعملون باملقاسمة عىل

تفضل التعامل مع املسلمني لتفانيهم يف خدمة األرض وملهارهتم
مان ًعا من ذلك .بل كانت األديرة ّ
يف استغالل مواردهاّ .
وكل هذا يؤكّد الطبيعة املساملة التي كان املسلمون ينتهجوهنا نحو ُماورهيم،
ٍ
وكعبيد هم ٌ
ملك للدولة.
اخلاص كأق ّل ّي ٍة
وال خيار هلم يف ذلك لوضعهم
ّ
ماشية مسلمني من ٍ
ٍ
جهة
مرب
ونحن نجد ال حمالة صدً ى لبعض النزاعات بني مزارعني أو ّ
واألهايل املسيحيي من ٍ
ٍ
أسباب دين ّي ٍة أو عرق ّي ٍة أو عن العنف
جهة أخرى ،ولكنّها مل تكن نامج ًة عن
ّ
متأص ٌل يف العرب .بل ،بالعكسَ ،يظهر املسلمون يف هذه النزاعات بمظهر الضحايا،
الذي ُيز َعم أنّه ّ
إذ كان األسياد املسيح ّيون يغتنمون ضعفهم النتزاع األرايض التي ُمنِحوا إ ّياها ،أو ملنع ماشيتهم من
التعسف متأ ّت ًيا يف أغلب
الرعي ،أو لتحجري قطع احلطب من الغابات املحيطة بلوشرية .وكان هذا
ّ
ٍ
ألسباب دين ّي ٍة أو عرق ّي ٍة ،بل لطمعهم يف أراضيهم ويف ممتلكاهتم.
املحليي ،ال
األحيان من األسياد
ّ
ٍ
كل ٍ
وعىل ّ
حال ،كانت خالفات حمدود ًة جدًّ ا واملسؤول ّية فيها إن مل تكن ك ّلها راجع ًة إىل الطرف
وجهها شارل الثاين إىل مسلمي لوشرية
املقابل فهي مشرتك ٌة ،وال وجود ّ
لالتامات اخلطرية التي ّ
لتسويغ جمزرة اخلامس عرش من أغسطس يف عام .1300

وجهها شارل الثاين إىل البابا بتاريخ  20من سبتمرب يف عام  ،1300أي
نص الرسالة التي ّ
وهذا ّ
بعد ٍ
شهر من عمل ّية لوشريةّ ،
يلخص فيها األسباب التي دفعته إىل ارتكاب تلك املذبحة الفظيعة.
كثريا يف ذلك" :لألشياء العديدة
إذ يقول امللك إنّه ّاتذ قرار القضاء عىل املستوطنة بعد أن فكّر ً

واملقززة ،التي ال يقبلها الضمري املسيحي والتي ال يزال املسلمون يف انتهاكهم للعرف
الفظيعة
ّ
ٍ
بحافز
وللرب يرتكبوهنا هناك ،وملا يزمعون القيام به يف هذه األيام نفسها ضدّ السيادة امللك ّية
اإلهلي
ّ
ّ

التمرد ،ممّا سيس ّبب الدّ مار واحلرائق والنهب والكثري من األعامل الشنيعة ضدّ رعايانا
من روح
ّ
تواطؤا
ودمارا جمر ًما يف كابيتناتا مجيعها متواطئني فيام بينهم
األوفياء يف األقاليم واألرايض املجاورة،
ً
ً
عنيدً ا" (املرجع نفسه ،صص.)153-152

ويف رسائل أخرى ُيبدي امللك اشمئزازه لوجود هذه الكتلة من "الك ّفار" عىل األرايض املسيح ّية
ٍ
ٍ
وبالء" ،وينعتها بـ"وكر األفاعي" .ويتساءل
رش
الط ّيبة ،ويصف لوشرية ّ
بأنا "مصدر وباء" و"مكان ٍّ
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ٍ
يطهروا كابيتناتا من
املرء :ملاذا صرب األنجوف ّيون
املتحمسون للكاثوليك ّية طوال ثالثة عقود قبل أن ّ
ّ
الرشيرة"؟
"األفاعي ّ

ً
ّ
الواقع ّ
حماول الظهور بمظهر املدافع عن الدّ ين
يستغل العاطفة الدين ّية،
أن شارل الثاين كان
املسيحي وعن العقيدة الكاثوليك ّية ضدّ املسلمني الك ّفار .وهذا ليس باجلديد يف تاريخ اإلنسان ّية،
ّ

العرقي حلمل شعوهبم عىل القتال.
الديني والبغض
فكثريا ما استعمل ذوو السلطان احلقد
ّ
ّ
ً
الديني إلقناع املدن األخرى برضورة تدمري لوشرية اإلسالم ّية،
واستعمل شارل الثاين الدّ افع
ّ
حرب مقدّ س ٌة أو "صليب ّي ٌة" لرفع راية املسيح ،طال ًبا منها املشاركة يف متويل
وقدّ م العمل ّية عىل ّأنا
ٌ
العمل ّية .وما كانت املدن لتقبل هذا العبء اجلديد لوال أن ّلوح امللك بالغنيمة العظيمة املنتظرة

من وراء هذه "احلرب الصليب ّية" .إذ كان امللك واألسياد املوالون له واملدن املجاورة مثل الذئاب
اجلائعة ،ينتظرون الفرصة لالنقضاض عىل الفريسة والفتك هبا .وشارل الثاين كان أكثرهم جو ًعا،
وتكفينا نظر ٌة إىل وضعه املا ّيل يف تلك احلقبة لفهم حقيقة ن ّياته.

إذ كان شارل الثاين منذ تو ّليه العرش ً
ثم
مثقل بالديون .وقد اقرتض املال لدفع فديته ّأو ًلّ ،
ٍ
أموال من البابا ،ومن
لتمويل احلرب عىل صقل ّية ،تلك احلرب التي ابتلعت مجيع ما اقرتضه من
النهائي .ويف هذه
املدن التوسكان ّية ،ومن العائالت البنك ّية ،مثل آل باردي ،دون أن ُي ّقق النّرص
ّ
السنة ،سنة  ،1300كان الوضع املايل يف أسوإ ٍ
أي
لح ًة أكثر من ّ
حال ،وكانت احلاجة إىل املال ُم ّ
ّ
ٍ
ٍ
قسط من الديون ولتمويل اجليش الذي حيارب يف صقل ّية ،وال س ّيام ّ
أن النّرص
وقت مىض لتسديد
مخن شارل الثاين ّ
وفريا
أن بيع ممتلكات املسلمني وأشخاصهم
كان يبدو قري ًبا .و ّ
سيدر عليه ً
ّ
ربحا ً
ٍ
وجيزّ ،
يفس اختيار
يف وقت
وأن مصادرة حماصيل احلبوب ستفي بحاجة جنده يف صقل ّية (وهذا ّ
شهر أغسطس ،أي بعد موسم احلصاد وبعد عمل ّية اخلزن ّ
وإل كان عليه أن يبحث عن املحصول

اللوشرييي) .ويكفيه
جاهزا يف خمازن
يف البيادر ووسط احلقول ،يف حني أنّه هبذه الصفة سيجده
ً
ّ
أن جيد سب ًبا ُيقنع به مدن اململكة حتّى تسانده يف تنفيذ اخل ّطة ،وهو أن يتّخذ من بعض الشكاوى

ضدّ املسلمني ذريع ًة حلسم أمرهم باإلبادة والتشتيت.

ٍ
شخص له من
املرجوة ،كان عىل شارل الثاين أن يعهد هبا إىل
تدر العمل ّية األرباح
ّ
ولكن ،لكي ّ
احلنكة والدّ هاء ما جيعله ين ّفذها دون أن يفطن املسلمون إىل ما ُيدق هبم من ٍ
خطر :جيب أن يقرتب
ٍ
بطريقة تسدّ أبواب اهلرب حتّى تكون الغنيمة كامل ًة .وبالفعل ،دخل جيوفاين
الذئب من القطيع
ٍ
ف املهمة ،إىل لوشرية بصحبة ٍ
صغرية دون أن يثري ارتياب األهايل ،واستطاع
كتيبة
بيبينو ،الذي ُك ِّل َ
ّ
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احلساسة يف املدينة ،وعىل القبض عىل أرشافها وأويل األمر فيها
هبذه الطريقة االستيالء عىل املواقع ّ
ٍ
صعوبة تُذكَر ،ومل تبدإ املقاومة ّإل بعد أن ُقيض األمر.
بال
متّت عمل ّية اإلبادة إذن يف منتصف شهر أغسطس من عام  ،1300بتواطؤ املدن املجاورة التي

وأرايض .ومن الناحية العسكر ّية ،مل تقع معرك ٌة،
أرباحا وافر ًة
كانت تنتظر من تشتيت املسلمني
ً
َ
أن جيوفاين بيبينو ،قائد العمل ّية ٍ
وتذكر الروايات ّ
بأمر من شارل الثاين ،مل يدخل املدينة ّإل بعد
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مناوشات متعدّ ٍ
ٍ
مكشوفة (قيل ّإنا وقعت يف  14من أغسطس يف عام
ساحة
ضارية يف
ومعركة
دة
"
 ،)1300ووجد وراءها دفا ًعا ً
باسل من طرف املسلمني ومل يتمكّن من غزو املدينة ّإل بعد أ ّيا ٍم
ٍ
عديدة من القتال" (املرجع نفسه ،ص .)179والواقع ّ
أن املسلمني ُأ ِخذوا بالغدر ،إذ ،بحسب ما
موقف ودي ومع ٍ
ٍ
عدد ٍ
قليل جدًّ ا من اجلند ،دون أن يثري
يذكر إجييدي ،دخل بيبينو "إىل لوشرية يف
ّ ٍّ
ٍ
ارتياب .بعد ذلك وبمعونة القائد وحامية القلعة ،استوىل عىل املواقع القو ّية يف املدينة وأوقف
أي
ّ

أيضا يف نزع األسلحة" (املرجع نفسه ،ص.)179
األشخاص الذين هلم نفو ٌذ أكرب ور ّبام رشع ً

وهكذا اح ُت ّلت املدينة يف  15من أغسطس يف عام  ،1300ومل تبدأ مقاومة املسلمني اليائسة ّإل يف
ٍ
ٍ
الحق" :طيلة عرشة أ ّيا ٍم تقري ًبا ،إىل يوم  25أغسطس ،كافح أهايل لوتشريا يف طرقات املدينة
وقت
العدو قد تو ّغل داخل املدينة
الض ّيقة ،وقد ُحورصوا يف البيوت السفل ّية ،ولكن فات األوان .كان
ّ
ٍ
وأصبحت ّ
حماولة للدفاع عنها عديمة اجلدوى" (املرجع نفسه ،ص.)180
كل

كل ٍ
هيم شارل الثاين أكثر من ّ
يشء هو مصادرة املمتلكات والعناية باألرسى حتّى ال
وما كان ّ

يفروا نحو املدن األخرى ،أو خيتبئوا يف بعض األديرة .وأرسل ً
حال أعوانه لتسجيل مجيع ممتلكات
ّ
وكل ما يم ّثل شي ًئا ذا ٍ
ٍ
ٍ
وماشية ّ
قيمة ،كبري ًة كانت أم صغريةً.
وأمتعة شخص ّي ٍة
املسلمني من حماصيل
ٍ
ٍ
صغرية وإرساهلم إىل خمتلف املدن لبيعهم باملزاد
أفواج
ومن أوىل العمل ّيات توزيع املسلمني عىل

تنصوا للنجاة بحياهتم ،وهو ما ينايف تعاليم الكنيسة التي حتظر بيع
العلني (حتّى أولئك الذين ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
تعرضوا يف نقلهم إىل املدن
غدرا يف لوشرية ،بل ّ
املسيحيي كعبيد) .ومل يكف أن ُأخذ املسلمون ً
ّ
ٍ
ٍ
الديني،
التعصب
األخرى هلجامت ضارية من األهايل املسيح ّيني الذين أذكى فيهم امللك روح
ّ
ّ
ٍ
ٍ
حقرية تُركت بحوزهتم .وكان
أمتعة
وفتكوا بالكثريين منهم واستولوا عىل ما كانوا حيملونه من

تع ّطش امللك للامل وملمتلكات املسلمني قد بلغ حدًّ ا جعله ُيرسل بعض املسلمني إىل لوشرية بصحبة

أعوانه حتّى ُيطلعوهم ،وسط خراب بيوهتم ،عىل املخابئ التي أخفوا فيها القمح واألشياء الثمينة.
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وبتشتيت مسلمي لوشرية وببيع من بقي منهم عىل قيد احلياةُ ،يمحى أثر املسلمني من البالد
اإليطالية ،وعىل أنقاض املدينة العرب ّية اإلسالم ّية قامت مدين ٌة جديد ٌة ّاتذت اسم القديسة مريم
ِ
رتت
"مدينة سانتا ماريا" ،وو ّطن فيها شارل الثاين العائالت التي ُجل َبت من بروفانسا والتي اغ ّ
بالوعود الورد ّية التي منّاها هبا امللك .ولك ّن املدينة مل تعرف ّ
قط ذلك االزدهار والثراء الذي
ٍ
برسعة وبقيت املدينة فقري ًة
عاشته يف حقبتها اإلسالم ّية ،والكثري من املستوطنني اجلدد تركوها
قليلة السكان وبقيت حقوهلا مهمل ًة ّ
مه ّيتها،
يتفشى فيها داء املالريا" :مل تفقد القلعة وحدها من أ ّ
فاملدينة بأمجعها تدهورت .أو باألحرى لن تعرف املدينة اجلديدة ثراء املستوطنة اإلسالم ّية وكثافة
سكّاهنا ّ ...
كل العناية التي أوالها شارل الثاين ومجيع اجلهود التي بذهلا هو ومن جاء بعده جلعل

مدينة سانتا ماريا مدين ًة مزدهر ًة وآهل ًة بالسكّان فشلت ً
فشل ذري ًعا .والدليل عىل هذا الفشل هو
يمر ٌ
قرن حتى نسيت الكتابة
احلياة القصرية التي عاشها االسم اجلديد الذي أعطي للمدينة  ...ومل ّ
امللك ّية اسم مدينة سانتا ماريا وبقيت تُعرف فقط باسم لوشرية" (املرجع نفسه ،صص.)330-329
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صفات ا ِ
ِ
مي
ِ
هلل تعاىل يف
ترمجة
ُ
القرآن الكر ِ
إىل
اإلجنليزية
َّ
التأويل واإلثبات
ني
ِ
ب َ

رمضان حسن ّ
النجار
ّ
ّ
اللغويات والترجمة في ِكل َّية اآلداب  -جامعة القاهرة
أستاذ

مقدمة:
ّ
حياول هذا البحث مناقشة إشكاليات ترمجة بعض صفات اهلل سبحانه وتعاىل الذاتية والفعلية يف

القرآن الكريم إىل اللغة اإلنجليزية مثل صفات اليد والوجه والعني والساق واالستواء .و ُت َعدّ قضية
تأويل الصفات وإثباهتا من القضايا الشائكة يف العقيدة اإلسالمية ،ويصبح األمر أكثر إشكالي ًة عند
ترمجة هذه الصفات إىل اللغات األخرى مثل اللغة اإلنجليزية .فاملرتجم يؤدي يف هذه احلالة دور
ٍ
املفرس واملرتجم يف ٍ
واحد ً
فضل عن دراسة العقيدة والفرق اإلسالمية املختلفة ،ولذا فاملرتجم
آن
يف هذه احلالة يرتقي مرت ًقى صع ًبا.

ِ
الس َلف
ويقسم علامء العقيدة الف َر َق اإلسالمي َة من حيث تناول صفات اهلل تعاىل إىل فريقنيَّ :
ٍ
ٍ
ٍ
تكييف وال ٍ
تأويل ،وال فرق
تعطيل وال
متثيل وال
فالس َلف يثبتون صفات اهلل تعاىل دون
واخلَ َلفَّ .

يف ذلك بني صفات الذات أو صفات املعاين ،أو الصفات اخلربية أو العقلية ،فكل ما صح به اخلرب
وجب إثباته هلل تعاىل .أ ّما اخلَ َلف فريون أن هذه الصفات ليست عىل احلقيقة ،بل عىل املجاز ،كام
هو قول اجلهمية واملعتزلة والصوفية واخلوارج وغريهم.
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ومن املفرتض أن يدرس املرتجم هذه ِ
نحو ٍ
الف َر َق وآراءهم املتباينة لرتمجة الصفات عىل ٍ
دقيق
ٍ
الس َلف هو أم
وغري خمالف للعقيدة اإلسالمية ،زياد ًة عىل توضيح املنهج ا ُمل َت َبنّى يف الرتمجة :أمنهج َّ

منهج اخلَ َلف؟ وأن يوضح ذلك يف ترمجته .ولكي يتضح املقال ،وتتضح اإلشكالية التي تواجه
ٍ
ترمجات للقرآن الكريم ،وحياول إلقاء
املرتجم يف ترمجة مثل هذه الصفات ،يتبنى البحث ثامين

ب
{و ْ
الضوء عىل صفة الوجه يف اآلية ( )28من سورة الكهف ،بوصفها تقدم ًة لفكرة البحثَ :
اص ِ ْ
ِ
ِ
ش ُي ِريدُ َ
َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه} (القرآن الكريم" ،سورة الكهف"،
ون َر َّ ُب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
اآلية  .)28فاإلشكالية يف ترمجة هذه اآلية هي ترمجة صفة الوجه يف عبارة " ُي ِريدُ َ
ون َو ْج َه ُه" ،وترمجتها
عىل النحو اآليت:

Shakir:
""Desiring His good will
Hilâlî and Khân:
""Seeking His Face
Saheeh International:
""Seeking His countenance
Ghâli:
""Willing to seek His face
Abdel Haleem:
""Seeking His approval
Asad:
""Seeking His countenance
Shabbir:
""Seeking His Approval
Hammad:
""Desiring only His Face

فالرتمجات السابقة لصفة وجه اهلل سبحانه وتعاىل تدل عىل التباين الواضح بني املرتمجني .إذ
انقسم املرتمجون إىل فري َقني يف ترمجة هذه الصفة ،فالتزم الفريق األول املعنى الداليل وهو "الوجه"
ٍ
ٍ
ٍ
جمازية مثل ترمجة خان وصحيح إنرتناشيونال وغايل وأسد ومحاد
معان أخرى
تأويل وال
نفسه بال

يزيلجنإلا ىلإ ِميركلا ِنآرقلا يف ىلاعت ِهللا ِتافص ُةمجرت
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الذين ترمجوها بـ " ،"face / countenanceأ ّما الفريق الثاين فرتجم "الوجه" يف هذه اآلية باملعنى

املجازي مثل شاكر الذي ترمجه بـ " "desiring His good willوعبداحلليم وشابري اللذين ترمجاه

بـ"."seeking His approval

وتتَّضح املشكلة أكثر يف ترمجة صفات اهلل إىل اللغة اإلنجليزية عند مقارنة ترمجة الصفة نفسها

للمرتجم الواحد يف الرتمجة الواحدة .فعىل سبيل املثال ،يف املثال السابق ترجم عبد احلليم صفة

َ
"الوجه" يف " ُي
جه ُه" بـ" ،"seeking His approvalيف حني ترجم "الوجه" يف قوله تعاىل:
ريدون َو َ
{إِن ََّم ُن ْ
ط ِع ُمك ُْم ل ِ َو ْج ِه اللَِّ} (القرآن الكريم" ،سورة اإلنسان" ،اآلية  )9بـ"For the sake of God
ِ
بوا ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّبِ ْم} (القرآن الكريم" ،سورة
 ،"aloneوترجم "الوجه" يف قوله تعاىلَ :
{وا َّلذي َن َص َ ُ
الرعد" ،اآلية  )22بـ" ."For the face of their Lordوتباين ترمجة صفة الوجه يف األمثلة السابقة

ٌ
خبريا بالتفاصيل العقائدية لرتمجة الصفات؛ ألن تفسري
دليل
ٌّ
مبدئي عىل أن املرتجم يمكن أال يكون ً

صفة الوجه يف اآليات السابقة يعني "طل ًبا ملرضاة ربه ،ورجا ًء للقرب منه واحلظوة بثوابه" ،كام بني
ويفضل أن ينقل املرتجم املعنى
جائز َّ
السعدي يف تفسريه (السعدي ،2000 ،ص ،)417فالتأويل هنا ٌ

املقصود ً
بالنص القرآين .وأقرتح ترمجة "الوجه" يف األمثلة
للتمسك
فضل عن نقل املعنى احلريف
ّ
ُّ

السابقة باتباع املنهج الذي جيمع بني املعنى احلريف  Semanticواملعنى الوظيفي  Functionalيف
ٍ
ٍ
واحد ،عىل النحو اآليت:
آن

"For the sake of Allah’s face (His approval and satisfaction)".

ٌ
رشوط يوردها هذا البحث
ومسألة التأويل ليست مطلق ًة لالجتهاد الشخيص ،وإنام هلا
بالتفصيل ،أمهها وجود ٍ
دليل من القرآن والسنة ولغة العرب عىل تأويل اللفظ .ولذا ،عىل املرتجم
ٍ
ٍ
ووعي لقضية صفات اهلل كي ال يؤثر عدم دراسة هذه القضية يف دقة الرتمجة.
إدراك
أن يكون عىل

وهذا البحث حياول وضع ،أو عرض ،قواعد التعامل مع ترمجة صفات اهلل بوسط َّي ٍة بعد الرجوع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
هتاون.
تشدد وال
تفريط ،وبال
إفراط وال
إىل آراء العلامء املعارصين والقدامى ،بال

صفات اهلل:

ٍ
ٍ
ٍ
وسلبية .فالصفات الثبوتية هي ما "أثبته اهلل لنفسه
ثبوتية
صفات
قسم العثيمني صفات اهلل إىل
ٍ
يف كتابه أو عىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وسلم ،وكلها صفات ٍ
بوجه من
كامل ال نقص فيها
الوجوه ،كاحلياة والعلم والقدرة واالستواء عىل العرش والنزول إىل السامء الدنيا والوجه واليدين
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ونحو ذلك" (العثيمني ،1994 ،ص .)31أ ّما الصفات السلبية فهي التي "نفاها اهلل سبحانه عن نفسه
ٍ
نقص يف حقه ،كاملوت والنوم
يف كتابه أو عىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وسلم ،وكلها صفات
واجلهل والنسيان والعجز والتعب" (املرجع نفسه).

وتُقسم الصفات الثبوتية إىل قسمني :ذاتية وفعلية .فصفات اهلل الذاتية هي التي مل يزل وال يزال

متص ًفا هبا ،كالعلم والقدرة والسمع والبرص والعزة واحلكمة والعلو والعظمة ،ومنها الصفات
اخلربية كالوجه واليدين والعينني .وصفات اهلل الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته ،فإن شاء فعلها

وإن شاء مل يفعلها ،كاالستواء عىل العرش والنزول إىل السامء الدنيا.

فالصفات اخلربية هي الصفات التى ال تثبت إال بالنقل أي بالقرآن أو السنة وليس للدليل
العقيل فيها يش ٌء ،مثل قوله تعاىلَ { :يدُ اهللِ َف َ
وق أيدهيِم} (القرآن الكريم" ،سورة الفتح" ،اآلية ،)10
و{الرمح ُن َعىل ال َع ِ
رش استَوى} (القرآن الكريم" ،سورة طه" ،اآلية  ،)5وغريمها .
َّ

الس َلف وا َ
خل َلف:
َّ

ٍ
ٍ
قرون خلت .فكل ٍ
َّ
فريق
خالف منذ
إن قضية تأويل الصفات قديم ٌة متجددةٌ ،وما زالت حمل
ٍ
أي ٍ
خمالف له قد جانبه الصواب .ويتبنى هذا البحث منهج ابن
رأي آخر
يرى أن رأيه هو ُّ
احلق وأن َّ
تيمية يف تأويل الصفات وإثباهتا.

ِ
الس َلف ( )mainstreamواخلَ َلف (.)non-mainstream
إذ يقسم ابن تيمية الف َر َق إىل َّ
ٍ
فالس َلف ،عنده ،هم من يستقون معتقدهم من َم ٍ
صاف –الكتاب والسنة –دون معارضة العقل
عني
َّ

الس َلف
ّ
للنص الثابت ،أو رصفه عن حقائقه ،ومحله عىل املجاز (املرجع نفسه) .ويذكر أهل العلم أن َّ

في نسب ًة إليهم (آل مهدي1414 ،هـ،
هم الصحابة والتابعون ،وكل من سلك طريقهم فهو َس َل ٌّ
ٍ
ٍ
َ
تعطيل ،وال
حتريف ،وال
يكون بغري
الس َلف أن اإليامن بصفات اهلل تعاىل جيب أن
ص .)31ويرى َّ
ٍ
تكييف ،وال ٍ
متثيل ،وأن اهلل تعاىل وصف نفسه هبذه الصفات "يف القرآن الكريم ووصفه به رسوله
صىل اهلل عليه وسلم يف السنة ،فلم يسألوه عن ٍ
يشء من ذلك كام كانوا يسألونه عن غريها كالصالة
والصيام وسائر العبادات واملعامالت" (األزوري1431 ،هـ ،ص .)35فعىل املسلم إثبات الصفات

وبرصا وغريها
ووجها وعينًا وسا ًقا وسم ًعا
هلل تعاىل كام أثبتها اهلل ورسوله .فنحن نثبت أن هلل يدً ا
ً
ً

من الصفات؛ ألن اهلل أثبت ذلك يف كتابه وأثبته لنفسه سبحانه وتعاىل.
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وصوفية،
ومرجئة،
وقدرية،
وشيعة،
الس َلف من خوارج،
أ ّما اخلَ َلف فهم كل من خالف منهج َّ
ٍ
ٍ
ٍ
صفات
حيرفون الصفات ،وإ ّما ينكرون ،أي ينفون ،أن هلل
وأشعرية ،ومعتزلة ،وغريهم .فهم إ ّما ِّ
أساسا ،وإ ّما يكيفون الصفات أو يشبهون اهلل بكذا وكذا مما تصل إليه عقوهلم.
ً

تأويل الصفات:
عرفه ابن تيمية –هو "رصف اللفظ عن االحتامل الراجح إىل االحتامل املرجوح،
التأويل –كام َّ
ٍ
ٍ
ٌ
حامد الغزايل أن التأويل "
لدليل يقرتن به" (آل مهدي1414 ،هـ ،ص .)221وذكر أبو
احتامل

يعضده ٌ
دليل يصري به أغلب عىل الظن من املعنى الذي يدل عليه الظاهر .ويشبه أن يكون كل
ٍ
عرف
تأويل رص ًفا للفظ عن احلقيقة إىل املجاز" (الغزايل1322 ،هـ ،ص .)387أ ّما ابن حز ٍم فقد َّ

التأويل بأنه "نقل اللفظ عام اقتضاه ظاهره ،وعام وضع له يف اللغة إىل معنًى آخر" (ابن حزم ،ج،1
ٍ
لقرينة تدل عىل املعنى.
ص .)42فالتأويل يعني تفسري املعنى الظاهر للوصول إىل املعنى املقصود
والتأويل نوعان:
صحيح وفاسدٌ " .فالتأويل الصحيح  ...الذي يوافق ما دلت عليه نصوص
ٌ

الكتاب والسنة ،وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد" (ابن أيب العز1418 ،هـ ،ص.)185

رشوط التأويل:
كثريا
أورد األزوري عن ابن تيمية رشطني ملن جلأ إىل التأويل .أحدمها" :أن يتفطن إىل أن ً
ٍ
ٍ
سياق آخر ،كلفظ اليد ً
مثل ،فإهنا
سياق قد ال حتتمله يف
من ألفاظ العربية قد حتتمل معنًى يف

معاين كثري ًة كالنعمة ،والقدرة ،واحلاجة ،وإنام يتضح معناها بحسب السياق
عند اإلطالق حتتمل
َ
واملوقف الذي وردت فيه الكلمة ،ومن مل يفرق بني ما يقتضيه السياق من املعنى املراد ،وقع يف

اخلطإ" (األزوري1431 ،هـ ،ص .)230واآلخر :أن يبني احتامل اللفظ للمعنى املراد يف ذلك

الرتكيب أو غريه ،فإن اللفظ ربام ال حيتمل ذلك املعنى بحسب العرف اللغوي ،وإذا احتمل اللفظ

لغ ًة فإنه ربام ال حيتمل يف ذلك السياق بعينه ،ويف هذا الرتكيب بالذات ،كتفسريهم لفظ اليدين،

بالتثنية ،بالقدرة أو النعمة ،فإن لفظ اليد مفر ٌد وعند اإلطالق قد حيتمل اللفظ أحد هذين املعنيني،
ٍ
ألحد أن
أ ّما يف هذا الرتكيب بعينه وبصيغة التثنية فإن اللفظ ال حيتمل ذلك يف لغة العرب ،وليس
حيمل كالم اهلل عىل أي معنًى يسوغ محل اللفظ عليه (اجلليند1393 ،هـ ،ص.)176
وأضاف ابن القيم رشطني آخرين مها:
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"1.إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره ،فإن دليل املدعي للحقيقة والظاهر
ٍ
ٍ
صارف يكون أقوى منه" (ابن املوصيل،2001 ،
بدليل
قائم ،فال جيوز العدول عنه إال
ٌ
ص.)48

2.اجلواب عن املعارض ،فإن مدعي احلقيقة قد قام الدليل العقيل والسمعي عنده عىل إرادة
وخاص.
احلقيقة ،أ ّما السمعي فال يمكنك املكابرة أنه معه ،وأ ّما العقيل فمن وجهني :عا ٍّم
ٍّ

فالعام الدليل الدال عىل كامل علم املتكلم ،وكامل بيانه ،وكامل نصحه ،والدليل العقيل
ٍ
بكثري ،فإن جاز خمالفة هذا الدليل
عىل ذلك أقوى من الشبه اخليالية التي يستدل هبا النفاة

القاطع فمخالفة تلك الشبه اخليالية أوىل باجلواز ،وإن مل جيز خمالفة تلك الشبه فامتناع
خمالفة الدليل القاطع أوىل .وأما اخلاص فكل ٍ
صفة وصف اهلل تعاىل هبا نفسه ووصفه هبا
ّ
ٍ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صفة كامل قط ًعا ،فال جيوز تعطيل صفات كامله وتأويلها
بام يبطل حقائقها" (املرجع نفسه).

ترمجة صفات اهلل :دالل َّية أم وظيف َّية؟
يلجأ املرتجم إىل تبني املنهج الوظيفي functional approachيف ترمجة النصوص األدبية

أو حينام حيتمل اللفظ أكثر من معنًى كاللغة املجازية والتعبريات البالغية .يف حني يتبنى املرتجم
املنهج الداليل  semantic approachيف الرتمجة يف حالة نقل املعنى الدقيق واحلريف للفظ ،كام

يف النصوص القانونية والعلمية بسبب ندرة استخدام األساليب البالغية التي حتتمل أكثر من
معنًى يف هذه النصوص .لكن ترمجة صفات اهلل حتتاج إىل ٍ
عمق أكثر من جمرد نقل املعنى الظاهر

 exoteric meaningبتبني املنهج الداليل أو ترمجة املعنى املقصود esoteric meaningكام يف

متعلق بالعقيدة وأصوهلا ،حتى إن بعض العلامء ُيك ِّفرون من َيؤ ِّول صفات
املنهج الوظيفي ،فاألمر
ٌ
اهلل عىل اإلطالق ،ومنهم من َيؤول كل الصفات بال ٍ
قيود وبحسب األهواء وامليول والنزعات
ِّ
ٍ
الطائفية ،مثل الباطنية الذين يدَّ عون أن لكل لفظ معنًى باطنًا ال يعلمه غريهم ،وأن اهلل اختصهم
هبذا العلم دون غريهم من البرش بغري ٍ
رشعي.
لغوي أو
دليل
ٍّ
ٍّ

فيقع املرتجم يف هذه احلرية التي تتطلب منه دراس ًة عميق ًة وموسع ًة لصفات اهلل تعاىل والتأويل
وخ َل ٍ
الفرق املختلفة من س َل ٍ
ِ
ً
ف َ
ف وآرائها وتفاسريها ومدارسها.
وأنواعه ورشوطه
َ
فضل عن َ
فاملرتجم يتحمل مسؤولية توصيل املعنى الصحيح بعيدً ا عن التأويالت الفاسدة والفهم اخلطإ
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الذي ربام يرض بالقارئ الذي يفرتض أن يكون أجنب ًّيا غري ًبا عن اللغة العربية وأعرافها .فعىل
{الرمح ُن َعىل ال َع ِ
رش استَوى} (القرآن
سبيل املثال ،تس ّبب ترمجة صفة االستواء يف قوله تعاىلَّ :

الكريم" ،سورة طه" ،اآلية  )5الكثري من املشكالت للمرتجم ،إذ إن الباطنية وفرق اخلَ َلف َيؤ ِّولوهنا
بـ"االستيالء" ،وهذا يوحي بأن اهلل استوىل عىل العرش من ٍ
أحد آخر ،فاالستيالء يعني الفقدان،

وحاشا هلل أن يوصف بذلك .وسريد ذكر ذلك يف اجلزء املخصص للتحليل يف هناية البحث.

وأرى أن حياول املرتجم حتقيق التوازن بني املنهجني الوظيفي والداليل يف ترمجة صفات اهلل،

بأن ينقل املعنى الظاهر الداليل للفظ مع وضع املعنى املقصود بني قوسني .وهبذا يتحقق نقل املعنى
املراد للقارئ  target readerمع إثبات الصفة هلل تعاىل كام أثبتها لنفسه.

الرتمجات املتب ّناة يف الدراسة:

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومتباينة
خمتلفة
وفكرية
ثقافية
خلفيات
ترمجات للقرآن الكريم تنتمي إىل
تتبنى الدراسة ثامين

أحيانًا ،وأوردها بحسب تاريخ النرش كاآليت:

1. Shakir (1982) The Qur’ân,

2. Hilâlî and Khân (1996) The Noble Qur’ân: English Translation of the
Meanings and Commentary,
3. Saheeh International (1997) Translation of The Meanings of the Glorious
Quran,
4. Ghâli (2003) Towards Understanding The Ever-Glorious Qur’ân,
5. Abdel Haleem (2004) The Qur’ân: A New Translation,
6. Hammad (2006) The Gracious Quran: A Modern-Phrased International
in English,
7. Asad (2007) The Message of The Quran: Translated And Explained,
8. Shabbir (2007) The Qur’ân As it Explains Itself.

التحليل واملناقشة:

ٍ
ٍ
منتقاة من صفات اهلل وهي "العني"،
عينات
يف اجلزء التايل ،حياول البحث مناقشة ترمجة

و"الوجه" ،و"الساق" ،و"االستواء" يف الرتمجات الثامين املتبناة ،وتقييم مدى فهم كل مرتج ٍم يف
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 بعيدً ا، مع التزام العقيدة السليمة، ونجاحه يف نقل املعنى،الرتمجات الثامين املختارة لصفات اهلل

.عن التفاسري التي ال تعتمد عىل األدلة القاطعة الواضحة من القرآن والسنة

: صفة الوجه.1

ٍ تأيت صفة وجه اهلل يف ثامين
 النوع األول.ٍ وقد قسمتها إىل ثالثة أنواع.آيات يف القرآن الكريم
ٍ  وهي مخس،يشمل اآليات التي ترد فيها صفة الوجه بمعنى طلب رضا اهلل ومكافأته
 والنوع.آيات

 أ ّما النوع الثالث فيشري إىل وجه اهلل بأنه."الثاين وهو آي ٌة واحد ٌة تشري إىل الوجه بمعنى "قبلة الصالة
. ويشمل آيتني فقط،""اهلل بنفسه وذاته

1. Surat Al-Kahf (The Cave Chapter), verse (28):

:األول
َّ  النوع.أ

ِ
ِ
َ ُش ُي ِريد
َ ب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع
 "سورة،ون َو ْج َه ُه} (القرآن الكريم
ْ {و
َ
ْ ِ اص
ِّ ون َر َّ ُب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع
Shakir:

:)28  اآلية،"الكهف

"And withhold yourself with those who call on their Lord morning and
evening desiring His goodwill"
Hilâlî and Khân:
"And keep yourself (O Muhammed  )صىل اهلل عليه وسلمpatiently with those
who call on their Lord (i.e. your companions who remember their Lord with
glorification, praising in prayers, and other righteous deed) morning and
afternoon, Seeking His Face"
Saheeh International:
"And keep yourself patient [by being] with those who call upon their Lord in
the morning and the evening, seeking His countenance"
Ghâli:
"And (suffer) yourself to (endure) patiently with the ones who invoke their
Lord in the early morning and nightfall, Willing to seek His face"
Abdel Haleem:
"Content yourself with those who pray to their Lord morning and evening,
Seeking His approval"
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Asad:
"And contain thyself in patience by the side of all who at morn and at evening
invoke their Sustainer, seeking His countenance"
Shabbir:
"Keep yourself content with those who remember their Lord morning and
evening Seeking His Approval"
Hammad:
"Keep yourself patient in the company of those humble believers who call
upon their Lord with devotion in the morning and in the evening desiring
only His Face"
2. Surat Ar-Rûm (The Romans Chapter), verses (38-39):

Shakir:

َ ُ{ َذلِ َك َخ ْ ٌي لِ َّل ِذي َن ُي ِريد
:)38  اآلية،" "سورة الروم،ون َو ْج َه اللَِّ} (القرآن الكريم

"This is best for those who desire Allah’s pleasure"
Hilâlî and Khân:
"That is best for those who seek Allah’s Countenance"
Saheeh International:
"That is best for those who desire the countenance of Allah"
Ghâli:
"That is most charitable (i.e., best) for the ones who are willing to (seek) the
Face of Allah"
Abdel Haleem:
"That is best for those whose goal is God’s approval"
Asad:
"This is best for all who seek God’s countenance"
Shabbir:
"This is best for those who seek God’s Approval"
Hammad:
"That is best for all those who desire only The Face of God"
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3. Surat Al-Insân (Mankind Chapter), verse (9):

Shakir:

:)9  اآلية،" "سورة اإلنسان،{إِن ََّم ُن ْط ِع ُمك ُْم لِ َو ْج ِه اللَِّ} (القرآن الكريم

"We only feed you for Allah’s sake"
Hilâlî and Khân:
"Seeking Allah’s countenance only"
Saheeh International:
"Only for the countenance [i.e., approval] of Allah"
Ghâli:
"Only for the Face of Allah"
Abdel Haleem:
"For the sake of God alone"
Asad:
"For the sake of God alone"
Shabbir:
"For the sake of God alone"
Hammad:
"For the sake of God"
4. Surat Al-Layl (The Night Chapter), verse (20);

Shakir:

)20  اآلية،" "سورة الليل،{إِالَّ ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّب ِه األَ ْع َل} (القرآن الكريم

"Except the seeking of the pleasure of his Lord, the Most High"
Hilâlî and Khân:
"Seek the Countentance of his Lord"
Saheeh International:
"Seeking the Countenance of his Lord"
Ghâli:
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"Seeking the Face of his Lord"
Abdel Haleem:
"For the sake of his Lord"
Asad:
"For the countenance of his Sustainer"
Shabbir:
"Seek the Approval of his Lord"
Hammad:
"Except seeking the Face of His Lord, the Most High"
5. Surat Ar-Racd (Thunder Chapter), verse (20):

Shakir:

ِ
)22  اآلية،" "سورة الرعد،بوا ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّبِ ْم}(القرآن الكريم
َ
ُ َ {وا َّلذي َن َص

"And those who are constant, seeking the pleasure of their Lord"
Hilâlî and Khân:
"Seeking Their Lord’s Countenance"
Saheeh International:
"Seeking the countenance of their Lord"
Ghâli:
"Seeking the Face of their Lord"
Abdel Haleem:
"For the face of their Lord"
Asad:
"For their Sustainer’s countenance"
Shabbir:
"Seeking the Approval of their Sustainer"
Hammad:
"Seeking only the Face of their Lord"
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ٍ
واحد هو "ابتغاء رضا اهلل" استنا ًدا
فصفة الوجه يف اآليات السابقة تشري فيها كلها إىل معنًى

إىل أقوال املفرسين (ابن اجلوزي1422 ،هـ ،ج ،2ص492؛ والقرطبي ،1964 ،ج ،6ص432؛
والنسفي ،1998 ،ج ،2ص ،)298أي ّ
إن كلمة "الوجه" يف هذه اآليات ُت َعدّ كناي ًة.

تقييم الرتمجات املختارة:

نجد أن ترمجة شاكر لصفة الوجه يف اآليات السابقة ختتلف من ٍ
آية إىل أخرى ،فقد ترمجها يف

اآلية األوىل بـ" ،"His good willيف حني ترمجها يف اآليات ( )2و( )4و( )5بـ" "pleasureأي

"رضا اهلل" ،وترمجها يف اآلية ( )3بـ" "Allah’s sakeأي "ألجل اهلل" .وتبدو ترمجة شاكر لصفة
الوجه يف هذه اآليات وظيفي ًة وتفسريي ًة ،إال يف ترمجة اآلية األوىل فال عالقة بني ""His good will
و"إرضاء اهلل سبحانه وتعاىل".

ٍ
ناحية أخرى ،يرتجم اهلاليل ،وغايل ،ومحاد ،وصحيح إنرتناشيونال صفة الوجه هنا
ومن
ٍ
تفسري للمعنى املقصود ،وبال نقل
بـ" ،"face" or "countenanceوهذا هو املعنى الظاهر بال

املرتمجني التزموا املنهج السلفي هنا ،وال تساعد هذه الرتمجة القارئ
املعنى املجازي ،ويبدو أن
َ
األجنبي عىل فهم املقصود من اآليات.

أما عبداحلليم وأسد فقد اختلف تناوهلام لصفة الوجه من ٍ
آية إىل أخرى .فرتجم عبد احلليم
ّ

"الوجه" يف اآليتني ( )1و( )2بـ" "approvalويف اآليتني ( )3و( )4بـ"،"the sake of God alone

وكالمها يعطي املعنى نفسه .أ ّما الصفة نفسها يف اآلية ( )5فرتمجها حرف ًّيا بـ" "faceوالتزم نقل
املعنى الداليل للفظة دون نقل املعنى املقصود ،وهذه هي الرتمجة نفسها التي تبناها أسد يف ترمجة
كثريا عن "."face
اآليات ( )1و( )2و( )4و( )5حيث ترمجها بـ" "countenanceوهو ال خيتلف ً

وترجم أسد صفة الوجه يف اآلية ( )3بـ" ."sake of Godوهذا االختالف يف ترمجات عبد احلليم

وأسد يدل عىل علمهام بكيفية التعامل مع قضية صفات اهلل سبحانه وتعاىل.

أ ّما ترمجة شابري فمن الواضح أهنا تتبنى املنهج الوظيفي يف الرتمجة ،برتمجة صفة الوجه بـ"His

 "approvalو" ،"the sake of Godوهذا من التأويل املحمود املقبول لغو ًّيا وعقد ًّيا .وال تبدو
القضية واضح ًة عند محاد ،إذ ترمجها أحيانًا بـ" "faceوأحيانًا أخرى بـ"."the sake of God

ٍ
ترمجة لصفة "وجه اهلل" تراعي منهج
وبعد مناقشة الرتمجات السابقة وتقييمها يمكن اقرتاح
الس َلف من حيث إثبات الصفات هلل تعاىل ،كام أثبتها النبي صيل اهلل عليه وسلم يف السنة وأثبتها
َّ
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 زياد ًة عىل نقل املعنى، حتقي ًقا ملبدإ األمانة يف الرتمجة،سبحانه وتعاىل لنفسه يف القرآن الكريم
ٍ
ناحية
 وبعد مراعاة رشوط التأويل السابق عرضها من،املجازي املقصود كام ورد يف التفاسري

within-" ويمكن حتقيق ذلك من خالل استخدام بعض االسرتاتيجيات مثل استخدام،أخرى

: والرتمجات املقرتحة هي اآلتية."endnotes"" أوfootnotes" " أوthe text-notes

ِ
ِ
َ ُش ُي ِريد
َ ب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع
 "سورة،ون َو ْج َه ُه} (القرآن الكريم
ْ {و
َ
ْ ِ اص
ِّ ون َر َّ ُب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع

:)28  اآلية،"الكهف

"And keep yourself (O Muhammad  )صىل اهلل عليه وسلمpatiently with those
who call on their Lord (i.e. your companions who remember their Lord
with glorification, praising in prayers, and other righteous deed) morning
and afternoon, Seeking His Face (meaning seeking Allah’s satisfaction and
approval)"

َ ُ{ َذلِ َك َخ ْ ٌي لِ َّل ِذي َن ُي ِريد
:)38  اآلية،" "سورة الروم،ون َو ْج َه اللَِّ} (القرآن الكريم

"That is best for those who seek Allah’s Countenance (meaning: God’s
Approval)"

:)9  اآلية،" "سورة اإلنسان،{إِن ََّم ُن ْط ِع ُمك ُْم لِ َو ْج ِه اللَِّ} (القرآن الكريم

"Only for the countenance [i.e., approval] of Allah", Saheeh International’s
translation is selected here.

)20  اآلية،" "سورة الليل،{إِالَّ ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّب ِه األَ ْع َل} (القرآن الكريم

"Seek the Countenance of his Lord (meaning: God’s Approval and satisfaction)"

ِ
)22  اآلية،" "سورة الرعد،بوا ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّبِ ْم}(القرآن الكريم
َ
ُ َ {وا َّلذي َن َص

"Seeking the Countenance of their Lord (meaning: God’s Approval and
satisfaction)"

- Surat Al-Baqarah (The Cow Chapter), verse (115):
Shakir:

: النوع الثاين.ب

)115  اآلية،" "سورة البقرة،{ َف َأ ْين ََم ت َُو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه اللَِّ} (القرآن الكريم

"whither you turn, thither is Allah’s purpose"
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Hilâlî and Khân:
"So wherever you turn (yourselves or your faces) there is the Face of Allah"
Saheeh International:
"So wherever you [might] turn, there is the Face of Allah"
Ghâli:
"O, wherever you turn around, (then) hence is the Face of Allah"
Abdel Haleem:
"Wherever you turn, there is His Face"
Asad:
"And wherever you turn, there is God’s countenance"
Shabbir:
"Wherever you go, whichever way you turn, there is God’s Countenance
(Presence, and you remain in His Dominion)"
Hammad:
"So wherever you turn there is the Face of God"

 ولكي نفهم اإلشكالية يف ترمجتها جيب.ُت َعدّ صفة الوجه من الصفات املشكلة يف ترمجتها
 وأغلب التفاسري تفرس صفة الوجه يف هذه اآلية بـ" ِقبلة الصالة" أو "اجتاه.الرجوع إىل التفاسري
،1998 ،؛ والنسفي83 ص،2 ج،1964 ،؛ والقرطبي104 ص،1 ج،هـ1422 ،الصالة" (ابن اجلوزي

. وهذا من التأويل املحمود ألنه يوافق رشوط التأويل.)123 ص،1ج

ِ  نقلوا املعنى حرفيا دون إعطاء املعنى املقصود وهو، سوى شاكر،وكل املرتمجني
 وهذا،القبلة
ًّ

تب ٍّن
 وهذا املعنى مل يلتزم،)support(  أ ّما ترمجة شاكر فتقدم معنًى مستغر ًبا.الس َلف
ٌ
َّ واضح ملنهج
ِ  ومل،املعنى احلريف للوجه
 فمن األفضل ترمجة، ولذا.أيضا املعنى املقصود الوارد يف التفاسري
ً يعط
"qiblah/prayer direction"  مع إضافة املعنى املقصود،)face( صفة الوجه يف هذه اآلية حرف ًّيا

: كاآليت،بني قوسني

"So wherever you [might] turn, there is the Face of Allah (direction/qiblah
for prayer)"
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: النوع الثالث.ج

1. Surat Ar-Rahmân (The All-Merciful Chapter), verse (27):

Shakir:

ِ ال
ِ الل َو
)27  اآلية،" "سورة الرمحن،اإلك َْرا ِم} (القرآن الكريم
َ
َ ْ {و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو

"And there will endure forever the person of your Lord, the Lord of glory and
honor"
Hilâlî and Khân:
"And the Face of your Lord full of majesty and will remain forever"
Saheeh International:
"And there will remain the Face of your Lord"
Ghâli:
"And there (still) remains (forever) The Face of your Lord"
Abdel Haleem:
"All that remains is the Face of your Lord"
Asad:
"But forever will abide thy Sustainer’s Self "
Shabbir:
"But forever will abide the Countenance of your Lord"
Hammad:
"But everlasting to everlasting is the Face of your Lord ـــــthe Possessor of All
Majesty and Honor"
2- Surat Al-Qasas (The Narratives Chapter), verse (88):

Shakir:

)88  اآلية،" "سورة القصص،ش ٍء َهالِ ٌك إِالَّ َو ْج َه ُه} (القرآن الكريم
ْ َ {ك ُُّل

"Everything is perishable but He"
Hilâlî and Khân:
"Everything will perish save His face"
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Saheeh International:
""Everything will be destroyed except His Face
Ghâli:
""All things perish, except His Face
Abdel Haleem:
""Everything will perish except His Face
Asad:
" "Everything is bound to perish, save His [eternal] Self
Shabbir:
" "Everything will perish except His Eternal Self
Hammad:
""Everything is perishing except His Face

ولكي يتضح معنى صفة الوجه يف هاتني اآليتني ،جيب الرجوع إىل التفاسري املعتربة .فسنجدها

تفرس الوجه هنا بأنه "ذات اهلل" و"اهلل بنفسه وجالله" (ابن اجلوزي1422 ،هـ ،ج ،3ص397؛

والقرطبي ،1964 ،ج ،13ص322؛ والنسفي ،1998 ،ج ،2ص ،)662مع تأكيد إثبات صفة الوجه
ٍ
ٍ
ٍ
تعطيل وال ٍ
ٍ
حتريف.
تشبيه وال
متثيل وال
تكييف وال
هلل تعاىل من غري

وعىل الرغم من وضوح املعنى يف التفاسري ،نجد عبد احلليم واهلاليل وشابري وصحيح

إنرتناشيونال نقلوا املعنى حرف ًّيا ( ،)faceمما قد يسبب تشتيت القارئ الذي قد يفهم أن املعنى هو

أن وجه اهلل فقط هو الذي يبقى ،وحاشا هلل .ولكن ترمجة أسد نقلت املعنى التفسريي التواصيل

" "Sustainer’s Selfوهذا أبلغ يف املعنى ولكنه مل يلتزم األمانة يف نقل املعنى األصيل (.)face
نقل غري ٍ
وانتهج شاكر املنهج نفسه وترمجها بـ( )personيف اآلية األوىل ،وهذا ٌ
دقيق للمعنى،
ٍ
ترمجة
وترمجها بـ( )Heيف اآلية األخرى وهي حماول ٌة جيد ٌة وترمج ٌة واضح ٌة .ولذا يمكن اقرتاح

النص القرآين واملعنى املقصود املذكور يف التفاسري،
تراعي التوازن بني املعنى احلريف الثابت يف ّ
كاآليت:

ال ِ
الل َو ِ
اإلك َْرا ِم} (القرآن الكريم" ،سورة الرمحن" ،اآلية :)27
َ
{و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ

""And the Face of your Lord (Allah Himself) full of majesty will remain forever
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:)88  اآلية،" "سورة القصص،ش ٍء َهالِ ٌك إِالَّ َو ْج َه ُه} (القرآن الكريم
ْ َ {ك ُُّل

"Everything will perish except His face (meaning: except Allah Himself)"

:صفة العني

ٍ وردت صفة العني يف أربع
 ويف السطور اآلتية حماول ٌة لسرب أغوار.آيات يف القرآن الكريم

.إشكاليات ترمجة هذه الصفة يف املواضع األربعة

1. The first example is in Surat Al-Qamar (The Moon Chapter), verse (14):

Shakir:

َ {ت ِري بِ َأ ْع ُينِنَا َج َزا ًء َلِ ْن ك
:)14  اآلية،" "سورة القمر،َان ك ُِف َر} (القرآن الكريم
َْ

"Sailing, before Our eyes, a reward for him who was denied"
Hilâlî and Khân:
"Floating under Our Eyes"
Saheeh International:
"Sailing under Our observation"
Ghâli:
"Running under Our Eyes"
Abdel Haleem:
"That floated under Our watchful eye"
Asad:
"Which floated on the water before Our very eyes"
Shabbir:
"And it floated before Our eyes"
Hammad:
"Running under the care of Our watchful Eyes"
2. The second eye image is in Surat Hûd (Hûd Chapter), verse (37):

Shakir:

:)37  اآلية،" "سورة هود،اصن َْع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا} (القرآن الكريم
ْ {و
َ
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"And make the ark before Our eyes"
Hilâlî and Khân:
"Under Our Eyes"
Saheeh International:
"Under Our observation"
Ghâli:
"Under Our Eyes"
Abdel Haleem:
"Under Our [watchful] eyes"
Asad:
"Under Our Eyes"
Shabbir:
"Under Our Eyes"
Hammad:
"Under the care of Our watchful Eyes"
3. The Third Eye Image is in Surat Taha (Taha Chapter), verse (39):

Shakir:

:)39  اآلية،" "سورة طه،{ولِت ُْصن ََع َع َل َع ْينِي} (القرآن الكريم
َ

"Be brought up before My eyes"
Hilâlî and Khân:
"Under My Eye"
Saheeh International:
"Under My eye [i.e., observation and care]"
Ghâli:
"Be worked out under My Eye"
Abdel Haleem:
"Under My watchful eye"
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Asad:
"Formed under Mine eye"
Shabbir:
"And reared you before My Sight"
Hammad:
"Beneath the care of My watchful Eyes"
4. The fourth eye image is in Surat At-Tûr (The Mount Chapter), verse (48):

Shakir:

:)48  اآلية،" "سورة الطور،{ َفإِن ََّك بِ َأ ْع ُينِنَا} (القرآن الكريم

"And wait patiently for the judgment of your Lord, for surely you are before
Our eyes"
Hilâlî and Khân:
"Under Our Eyes"
Saheeh International:
"You are in Our eyes [i.e., sight]"
Ghâli:
"Under Our Eyes"
Abdel Haleem:
"Under Our watchful eye"
Asad:
"Within Our sight"
Shabbir:
"[In Our eyes = Under God’s affectionate support and care]"
Hammad:
"Under the care of Our watchful Eyes"

ٍ  أو،شكل
ٍ
ٍ
 وال جيوز. أو حج ٍم،لون
تأويل أو ختيل
و ُيثبت أهل السنة واجلامعة هلل عينني دون
ِ
ٍ
ٍ
، مثل املعتزلة، ولكن بعض الف َرق.وعروق وخاليا
أعصاب
تشبيه عني اهلل بأعيننا التي تتكون من
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ينفون أن هلل عينًا ،ويعتقدون أن اهلل يرى بذاته ال بعينيه ،عىل الرغم من ثبوت أن هلل عينني يف
القرآن والسنة.

والتفسري الراجح للعني يف تلك اآليات هو "حتت مالحظة اهلل وعلمه ومحايته ورعايته" (ابن

اجلوزي1422 ،هـ ،ج ،4ص182؛ والقرطبي ،1964 ،ج ،17ص78؛ والنسفي ،1998 ،ج،3

ص)388؛ إذ ُت َعدّ "العني" استعار ًة شائعة االستخدام يف اللغة العربية تشري إىل الرعاية والعناية
كثريا يف حديثهم وخماطباهتم .ودور
واملالحظة واإلرشاد ،وتداول العرب مثل هذه االستعارات ً
املرتجم يف مثل هذه الصور أن ينقل االستعارة بام يساوهيا يف اللغة املنقول إليها ،أو رشحها وتفسريها
ٍ
حال ُّ
لغوي؛ لينقل إىل القارئ املستهدف مثل ذلك التأثري الذي يشعر
ثقايف أو
تعذر إجياد
ٍّ
مقابل ٍّ

للنص األصيل (القرآن الكريم) .وهذا ما مل يستطع شاكر
به القارئ األصيل (العريب) عند قراءته ّ
واهلاليل وغايل حتقيقه حني التزموا نقل املعنى احلريف لصفة العني ( )eyeباإلفراد واجلمع .يف حني
الس َلف سوا ٌء أكان
ترمجها أسد بـ( )sightو( .)eyeفهؤالء يفضلون نقل املعنى كام هو اتبا ًعا ملنهج َّ
ذلك عمدً ا أم بغري ٍ
قصد.
يف حني حاول عبداحلليم ومحاد نقل املعنى احلريف مع إضافة كلمة ( (watchfulقبل كلمة

للنص
( )eyesلتعطي اإلحياء بالعناية والرعاية اإلهلية ،فهام قد حاوال احلفاظ عىل املعنى األصيل ّ
العريب متاش ًيا مع مبدإ األمانة يف الرتمجة( )faithfulnessمع مراعاة توصيل املعنى املقصود
 implied meaningإىل القارئ اهلدف ،وهذه هي النتيجة املطلوبة يف الرتمجة.

ٍ
أ ّما شابري فقد ترمجها عىل ٍ
خمتلف قد يدل عىل عدم وضوح اجلانب العقائدي لصفات اهلل.
نحو

فقد ترمجها بـ" "Our eyesيف اآليتني ( )1و( ،)2وترمجها بـ" "My sightيف اآلية الثالثة ،وكلتامها
ترمج ٌة حرفي ٌة ،يف حني أنّه ترمجها يف اآلية الرابعة كاآليتIn Our eyes = Under God’s[" :
النص األصيل  STمع التزام
 ،"]affectionate support and careوهذه الرتمجة حتافظ عىل ّ
ٍ
ترمجة نجحت يف ترمجة صفة عني اهلل لغو ًّيا
توصيل املعنى إىل القارئ اهلدف  .TRو ُت َعدُّ هذه أفضل
وعقائد ًّيا .ووافقه يف ذلك صحيح إنرتناشيونال يف ترمجته لآلية الثالثة إذ ترمجها عىل النحو اآليت:
"."]Under My eye [i.e., observation and care

ولذا نجحت ترمجة عبداحلليم وصحيح إنرتناشيونال يف حتقيق التوازن بني إثبات صفة العني
ٍ
ٍ
ٍ
حتريف ،وبني التأويل املحمود املبني عىل ٍ
ٍ
ورشعي
لغوي
دليل
تشبيه وال
تعطيل وال
تكييف وال
بال
ٍّ
ٍّ

كام ورد يف التفاسري .فالرتمجة احلرفية لصفة العني ( )eyeربام تسبب تشتيتًا للقارئ األجنبي غري
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املعتاد لِ ُّلغة والبالغة والثقافة العربية ،فدَ ور املرتجم هنا ،بوصفه وسي ًطا ثقاف ًّيا ،أن يض ِّيق هذه
ٍ
ٍ
مقرتحة لصفة العني يف
ترمجات
املسافات ويسدّ هذه الفجوات .وبنا ًء عىل ما سبق ،يمكن تقديم
اآليات األربع يف القرآن الكريم ،عىل النحو اآليت:
{ت ِري بِ َأ ْع ُينِنَا} (القرآن الكريم" ،سورة القمر" ،اآلية :)14
َْ

"Sailing under Our Eyes (Our observation, care, guidance, support, and
")protection

اصن َْع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا} (القرآن الكريم" ،سورة هود" ،اآلية :)37
{و ْ
َ

"And make the ark before Our eyes (Our observation, care, guidance, support,
")and protection

{ولِت ُْصن ََع َع َل َع ْينِي} (القرآن الكريم" ،سورة طه" ،اآلية :)39
َ

)"Under My eye [i.e. observation and care]" (Saheeh International

{ َفإِن ََّك بِ َأ ْع ُينِنَا} (القرآن الكريم" ،سورة الطور" ،اآلية :)48

")"Under Our Eyes (Our observation, care, guidance, support, and protection

صفة الساق:

ٍ
ذكرت صفة الساق ( )the Shin of Allahيف القرآن الكريم يف ٍ
واحدة .وهذه الصفة هلا
آية
ٍ
ٍ
ٍ
ومعان شائع ٌة لدى العربً ،
حتريف
تكييف وال
فضل عن إثبات الساق هلل تعاىل بال
تفاسري خمتلف ٌة
ٍ
تشبيه وال جتسي ٍم وال ٍ
الس َلف وأهل السنة واجلامعة.
وال
نفي ،بنا ًء عىل منهج َّ

- Surat Al Qalam (The Pen Chapter), Verse (42):

ف َع ْن س ٍ
اق} (القرآن الكريم" ،سورة القلم" ،اآلية )42
{ َي ْو َم ُيك َْش ُ
َ

Shakir:

""On the day when there shall be a severe affliction
Hilâlî and Khân:
"(Remember) the Day when the shin shall be laid bare (i.e. the Day of
")Resurrection
Saheeh International:
""The Day the shin will be uncovered
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Ghâli:
""On the Day when the shank will be bared
Abdel Haleem:
""On the Day when matters become dire
Asad:
""On the Day when man’s very being shall be bared to the bone
Shabbir:
""On the Day when they are confronted with the stark reality
Hammad:
"On a most difficult Day Hereafter, when they are resurrected, and an imitable
"shin is laid bare

َ
بعض ُهم إىل أن الساق تشري إىل اخلوف
خمتلفون يف تفسري هذه الصفة .إذ
و ُم َف ِّسو القرآن
يذهب ُ
ُ

الشديد وشدة هول يوم القيامة (القرطبي ،1964 ،ج ،18ص248؛ والنسفي ،1998 ،ج ،3ص.)524

ويرى ابن اجلوزي أن الساق يف هذه اآلية تعني أن اهلل سبحانه وتعاىل يكشف عن ساقه التي ال مثيل
هلا وال تشبه ساق اإلنسان ،وحينام يكشف اهلل عن ساقه ختر مجيع اخلالئق سجدً ا أمامه ٍّ
بذل وخضو ٍع
ٍ
ُّ
ويستدل
إال املنافقني (ابن اجلوزي1422 ،هـ ،ج ،4ص.)325
بحديث يف صحيح البخاري يقول

ِ
ؤم ٍن وم ِ
ساق ِه ،فيسجدُ َله ك ُُّل م ِ
ف ربنا َعن ِ
ِ
ؤمن ٍَة ،ف َيبقى ك ُُّل َمن
َ ُ ُ
وس َّل َمَ " :يكْش ُ َ ُّ
فيه النَّبِ ُّي َص ّل اللُّ َع َليه َ
ُ
ُ
كان يسجدُ يف الدُّ نيا ِرياء وسمع ًة ،فيذهب لِيسجدَ  ،فيعود َظهره َطب ًقا ِ
واحدً ا" (البخاري1422 ،هـ،
ً ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُُ َ
َ َ ُ
ٍ
ج ،6ص .)159ويرى السعدي أن الساق هنا يقصد هبا ساق اهلل ،وال يعطي أ َّية معان أخرى أو
ٍ
الس َلف (السعدي ،2000 ،ص.)881
تفاسري باطنة متبن ًيا منهج َّ
واضحا يف الرتمجة ،فيرتمجها بعضهم ترمج ًة حرفي ًة بـ()shin
ويظهر هذا التباين يف التفسري
ً
ٍ
ٍ
باطنة كاهلاليل ومحاد وصحيح إنرتناشيونال وغايل .وعىل اجلانب
معان
أو ( )shankدون إعطاء

اآلخر ،يرتمجها شاكر بـ( )afflictionويوافقه عبد احلليم يف نقل املعنى نفسه وهو "when matters

 ،"become direوهذه ترمج ٌة وظيفي ٌة حتاول نقل املعنى املجازي املقصود ال احلريف الظاهر.

وختتلف ترمجة أسد متا ًما ،إذ يرتمجها عىل النحو اآليتwhen man’s very being shall" :

 ،"be bared to the boneويوافقه شابري يف ترمجته هلا عىل النحو اآليتOn the Day when" :

."they are confronted with the stark reality
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ٍ
ٍ
ٍ
ترمجة حتافظ عىل املنهج
 يمكن اقرتاح،وحتليل للرتمجات
تفسري لآلية
وبنا ًء عىل ما سبق من

 مع توصيل املعنى املجازي،السليم يف إثبات صفة الساق هلل تعاىل من باب األمانة يف الرتمجة

:املقصود كام ورد يف التفاسري كاآليت

"The Day when the shin shall be laid bare (meaning in the Day of Resurrection
when matters become dire and Allah uncovers His shin as a sign of great
affliction)"

:صفة االستواء

ٍ تكررت صفة االستواء يف تسع
، ويف اآليت. ٌ وكلها هلا معنًى واحد،آيات يف القرآن الكريم
. ويمكن تعميم النتائج عىل سائر اآليات،سنتناول آي ًة واحد ًة باملناقشة والتحليل

- The image of Istwâ’, Verse (5) in Surat Taha (Taha Chapter):
Shakir:

ِ ح ُن َع َل ا ْل َع ْر
:)5  اآلية،" "سورة طه،است ََوى} (القرآن الكريم
َ ْ {الر
ْ ش
َّ

"The Beneficent God is firm in power"
Hilâlî and Khân:
"Rose over (istawâ) the (Mighty) throne (in a manner that suits His Majesty)"
Saheeh International:
"Above the Throne established"
Ghâli:
"Upon the Throne leveled Himself (How He has done so is beyond human
understanding)"
Abdel Haleem:
"Established on the Throne"
Asad:
"Established on the throne of His almightiness?"
Shabbir:
"[He maintains Supreme Control over all that He has created]"
Hammad:
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""The All-Merciful, Who has settled Himself over the Throne, befittingly

ٍ
بطريقة ال
الس َلف باإلمجاع عىل أن االستواء يعني أن اهلل استوى عىل العرش
وقد اتفق علامء َّ
ٍ
سبيل من السبل .يف حني حاول اخلَ َلف تفسري االستواء بطرائق
يمكن ختيلها أو مناقشتها بأي
ٍ
ٍ
خمتلفة ،منها قوة حكم اهلل وسيطرته عىل الكون ،والتحكم يف العرش بحيث ال خيرج يش ٌء
ومعان
عن علمه سبحانه ،والتحكم يف نفوس العباد وأفعاهلم وأرسارهم وأقواهلم حتى قبل أن يفكروا
فيها ،واالستواء عىل عرش قلب العبد ليجعله يعطيه الوقت لعبادته ،وقد ينفي بعضهم الصفة من
األساس ويقولون إن من غري الالئق أن نصف اهلل باجللوس عىل العرش ألنه صف ٌة جسدي ٌة للبرش

ال تليق باهلل سبحانه وتعاىل.

وخالصة القول أن االستواء من الغيبيات التي ال جيوز اخلوض فيها أو حماولة تفسريها بإعطاء
ٍ
ٍ
ٍ
باطنة .فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي خلقنا ويعلم حدود عقولنا وخيالنا ،فال داعي
جمازية أو
معان

إىل أن نرهق أنفسنا بام مل يـأمرنا اهلل به .وهذا هو الرأي الذي تبناه عبد احلليم وغايل واهلاليل

تفسريي أقرب إىل منهج
يف ترمجاهتم وصحيح إنرتناشيونال .إذ ترمجها عبداحلليم بتقديم معنًى
ٍّ
الس َلف ،هو ،"established on the Throne" :واتبع غايل املنهج نفسه وترمجها باآليتUpon" :
َّ
أقواس لتوصيل فكرةٍ
ٍ
 ،"the Throne leveled Himselfولكن أضاف ملحوظ ًة توضيحي ًة بني
للقارئ هي أنه جيب ّأل يتخيل هذه الصورةHow He has done so is beyond human" :

ٌ
ٌ
ً
 ،"understandingوهذا
عامل مساعدً ا للقارئ اهلدف.
تدخل ()interference
مقبول ُي َعدّ

واتبع اهلاليل منهج غايل نفسه ،ولكنه كان أكثر التزا ًما إلثبات الصفة عىل املنهج السلفي ،فنقلها
ٍ
بمعنًى
مقابل يف اللغة اإلنجليزية هو " "rose overوأضاف نقحر ًة هلا ( ،)Istwâوهذا يعني أنه مل
ٍ
توجيها للقارئ ومن ًعا لتشتيته وموافق ًة
ملحوظات إضافي ًة بني قوسني
يلجأ إىل التأويل ،ثم أضاف
ً
للمنهج السلفي يف إثبات الصفات ."in a manner that suits His Majesty" :وترمجها أسد

باآليت ،"established on the throne of His almightiness" :يف حني ترمجها شابري باآليت:
"[ ،"]He maintains Supreme Control over all that He has createdوهذا ٌ
تأويل غري
ٍ
حممود وال دليل عليه ،كام فعل شاكر يف ترمجته اآلتيةThe Beneficent Allah is firm in" :

 ،"powerفكالمها َّأول صفة االستواء عىل منهج اخلَ َلف .وبنا ًء عىل التحليل السابق والتفاسري
ملحوظات ٍ
ٍ
ٍ
أقواس ،كاآليت:
بينية يف داخل
يمكن اقرتاح ترمجة اهلاليل وغايل مع إضافة

"Rose over (istawâ) the throne (in a manner that suits His Majesty and beyond
")human understanding
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نتائج البحث:
يمكن عرض نتائج البحث يف النقاط اآلتية:
فالس َلف هم كل
الس َلف واخلَ َلفَّ .
 .1انقسم العلامء عند تناوهلم صفات اهلل تعاىل إىل فريقنيَّ :

من يتبع سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم .ويشري املصطلح إىل أهل القرون األوىل التي تلت النبي

صىل اهلل عليه وسلم،
ويشري مصطلح "السلفي" كذلك إىل املعارصين الذين يتبعون املنهج نفسه.
ُ
ٍ
ٍ
تأويل وال ٍ
ٍ
تكييف وال
تشبيه وال
متثيل وال
والس َلف يثبتون صفات اهلل الواردة يف القرآن والسنة بال
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
حتريف .أ ّما اخلَ َلف فريون أن الصفات يمكن أن ت َُؤ َّول بمعان باطنة أخرى غري معانيها الظاهرة،
ٍ
يؤول الصفات بال ٍ
قرينة يف السياق.
دليل وال
ومنهم من ِّ

 .2تتضح اإلشكالية عند تتبع ترمجة كل مرتج ٍم عىل ٍ
حدة يف ترمجته لصفات اهلل ،فاملرتجم يف
ٍ
واضحة .ولذا فإن دور
الرتمجة الواحدة َيؤ ِّوهلا أحيانًا ويثبتها أحيانًا أخرى بال قواعد وال ضوابط
املرتجم ال ينحرص يف نقل املفردات والكلامت من ٍ
لغة إىل أخرى ،بل يضطر يف هذه احلالة إىل أن

وعي تا ٍّم لقضية إثبات الصفات وتأويلها ورشوط التأويلً ،
يكون عىل ٍ
فضل عن دراسة املذاهب
التفسريية ِ
والف َرق اإلسالمية املختلفة.

 .3ال يقترص األمر عىل دراسة قضية الصفات ،ولكن ال بدَّ كذلك من تبنّي العقيدة الصحيحة
يف تأويل الصفات ،فعقيدة أهل السنة واجلامعة تقيض باإلمجاع بأنه ال جيوز تأويل الصفات بال ٍ
قرينة

وال ٍ
دليل من القرآن والسنة ومعجامت اللغة العربية وكالم العرب املتعارفّ ،
وإل عُدَّ حتري ًفا أو ما

ً
تأويل مذمو ًما.
يسميه العلامء
ّ

 .4التأويل املحمود أو املقبول جيب أن يوافق اللغة والرشع ،فليس التأويل كله مذمو ًما .ولذا

ٍ
منهج يف داخل الرتمجة الواحدة ،فتار ًة يثبت وتار ًة أخرى َيؤ ِّول ما
يمكن أن يتبنى املرتجم أكثر من

دام حيقق رشوط التأويل.

 .5تظهر هذه االختالفات العقدية واخلالفات الفكرية يف تفاسري القرآن .لذا ،عىل املرتجم
ٍ
الس َلفية ،واألشعرية،
أن يدرس
بعمق املدارس التفسريية املختلفة وخلفياهتا الفكرية ،فمنها َّ
ٍ
مشكالت يف
والصوفية ،والشيعية ،وغريها .وعدم وعي املرتجم بأنواع التفاسري ربام يؤدي إىل
ٍ
ٍ
خمتلفة.
ثقافة
الرتمجة تشتت القارئ الذي قد ينتسب إىل
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الرتمجة:
إسكايف
النصوص َ
ّ
ّ
ُ
املرتج ُة ُ
ُّ
ِ
اللغة العرب َّي ِة وتأسيس االختالف .حسن أوزال.
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ِ
ِ
ِ
الرتمجة مليشونيك
الوصل :شعر َّي ُة
حتري الدّ َّق ِة يف
ترمج ُة الن َِّّصالفلسفي َ
النقل و ُلزو ِم َسالسة الن ِّّص َ
بني ّ
ِّ
ومر َت َكزًا .نجيب طوايبية.
ُمقارب ًة ُ

ُّ
"إسكايف الترمجة"
اللغوي
مة و ُمراعا ُة النظا ِم
النصوص
املترج ُ
ّ
َ
ُ
ّ
الزبيدي
دوان مو�سى
ّ
ٌ
ومدق ٌق لغو ٌّي سوريّ
باحث

اللغوي" أو "املراجعة اللغو َّية" أو "التصحيح
"التدقيق
اللغوي"َ ،س ّم ِه ما شئت من األسامء
ّ
ّ

النص مطبو ًعا ،للتث ُّبت من مطابقته للمعايري اللغوية ونظام اللغة
املتعددة ،فهو الذي يعني مراجعة ّ
العام ً
أول ،ولتصحيح األخطاء (اإلمالئية ،أو الرتكيبية ،أو اإلعرابية) ثان ًيا ،وملراجعة الكاتب يف ما

ٍ
تعريف
النص .هذا
غامضا أو غري
كان
ٌ
ً
واضح يف األصل ،أو كان فيه يش ٌء من التناقض يف فقرات ّ
يسميه حنا مينه.
خمترص
إلسكايف الكالم كام كان ّ
ّ
ٌ

وإذا وقع ٌ
ٍ
رتج ٍم ُو ِّج َهت إليه السها ُم من كل حدَ ٍ
وصوب ،وإذا كان
ب
حمر ٍر أو ُم َ
خطأ ّما يف ٍّ
نص َّ
ِ
النص ُم ً
املرتجم ،وال مكان هلذا اجلندي املجهول.
املحرر أو
سليم فالثناء واإلطراء من حق
ّ
ِّ
عاف ً
تلكم هي املفارقة يف مهنة التدقيق؛ فالسيئة عليك ،واحلسنة لغريك .لك َّن عزا َء ُه أنه َي ُس ُّل سيفه عىل
األخطاء اللغوية ،والعبارات امللتوية ،فيرتكُها رصعى حول ِحى العربية املصون ،فال يشء يبعث

الراحة يف نفسه أكثر من ذلك .وهذا ما يربز أمهية احلديث عن دور املدقق اللغوي يف احلفاظ عىل
نظام اللغة العرب ّية؛ إ ْذ مل يكن عمل املدقق تكميل ًّيا يو ًما كام يتصورون ،بل هو ٌ
أسايس ،وكان
عمل
ٌّ
ِ
واملرتجم ممسكان بزمام اللغة ،عارفان بطرائق
نصيب من الصحة لو أن املحرر
يرجى هلذا التصور
ٌ
ٍ
التعبري وحماسنه ،ولو أن عامل الطباعة ذو مهارة ولو يسرية يف اإلمالء العريب .بيد أن األمر بعيدٌ
ٍ
ٍ
كاملة،
فقرات
-يف الواقع –مما يتصورون؛ فاملدقق غال ًبا ما جيد نفسه منهمكًا يف إعادة صياغة
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ٍ
ٍ
ٍ
ِ
حمررا ال مراج ًعا ومدق ًقا .وال ُيقصد
ملتوية،
أساليب
وتقوي ِم
َ
وتشذيب عبارات قلقة ،وكأنه صار ً
ٍ
ٍ
صعوبات
تقليل من شأن عمل املحرر وال املرتجم ،بل إهنام ليعانيان يف عملهام
أي
من هذا أبدً ا ُّ
َّ
املشاق يف معاجلة النصوص،
يقاسمهام تلك
االعتبار إىل املدقق الذي
كثريةً ،ولك ّن املقصو َد أن ُي َر َّد
ُ
ُ

ولكن يف اخلفاء.

كثري من الكتـّاب واألدباء
حكايات
املرتج ِم بني يدي املدقق القدير
فللنص
ٌ
ٌ
َ
ِّ
وحكايات عرفها ٌ

تأثريا سلب ًّيا بإشاعته َقدْ ًرا من
أمر َ
والباحثني وال س ّيام يف الرتمجة من اإلنكليزية إىل العربية ،وهو ٌ
أفرز ً
ِ
املستعمل من العربية يف اإلعالم ،والتعليمِّ ،
اجتاهات
وكل
اخللل اللغوي ،والرتكيبي ،واألسلويب يف
َ
ِ
ِ
ِ
والتواصل اليومي بني مستعمليها ،املتأيت مما
واألدب ،والفكر،
جماالت العمل،
االتصال بالعربية يف
ِ
ِ
ُ
وسائل اإلعالم يف إشاعة استعامله بوصفها قادر ًة عىل املرور إىل كل مستعميل العربية لغ ًة
أسهمت

ٍ
ٍ
ٍ
جهات
وبرسعة ،ولكوهنا  -كام يتصور العامة  -لغ ًة عالي ًة مثالي ًة نموذجي ًة تصدر عن
بسهولة
ُأوىل
ٍ
اللغوي الذي تقدمه إىل متلقيها ،وهو ٌ
دراسات كثري ٌة سبقت
جمال شخصته
رسمية تدرك املستوى
ٌ
َّ
التشخيص ِ
ِ
نفسه.
هذا البحث الذي نميل فيه إىل

ٍ
ٍ
فالرتمج ُة من اإلنجليزية إىل العربية ٌ
لفظية من العربية َّ
أدق
اختيارات
تقويمي ين ّبه عىل
عامل
ٌّ

ِ
ويواكب النظا َم اللغوي ويراعيه ،ف ُيسهم يف
ِاألفصح واألبلغ،
وأقرب إىل املنطق اللغوي السليم
ُ
َ
مستوى هلا ٍ
ِ
عال ِ
غري ُم ْلتَبِ ٍ
س عىل مستعمليها ممَّن العربي ُة
استعامل العربية والعودة هبا إىل
تقويم
ً

ٍ
تواصل
هدف عندهم .ومما ال شك فيه أن الرتمجة متثل نقط َة
لغ ٌة أ ٌّم هلم ،أو ممَّن العربي ُة لغ ٌة ثاني ٌة
ٌ
حضاري مهم ًة ُع ِر َفت يف ٍ
كثري من احلضارات ،ومنها احلضارة العربية اإلسالمية ،حني ظهرت
ٍّ
تعرف
حركة الرتمجة والنقل واحد ًة من احلركات املركزية يف بواكري تلك احلضارة ،ومن خالهلا َّ

َ
أسبق منهم .وشكّل هذا
العرب
متونا الرئيسة يف العلم َ
ُ
آثار القرون اخلالية ،مما كانت ُ
املسلمون َ
ٍ
ٍ
ٍ
التحض امتدَّ ت إىل قرون عدة .وظلت حركة
انطالق عند العرب املسلمني يف مسرية
ف إشار َة
التعر ُ
ُّ
ُّ
مر هبا ،وكانت ُّ
دائم عىل حقيقة
تدل ً
الرتمجة والنقل مرتبط ًة باإلنسان عىل اختالف املراحل التي َّ

التفاعل اإلنساين واحلضاري له .

وهي ٌ
مسهم يف نرش علوم احلضارات وفكرها وآداهبا يف سبيل توضيح مفاهيم مبدعيها
عامل
ٌ

َ
العيش فيه .وهي الرابط احلضاري
ورؤيتهم ملا يدور حوهلم من شؤون العامل الذي نتشارك
ٍ
ٍ
ٍ
بعض،
بعض ُهم من
ميدان ،بام يقرب
صعيد ويف كل
والفكري والعلمي الوثيق عىل كل
البرش َ
َ

ة
ة
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ٍ
ٍ
ٍ
ً
مشرتكة ملشكالهتم املشرتكة أو
حلول
وضع
مشرتك يليه
وصول إىل فه ٍم
ويرأب الفجوة بينهم
ُ

املؤثرة فيام بينهم.

ٍ
ٍ
ٍ
وإسالمية من األمهية
عربية
خصوصية
لذلك ،أضحى تفادي التطبيقات اخلطإ ملفاهيم ذات
فكر عريب واضح املعامل ،نقي سلي ٍم من كل شبهةٍ،
ٍ
نقل ٍ
بمكان .وال خيفى أن حركة الرتمجة من شأهنا ُ
ٍّ
ٍّ
ٍ
ٍ
مؤس ٍ
واضحة .وهو توج ٌه من شأنه أن يساعد اآلخر الذي ال ينطق باللغة العربية
نصوص
س عىل
َّ
متداول ٌة مقصود ٌة يف اللغة األم (العربية).
عىل تبني األفكار واملفاهيم العربية كام هي
َ

ِ
الرتمجات مل ُيرا ِع خصوصية التفكري يف ٍّ
كل من اللغتني املنتميتني إىل عائلتني لغويتني
وكثري من
ٌ

املرتمجني باخلصائص اللغوية ،وباملنطق اللغوي ،وبالفروق الداللية يف
خمتلفتني متا ًما؛ جلهل
َ
املرتادف غري التام من ألفاظ العربية ،وبنظام اللغة عمو ًما.
ويف اآليت ٌ
وتقويم الستعامل األلفاظ ،واجلُ َمل والعبارات ،والرتاكيب االصطالحية يف
حتليل
ٌ

الرتمجة:

 .1عدم َّ
الدقة يف استعامل األلفاظ:
وأمثلته كثريةٌ ،منها:
 -ترمجة كلمة "املهر" بثمن البكارة ( .)maidenhead priceفاملهر ،أو الصداق ،يف الفقه هو

مؤج ًل ،وهو دليل إكرام اهلل تعاىل للمرأة ،إذ جعل
وج لزوجته بعقد َّ
ما يدفعه َّ
معج ًل ،أو َّ
الزواج َّ
الز ُ
مفروضا عىل الزوج ،وألزمه دف َعه باملعروف.
املهر ح ًّقا
ً

دقيقة ،وترمجتها الدقيقة " ِخدْ ٌن"ِ ،
ٍ
فاخلدن هو الصديق
 ترمجة ( )boy friendبـ"صديق" غريَات َغي مسافِح ٍ
وف ُمْصن ٍ
أخدان" ،يقول تعاىل{ :وآتُوهن ُأجورهن بِا َْلعر ِ
ات َوالَ
ٌ
يف الرس ،ومجعها "
َْ ُ َ َ
َ ُ َّ ُ َ ُ َّ ْ ُ
َّخ َذ ِ
مت ِ
ات َأ ْخدَ ٍ
ان} (القرآن الكريم" ،سورة النساء" ،اآلية .)25
ُ

 ترمجة كلمة ( )cancelledبـ"ال ٍغ" أو " ِالغ َية" ،يف حني أن الكلمة اإلنجليزية ُّ
تدل عىل
ِ
ُرجت هبام
"اإللغاء" من الفعل الرباعي املزيد املتعدي هبمزة التعدية "ألغى" ،أ ّما الكلمتان
اللتان ت ِ َ
ِ
ِ
غوا" ّ
الدال
الكلمة اإلنجليزية فهام عىل وزن "فاعل" و"فاع َلة" ،ومها مشتقتان من الفعل " َلغا َيلغو َل ً
ٍ
إفادة .وهذا يقود إىل أن تكون الرتمجة الصحيحة للجملة اآلتية"The treaty
عىل كثرة الكالم بال
 "is considered cancelledهيُ " :ت َعدُّ املعاهد ُة ُملغا ًة".
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ٍ
ٍ
كثرية .من ذلك ً
مثل القول اآليت:
أمثلة
 -ترمجة كلمة ( )accordingبـ"طب ًقا" ،وهي ترد يف

" ،"POW’s will be transferred on Sunday, according to the news agenciesالذي

رتجم عىل النحو اآليت" :سيتم نقل األرسى يوم األحد طب ًقا لوكاالت األنباء" .فاللغة العربية
ُي َ

ال ترتيض استعامل "طب ًقا" يف مثل هذا املوضع ،وإنام تتطلب استعامل الكلمة الصحيحة له ،وهي
فق ما ذكرته وكاالت
فق" أو " ِوفا ًقا" أو "عىل َوفق" ،ف ُيقال" :س ُين َقل األرسى يوم األحد القادم َو َ
" َو َ
ٍ
األنباء" ،هذا إذا أردنا التمسك بحرفية الرتمجة ،ولكننا نستطيع ذكر عدة ٍ
بسهولة
مجل تؤدي املعنى
ووضوح ،فنقول ً
ٍ
مثل" :ذكرت وكاالت األنباء أن األرسى س ُين َقلون يوم األحد القادم".

 ترمجة كلمة ( )thinkيف ٍكثري من األحيان بـ"أعتقد" ،لكن االستخدام الوظيفي يف اإلنكليزية

هو من باب الظ ّن ال اليقني .ويف اللغة ٌ
فرق يف االستخدام بني االعتقاد والظن وإن اشرتكا يف املعنى

املعجمي ،فالظن يأيت للداللة عىل االعتقاد الراجح مع احتامل النقيض ،أ ّما االعتقاد فهو للتصديق

باألمر ،واليقني به.

 ترمجة كلمة ( )onlyيف ٍكثري من املواضع بـ"فقط" ،لكن يف اللغة اإلنجليزية تؤدي كلمة
( )onlyوظيفة (َ )adjectiveأو ( ،)adverbوعند استخدامها ألداء وظيفة ( )adverbيكون
ٍ
ٍ
معينة ،وذلك
بحالة
معناها :اإلعالم بأن أحد األشياء هو اليشء الوحيد الذي حدث ،أو املتعلق

عىل العكس من مجيع األشياء األخرى التي مل حتدث ،أو غري املتعلقة هبذه احلالة ،أي استثناء عمل
ٍ
يشء أو حدوثه من بني بقية االحتامالت األخرى.

وغال ًبا ما يكون املوضع املعتاد لكلمة ( )onlyيف اجلملة إىل جوار الفعل .وهناك مالحظ ٌة هي
ٍ
مكان خطإٍ يف اجلملة يؤدي إىل التباس
غاي ٌة يف األمهية يف هذا السياق ،هي أن وضع كلمة ( )onlyيف

املعنى وعدم وضوحه ،وهذا يضاف إىل صعوبات الرتمجة ومشكالهتا .يتضح ذلك من املثال اآليت:

" ،"The condition can only be alleviated by drugsفهل يعني ذلك أن هذه احلالة لن
ٍ
وسيلة أخرى ،أو أن ال َعقـّار ُي َسكّن األمل ،ومن
بأي
تتحسن إال بتعاطي ال َعقـّار ،وال سبيل لذلك ِّ
تتحسن احلالة ،ولكنه لن يؤدي إىل العالج؟ يظل السياق هو املحدد الختيار املعنى املالئم.
ثـ ََّم
ّ

اسم
عرف بأنه ٌ
فمعنى كلمة ( )onlyيطابق معنى االستثناء يف اللغة العربية؛ ذلك أن املستثنى ُي َّ
منصوب يقع بعد ٍ
أداة من أدوات االستثناء ،ليخالف ما قبلها يف احلكم ،وهذا ما يعني أن أفضل
ٌ
ٍ
ترمجة لكلمة ( )onlyإىل العربية تكون باستخدام أسلوب االستثناء يف اللغة ،واألمثلة كثري ٌة منها:

ة
ة
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" ،"Only when you stop upsetting his plans will he keep out of your wayفتكون
تكف عن إفساد خططه".
يكف عن اعرتاض طريقك إال حينام ُّ
ترمجتها املالئمة" :لن َّ

ً
مقابل لفظ ًّيا لرتمجته عن اإلنجليزية،
 -ترمجة كلمة ( )againstباستعامل كلمة "ضدّ " العربية

كام يف نحو ترمجة اجلملة اإلنجليزية ""Infants should be vaccinated against tetanus

إىل إىل العربية بقوهلم" :جيب تطعيم حديثي الوالدة ضد الكزاز" ،والصواب أن ترتجم عىل النحو
اآليت" :جيب تطعيم حديثي الوالدة من الكزاز".

ويرتمجون " "Nelson Mandela struggled against racial discriminationإىل اللغة

العربية بقوهلم" :كافح /ناضل نلسون مانديال ضد التفرقة العنرصية" ،والصواب أن يقال" :كافح
نلسون مانديال التفرقة العنرصية".

ً
خطأ" :مرهم الوقاية ضد
ويرتمجون " "A cream to protect against sunburnبقوهلم

حروق الشمس" ،والصواب أن يقال ":مرهم الوقاية من حروق الشمس".

وترتجم مجلة " "The battle against inflationإىل العربية ً
خطأ بـ"املعركة ضد التضخم"،

وهي يف حقيقة األمر "معرك ٌة مع التضخم".

ٍ
ٍ
ضمري ،أو للتوكيد،
إشارة أو عىل
 استعامل ترمجة كلمة ( )suchالدالة يف اإلنجليزية عىل اسميف ٍ
سياق ال يصلح يف العربية؛ النعدام احلاجة إليه يف بعض االستعامالت اخلطإ التي أفرزهتا الرتمجة.

وقد است ِ
ُعم َلت ترمج ُة الكلمة يف العربية احلديثة ً
خطأ يف نحو ما شاع استعامله  -بال ٍ
وعي – من
ِ
ِ
ِ
ِ
أصل ،يف نحو" :أقول َ
املحصلة من استعامهلا ،من غري قصدها ً
مثل هذا اليشء"،
التشبيه
داللة
فرض

فتستدعي يف الذهن اللغوي داللة أن املتكلم ال يقول اليشء ،بل يقول مثي َله ومشاهبه .قال صاحب

معجم تصحيح لغة اإلعالم" :نسمع ونقرأ ،عىل سبيل املثال ،هذا التعبري "العامل يستنكر بشدة
مثل هذه املجزرة" " ... ،"The world strongly condemns such a massacreوال معنى
لتقديم "مثل" عىل اسم اإلشارة واجلمع بينهام ،والصواب" :العامل يستنكر بشدة هذه املجزرة"؛

ذلك ألن مثل اليشء ليس هو اليشء نفسه أو ذاته ،بل هو ما يامثله أو يشبهه ،وعىل ذلك فإننا لو
حتدثنا عن مثل هذا اليشء ل ُكنّا مل نتحدث عن اليشء نفسه ،وهذا غري املقصود" (بوطالب،2006 ،
ِ
املنطق اللغوي السليم عند علامء العربية األقدمني،
بعض الباحثني
عرض
َ
ص .)216ونحن نؤيد َ

استثامر ًا لذاك يف دفع هذا اخللل بتسنيد ما ُيفرتض من وجوب تصويب االستعامل يف هذا املثال إىل
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ٍ
هالل العسكري يف حدِّ التشبيه وما ُيستحسن من منثوره ومنظومه:
املنطق اللغوي القويم ،قال أبو

"التشبيه الوصف بأن أحد املوصوفني ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه ،ناب منابه أو مل ينب .وقد

جاء يف الشعر وسائر الكالم بغري أداة التشبيه ،وذلك قولك :زيدٌ شديدٌ كاألسد ،فهذا القول
ٌ
وداخل يف حممود املبالغة ،وإن مل يكن زيدٌ يف شدته كاألسد عىل احلقيقة ...
الصواب يف العرف
ٍ
ويصح تشبيه اليشء باليشء مجل ًة ،وإن شاهبه من ٍ
واحدِ ،
مثل قولك :وجهك مثل الشمس ...
وجه

جل ِ
آت يف ال َب ِ
وار ا ُمل َ
الرمحن"،
نش ُ
حر كاألَعال ِم} [(القرآن الكريم" ،سورة َّ
و ..قول اهلل عز وجل{ :و َل ُه ا َ
اآلية  ،])24إنام شبه املراكب باجلبال من جهة عظمها ال من جهة صالبتها ورسوخها ورزانتها ،ولو

أشبه اليشء اليشء من مجيع جهاته لكان هو هو" (العسكري ،ص.)245

 -ترمجة الكلمة اإلنجليزية " "viaبـ"عرب" ،يف نحو قوهلم" :عرب اهلاتف" ،والصواب أن يقال:

"باهلاتف" ،أو "بواسطة اهلاتف"؛ ألن كلمة "العرب" يف أصل استعامهلا تعني ،عىل ما ورد يف لسان
العرب ،جانب النهر ،و" ِعرب الوادي و َعربه  :...شاطئه وناحيته" (ابن منظور1414 ،هـ ،ج،4
ص ،)529فال عالقة دالة هلا باملعنى املقصود .واألقرب إىل العربية الفصيحة االستغناء عن "عرب"

ٍ
ٍ
مرورا" يف ترمجة
وتعويضها
كم ودالالت ،فيكون البديل " ً
ببديل مما تزخر به العربية من ثراء ألفاظها ًّ
اجلملة اآلتية ،"We’re travelling to Baghdad via Amman" :فنقول" :سنسافر إىل بغداد

بعمن" ،وجيوز كذلك استخدام "من خالل" أو باء الواسطة ،وغري ذلك.
مرورا ّ
ً

ً
 ترمجة الكلمتني اإلنجليزيتني ( )regardingو (concerning)خطأ بـ"بالنسبة" ،وهي
من أكثر التعابري استخدا ًما ،إذ تُذكر يف ٍ
ٍ
ببعض ،ولكن عند
كثري من األحيان لربط اجلمل بعضها

استخدامها يف اللغة العربية ُي َف َّضل أن ُتذف؛ ألهنا قد تسبب يف بعض األحيان حدوث فه ٍم خطإٍ
ٍ
ملحمد فقد رسب يف بعض املواد"،
للجملة ،فمثال ذلك قولنا" :نجح أمحد يف االمتحان ،وبالنسبة
فعند قول هذه اجلملة قد حيدث سوء فه ٍم عند املتلقي ،واملفضل هنا أن نقول" :نجح أمحد يف

االمتحان ،أ ّما حممدٌ فقد رسب يف بعض املواد" ،من أجل املحافظة عىل سالمة اجلملة.

والعبارة اآلتية"Concerning or regarding the professor’s point of view" :

ً
خطأ" :بالنسبة ملوقف األستاذ ،"...والصواب القول" :فيام يتعلق بوجهة نظر األستاذ"،
ت َُت َجم

أو "فموقف األستاذ"...؛ ألن معنى النسبة :القرابة والنسب ،ويف لسان العرب" :النَّسب :نَسب
ا َلقرابات ،وهو واحد األنساب ... ،وقيل :النِّسبة مصدر االنتساب ،والنسبة :االسم" (ابن منظور،

1414هـ ،ج ،1ص.)755

ة
ة
يوغللا ِماظنلا ُاعارُمو ُمَجرتملا

ُصوصنلا

257

 ترمجة كلمة ( )byبـ" ِمن ِق َبل" ،وإدخاهلا يف اجلمل ،عىل الرغم من عدم صحتها ،فيقال:ٍ
" ُد ِّونَت
رضورة يف هذا السياق؛ ذلك
املالحظات ِمن ِق َبل اللجنة" .وليس يف استعامل " ِمن ِق َب ْل" أي
ُ
ِ
القول" :دون ِ
َت ال َلجن ُة
املالحظات".
أنه يمكن
ُ َ َّ
 ترمجة كلمة ( )stillبكلمة "ال زال" ،فيقال ":ال زالت االجتامعات منعقد ًة يف جملس األمن"،ٌ
ٌ
استعامل
ويقال" :ال زالت اجلهود تبذل إلصالح الوضع يف لبنان" .وهذا
خطأ لعبارة "ال زال"؛

فهي تفيد الدعاء ال االستمرار ،إذ يصح أن يقال" :ال زالت الديار قوي ًة عزيز ًة بأهلها" ،فهو دعا ٌء
ِ
للديار بدوام
القوة والعز .أ ّما ما يفيد االستمرار فهو "ما زال" ،كأن نقول" :ما زالت االجتامعات

األمر عىل من يكتبون بالعربية ،فيأخذون
وكثريا ما خيتلط
مستمر ًة" ،و"ما زالت اجلهود مبذول ًة".
ُ
ً

باالستعامل األول للداللة عىل الثاين.

 عدم الدقة يف استعامل َحرف اجلر "إىل" و"الالم" عند ترمجة حرف اجلر يف اإلنجليزية (،)to
ً
كثري ،مع أن ٍّ
لكل منهام معنًى
واستعامل خمتل ًفا .أ ّما عن املعنى ،فهو أن "إىل" تعني انتهاء الغاية،
فهو ٌ
استعامل ٍّ
ُ
كل منهام ت َب ًعا للمعنى
يف حني تستعمل "الالم" للداللة عىل املِلكية والتخصيص ،ويتحدد
مثل" :سلمت امللف ً
الذي يدل عليه .إذ ُيقال ً
ٍ
صحيح،
كامل إىل رئيس جملس اإلدارة" ،وهذا غري
وصوابه" :سلمت امللف ً
كامل لرئيس جملس اإلدارة" ،والسبب أن امللف سيوضع حتت ترصفه،
ٍ
ٍ
ٍ
كأنه ِم ٌ
مكان
لك من أمالكه ،ومل يكن الغرض سفر امللف من
آخر انتها ًء.
معني ابتدا ًء إىل مكان َ
ٍ
أيضا ،والصواب القول:
أيضا" :سافرت صباح اجلمعة املايض لبريوت" ،وهذا غري
ويقال ً
صحيح ً

"سافرت صباح اجلمعة املايض إىل بريوت"؛ ألن حرف اجلر "إىل" يف هذه اجلملة حيدد انتهاء الغاية

من السفر.

 .2عدم َّ
جل َمل والعبارات:
الدقة يف استعامل ا ُ
مسوغ هلا ترض برتكيبها ُ
وتل بنظام اللغة،
أ ّما ما يتعلق باجلملة وتركيبها فهناك
ٌ
استعامالت ال ّ

نحو:

 ترمجة مجلة " "You must not goبـ"ال جيب أن تذهب"؛ إذ إن عبارة " "must notدال ٌة عىلهني يف اإلنجليزية ،بمعنى وجوب االمتناع عن ٍ
ٍ
فعل ،فاستعامل عبارة "ال جيب" يف العربية ترمج ًة هلا

ُي ّول داللة النهي املقصودة يف اإلنجليزية إىل داللة النفي غري املقصودة ،فالصواب أن ُي َ
قال" :جيب
اختياره بني الذهاب والبقاء ،يف
جيب أن تذهب" أنك تتيح للمتلقي
ّأل تذهب"؛ ألن داللة "ال ُ
َ
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حني أن املعنى املقصود يف اإلنجليزية هنيه عن الذهاب ال ختيريه .فاألكثر حتقي ًقا للداللة املقصودة
أن تكون الرتمجة" :جيب ّأل تذهب" ،لتستدعي يف ذهن املتلقي معنى النهي القاطع ال معنى النفي.
ً
خطأ ً
بدل من "جيب" ،فاخلطأ" :يتوجب عليك أداء
يتوجب"
وهذا يقودنا إىل استعامل " َّ

ٌ
فالن" :أكل يف اليوم
الواجبات" ،والصواب" :جيب عليك أداء الواجبات"؛ ألن معنى "ت ََو َّجب
والليلة أكل ًة واحدةً.

وكذلك استخدام "ينبغي" ،و"جيب" ،فاخلطأ" :ينبغي عىل الطالب تأدية واجبه" ،والصواب:
"ينبغي للطالب تأدية واجبه"؛ ألنّه جاء يف املعجم الوسيط" :يقال :ينبغي لِ ٍ
فالن أن يعمل كذا:
ٍ
لفالن أن يفعل كذا :ال يليق به ،وال َي ُسن منه".
َحب له .وما ينبغي
ي ُسن به و ُي ْست ُّ
َْ

ٍ
مستندة إىل وجوب إدراك
دورا" ،وهي ترمج ٌة حرفي ٌة غري
 ترمجة عبارة " "play a roleبـ"يلعب ًاخلصوصية اللغوية ٍّ
حاسم يف تقرير
دورا
ً
لكل من العربية واإلنجليزية ،فبتنا نسمع ونقرأ" :لعب ً
ِ
يقرر املصري؟!
املصري" ،و"اللعب" يف العربية ضد "اجلدّ " ،وهو إىل اهلزل أقرب ،فأنّى ل ّلعب أن َ
حاسم ،"...أو "كان
تأثري
فاألَوىل أن يقال" :كان دوره
ٌ
ً
حاسم يف تقرير املصري" ،أو "كان له ٌ

له دوره ،"...أو "أ ّدى الدور احلاسم ،"...أو غري ذلك ممّا يصح استعامله يف العربية استنا ًدا إىل
مراعاة خصوصيتها ،واستعامالهتا ،ودالالهتا التي تداولتها هذه االستعامالت من الفصيح املنساق

بسياقات املنطق اللغوي للعربية.

ٍ
إشكال آخر ،هو حتويلها الفعل "لعب" من
وقد أ ّدت الرتمجة غري الدقيقة يف هذا املوضع إىل
فعل الز ٍم إىل ٍ
ٍ
فعل متعدٍّ  ،وهذه مسأل ٌة خطري ٌة تسهم يف تغيري البِنى األصلية الوضعية ،وتدخل ما

أمر قد يقود
ليس من التفكري اللغوي العريب
ّ
املحصل من االستعامالت الفصحى إىل العربية ،وهو ٌ
ٍ
ودالالت ،فيبتعد مستعملوها يف املستقبل عن اللغة
تدرجي ًّيا إىل ما ال حتمد عاقبته يف العربية أبني ًة
حالة من الالوعي من ِ
األم ،فيام ينساقون إىل استعامله يف ٍ
مسخ ِ
ٍ
وجه ٍ
أصيل هلا.
غري

النص ا ُملرتجم ،لكن جيب أن يكون هذا عىل ٍ
ٍ
صحيح ،ويف احلاالت
نحو
وقد يضيف املرتجم إىل ّ
ٍ
بدور ٍ
ٍ
وجهد
بارز
التي حتتم علينا اللجوء إىل ذلك .فعىل سبيل املثال ،قد نجد اجلملة العربية "قام
ٍ
متمج ًة إىل اإلنجليزية عىل النحو اآليتHe played a prominent role and exerted" :
مشكور" َ
 ،"a highly appreciated effortفالفعل "قام" ت ِ
ُرج َم بالفعلني( ،)exerted( )playedفكان
األَوىل أن ُيقال يف العربية ً
بارزا.
دورا ً
أصل :أدى ً

ة
ة
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ّ
ناسب املقا ُم التنبيه عىل َعيب اإلفراط يف استخدام كلمة "قام" التي
وألن اليشء باليشء ُيذكر،
َ
ٍ
ٍ
لغويً .
فمثل ،أصبح يقال" :قام باألكل" ،و"قام
عجز
مكان ،ولتغطية أي
باتت تُستعمل يف كل
ٍّ

بالكالم" ،و"قام بالقتل" ،بل وصلنا إىل درجة القول" :قام بالقيام من مكانه" ،مع أن األسهل

املجرد كالقول" :أكل" ،و"نام" ،و"تكلم" ،و"قتل" ،ولكن الواضح أن السبب هو
استخدا ُم الفعل ّ
ٍ
التهرب من بذل ٍ
عبارات َ
مثل" :أقام ٌ
فالن مظاهر ًة"،
بعضهم
جهد يف ترصيف الفعل .ويستخدم ُ
حاجزا" ،و"أقام ً
حفل" ،و"أقام منح ًة" ،و"أقام بيتًا" ،مع أن األسهل واألفضل واألفصح
و"أقام
ً
ٍ
ُ
حاجزا" ،و"استضاف ً
حفل"،
أنسب لذلك كأن يقال" :ن ّظم مظاهر ًة" ،و"نصب
أفعال
استعامل
ً
َ
و"أنشأ منح ًة" ،و"ش ّيد بيتًا".

ً
وكذلك من الكلامت املستخدمة استخدا ًما
تم" ،ال يف الصحافة فقط ،بل هو
خطأ كلمة " ّ

شائع يف الكتب ،واملحارضات ،واألحاديث ،واإلعالنات ،مثل" :تم افتتاح املؤمتر"،
استخدا ٌم
ٌ
و"متت ترقية ٍ
فالن" ،و"تم بيع السيارة" ،وغري ذلك كثري.

ِ
ِ
املختلفة
بصيغه
تم" يف القرآن الكريم
تم" هو "اكتمل" ،فقد ورد الفعل " ّ
واملعنى احلريف لكلمة " ّ
أربعني ليل ًة} (القرآن
ميقات ر ِّب ِه
{فتم
ُ
َ
للداللة عىل اإلمتام وإكامل ما نقص ،كام يف اآليات الكريمةَّ :
ً
وعدل} (القرآن الكريم" ،سورة
الكريم" ،سورة األعراف" ،اآلية  ،)142و{ومت َّ ْت كلم ُة ر ِّب َك ِصد ًقا
األنعام" ،اآلية َِ ،)115
ِ
الرضا َع َة} (القرآن الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية ،)233
و{لن أرا َد أن ُيت َّم َّ
ِ
َ
أكم ْل ُت لكُم
نورنا} (القرآن الكريم" ،سورة التحريم" ،اآلية  ،)8و{اليو َم َ
و{يقولون َر َّبنا أمت ْم لنا َ
ِ
عمتي} (القرآن الكريم" ،سورة املائدة" ،اآلية .)3
دينَكُم وأمت َ ْم ُت عليكُم ن َ
ٍ
ٍ
ونلحظ ّ
فرار من
ناقص ،بل هو
يشء
أن االستخدام احلديث ليس فيه ما يدل عىل إكامل
ٌ
صيغة الفعل املبني للمجهولِ ،
بعض الرتامجة استخدا َمها ً
أصل لتاليف التشكيل يف حالة
إذ اعتا َد ُ
ِ
تم افتتاح املؤمتر"ً ،
املجهولً ،
وبدل من قوهلمُ " :ر ِّق َي
فبدل من قوهلم" :افتُت َح املؤمتر" ،يقولونَّ " :
ِ
فالن" ،يقولون" :متت ترقية ٍ
فالن"ً ،
ٌ
تم اعتامد" .ولكن
وبدل من كتابة "اعتُمدَ " استخدمت عبارة " َّ
َّ
ِ
قواعد اللغة والبالغة .ويأيت استخدام
هذا االستعامل بدع ٌة ال وجو َد هلا يف األدب العريب ،وال يف
"تم" يف بعض األحيان َمعي ًبا ومغال ًطا للمضمون ،إذ يقال ً
مثل" :متَّت حماولة االغتيال" ،أو "متَّت
املفاوضات الفاشلة" ،فكيف "تتم" املحاولة إذا مل تكن إال حماول ًة ،أو كيف "تتم" املفاوضات إذا

فشلت؟ ولذلك يفضل استخدام كلمة "جرى" التي قد تعني استمرار مفعول الفعل ،لكنها يف
األقل ال تعني إكام َله أو اكتامله.
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 ترمجة الكلمة اإلنجليزية ( )asبكاف التشبيه الدالة يف العربية عىل "التشبيه" حتديدً ا ،ال عىلٍ
بكينونة ،كام يف قول القائلAs a student, you" :
املعب عن اتصاٍف
أحد معانيها يف اإلنجليزية ِّ
 ،"…mustإذ ت َُت َجم ترمج ًة حرفي ًة بال تبني الفروق بني اللغتني ومنط َقي استعامالهتام بالتعبري اآليت:
ٍ
كطالب ،جيب عليك أن ،"...فتكون دال ًة عىل كون املتلقي ليس طال ًبا ً
فعل .واألدل أن ُيصار إىل
"
استعامل التعبري" :بوصفك طال ًبا ،عليك أن."...

 تعدية الفعل العريب "أثرى" وهو ٌفعل الز ٌم يف العربية .ورد يف لسان العرب يف حديث

إسامعيل عليه السالم ،وعىل رسولنا أفضل الصالة وأكمل السالم" :إنك أثريت ،وأمشيت" ،أي

ناجم عن
ثراؤك ،وكثرت ماشيتك (ابن منظور1414 ،هـ ،ج ،14ص .)110وأصل اخلطإ
كثر ُ
ٌ
الرتمجة احلرفية للفعل اإلنجليزي ( )enrichإذ ُيقالTeaching - Education enriches" :

ُ
القول إىل العربية عىل النحو اآليت" :العقل َيثرى بالتعليم"،
 ،"the mindفالصحيح أن ُي َت َج َم هذا
ال أن ُي َت َج َم َخ َط ًأ عىل النحو اآليت" :التعليم ُيثري العقل"؛ ألن هذه الرتمجة جتعل الفعل ً
فعل الز ًما
ٍ
بأي من وسائل التعدية القياسية املتداولة يف العربية.
متعد ًيا دون استعانة ٍّ

 استعامل "أكد عىل" ،فمن األخطاء الدخيلة عىل العربية من باب الرتمجة تعدي ُة ٍفعل بحرف
ٌ
يسوغه ،ألن الفعل ً
حاصل يف تعدية الفعل "أكد" بحرف
أصل متعدٍّ بنفسه ،كام هو
جر من غري ما ّ
ٍّ
ٍ
منطقي تسمح به العربية .وليس هذا اخلطأ سوى إسقاط نظام لغة عىل
اجلر "عىل" بال مسو ٍغ
ٍّ
ً
وإمهال للدقة املطلوبة يف أثناء عملية الرتمجة .واحلاصل أن الفعل ()insisted
منطق أخرى غفل ًة
يتعدى بحريف اجلر ( )uponو( ،)onوكالمها يقابل حرف اجلر"عىل" .وال حاجة إىل التعدية

فيام يقابل الفعل بتجريده مما تعلق به يف استعامله يف اإلنجليزية؛ لكون املقابل العريب ال يتعلق

حرف لتعديته .لذا يكون الصواب أن نرتجمThe dean insisted on attending the" :
به
ٌ

 ،"graduation ceremonyبقولنا" :أكد العميد حضور حفل التخرج" ،وليس صوا ًبا القول:
"أكد العميد عىل حضور حفل التخرج".

ً
خطأ ،كام يف ترمجةUN Secretary" :
 -ترمجة الفعل ( )reachedوالفعل ()arrived

 ،"General reached Doha today in the morningإىل العربية عىل النحو اآليت" :وصل

الدوحة األمني العام لألمم املتحدة صباح هذا اليوم" ،والصواب" :وصل إىل الدوحة األمني

العام لألمم املتحدة صباح هذا اليوم"؛ ألن معنى "وصل اليشء" هو إجياد الرابط املتعلق به ،ومنه
ٍ
ٍ
جر
"الوصل" ،و"الوصال" ،والفعل يف هذا االستعامل متعدٍّ بال وساطة ،أي :بال حاجة إىل حرف ٍّ

ة
ة
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يعلقه بام وصل إليه معناه .أ ّما "وصل إىل" فال يتحقق معناه إال بمقدار تعلقه بـ"إىل" لتحقيق معنى

انتهاء غاية "الوصول" ال "الوصل".

ٌ
تعبريا عن احلضور؛ ألن "الوجد" هو
تواجدَ
 استخدام "تواجد" ،إذ ال يصح قولَ " :فالن"ً ،
ٌ
وصواب
فخطأ أن ُيقال" :عىل املهتمني بالندوة التواجدُ الساعة العارشة"،
احلب الشديد ،أو احلزن.
ٌ

ٌ
أيضا أن يقال" :يستخرج النحاس
احلضور الساعة العارشة".
أن يقال" :عىل املهتمني بالندوة
وخطأ ً
ُ
وصواب أن يقال" :يستخرج النحاس املوجود يف باطن األرض".
املتواجد يف باطن األرض"،
ٌ

ٌ
وصواب أن يقال" :أ َّثر فيه أو
عظيم"،
 استخدام "أ َّثر عليه"،ٌ
تأثريا ً
فخطأ أن يقال" :أ َّثر عليه ً

عظيم"؛ ألن هذا الفعل يتعدى بـ"يف" أو بـ"الباء" ،وكذلك ما يشتق منه.
تأثريا ً
به ً

ٍ
 دخول حرف اجلر "الالم" عىل اسم الزمان ،إذ ُيطئ من يقول" :بقيت يف املكتبة ٍقصرية"،
ملدة

والصواب أن يقال" :بقيت يف املكتبة مد ًة قصري ًة"؛ ألن هذه الالم زائد ٌة وال وظيفة هلا ،وجيب أن

تنصب "مدة" عىل الظرفية.

ٌ
وصواب أن يقال" :ال
فخطأ أن يقال" :ال تبدل املعرفة باجلهل"،
 إدخال "الباء" عىل املطلوب،ٌ
ٌ
وصواب أن يقال" :اشرتى بدنياه
وخطأ أن يقال" :اشرتى دنياه باآلخرة"،
تبدل باملعرفة اجلهل"،
ٌ
اآلخرة"؛ ألن الباء يف األفعال "أبدل" و"استبدل" و"بدّ ل" و"رشى" و"اشرتى" و"باع" و"ابتاع"

تدخل عىل املرتوك ال عىل املطلوب.

ٌ
وصواب
فخطأ أن يقال" :تبارت مدرستنا مع املدرسة املجاورة"،
 استعامل "افتعل" و"تفاعل"،ٌ
ٌ
وخطأ أن يقال" :اختصم فريقنا مع الفريق اآلخر"،
أن يقال" :تبارت مدرستنا واملدرسة املجاورة"،

وصواب أن يقال" :اختصم فريقنا والفريق اآلخر"؛ ألن صيغتي "افتعل" و"تفاعل" تقتضيان
ٌ
املشاركة ،وتتعني فيهام واو العطف ،وال تسد مسدها "مع".

 .3عدم َّ
الدقة يف استعامل الرتاكيب االصطالح َّية:

ِ
كلامت كثري ٌة وهلا معنًى وحيدٌ :
أمر كام تتعبه الرتاكيب االصطالحية؛ فهي
ب
ٌ
ال ُيتع ُ
املرتجم ٌ
َ

 فقد ت َُت َج ُم هذه اجلملة ،"It is raining cats and dogs" :إىل العربية عىل هذا النحو" :متطرٍ
بغزارة،
السامء قط ًطا وكال ًبا" ،لكن املعنى أكرب من ذلك ،فاملعنى املراد من وراء هذا أن السامء متطر
ٍ
فتكون الرتمجة املناسبة هي" :متطر السامء
بغزارة".
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يشم رائحة الفأر" ،واملعنى
 -وقد ت َُت َج ُم ،"to smell a rat" :إىل العربية عىل هذا النحوّ " :

ومنفر ،ومكرو ٌه.
مقزز،
املراد :أنه ٌ
ٌ

جم املرتجم املبتدئ مجلة ،"Mutaeb drew his sword" :إىل العربية عىل هذا
 -وقد ُي َت ُ

متعب سيفه" ،ولو قال ما يأيت لكان أفضلّ " :
متعب سيفه" ،أو "امتشق
استل
النحو" :سحب
ٌ
ٌ

سيفه".

هادئ كاخليار"،
 وقد يرتجم املرتجم مجلة ،"He is cool as cucumber" :إىل العربية بـ"إنهٌ
فيكون قد أخطأ ً
هادئ متا ًما".
هادئ متا ًما ،فتكون الرتمجة السليمة" :إنه
فادحا؛ إذ إن املعنى أنه
ٌ
ٌ
خطأ ً

فاملقصود هنا هو املعنى ال مرادفات الكلامت ،فال ينبغي أن ُيت َ
َساءل :ملاذا مل ُيذكَر اخليار يف الرتمجة

العربية؟

أدفأت قلبي"،
 وقد يرتجم املرتجم مجلة "you warm my heart" :بمكافئها اللفظي وهو "َ

أثلجت صدري" ،فأساليب الكالم تؤثر فيها البيئة ،وعىل املرتجم أن
النص فهو" :
َ
أ ّما املكافئ ِّ ّ
ٍ
ٍ
ومترس وسعة
النص َّية ،وهذا حيتاج إىل خربة
يراعي هذا يف إعادة صياغة الكالم عىل وفق املكافئات ِّ
ٍ
معرفة واطالعٍ.

ٍ
ٍ
ٍ
وتراكيب
ومجل
ومفردات
أصوات
تتطلب الرتمجة ،إذن ،التو ُّف َر عىل كل مقومات اللغتني من
َ
ٍ
ٍ
اصطالحية حتى تكون دقيق ًة كل الدقة ،وكذلك جيب أن تُراعى فيها ظاهرة
وتراكيب
ومعان
َ

وتراكيب نحو" :ركب رأسه" ،و"فاهتا قطار الزواج" ،و"الكتب
ج ٍل
االستخدام املجازي يف ُ َ
َ
الصفراء" ،و"التهم الكتاب" ،و"رشب سيجار ًة" ،فالنقل احلريف إىل ٍ
لغة أخرى يو ّلد ترمج ًة مضحك ًة،
َ َ
ٍ
ِ
وال بدَّ من إجياد معادالت هلذه التعبريات حتى تصح يف األفهام .كل هذا يقودنا إىل رضورة العل ِم
لغة مقارنة بعنارص ٍ
بعلم اللغة التقابيل الذي يعني دراسة عنارص ٍ
لغة أخرى.

وأخريا:
ً
ال بدَّ من الغرية عىل اللغة ومحايتها مما يشينها ويعكر فصاحتها وصفاءها ويو ّعر سبيلها ويكدر
بياهنا ،وهذا يدعو إىل عدم اللجوء إىل األلفاظ واألساليب التي ت ِ
ُعار ُض صفاءها وت ِ
ُباي ُن فصاحتها
وبالغتها وإجيازها.

ة
ة
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املراجع:
 -ابن منظور .لسان العرب .ط .3بريوت :دار صادر1414 ،هـ.

 بوطالب ،عبد اهلادي .معجم تصحيح لغة اإلعالم :عريب-عريب .ط .1بريوت :مكتبة لبنان نارشون،.2006

 العسكري ،أبو هالل .كتاب الصناعتني الكتابة والشعر .حتقيق عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضلإبراهيم .د.ط .القاهرة :عيسى البايب احللبي ورشكاه ،د.ت.

إلصالح ِ
العربي ِة وتأسيس االختالف
اللغة
الترمجة رِها ًنا
ُ
ِ
َّ
حسن أوزال
ومترجم وعضو ّاتحاد ّ
ٌ
ٌ
كتاب املغرب
كاتب
ِ

ً
أ
ُ ّ ن َّ
َّ
ف
"ال تمكن قوة البارادوكس إطالقا ف ي� كونه ي ج�علنا نتبع ج
ب� أن
الو�ة الخرى ،بل ي� كونه ال يفتأ ي ي
آ
لملع� َ
ت� ف� اللحظة ن
معن ي ن
ن
ي� ف ي� الن ذاته ،ج
عي�ا" ،دولوز.
وو� ي ن ي

توطئة:
ال نجانب الصواب إذا بادرنا بتأكيد أن الرتمجة ٌ
أساسا إىل سوء الفهم الذي تَس ّبب
فعل يعود
ً
فيه تعدُّ د األلسن أكثر مما يعود إىل ٍ
يشء آخر .ذلك أن هذا التعدُّ د هو ما يشكل يف نظر كل املختصني

يف هذا املجال حتديا حقيقيا للرتمجة من حيث الكم (إذ يوجد أكثر من ٍ 6000
لغة يف العامل) أو من
ًّ
ً
ٍ
حيث الكيف (عملية انتقال املعنى من لغة إىل أخرى) .ويزداد هذا التصور رجحانًا كلام استحرضنا

ٍ
ُرتجم
درجة ال يعودون فيها ُم
تلك األوضاع التي ينعم فيها الناس بالتفاهم إىل
َ
تاجني البتة إىل أن ت َ
أرحيية ٍ
ٍ
تامة يكاد ال يشوهبا
أقواهلم بقدر ما حيتاجون باألحرى إىل أن يتحاوروا وأن يتواصلوا يف

أدنى ٍ
ٍ
إزعاج .وقد يتبدى للقارئ ،تلقائ ًّيا ،أن سوء الفهم املقصود هنا ،بوصفه
قلق أو ينتاهبا أي
الدافع األول واألخري للرتمجة ،هو ما ينتصب بني ٍ
لغة وأخرى عىل ٍ
نحو ال يشمل أبدً ا اللغة التي
نتقنها ونتكلمها .إذ يكفينا ،واحلالة هاته ،أن نمتلك اللسان عينه ليتبدد هذا الالتفاهم ويسود
الوضوح .لكن ،هل األمر كذلك ح ًّقا؟ أال يتسلل اللبس إىل قلب اللغة الواحدة بوصفها لغتنا

التي نتقنها؟ أال يسكن الغموض كل ما اعتدناه مألو ًفا ودأبنا عىل عدّ ه من قبيل البدهيي؟ أليست

أتم االستيعاب هي ما يبعث فينا أحيانًا نو ًعا من
تلك األلفاظ والكلامت التي نفهمها ونستوعبها ّ
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اإلحساس باجلهل؟ وهو ٌ
ٌ
مقرون باغرتابنا عن لغتنا نفسها التي نخال أننا نمتلكها ونظن أننا
جهل

عب عنه أحد القدماء وهو يصف عالقته بالعربية ً
فهز َمتْني،
هز ْمتُها َ
قائلَ " :
أسيادها .هذا ما سبق أن ّ
ٌ
سجال ،مرة له ومرة عليه،
شريا إىل أن عالقته هبا متوترةٌ ،وأن احلرب بينهام
هز ْمتُها َ
ُث َّم َ
فهز َمتْني"ُ ،م ً

ولكن الكلمة األخرية هلا (كيليطو ،2002 ،ص .)27عىل هذا النحو ،ال تغدو الرتمجة إذن قضية
ٍ
ٍ
اختالف ينخر اللغة األُ ّم عينها ،حتى قيل إن كل
اختالف بني اللغات باجلمع فحسب ،بل قضية
ٍ
ٍ
لرتمجة .هذا ما أوضحه يف األقل نتشه ،بوصفه عا ًملا
لغة هي ترمج ٌة بحدّ ذاهتا ،إن مل َن ُقل إهنا ترمج ٌة
فيلولوج ًّيا ،عندما شكك يف كل ادعاءات الفهم والتملك الداليل ،سوا ٌء أكان ذلك باسم إرادة

ُقر
احلقيقة التي تقوم عىل الكره الغريزي للخطإ والزيف أم باسم النزعة العقالنية التي ما فتئت ت ّ
امت ٍ
بمس َّل ٍ
ثابتة خشية انبجاس املتغري واملحسوس وكل ما حيمل يف جيناته سامت التنوع وبذور
ُ َ

االختالف .ولعل احلفر اجلنيالوجي الذي تبنّاه نتشه والذي جعله يتساءل عن هذا "الذي نضيفه
نص من النصوص حيثام حيتوي عىل الفراغ" هو نفسه ما دفع دولوز ،يف ّ
كل كتابه َمنطِ ُق ا َملعنى،
إىل ٍّ

إىل إعادة االعتبار إىل "الالمعنى" داع ًيا إىل رضورة التفكري يف املعنى دون إمهال الالمعنى .وإذا كان
ٍ
ادعاء للوضوح أو زع ٍم يتبجح بإدراك
الفراغ 1والالمعنى يمتثالن بحسب الفيلسوفني ضد كل
ٍ
رضب من رضوب
املعنى األصيل ،فذلك ليس إال ألن الفهم النهائي واملطلق للنصوص جمرد
ٍ
ٍ
تقليص للفروق الداللية التي تسكن تعبرياتنا وطرائق
استيعاب للمعنى هو جمرد
اخليال ،وكل

يقر بالفصل بني املعنى والالمعنى أو بني العمق والسطح
كالمنا .إن التأويل اجلنيالوجي وإن كان ّ
جوهر ٍ
ٍ
غائر
أو الفوق والتحت أو اخلارج والداخل فهو ال يعتقد ماهية الذات وال يؤمن بوجود
يتطلب النفاذ؛ ألن املعنى واحلالة هاته يكتسب قوته من الالمعنى عىل وفق عملية الطي الالهنائية،
ٍ
ثنيات تنفذ إىل الداخل وتفيض نحو اخلارج متمفصل ًة بالتايل عىل نحو ما
حيث "تتوزع الثنية إىل

ٍ
نسيج من التمفصالت
يتمفصل الفوق والتحت" ( .)Deleuze, 1988, p. 49املعنى إذن نتاج
التي ال تكاد حتيد عن فعل الرتمجة بوصفه ،عىل حد حتديد فتجنشتني ،جمرد " ٍ
لعب
لغوي" (un jeu
ٍّ

)de langage؛ ذلك أنه ،بحسبه ،بالرغم من التباين اجلذري القائم بني عبارتني اثنتني تنتميان إىل

يب ً
ُعبان عن الفكرة نفسها .واحلال أن األمر
لسانني خمتلفني
(فرنيس وعر ٍّ
مثل) ،عاد ًة ما نزعم أهنام ت ِّ
ٍّ

 . 1يشري دولوز يف كتابه ألف مسطح إىل أن بعض علامء الفيزياء يؤكدون أن الثقوب ( )les trousال تنم عىل
ٍ
ٍ
رسعة تفوق رسعة الضوء .ينظر:
جزيئيات ذات
جزيئيات بل هي
عدم وجود
ٌ

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Capitalisme et Schizophrénie, Mille Plateaux, Paris, Editions
de Minuit, 1980, p.45.

الا سيسأتو ِةَّيبرعلا ِةغللا ِحالصإل اًناهِر ُةمجرتلا

267

ٍ
بكثري ،بل هو بعكسه متا ًما .إذ ال يشء جيمع بني العبارتني من حيث الصوت
أبعد ما يكون عن ذلك
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بدهيي إذن أن
عربية.
ألفاظ
فرنسية والثانية من
ألفاظ
أو من حيث اللحن ،ألن األوىل تتألف من
ٌّ
نخلص بعد هذا كله إىل القول إن الرتمجة كام نامرسها ال تكاد تعثر عىل أصلها إال يف عملية الرتمجة

ُعب عن هذه األفكار .هكذا تغدو
اجلذرية التي تنطلق من أفكارنا قبل أن تستقر يف اجلمل التي ت ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
سب" .فام يشكل جوهر
فح ُ
عملية الرتمجة جمرد حماولة فه ٍم من بني حماوالت أخرى كثرية والحمدودة َ
ً
تأويل" (بنعبد العايل ،2006 ،ص،)24
الرتمجة ،إذن ،ليس كوهنا حرك ًة بني اللغات ،وإنام كوهنا
بدل من التطابق ،وتكريس الغرابة ً
يتطلب التأسيس لالختالف ً
بدل من األلفة .وهو ما يعني ،بلغة
صاحب فلسفة املطرقة" ،أن ننظر إىل العامل بأكرب ٍ
ٍ
ممكن من األعني" (Nietzsche, 1942, p.
عدد
ٍ
قاتلةٍ ،
اختزاليةٍ ،
ٍ
 ،)178درءا ،وهو األهم ،لكل ٍ
ومريضة .يغدو املرتجم ،واحلالة هاته،
مميتة
نزعة
ً
ٍ
راعي االختالف ب ُبعدَ ْيه االثنني م ًعا :اختالف لغته عن باقي اللغات من جهة ،واختالف لغته
عن نفسها من ٍ
جهة أخرى (بنعبد العايل ،2006 ،ص .)76لكن هل هذه املهمة سهلة املنال حتى

يضطلع هبا املرتجم وحده؟ َأو ليست اللغة معقل كل احلروب والنزاعات منذ نشأهتا؟ ذلك أن
اللغة تكاد تكون مستحيل ًة خارج اهلويات التي تدل عليها والقوميات التي حتددها .وألن األمر
ٍ
حضارة إىل أخرى ،كام
كذلك ،فالواقع أن هذه العالقة التي تربطنا باللغة ختتلف حدَّ ًة وتوت ًُّرا من
ٍ
ٍ
حتررت فيها األلسن
غري
منطقي يف يشء أن ن ّ
ُسوي بني جمتمعات ّ
ٍّ
من قو ٍم إىل آخرين .لذلك يصبح َ
من سلطة املقدس وأخرى ال تزال تعيش حتت نريه .وهاهنا معقل الفرس بالنسبة إلينا نحن العرب
الذين بقينا ،خال ًفا ألصحاب "مجيع األلسن بام فيها العربية (ظلت طيلة ثالثة آالف عا ٍم لغ ًة ديني ًة)

ثبات لتطورها" (األخرض ،2014 ،ص ،)19حبييس
التي قطعت حبل رسهتا باملقدس املعيق بام هو ٌ

القواعد النحوية والرصفية التي ما فتئت ترهن اللغة إىل األساس واألصل واجلوهر .واجلدير
ٍ
أيضا الفرنسية
بالذكر أن هذا النحو الذي عانته تارخي ًّيا كل اللغات دون استثناء هو ما خنق ً
ٍ
إصالحات كبري ًة وحتقق الكرس ملتحق ًة بخط اهلرب الذي
واألملانية واإلنجليزية قبل أن ُتري

أبدعته .أليس النحو بأرسه والقياس املنطقي ،بوصفهام بحسب دولوز "وسائل للحفاظ عىل تبعية
الروابط لفعل الوجود وجعلها تدور حول فعل الوجود" (دولوز وبارين ،1999 ،ص ،)75مها ما

دون أفكاره وأ ّمات
دفع
مفكرا من طراز اليبنتز إىل هجر اللغة األملانية بعدما يئس من حتديثها ،ل ُي ِّ
ً

كتبه بالالتينية والفرنسية؟ لكن أمل يكن الرجل خمط ًئا عندما ظل يعتقد أن األملانية ال ترقى بحسبه
ٍ
ٍ
إىل أن تكون لغة ٍ
حلظات " َت ُرج" فيها اللغة
وفلسفة؟ أمل يكن يدرك أن التاريخ َبعدَ ه سيعرف
فكر
األملانية عن ذاهتا لتخوض جتربة الغربة واالختالف؟ هذا أكيدٌ  ،ولعل أحسن ٍ
مثال يف هذا الصدد
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هو تلك اللحظة "التي رفعت فيها الثقافة األملانية الكالسيكية والرومانسية شعار "ال ثقافة وطني ًة
إال عرب االنفتاح عىل ما هو غريب" .لقد اكتسبت اللغة األملانية ٍ
آنئذ قوهتا ال من إقصاء الغريب
ٌ
وإبعاده وإنام من ابتالعه و مت ّلكه ،كام قال غوته" (بنعبد العايل ،2014 ،ج ،1ص.)120
إىل هذا احلدّ يتبدّ ى أن هذا الرهان عىل الرتمجة تنظريا وممارس ًة الذي أنقذ األملانية من ٍ
موت ٍ
حمقق
ً

هو ما نحتاجه اليوم ،ال إلصالح اللغة العربية فحسب ،بل ،وهو األهم ،لتأسيس ثقافة االختالف.
ٍ
جلملة من املواقف اجلاهزة التي نوجزها
تصحيحا
لكن انخراطنا يف هذه التجربة هو ما يستدعي منا
ً
ٍ
تطور .واآلخر العكوف
يف موقفني اثنني .أحدمها العدول عن عدّ العربية لغ ًة توقيفي ًة تأنف من كل
عىل عملية الرتمجة من حيث كوهنا ً
عمل فكر ًّيا ال مندوحة له من إبداع املفاهيم خارج التقعيد
ٍ
ٍ
ٍ
هوية ظل ينافح عنها التصور األصويل الذي مل
مزعومة،
هوية
اللسني ودون اخلوف من ضياع
مؤخرا ،خال ًفا للسبق التارخيي الذي كان حيظى به العرب ،منذ القرن الثامن
حيتدّ لألسف إال
ً

كبريا يف الرتمجة نجم عنه ميالد األرسطية
امليالدي ،إذ كانت احلركة الفلسفية لدهيم مرشو ًعا ً

مرشوع قاده سبعة مفكرين كبار هم ،عىل التوايل ،الكندي ،والفارايب ،وابن سينا،
العربية .وهو
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
والغزايل ،وابن باجة ،وابن
كبريا
طفيل ،وابن رشد ،وامتد طوال ثالثة قرون أو أكثر ،خمل ًفا صدً ى ً
ٍ
ٍ
التينية .لقد تعاطى املفكرون العرب الرتمجة بوصفها،
ترمجات
يف كل العامل تكلل بام نجم عنه من

تفكريا ال ً
نقل ،وذلك حتى قبل أن تدخل كلمتا "الرتمجة" و"املرتجم" والفعل "ترجم"
كام أسلفنا،
ً

يف القواميس الفرنسية يف أواخر القرن اخلامس عرش (1480م) ،عندما أصبحت الفجوة املتفاوتة
واملتواقتة زمان ًّيا (الدياكرونية والسانكرونية) واضحة املعامل (.)p. 14 ,2005-Violante, 2004

ُعول فيه عىل الفعل
وإذا كانت الرضورة اليوم أكثر
إحلاحا الستعادة هذا الوهج التارخيي الذي ن ِّ
ً
الرتمجي حتقي ًقا للنهضة والتنوير ،فاألمر يتطلب منا يف األقل االشتغال عىل منحيني اثنني :املنحى

املفاهيمي بمراعاة راهنية املفهوم ،ثم املنحى الداليل القائم عىل نظرية اخلانة الفارغة كام تطرق إليها
دولوز يف كتابه منطق املعنى رعاي ًة لالختالف ودر ًءا للتطابق.

 .1إشكاليَّة املفهوم:
إبداع للمفاهيم.
ال خيفى عىل املشتغلني بالفكر الفلسفي أن دولوز هو من حدد الفلسفة بأهنا
ٌ

أمرا ممكنًا ،مما جيعل باب
إال أن املفاهيم تولد حيث يغدو التقاء الفرادات (ً )les singularités

مفتوحا عىل مرصاعيه إىل حدٍّ يستحيل علينا فيه أن نتوقع سل ًفا متى وأين سنعثر
املصادفات
ً
ٍ
إرصار .ولعل ما يميز دولوز واحلالة هاته إنام هو ارتباطه
عليها ،وذلك عىل الرغم مما يراودنا من
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الفريد بالفالسفة الكالسيكيني خال ًفا لباقي الفالسفة مثل نتشه ،وهايدجر ،وغريمها ،الذين ال

ٍ
ُطرح عليهم من داخل اهتامماهتم وانطال ًقا من
يشتغلون عىل الفالسفة الكالسيكيني إال إلشكالية ت َ
استعادهتم لتاريخ الفلسفة ،سوا ٌء أكان ذلك عىل ٍ
ٍ
جنيالوجي أم بنا ًء عىل فكرة نسيان الوجود.
نحو

رته كام لو كان رض ًبا من
هذا ما يسوغ لنا القول إن الفلسفة ظلت قبل دولوز رهينة تارخيها الذي جت ُّ

رضوب "املكبوت" ،لكن الفضل كل الفضل يعود إىل الرجل يف حتريرها من هذا األرس وجعلها
أيضا
راهني.
تستعيد إشكاالهتا عىل نحو
الوقتي ( ،)l’Internelعىل
والراهني هو ما يدعوه بيغي ً
ّ
ّ
ٍّ

أساس أنه ما يدفعنا إىل االهتامم بام يكون راهن ًّيا يف األعامل اإلبداعية والذي ظل التاريخ حيجبه عنا.

ٍ
جديد ومعه مركبات هذا املفهوم وتوتراته"
"لقد كان عىل بيغي أن يبتكر هذا املفهوم لتعيني مفهو ٍم

(دولوز وغتاري ،1997 ،ص .)123ولعل املفارق هنا إنام هو هذا التقاطع الذي جيمع حتت اس ٍم

ٍ
ٍ
مسميات عدةً ،بحيث إن ما دعاه بيغي الوقتي هو نفسه ما أطلق عليه نتشه اسم الالراهن
واحد

) )l’inactuelوما يقصده فوكو بالراهن ( .)L’actuelيتبدّ ى لنا واحلالة هاته أن ترمجة املفهوم ليست
ٍ
ٍ
ُطرح
رقم وينطوي عىل حركة دفينة عىل أساسها ت َ
باألمر السهل كام قد نتصور ،ألن كل مفهو ٍم حيمل ً

عىل الفيلسوف مشكل ٌة من املشكالت هي ما هبا تتحدد صريورتنا .لنقل ،باألحرى ،إن دولوز
بذلك يكون قد أعاد إىل الفالسفة الذين حيبهم نو ًعا من الراهنية التي ينطوون عليها ،والتي بنا ًء
عليها تستعيد الفلسفة حيويتها وإن كانت كالسيكي ًة .فاإلشكاالت الفلسفية غري ٍ
قابلة للتجاوز،
ٍ
راهنية تكفل هلا ديناميكي ًة مغاير ًة
ويكفي الفيلسوف استعادهتا عىل نحوه اخلاص ،وصياغتها ضمن

أي من
ملا سبق .وإذا كان دولوز يشمئز من فكرة هناية الفلسفة وهناية التاريخ واكتامل امليتافيزيقاْ ،

كل اخلطابات املرتبطة باملوت ،فذلك ليس إال لكوهنا قضايا مزيف ًة ،بل أالعيب جديد ًة للتخلص
تتم يف سياقنا
من كل القضايا اجلديرة باالهتامم .يف ضوء هذه الرؤية ،ينبغي لعملية الرتمجة أن ّ
ٍ
ٍ
عويصة ،وذلك ليس بسبب عدم إحاطة املرتمجني أحيانًا
مشكالت
العريب الذي ما فتئ يتخبط يف
بالرصوح الفكرية الكربى التي يشتغلون عليها فحسب ،بل كذلك بسبب هوس النقاوة اللغوي

مست عدواه معامجنا وجمامعنا بقدر ما ش ّلت ُقدرات مرتمجينا املعارصين .وهذا ما
األصويل الذي ّ
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عرب عنه الكثري من املتمرسني بالفعل الرتمجي ،1ونكتفي عىل سبيل املثال ال احلرص بذكر ما أورده

منهم عيل مصباح عند ترمجته لنتشه ً
قائل" :إن مصطلح (ً ،)Ubermensch
مثل ،ما فتئ يرهقني

ويستعيص عىل الرتمجة منذ البداية حتى اآلن .واإلشكال الذي تطرحه ترمجة هذا املصطلح يعود
ٍ
فوق-إنساين أو فوق-
برتكيبات من نوع
إىل أن اللغة العربية ،ويف هذا السياق بالذات ،ال تسمح
ّ
ٍ
ٍ
لفظية من كلمتني
برتكيبات
برشي ،األمر الذي يمثل حال ًة عادي ًة يف اللغة األملانية التي تسمح
ّ
ٍ
ٍ
عبارة
وأكثر لتشكيل
واستئناسا هبذا االستشهاد ،نلحظ أن هذا االحرتاس الصائب
واحدة".2
ً
الذي أبداه عيل مصباح منتقدً ا به جمموع ًة من املرتمجني العرب الذين نقلوا عن الفرنسية عبارة (le

 )surhommeبـ"اإلنسان األعىل" تار ًة و"اإلنسان األسمى" أو "اإلنسان األرقى" تار ًة أخرى دون
متييزه عن ( ،)l’homme supérieurمل ي ِ
أيضا من الوقوع يف اخلطإ نفسه عندما انتهى به
عفه هو ً
ُ

قياسا ،كام قال ،عىل عبارة "األنا األعىل" الفرويدية التي جرى
األمر إىل تبني عبارة "اإلنسان األعىل" ً

أيضا يف اللغة األملانية من الصياغة الرتكيبية نفسها .واستدراكًا هلذا االرتباك ،نقرتح من
اجرتاحها ً
ٍ
ٍ
ً
واحد ،ومراعا ًة ملا تنطوي
تركيب
اختزال للصيغة يف
جهتنا ترمجة هذا املصطلح بـ"الفوإنسان"،3
 . 1يقر مصطفى حجازي يف متهيده لكتاب مصطفى صفوان الكالم أو املوت الذي نقله له إىل العربية
بمعاناته يف هذا الباب ً
قائل" :كانت عملية الرتمجة صعب ًة ،وتطلبت الكثري من اجلهد ألهنا توخت أقىص
مستوى
للنص عىل صعيد املحتوى والصياغة اللغوية واألسلوبية ،وكلها ذات
درجات األمانة املمكنة
ً
ِّ
معروف عن أدبيات املدرسة
متقد ٍم من تعقيد األفكار ورقي األسلوب وكثرة التفافاته وإملاحاته ،كام هو
ٌ
شطر من الصعوبة إىل افتقار القواميس العربية
الالكانية التي حيتل فيها صفوان مكان ًة مرجعي ًة .كام يرجع ٌ
إىل العديد من املفردات املقابلة للمصطلحات املتنامية يف العلوم اإلنسانية ،وذلك رغم قدرة اللغة العربية
اجتامعي :دراس ٌة حتليلي ٌة
العالية عىل االشتقاق" .ينظر :صفوان ،مصطفى .الكالم أو املوت  -اللغة بام هي نظا ٌم
ٌّ
نفسية .ترمجة د .مصطفى حجازي .ط .1بريوت :املنظمة العربية للرتمجة2008 ،م ،ص.13
2 . http://www.nietzschecircle.com/Mosbah-Arabic.pdf.

 . 3جتدر اإلشارة هنا إىل أن نحتي هلذا املصطلح جاء مصادف ًة يوم فتحت عيني عىل مؤلفات نتشه ورشعت
أقرأ فلسفته وأترجم بعض نصوصه عش ًقا ال احرتا ًفا منذ عقدين من الزمن تقري ًبا ،حتى صادفت كتاب
مفرسا عوائق تطورها ،إذ يقرتح يف هذا
صوب وينتقد عيوب لغتنا العربية
العفيف األخرض
مؤخرا ،وهو ُي ِّ
ً
ً
ٍ
السياق "أال نستثني أية ٍ
ٍ
ٍ
ببعض .أ ّما
ببعض ونكفر
الحقة لنكون منطقيني مع أنفسنا ،فال نؤمن منها
بادئة أو
ذهني
عائق
أسطورة التنافر مع الذوق العريب التي ما زالت تقف عائ ًقا دون إدخال املصطلحات معرب ًة فهي ٌ
ٌّ
تارخيي ،إذن ٌ
قابل للتطور  ...الذائقة تربي ٌة وتعويدٌ .
ال أكثر؛ ألن الذوق العريب ليس مع ًطى ميتافزيق ًّيا بل
ٌّ
حسبنا أن نريب ذائقتنا منذ الطفولة هبذه املصطلحات لتستسيغها كام فعلت العربية أيام عزها :إيساغوجي،
ِ
العال ومل ينفر منها إال الذوق األعرايب
بيداغوجي ،ريطوريقا ،أريتميتي إلخ ،تكيف معها الذوق العريب
اجلاهل" .ينظر :األخرض ،2014 ،ص.66
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مغزى يكاد يعرب جل ًّيا عن فكرة التجاوز التي ما فتئ نتشه يدافع عنها ،مؤكدً ا أن
عليه البادئة "فو" من ً

السؤال ليس هوَ :من اإلنسان؟ بل هوَ :من يتجاوز اإلنسان؟ هذا اإلنسان الذي ظل ،عنده ،حيمل
ٍ
ترمجة أوىل لفيورباخ يف العامل العريب،
مؤخرا يف
معه جرثومة االرتكاس .واملشكل نفسه عثرنا عليه
ً
ٍ
نقدية لفلسفة هيغل ومبادئ فلسفة املستقبل
أنجزها نبيل فياض ،إذ أقدم يف مؤلفه الذي عنوانه نحو
مقرتحا ترمجة ( )déisteبـ"املؤمن
ونصوص أخرى عىل ترمجة كلمة ( )déismeبـ"اإليامن بإله"
ً

أو املعتقد بإله" (فويرباخ ،2017 ،ص .)17ونحن ،من جهتنا ،إذ ال يسعنا إال أن نشيد هبذه اخلدمة
اجلليلة التي أسداها الرجل إىل الثقافة العربية ،فهذا ال يمنعنا من توجيه مالحظتنا وإبداء رأينا فيام

خيص مصطلح ( ،)déisteإذ إن املرتجم عىل ما يبدو مل ُيرا ِع باقي املصطلحات التي قد تربك فهمنا

بوصفنا قرا ًء نحو( )théisteو ()fidéisteو )panthéiste(.وإذا كان اإليامن باهلل مع ًطى ثابتًا هلا

مصطلح من هذه املصطلحات عن غريه إنام هو كون (ً )Le théiste
ٍ
مثل هو من
مجي ًعا ،فام يميز كل
بإله بناء عىل تعاليم ٍ
يؤمن ٍ
ٍ
ٍ
مقدس خال ًفا لـ( )le déisteالذي يؤمن باهلل اعتام ًدا عىل
وكتاب
دينية
ً

متثالته الذهنية وحكمته اخلاصة فحسب ،يف حني أن احللويل ( )le panthéisteهو من يرى أن اهلل

ٌ
حمايث للطبيعة إن مل نقل بتعبري سبينوزا إنه الطبيعة .وملا كان التمييز بني هذه املصطلحات رضور ًّيا
استيعاب ٍ
ٍ
اقرتحنا ،رف ًعا لكل ٍ
جيد هلا ،ترمجة كلمة ( )le déisteبـ"الربويب" يف
لبس وسع ًيا وراء

مقابلة إفراد مصطلح "األلوهي" للفظة ( .)le théisteنخلص من بعد هذا كله إىل تأكيد أن ترمجة

املفاهيم تبقى عويص ًة وإن متكنا من الرصوح الفكرية التي نشأت فيها ،وتكاد تعرس علينا مهمة
ٍ
مفردات .ويكفينا ً
نقلها إىل لغتنا ،ما مل َّ
مثال
نتحل بام يكفي من اجلرأة لزرع ما يناسبها يف لساننا من

لذلك أن نذكر مفاهيم نحو ( )l’héautontimorouménosالذي اشتق من الكلمة اإلغريقية

( )heauton timoroumenosويعني جالد نفسه ،ومفهوم ( )l’hapax éxistentielالذي

نحته ميشال أنفرايً ،
فضل عن مصطلح الربجوازي ( )Le bourgeoisالذي يطلقه فلوبري عىل
ٍ
أمس احلاجة إليها ً
وفهم ،بام يصون الصور
كل من يفكر بدناءة ،إىل غريها من املفاهيم التي بنا ّ
نقل ً
التعبريية والفحوى الداللية هلذه املصطلحات ،إحيا ًء للغتنا ومواكب ًة لتطور الفكر املعارصً ،
فضل

كذلك عن املصطلحات ذات املعاين املتعددة نحو اللغوس ( )logosالذي يمنحه بعضهم مرادف
دالالت ٍ
ٍ
عدة نحو ما يقصده
"اللغة" أو "العقل" ،دون استحضاره ملا حيمله يف الفلسفة اإلغريقية من
هرياقليطس بالقانون اخلالق يف الصريورة وما يعنيه الرواقيون بمبدإ انتظام األشياء.
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 .2إشكاليَّة ميالد املعنى وقضيَّة االختالف:
يف الوقت الذي تطالب فيه امليتافيزيقا املرتجم بالوفاء للمعنى األصيل واحلقيقة األوىل ،يبدع

ومغايرا للدوكسا يدعوه جيل دولوز البارادوكس .تبدو الرتمجة واحلالة
هذا األخري معنًى خمال ًفا
ً
ٍ
ٍ
أصلية أكثر مما هي
حقيقة
هاته عىل غري املعتاد ،إذ مل ت ُعد كش ًفا عن معنًى أو ٍّيل ،وال متاه ًيا مع
ٍ
إمكانات توارت تارخي ًّيا بسبب سلطة الدوكسا وغلبة القطيع.
كشف عام يرشح به الالمعنى من
ٌ
إن هذه اإلمكانات املتاحة أمام املرتجم التي بموجبها صار يستقي املعنى من خالل الالمعنى
ٍ
ٍ
عمليات أخرى ،بل هي ما يعلن انفجار حلمة امليتافيزيقا وتأسيس
عملية من بني
ليست جمرد

ٍ
يشء عن
مفهو ٍم للتأويل يقوم عىل االختالف ال التطابق .وملا كانت مهمة املرتجم ال حتيد يف

تقويضا لثقافة األصول واهلوية التي
عملية التفكري الشاقة التي يغوص فيها الفيلسوف نفسه،
ً

هي أساس قيام البنية األفالطونية ورحم كل ميتافيزيقا ،فال عجب إذن أن ُي َم َّيز هاهنا يف األقل

النص األصيل مدعي ًة نقله النهائي معنًى ومبنًى،
بني نوعني من الرتمجات :تلك التي تبغي مطابقة ّ
وتلك التي تقر باستحالة القبض عىل املعنى ،ال بحجة تطور اللغة وتشظي الدالالت فحسب،
ٍ
دائم ما حيظى باألولوية بالنسبة إىل اللغة
تنسيق
بل كذلك بحجة كون املعنى نتاج
مجاعي للتلفظ ً
ٍّ

أو بالنسبة إىل الكلامت .ولعل هذا التمييز هو ما يعثر عىل سنده يف ذلك البون الشاسع عىل حد
ٍ
ٍ
مفقود
أصل
تعبري  Osierالفاصل "بني أولئك الذين يرون أن املعنى هو ما ينبغي التنقيب عليه يف

مقدسا أو برش ًّيا ،أنطولوج ًّيا أو أنرتبولوج ًّيا) ،وأولئك الذين
إىل حدٍّ ما (سوا ٌء كان هذا األصل
ً

إبستمولوجي للسطح
يرون أن األصل هو ال-معنًى ( ،)non-sensوبأن املعنى هو دو ًما مفعول
ٌّ

 .)Deleuze, 1969, p.90( "effet de surface( )épistémologiqueوينهض املوقف الثاين
ٍ
ٍ
ٍ
مواربة
عارمة يف تقويض فلسفة الكوجيطو؛ ألنه يتوجه مبارش ًة ودون
رغبة
من هذه العبارة عىل

ً
مفعول" ال غري .وهذا ما تعهدت به البنيوية باألساس
دائم "
نحو انتقاد عملية إنتاج املعنى بوصفه ً

التي أكد دولوز يف منطق املعنى يف األقل أن" أمهيتها يف الفلسفة وبالنسبة للفكر كله إن كانت ترجع
إىل ٍ
يشء فإنام ترجع إىل تغيريها للحدود" (املرجع نفسه ،ص )89بتنصيبها للمعنى خارج قصدية

الذات ،أو بإعادهتا النظر يف اللغة بوصفها حقيقة املمكن ونظا ًما مغل ًقا من الدالالت حييل ال عىل
ٍ
قبيل ( )autre-a-prioriيكاد بدوره ال حييد عن كونه بني ًة للممكن une
ذات ،بل عىل آخر-ما ّ
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ٍ
أبعاد ن ُعدّ ها رشو ًطا
( structure du possibleاملرجع نفسه ،ص .)375نحن إذن أمام ثالثة
كافي ًة لنجاح الرتمجة وحتديد كل ٍ
ترمجي ًّ
متوخى إلصالح اللغة أو تأسيس االختالف كام ب ّينّا
فعل
ٍّ
يف عنوان بحثنا هذا ،وهي عىل التوايل :اللغة ،واآلخر ،ثم بنية املمكن.

وتوضيحا للرشط األول ،نؤثر االستئناس بكتاب نتشه َ
احلقي َقة والك َِذب حيث ُي ِّلل جنيالوج ًّيا
ً
ٍ
ٍ
كيفية نشأة اللغة نظاما للحقيقة بناء عىل ٍ
غريزية
نزعة
قديمة يف اإلنسان هي غريزة حب احلقيقة،
ً
ً
ٍ
ٍ
ٍ
عىل أساس تأجيل التطرق إىل الرشطني اآلخرين م ًعا إىل حني ،وعىل دفعة واحدة بسبب التداخل

الكامن بينهام.

َّ
رفضا باتًّا التعارض التقليدي الذي ما فتئ يقابل
إن جنيالوجيا نتشه ترفض ،كام هو معلو ٌمً ،

احلقيقة بالكذب بوصفها ،أي احلقيقة من حيث هي كذلك ،ليست إال الوجه اآلخر للكذب الذي

جرى توافق القطيع عليه بفضل اللغة .هكذا ينكشف إذن رس اللغة التي ال تستند يف نشأهتا يف
ٍ
ٍ
اختيارات بعينها دون أخرى.
عقالين أكثر مما تستند إىل إرادة اهليمنة وفرض
منطق
نظره إىل أي
ٍّ
ال يقترص األمر هنا عىل أن نستحرض تلك العمليات التجريدية التي جيرهيا العقل سع ًيا منه وراء
ٍ
وحدة فحسب ،بل يلزم التذكري بأن العقل جمموع ٌة من التمثالت يتقاطع فيها
رد كل تعدّ ٍد إىل

النفيس بالفهم والوجدان .فام ندعوه ً
عقل هو يف نظر نتشه يش ٌء يريد أن هييمن وينزع نحو السيادة
ٍ
واعية
جتليات واعي ٌة وغري
والتحكم .فهو إذن ليس بالذات الواعية التي تريد أن تسيطر ،بل هو
ٌ

ٍ
اختزال ٍ
كبري يكاد
لبعض األشياء التي تريد أن هتيمن .وتنطوي عبار ٌة نحو "أريد شي ًئا ما" عىل

حيجب عنا حقيقة ما جيري بالفعل ،بحيث إن األصح إنام هو "أن ثمة بداخيل أشياء متعدد ًة تريد".

معاين كثري ًة
ذلك ،عىل ما يبدو ،ما تعكسه األفعال التي نستعملها نحو الفعل " َم ْف َه َم" الذي حيمل
َ
ب"،
رو َض" فكرةً.
مرورا بـ" َف ِه َم" و" َ َ
ج َع" و"ق َّيدَ " و" َو َّحدَ " و" َّ
أدر َك" حتى "تَال َع َ
بد ًءا من الفعل " َ
ً
ٍ
ٍ
يوضح نتشه هذه احلبكة االختزالية املد َّبرة لغو ًّيا مؤكدً ا "أن كل كلمة ال تتحول بعجالة إىل مفهو ٍم
تكف بالضبط عن تذكرينا بالتجربة األصلية ،باعتبارها التجربة الوحيدة والفريدة ُك ِّل ًّيا،
إال عندما ُّ
ٍ
ٍ
تشابه؛
سلسلة من التجارب املختلفة بالرغم مما تنم عنه من
أفرز ْت هذه الكلمة ،منصهر ًة مع
التي َ

من ثمة فكل مفهو ٍم هو وليد التامهي مع الالمطابق ()l’identification du non-identique
ٍ
أمثلة يف هذا املضامر ،لعل أبرزها هو
" ( .)15-Nietzsche, 1997, pp. 14ويعطينا نتشه عدة

ليس يف الوجود
مفهوم "الورقة" الذي يكفينا أن ننظر فيه مل ًّيا ليتضح لنا عدم كفايته التعبريية؛ ألنه َ
ورق ٌة تشبه متا ًما ورق ًة أخرى ،وكل ما يف األمر إنام هو كوننا واحلالة هاته ضحية متثل ،ومل يكن له
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أن يسيطر عىل أذهاننا لوال التسوية املجحفة التي أجريناها بني كل األوراق ،غاضني النظر عام بينها
ٍ
من
فروق .هكذا أصبحنا بسبب نسيان عنرص الفرادة نخال "أن ثمة يف الطبيعة ،عدا األوراق،

شخص
شي ًئا أشبه ما يكون بـ"الورقة"؛ لنقل باألحرى إنه الصورة األصلية التي عىل مقاسها أقدم
ٌ
غري ٍ
ماهر عىل صنع ورسم وتلوين وتقطيع باقي األوراق ،لكن دون أن يفلح يف أن جيعل النسخ
ٍ
مهام ادعت من ٍ
أمانة
ووفاء تضاهي الصورة األصلية" (املرجع نفسه ،ص .)15وزياد ًة عىل ذلك،
ِ
لحظ أن نتشه مل
يكتف بتحليل دور اللغة ،بل ذهب بعيدً ا إىل حد فضحه ملا سمي فيام بعد بـ"فلسفة
ُي َ

النحو" ،مبينًا مدى التنافر الصارخ الكامن ما بني الكلامت واألشياء .إن التسميات ال تنهض عىل
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
إلثارة
يت
لمي ألن "الكلمة هي جمرد
عصبية" (املرجع نفسه ،ص ،)12فنظام
حتويل صو ٍّ
أي مبدإٍ ع ٍّ
ٍ
علم أن احلقائق
رص ٌح ُش ِّيد يف خضم إرادات القوة بعدما جرى التواطؤ عىل حقيقة بعينهاً ،
اللغة ْ
األوىل ،كام كان يردد هوبز" ،تصدر عن قرار أولئك الذين كانوا األولني يف منح األشياء أسام ًء،
أقرها غريهم" (اليبنتز ،2006 ،ص .)176ال يتعلق األمر يف اللغة إذن
أو أهنم قبلوا األسامء التي ّ
ٍ
اعتباطية عىل وفقها
بسوى احلرب والرصاع اللذين ما فتئا ينكشفان من خالل ما تنطوي عليه من
ٍ
ٍ
ومؤنث ،بحيث ننسب التذكري إىل الشجرة l’arbre
مذكر
درجنا عىل تصنيف األشياء جنس ًّيا إىل

(يف اللغة الفرنسية ً
مثل خال ًفا للغة العربية) والتأنيث للنبتة  ،la planteكام دأبنا عىل ترديد لفظة
األفعى  ،le serpentناسني أن هذه التسمية ال تدل إال عىل فعل االلتواء  ،se tordreومن ثمة
أيضا عىل الدودة .)Nietzsche, 1997, p. 13( le ver
تصلح ألن تطلق ً

ولعل هذا التقويض النتشاوي مليتافيزيقا اللغة هو ما يتقاطع مع اجلهد الكبري املبذول من دولوز
ٍ
ٍ
متميز فلسف ًّيا ال ُي َف ِّو ُت
بأسلوب
الذي عمد بدوره ،قل ًبا لألفالطونية ،إىل تناول إشكالية نظام اللغة
ِ
أوامر للحياة؛ أن
فيه فرصة مقارنة اللغة باحلياة مؤكدً ا أن الكالم ليس هو احلياة ،بل هو ما ُيصدر
َ
احلياة ال تتكلم أكثر مما ت ِ
ُنصت وتَنتظِر .ذلك أن يف كل ٍ
صادرا عن ٍ
أب البنه،
أمرا
ً
أمر ،ولو كان ً
عبارة ٍ
موت قصري ًة -حماكم ًة كام يقول كافكا ( .)Deleuze, 1980, p. 96مل تُصنَع اللغة إذن لإليامن
ٍ
ٍ
نحوية هي
قاعدة
عت من أجل إحكام القبضة عىل متكلميها واهليمنة عليهم" ،فكل
هبا أكثر مما ُصنِ ْ
ٍ
دالالت
ما يرمز للسلطة قبل أن تكون هي ما يرمز إىل علم الرتاكيب .كام أن نظام األمر ال يقوم عىل
ٍ
سابقة وال عىل تنظي ٍم ق ْب ٍّيل للوحدات املختلفة ،بل العكس ،مادام أن اخلرب(املعلومة) ال يعدو أن
يكون سوى ذلك القدْ ر الضئيل والرضوري لنقل األوامر وإيصاهلا باعتبارها تعليامت" (املرجع

حيواين وال سيام إذا راعينا أن اإلنسان
إنساين ال
نفسه ،ص .)96تغدو اللغة ،واحلالة هاته ،ذات طاب ٍع
ٍّ
ٍّ
ِ
هو الكائن الذي بوسعه أن ُي ِب غريه وينبئه ال بام رآه فحسب بل كذلك ،وهو األهم ،بام سم َعته
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ٍ
شخص آخر .وهذا ما حلظه بنفنيست الذي ينفي وجود اللغة 1عند النحل ،إذ
أذناه والتقطته من

إن النحلة ،بحسبه ،وإن كانت تستطيع عضو ًّيا الرتميز اللغوي ( ،)encodage organiqueكام

تستخدم االستعارة ،فهي ال لغة هلا؛ ألهنا قادر ٌة عىل اإلخبار بام رأتْه ،ال عىل توصيل ما أبلغناها
إياه (.)Deleuze, 1969, p. 97

ويرمي دولوز ،من خالل حتليله ل ّلغة وتفنيده ألطروحة تشومسكي باألساس ،إىل
التأسيس لالختالف ومنح احلياة جرعات ٍ
قوة جديدة حتى ال تنهار أمام قوى االرتكاس،
وذلك ما يظهر جل ًّيا عند طرقه للسينام أو الفن أو عند تفكريه يف األدب والفلسفة .فال
عجب إذن أن يندرج تناوله إلشكالية املعنى ،واحلالة هاته ،ضمن مرشو ٍع ٍ
كبري يتقاطع فيه
انتقاده للتعايل بتقويضه للفنومنولوجيا وتفكيكه لعلم اللسانيات .وبس ًطا هلذا األمر ،يوضح
ٍ
أبعاد هي :اإلشارة أو التعيني الداليل (la
الرجل أن القضية املنطقية تتألف من ثالثة
 ،)désignationوالتبيني ( ،)la manifestationوالداللة (la signification ou
 .)l’implicationوإذا كانت اإلشارة هي عالقة القضية بحالة األشياء اخلارجية ،فالتبيني
هو عالقتها بالذات املتكلمة ،أ ّما الداللة فهي ما يربط الكلمة باملفاهيم الكونية والعامة.
ٍ
أبعاد يضيف إليها دولوز ُبعدً ا راب ًعا هو املعنى ،لتكتمل من َث َّم
هكذا نحصل عىل ثالثة
ٍ
ٍ
عنارص الدائرة "حلقة القضية" التي ال ينفك حييل فيها كل بعد عىل اآلخر دون توقف .وما
دامت الداللة تفرتض دائم إشار ًة غري ٍ
قابلة لالختزال وال يمكنها أن تؤدي دورها بوصفها
ً
األساس النهائي ( ،(le dernier fondementفنحن ال نكاد نخرج عن نطاق الدائرة التي
ٍ
نعود إليها
باستمرار عودتنا إىل مفارقة لويس كارول  Lewis Carrollالتي يسميها دولوز
ِ
لنكتف هبذا القدر ،ألن اخلوض يف تفسري
أيضا بمفارقة االرتداد أو التوالد الالهنائي .لكن
ً
هذه املفارقات التي يتحدث عنها يف كل مؤلفه ال تدخل ضمن مقصدنا هنا ،وال هتمنا أكثر
مما هيمنا توضيح عالقة املعنى بالالمعنى ،رف ًعا لكل ٍ
لبس يدفع إىل تصور نو ٍع من التناقض
بني االثنني .إذ عىل نحو ما يتحدث جاكوبسن Jakobsonعن فوني ٍم من الدرجة صفر (un
صوتية ُمدَّ ٍ
ٍ
 )phonème zéroال يتوفر عىل أية ٍ
دة لكنه يعارض انعدام الفونيم ،يؤكد
قيمة
شخص مل ير أي ٍ
 . 1ال تكتفي اللغة باالنتقال من أول إىل ٍ
ٍ
يشء ،بل متيض قد ًما
شخص رأى إىل
ثان ،من
ٍ َ َّ
ّ
ثان إىل ٍ
بالرضورة من ٍ
ثالث ،ال أحد منهام رأى شي ًئا .وهبذا املعنى تكون اللغة ً
نقل ل ّلفظة التي تشتغل
ٍ
كلفظة ٍ
ً
رب .ينظرDeleuze, Gilles, Logique du sens, OP.Cité, :
أمر ال
إيصال لعالمة من حيث هي خ ٌ
.p 97
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خاص ،لكنه يتعارض مع غياب املعنى وليس مع
أي معنًى
ٍّ
دولوز أن "الالمعنى ال يملك ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بسيطة ترمي إىل
إقصاء
بوفرة دون أن يدخل أبدً ا مع منتوجه يف عالقة
املعنى الذي ُينتِجه
اختزاهلام فيها .إن الالمعنى هو ،يف نفس الوقت ،ما ليس له معنًى ويتعارض ،بالرغم من
ربع باملعنى" (املرجع نفسه ،ص .)89لعل هذا
ذلك ،مع غياب املعنى
ً
حرصا منه عىل الت ُّ
الفيض والثراء الذي يزخر به الالمعنى هو ما يضع التصورات التقليدية للرتمجة موضع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سابقة أكثر
لداللة
توصيل
تأصيل أو حتى
حتصيل أو
سؤال ،بحيث إن الرتمجة مل ت ُعد جمرد

دائم باجلديد .1وذلك ليس ألهنا العملية الفكرية التي نمتثل
مما هي
ٌ
إبداع للممكن الواعد ً
من خالهلا أمام فكر اآلخر فحسب ،بل كذلك ألهنا ما جيعلنا ندرك ما حيفل به هذا اآلخر

إمكانات ٍ
ٍ
قابلة للتحقق .هاهنا يصبح الرشط الثاين يف ارتباطه بالرشط األول بالرضورة
من
عتب ًة حلصول ما يدعوه اليبنتز "املمكن الرصف" الذي ُيم ِّيزه كل ًيا عن "املمكن الواقع" .آيتنا
يف ذلك كوننا ،كام أسلفنا ،قد خ ّلصنا املعنى من قصدية الذات وأعدنا النظر يف اللغة بوصفها
نظا ًما من الدالالت ما فتئ حييل عىل "آخر -ما قبيل" هو ما جيسد "بنية املمكن" بتعبري
دولوز .ويكاد يتقاطع هنا تصوران اثنان ،أحدمها لاليبنتز الذي يتحدث عن "املمكن

ٍ
درجة من الكامل جتعله خلي ًقا بالتحقق (اليبنتز ،2006 ،ص،)62
املتامكن" بوصفه ما يصل إىل
 . 1إن مسألة نشوء اجلديد مل َ
حتظ باألمهية القصوى يف جمال الرتمجة فحسب ،بل هي املسألة عينها التي
ٍ
صارت الفلسفة اليوم أكثر من أي وقت مىض توليها العناية الكربى ،بنا ًء عىل أن "الفكر املعارص ،بحسب
ٍ
بسؤال آخر سبق لاليبنتز
دولوز ،ما إن ختىل عن البحث والسعي وراء األبدي ( )l’éternelحتى انشغل
أمد ٍ
أن طرحه منذ ٍ
بعيد هو :كيف يصبح اجلديد ممكنًا؟ وللمزيد من التفاصيل يمكن العودة إىل الفصل
السادس الذي عنوانه "ما احلدث؟" من كتاب دولوز املذكور آن ًفا الطي :اليبنتز والباروك Le pli: Leibniz

.et le baroque
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واآلخر يتعلق بتحديد دولوز لآلخر 1من حيث هو "هذا املمكن الذي يصبو جاهدً ا إىل أن
يغدو واق ًعا" ( .)Deleuze, 1969, p. 359وبوسعنا أن نستوعب عىل ٍ
نحو أوضح ما يكون
اآلخر بحسب دولوز ،بمقارنة أول آثار حضوره بآثار غيابه .ذلك أن خطأ النظريات
خاصا وتار ًة ثاني ًة بوصفه ذاتًا أخرى ،إال
الفلسفية إنام هو اختزاهلا له ،تار ًة بوصفه موضو ًعا ًّ
ُدركُني ،إنه قبل كل ٍ
يوجد يف داخل ح ْق ِل اإلدراكي وال ذاتًا ت ِ
يشء
أن اآلخر ليس موضو ًعا َ
َ
احلقل يف جممله أن يشتغل كام يفعل
بنية احلقل اإلدراكي التي من غريها ال يمكن هذا
وتوضيحا ملا تكونه بنية املمكن ،يسوق لنا دولوز مثال "الوجه
(املرجع نفسه.)357 ،
ً
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
عب عن عاملٍ ُمرع ٍ
مرعب
ممكن ،أو أنه ما يعرب عن يشء ما
ب
املرعوب" ،عىل أساس أنه ما ُي ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
لت مل أره َبعدُ  .لنستوعب أن املمكن ليس هنا بمقولة جمردة تدل عىل يشء ما
يف العامل ،ما ِز ُ
عب عنه يوجد بال ٍّ
شك ،إال أنه ال يوجد "حال ًّيا" خارج هذا
ال وجود له ،إن العامل املمكن ا ُمل َّ
عب عنه (املرجع نفسه ،ص ،)357أي خارج هذا اآلخر الذي نمتثل أمامه
الذي ما فتئ ُي ِّ
بفضل فعل الرتمجة ،والذي ُي ِّفزنا عىل الدوام من َق ْلب عزلتنا عىل إعادة النظر يف ذواتنا
ولغتنا حتى يغدو هذا املمكن إجياب ًّيا ال سلب ًّيا .وهذا ،بطبيعة احلال ،يتطلب تفكيك فلسفات
ٍ
تعدديات ريزوماتي ًة متميز ًة عن التعدديات
تأسيسا لالختالف بوصفه
الذات ،كام أسلفنا،
ً
الشجرية" .إذ ثمة ،من ٍ
تعدديات قابل ٌة
تعدديات امتدادي ٌة قابل ٌة لالنقسام والتكتل،
جهة،
ٌ
ٌ
ٍ
تعدديات ليبيدي ٌة
جهة أخرى،
للضم واجلمع واالنتظام ،واعي ٌة وال واعي ٌة ،وثمة ،من
ٌ
ٍ
عالقة بينهام؟ قد
 . 1ال مراء يف أن احلديث عن اآلخر ال يكاد يستقيم دون وصله باللغة والتساؤل :أية
يصح القول إن اآلخر هو الذي يسبغ سل ًفا نو ًعا من احلقيقة عىل اإلمكانات التي ينطوي عليها ،وذلك
ٍ
ٍ
أقوال .من َث َّم ،تصبح اللغة هي حقيقة املمكن من حيث
أفعال وما يصدر عنه من
بوساطة ما يأتيه من
ٍ
ٍ
هو كذلك .لِنَ ُقل باختصار ،عىل حد تعبري دولوز ،إن اآلخر بوصفه بني ًة هو ما يعرب عن عاملٍ
ممكن ،إنه
منظورا إليه من حيث كونه ما ال وجود له بعد خارج هذا الذي يعرب عنه (Deleuze, 1969, p.
املعرب عنه
ً
ٍ
 .)357ويعتمد دولوز يف تأويله لآلخر ،بوصفه ما يعرب عن عاملٍ
ممكن ،عىل تصور تورنيي الذي مل يتأثر
تعبريا عن العامل" فحسب بل كذلك بسارتر .ويبقى سارتر من أكرب املنظرين يف هذا
باليبنتز "املوناد بوصفه ً
الباب ،إذ إنه أول من بلور نظرية اآلخر يف كتابه الوجود والعدم عىل ٍ
نحو جتاوز به الطرح الثنائي الذي يقيم
التقابل بني الذات واملوضوع .وإذا كان سارتر من مؤسيس البنيوية ،ما دام أول من حدد اآلخر بوصفه
بني ًة خاص ًة ال تقبل االختزال يف املوضوع والذات ،فام َ
يؤخذ عليه عند دولوز إنام هو ارتداده وسقوطه ثاني ًة
ً
جاعل اآلخر ذلك الذي يردين
يف مقوالت املوضوع والذات بعد ما استعان بالرؤية تعري ًفا هلذه البنية،
موضو ًعا عندما ينظر إيل مع احتامل أن يغدو هو كذلك موضو ًعا عندما أستطيع أن أنظر إليه .آية دولوز يف
شخص
ذلك أن اآلخر بني ٌة تسبق النظرة ،يف حني أن النظرة هي ما يشري باألحرى إىل اللحظة التي حيل فيها
ٌ
ما مللء البنية ،وهو يؤكد أن اآلخر ،بموجب ذلك ،يغدو مبد ًأ قبل ًّيا النتظام احلقل اإلدراكي.
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ٍ
ٍ
جزيئات ال يمكنها أن تنقسم دون أن يطرأ
كثافة ،بقدر ما تتألف من
الشعوري ٌة ،جزيئي ٌة ذات
عليها التغري من حيث الطبيعة أو املسافة ،بقدر ما ال تستطيع أن تَتبدَّ ل دون أن تَدْ خل يف
تعدّ ٍ
دية أخرى ،ال تفتأ تتشك َُّل و تن ُّ
ْحل بدورها" ( .)Deleuze, 1980, p. 46عىل وفق هذا
صريورة مؤس ٍ
ٍ
تأسيسا ٍ
سة
ألفق ُين َت َظ ُم فيه ضمن
التصور نميض م ًعا نحو الطعن يف كل متَرك ٍُز،
ِّ
ً
ٍ
ٍ
جديدة .إذ يلزمنا ،عىل نحو ما أقدم دولوز عىل استبدال فعل الوجود ((est
وجود
لعالقات
حمررا اللغة من سلطة النحو والقياس املنطقي ،تعنيف اللغة العربية والنضال
بالرابطة (ً )et
من أجل توسيع حدودها عىل حد تعبري فالرت بنيامني ،سوا ٌء أكان ذلك بإعادة النظر يف
ٍ
العالقات وابتكار ٍ
جديد يسمح لنا باحلركة الدائمة والتفكري ،1أم باحلرص عىل جعل
منطق
ٍ
خوف من التالقح اللغوي وبعيدً ا عن هاجس
األلفاظ الغريبة تستوطن فضاءها دون
املعجميني الذين راحوا يؤلفون املعاجم در ًءا ل َّلحن والدخيل .نحن إذن نحتاج إىل جغرافية
ٍ
ٍ
ٍ
ألسنة
ختولنا إمكان التلعثم داخل لساننا اخلاص ،ولو كان ذلك حتت تأثري
عالقات جديدة ِّ
ٍ
كلامت
أخرى ُأسو ًة بام أقدم عليه ابن سينا واجلاحظ وابن خلدون وغريهم من استخدام
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مباالة بدعاة النقاء اللغوي ،إذ إن هؤالء ،شأهنم شأن أولئك
وفارسية دون
ويونانية
رسيانية
ٍ
ٍ
خالصة ،أي ليست
فرنسية
الفرنسيني الذين يناضلون ،عىل حد تعبري دولوز" ،من أجل
ٍ
ٍ
ٍ
صالح لنقاشات املثقفني ليس إال"
مغلوط
مشكل
ملوث ًة باإلنجليزية ،ال يطرحون سوى
(دولوز وبارين ،1999 ،ص .)76وهل نقولً ،
فضل عن هذا كله ،إننا باألحرى نحتاج إىل
ٍ
أقل عىل نحو ما اقرتح دولوز وغتّاري يف مؤلفهام عن كافكا؟ أدب يدفع اللغة إىل
أدب ّ ٍّ
ٍ
أيضا
حدودها القصوى ،إىل
حدود ال تفصل املعنى عن الالمعنى فحسب ،بل تتميز فيها ً
ٍ
ٍ
ذات التلفظ عن ذات امللفوظ ،فاحت ًة األفق رح ًبا أمام صريورة حيوانية لإلنسان من أجل
االنفالت من الرداءة والغباء ،وهو األهم .إننا نحتاج إىل هذا األدب الذي تبدعه أقلي ٌة ما،
إمكانات واعد ٌة لتجديد اللغة سوا ٌء أكانَت من قبيل تلك التي يذكرها Haim-Vidal sephiha
 . 1ثمة
ٌ
ٌ
مدخل إىل دراسة املقدار التكثيفي  "l’intensifحيث تقدَّ م بنحو
نص نرشه عام  1970حتت عنوان "
يف ٍّ
سب ٍع وعرشين مقول ًة يف هذا الباب جتمع بني املعجم (أفعال أو عبارات التوكيد) والرصف (البادئة ""ré

ٍ
أيضا قيم ٌة توسيعي ٌة)
بوصفها أدا ًة للتكثيف) والسوسيولسنيات (االستعانة
بلغات أخرى قد تكون هلا ً
والظواهر الفومقطعية (مقاطع صوتي ٌة تسهم يف التكثيف وتعزز توسيع حدود اللغة) ،أم من قبيل تلك
التي اقرتحها املرحوم العفيف األخرض يف كتابه إصالح اللغة العربية ،حيث يؤكد ً
مثل رضورة اإلجياز يف
تقنيات ٍ
ٍ
عدة كإدخال البادئة والالحقة عىل الكلامت .وللمزيد ،ينظر
العبارة واملصطلح مما يستلزم توظيف
الرابط اآليت./http://revueperiode.net/quest-ce-quune-langue-mineure :
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ٍ
أدب
داخل لغة أغلبية ،متا ًما مثلام فعل كافكا بوصفه هيود ًّيا تشيك ًّيا كتب باألملانية ،وهو ٌ
أدب موسو ٌم باملغادرة املوطنية
يتَّسم بحسب دولوز وغتّاري بثالث خصائص :إنهّ ،أو ًلٌ ،
رت ٌق ثان ًيا ً
()la déterritorialisation؛ ُ
وعرضا بالسياسة ،بحيث متتد اجلسور من
طول
ً
وم َ
مجاعي
أدب
املثلث األوديبي إىل باقي املثلثات األخرى التجارية والقانونية؛ وهو ،ثال ًثاٌ ،
ٌّ
ٍ
مجاعي للتلفظ .إن
تنسيق
( )collectifأي إنه ال ينتسب إىل ذات  -كاتبة أكثر مما ينتسب إىل
ٍّ
ٍ
أساسا إىل قدرته عىل املقاومة،
قوة هذا الصنف من األدب إن كانت تعود إىل يشء فإنام تعود ً
ٍ
ٍ
ٍ
"متحررة من سلطة املعنى" الواحد .ويكفينا هنا أن
لغوية
هرب
وذلك بإبداعه خلطوط
يكرر الزمتها ً
قائل" :إنك ما إن تتحدث
نتذكر تلك املفارقة الرواقية التي ال يني كريسيبوس ِّ
ٍ
يم ّر من فمك ،واحلال أنك تنطق بكلمة َع َربة ،إذن ثمة عرب ٌة خترج من
عن يشء ما حتى ُ
فمك" ( .)Deleuze, 1969, p. 18تنطوي هذه الشذرة ،من ٍ
جهة ،عىل نو ٍع من السخرية
( )l’humourبوصفها جتسيدً ا لفن السطح املخالف للتهكم السقراطي الذي هو فن األعامق
أو األعايل ،لكنها ،من ٍ
جهة أخرى ،هي ما يذكرنا بالتمييز السابق الذي أقامه دولوز بني
ٍ
ٍ
صيغة
كصيغة ُأوىل تنضوي حتت لواء ما دعاه "التحوالت الالجسامنية" يف مقابلة
عب عنه
ا ُمل َّ
ٍ
ثانية تسمى "املحتوى" تعود إىل "التغريات اجلسامنية" .وإذا كان احلقل االجتامعي هو ما
ٍ
الت
حتو ٌ
َنجم عنه ُّ
يتألف من هذين ال ُبعدين االثنني بحيث إن كل اختالط لألجسام ت ُ
ٍ
ٍ
ٍ
تنسيقات
مغايرة عىل الرغم من انتساهبا إىل األجسام ،فالكل يدخل يف
طبيعة
الجسامني ٌة من
يمكننا تفصيلها عىل النحو اآليت" :فمن وجهة نظر ٍ
أفقي ،يتكون التنسيق من
حمور أولٍّ ،
قطعتني ،إحدامها هي قطعة "املحتوى" أما األخرى فهي قطعة "التعبري" .هناك ،من ٍ
جهة،
ّ
"تنسيق آ ٌّيل" ( )un agencement machiniqueخيص األجسام ،والعمليات ،واالنفعاالت،
ٌ
ٍ
ٍ
جهة أخرى ،التنسيق اجلامعي
بعض؛ وهناك ،من
إنه خليط أجسا ٍم يتفاعل بعضها مع
تنسيق لألفعال
للتلفظ ( )l’agencement collectif de l’énonciationالذي هو
ٌ
ٍ
ٍ
الجسامنية تعزى إىل األجسام .لكن عىل وفق ٍ
عمودي
حمور
حتوالت
وامللفوظات ،إنه بمنزلة
ٍّ
جهة أضالع موطني ٌة ُت َثبته ،وله من ٍ
موج ٍه ،يكون للتنسيق من ٍ
جهة أخرى رؤوس مغادرة
ّ
ٌ
َ َّ
ِ
موطنية ْ َ des pointes de déterritorialisationتمله" (املرجع نفسه :ص .)112نخلص
عب عنه الذي هو املعنى" ( ،)Deleuze, 1968, p. 311شأنه شأن
من ذلك إىل تأكيد "أن ا ُمل َّ
املعب عنه" ( ،)Deleuze, 1969, p. 34كالمها ينتمي إىل التنسيق اجلامعي
"املعنى الذي هو َّ
للتلفظ الذي حيظى باألولوية بالنظر إىل اللغة واأللفاظ متا ًما مثلام حيظى التنسيق اآليل
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باألولوية بالنظر إىل األدوات واخلريات (املرجع نفسه ،ص .)114عرب هذه العبقرية الرواقية
التي واصل كارول إمتامها ُأ ِّس َست إذن فلسف ٌة لِ ُّلغة خمالف ٌة كل ًّيا ملا كنا نتصوره ونعتاده ،بحيث
أضحى كل ٍ
تلفظ تنسي ًقا مجاع ًّيا حيمل خصائص اجتامعي ًة ،و صار كل معنًى حد ًثا ُيعفينا من
ٍ
سطح يستعيص
التساؤل عن معنى احلدث (املرجع نفسه ،ص ،)34وال سيام أن كليهام مفعول
علينا فك شفرته إن مل َّ
دائم لزوايا النظر وافرتاض
نتحل بفن املنظورية التي تقتيض
تغيريا ً
ً
بداهة تعدد املعنى وتشظيه.
عىل سبيل اخلتم:
بإزاء وض ٍع كهذا ،ال يبقى للمرتجم إذنً ،
أصيل ،إال أن
بدل من أن يركز عىل القبض عىل معنًى
ٍّ

ينخرط يف عمله التأوييل ساع ًيا وراء اقتفاء أثر األحداث–املعاين يف اختالفها اجلذري مع األشياء،

وذلك بالبحث عنها عىل السطح ال يف العمق؛ ألنه ببقائه عىل السطح وسريه عىل التخوم فقط َي ُم ُّر
من اجلسامين إىل الالجسامين .إنه عىل النحو نفسه فحسب ينفخ القوة يف النصوص املرتمجة ُمراع ًيا
ما تنطوي عليه اللغة بوصفها لغ ًة من ميتافيزيقا تستدعي التقويض .وإذا صح القول إن اللغة مل
تُبتكَر لإليامن هبا ،بل للخضوع هلا وجعل الناس يذعنون ( ،)Deleuze, 1980, p. 96كام أسلفنا،
ٍ
بتعبري
رمز للسلطة قبل أن تكون رض ًبا من رضوب الرتاكيب .اللغة،
فذلك ألن القاعدة النحوية ٌ

نقل للكلمة التي تشتغل كصيغة ٍ
آخرٌ ،
إخبارا .إىل هذا احلد ،نكون قد تقدّ منا بمقرتحني
أمر وليست
ً
اثنني يف ّ
منحى إبداع ًّيا
األقل ال بدَّ للمرتجم ،يف عالقته باللغة ،أن يقتفي أثرمها .أحدمها أن ينحو ً

مقاو ًما للدوكسا ،بحيث ال ينشغل يف اللغة إال بالكثافات ( (les intensitésالتي بفضلها يتفادى
َ
واآلخر أن يتحىل بام
تلك التوظيفات االختزالية التي ما فتئت باسم التمثل تقرن اللغة باملعنى.
يكفي من اجلرأة للتمرد عىل اللغة مبد ًعا لغته اخلاصة ،بوصفها لغ ًة وإن كانت حتصل عىل معناها

خارج األنساق النحوية فهي تكفل هلذا املعنى مصداقيته ،ما دام ينبعث من إكراهات اجلسد وآالمه
ٍ
ٍ
ٍ
كفيلة بتحقيق الرهان واخلروج من التخلف،
عظيمة
إمكانات
كام كان يقول كافكا .نحن إذن أمام
ٍ
ٍ
ٍ
مستقبل يستعيد فيه الفكر وهجه
جديدة تصل احلارض باملايض ،من أجل
ممرات
لكن برشط خلق
فرد عىل ٍ
وتستعيد األقليات بريقها عىل أساس أن األقلية هي الصريورة املمكنة لكل ٍ
حدة ما دام

قادرا عىل االنحراف عن النموذج والزيغ عن النمطية.
ً

الا سيسأتو ِةَّيبرعلا ِةغللا ِحالصإل اًناهِر ُةمجرتلا
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 بنعبد العايل ،عبد السالم .األعامل الكاملة ،اجلزء األول،شذرات فلسفية  .1ط .1الدار البيضاء :دار
ٌ
توبقال للنرش2014 ،م.

 ......................... -يف الرتمجة .ط .1الدار البيضاء :دار توبقال للنرش2006 ،م.

حوارات يف الفلسفة واألدب والتحليل النفيس والسياسة .ترمجة :عبد احلي
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املقارنة و"االستئناس"
الترمجة
ُ
ُ
معاوية عبد املجيد
َّ
َّ
ٌ
واإلسبانية
اإليطالية
مترجم عن

شك يف ّ
ال ّ
خطرا.
أن الد ّقة يف علم الرتمجة وتطبيقاته من أشدّ الصعوبات التي يصادفها املرتجم ً

ويذهب بعض العلامء إىل عدّ ها أزم ًة حقيق ّي ًة وحيو ّي ًة ،يقوم عىل أساسها جوهر الرتمجة .هي أزم ٌة

تضمن للرتمجة ديمومتها؛ وذلك باالستمرار يف طرح التساؤالت عن احللول املناسبة ،وإجراء
املحاكامت العقالن ّية ل ُ
ألطروحات التي تتبنّى دراسة هذه اإلشكال ّية.

واحلال أنّنا يف ترمجة األدب نصل إىل ذروة املشكلة حيث تنعدم احلدود بني ما يمكن ترمجته
ٍ
وما يستحيل .وينفتح األفق لوجهات النظر والتأويالت والتحليالتً ،
اعتبارات أخرى
فضل عن

ٍ
ٍ
ورضورات نص ّي ٍة وأسلوب ّي ٍة ولغو ّي ٍة .فنستنتج ّ
ٍ
مصطلح دون سوامها
مفردة أو
أن الد ّقة يف اختيار
ٍ
مدرسة إىل أخرى .لكنّها مسأل ٌة علم ّي ٌة،
مسأل ٌة نسب ّي ٌة ،إىل حدٍّ ما ،ختتلف من مرتج ٍم إىل آخر ومن
وجماالهتا أوسع من مبدإ "األمانة واخليانة" الذي ما ّ
املهتمني وغريهم ،وحيرصهم يف
حيي
ّ
انفك ِّ
ٍ
علم وفنًّا ومهن ًة.
جدال عقي ٍم ،وينقلهم إىل معايري هي أقرب إىل األخالق منها إىل الرتمجة بوصفها ً
حيق لنا إذن أن نأيت بالربهان بعد التجربة ،وأن هن ِّيئ أرض ّي ًة مناسب ًة لتطبيق نظر ّيات الرتمجة التي
ّ

درسناها ،بحيث تنتج من ذلك تقن ّي ٌة قابل ٌة لالستخدام عند الرضورة .والتقن ّية التي نو ّد تناوهلا هنا
ٍ
ٍ
ٍ
واحد
لعمل
ترمجات
سمى أكاديم ًّيا "الرتمجة املقارنة" .فإذا كانت املقارنة بني عدّ ة
ُت َعدُّ فر ًعا ممّا ُي ّ
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تفيد الدارسني والباحثني يف االطالع عىل جتارب متنو ٍ
عة برتمجة ٍ
عمل بعينهّ ،
فإن "االستئناس" يقدم
ّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
فسنا أصل
والبحث عىل أرض الواقع،
الدراسة
فرص ًة لتطبيق
وضمهام يف ترمجة جديدة .ولع َّلنا إذا َّ
ّ
الغرض منه .فمن أين أتينا هبذه الكلمة؟
تبي لنا
ُ
هذا املصطلحَ َّ ،

املرصي القدير د .حسن عثامن قد دأب عىل ترمجة الكوميديا اإلهل َّية ،وال حاجة إىل
كان األستاذ
ّ

والشعري ،والقديم ،واملع ّقد ،إىل غري ذلك من
التذكري بصعوبة ترمجة هذا العمل اخلالد ،والطويل،
ّ

ً
وتذييل لرتمجته يتحدّ ث فيهام عن الرحالت التي
الصفات .وقد وضع األستاذ حسن عثامن مقدِّ م ًة
ٍ
ٍ
ومدن أوروب ّي ٍة ،والعقبات التي واجهها واخليارات
مكتبة إىل أخرى يف عدّ ة عواصم
أجراها من
ٍ
ٍ
لغات أوروب ّي ٍة أخرى للكوميديا اإلهل ّية.
ترمجات يف
التي اعتمدها .وقد أشار رصاح ًة إىل جلوئه إىل
وأقتبس منه مبارش ًة قو َله" :
شعرا
ُ
رجعت إىل بعض الرتمجات اإلنجليز ّية (واألمريك ّية) والفرنس ّية ً

ونثرا ،لالستئناس بطريقتها يف التغ ُّلب عىل صعوبات الرتمجة" (عثامن ،1955 ،ص .)68فام الذي
ً

يدفع د .حسن عثامن ،وهو الذي درس اللغة اإليطال ّية وآداهبا يف إيطاليا وترجم شعر دانتي من
ٍ
ٍ
ٌ
سؤال ترتتَّب عليه نقل ٌة نوع ّي ٌة
بلغات يتقنها؟ هذا
ترمجات أخرى
اإليطال ّية مبارشةً ،إىل اللجوء إىل
مرارا إىل السنوات
يف تعاطينا مع الرتمجة األدب ّية .فعىل الرغم من أنّه
ٌ
ضليع من لغة دانتي ،وأنّه أشار ً

َ
يتوان عن
الطويلة التي أمضاها يف دراسة األعامل النقد ّية اإليطال ّية التي تتناول دانتي وكوميدياه ،مل
االطالع عىل حلول مرتج ٍم آخر إلشكال ّي ٍة لغو ّي ٍة واجهها .وقد استخدم كلمة "استئناس" للداللة
عىل التفاوت يف مستوى رجوعه إىل تلك الرتمجات .فنحن ال نعلم :أكان قد ا ّط َل َع عليها فحسب،
أم كان قد اعتمد بعض حلوهلا وأدرجها يف ترمجته؟ إذ إنّه يف يوم ّياته التي أردفها برتمجة "املطهر"

يتعمق فيها باحلديث عن تفاصيل رحالته ولقاءاته ،وأسامء الفنادق التي نزل
و"الفردوس" –والتي ّ
ٍ
حمارضة عن جتربته يف ترمجة ٍ
عمل عظي ٍم كهذا ،واجلهات الثقاف ّية
فيها ،واجلامعات التي دعته إىل إلقاء
التي أرادت تكريمه –ال يذكر لنا كيف ّية ذلك االستئناس الذي حتدّ ث عنه .بيد أنّه مل َيغ ُفل عن ِذكر
ِ
يكتف برتمجات الكوميديا ،بل درس
مصادره تلك ،التي أحلقها بأجزاء الكوميديا الثالثة ،كام أنّه مل
كت ًبا عن تاريخ األدب اإليطا ّيل ،وأبحا ًثا عن دانتي ومؤ َّلفاته ،باللغتني اإلنكليز ّية والفرنس ّية .وهنا،
نعرض بعض تلك املصادر ،وقد حذفنا املصادر التي باللغة اإليطال ّية منها:

ٍ
ترجمات إنجليزي ٍَّة (وأمريكي ٍَّة) للكوميديا:
بعض
? The Divine Comedy, trans. by H.F. Cary. Florence
The Divine Comedy, trans. by H.W. Longfellow. Boston, 1867-1871.
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The Divine Comedy, trans. by J.B. Fletcher, with Botticelli Sketches. New York,
1931.
The Divine Comedy, trans. by M. Anderson. U. S. A. ?
The Divine Comedy, trans. by J. Carlyle, Ph. Wicksteed and Th. Okey. U. S.
A., 1944.

ٍ
:ترجمات فرنسيَّة
بعض

La Divine Comédie, trad. par P.A. Fiorentino. Paris; 1892.
La Divine Comédie, trad. par A. Pératé. Paris, 1921.
La Divine Comédie, trad. par A. De Montor. Paris, 1925.
La Divine Comédie, trad. par H. Longnon. Paris 1938.

:ّ مراج ُع يف تاريخ األدب اإليطايل

Hauvette, H. : Histoire de la littérature Italienne. Paris, 1932.

Wilkins, E.H.: A History of Italian Literature. Cambridge, U. S. A., 1954.

:مراج ُع عن دانتي ومؤ َّلفاته

Bradford, M.W.: Dante, the Man and the Poet. Cambridge, 1924.
Chaytor, H.J.: The Troubadours of Dante. Oxford, 1902.
D’Entrèves, A.P.: Dante as a Political Thinker. Oxford, 1952.
Gauthiez, P. : Dante le Chrétien. Paris, 1933.
Gilson, E. : Dante et la Philosophie. Paris, 1939.

Renucci, P. : Dante Disciple et Juge du Monde Gréco-Latin. Paris, 1954.

.)(املرجع نفسه

 لكي يشعر أنّه ليس وحيدً ا يف تلك الغابة املوحشة،إشعار املرتجم بالطمأنينة
فم ِه َّم ُة االستئناس
ُ
ُ
 هو استشار ُة مرتج ٍم. والتي هي مملوء ٌة باأللغاز واملفاجآت والعراقيل والشكوك،التي أ َّلفها دانتي
ٍ  فعىل املرتجم أو ًل أن جييد أكثر من. دأب مثله عىل ترمجة العمل نفسه إىل لغته،ملرتج ٍم
 كي،لغة
ّ
َّ إن
ّ  إذ. حسن عثامن. أو االستئناس هبا عىل حدّ وصف د،يستطيع استشارة الرتمجات األخرى
كل
ٍ
ٍ
– عىل اختالف جنس ّياهتم- لغات عدّ ٍة خيلق جمتم ًعا مص َّغ ًرا من املرتمجني الذين
رتجم إىل
َ يب ُي
ٍّ عمل أد
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يتشاركون يف كوهنم قد أقبلوا عىل ترمجة ذلك العمل حتديدً ا .ومن َث َّم ،هناك فرص ٌة لتناقل التجربة،
ٍ
تفاوض
بأنا عمل ّية
الدقيقة واملع ّينة .وإذا اعتمدنا وصف الفيلسوف اإليطا ّيل ُأمربتو إيكو للرتمجة ّ
ِ
مج ِ
مرتمجني إىل ص ّفنا!
ثالثة
ني أو
النص
َ
األصيل ،فكم سنجني من هذا التفاوض إذا جئنا بمرت َ
مع ّ
ّ
ٍ
ٍ
وال س ّيام يف ترمجة األدب؛ ألنّنا نعاين أحيانًا كثري ًة َ
كلامت قد تفسد إذا ما
تعبري ما ،أو لعبة
نقل
ٍ
انتقلت إىل ٍ
الفرنيسً ،
حرصا ،لنرى
مثل ال
خمتلفة عنها كل ًّيا .فهكذا نستعني باملرتجم
لغة أخرى
ً
ّ
كيف تغ َّلب عىل تلك املشكلة أو سواها ،ونحاول إ ّما أن ن ِ
ُدر َج خياره يف ترمجتنا وإ ّما أن نستلهم
منه ًّ
النص الذي نعمل عليه.
حل
مبتكرا يناسب لغتنا وكثافة ّ
ً

ٍ
احلضاري
سبب آخر .فالتواصل
استئناس د .حسن عثامن بالرتمجات األخرى إىل
وقد ُيعزى
ّ
ُ
ضعيف ،وما زلنا حتّى الساعة نشتكي ق ّلة القواميس التي تُعنى بثقافة
يب
ٌ
بني إيطاليا والعامل العر ّ

شحيحا يف تناوله آداب إيطاليا وتارخيها وفنوهنا.
يب
ً
اللغتني اإليطال ّية والعرب ّية ،وما زال النقد العر ّ

أدوات أساس ّي ٌة وغن ّي ٌة تتيح له االكتفاء بالرتمجة عن اإليطال ّية
ومل يكن يف متناول د .حسن عثامن
ٌ
ٍ
لغات أخرى .إذ نجد يف املصادر أن ُف ِسها ترمجتني عرب ّيتني
مرتمجني آخري َن من
مبارش ًة بال استشارة
َ
مجني واهتاممهام
ال غري ،وقد أملع إىل ّأنام مملوءتان بمواطن الضعف عىل الرغم من تقديره لعمل املرت َ
املبكّر ،ومها :الرح َل ُة الدانتية يف ا َملاملِ ِ
ك اإلهل َّيةَ :
طهر –النعيم ،برتمجة عبود أيب راشد،
اجلحيم –ا َمل َ
َّ
ِّ

وجحيم دانتي ،برتمجة أمني أيب شعر ،ونرش
ونرش طرابلس الغربَ ،
بني عا َم ْي  1930و1933؛ َ

القدس ،عام  .1938أ ّما ما يتع ّلق باملراجع التي تتناول دانتي ومؤ َّلفاته ،فال نجد ّإل كتا ًبا عرب ًّيا

ضطر
واحدً ا هو :دانتي أليجيريي ،لفوزي طه ،ونرش القاهرة ،يف عا َم ْي  1930و .1965ور ّبام ال ُي ُّ
ٍ
ترمجات أخرى ،بقدْ ر اضطرار املرتجم
يب عن اإلنجليز ّية أو الفرنس ّية إىل اللجوء إىل
املرتجم العر ّ

عن اإليطال ّيةّ ،إل ّ
ألنا وليد ٌة رشع ّي ٌة لدراسة
أن هذه التقن ّية قد تكون مفيد ًة لعموم املرتمجنيّ ،

النص ومغزاه وتأويله بام يالئم اخليط الناظم
وباب
الرتمجات املقارنة
مفتوح عىل مرصاعيه لفهم ّ
ٌ
ٌ
ٍ
كتاب ما.
الذي نسري عليه يف ترمجة
حض ُت رسالة
لقد
ُ
درست اللغة اإليطال ّية وآداهبا يف جامعة سيينا لألجانب .وبعد ُمدّ ٍةّ ،

املاجستري عن الرتمجة األدب ّية بعنوان الرتمجات الفرنس ّية لرواية "ضمري الس ّيد زينو" ،وهي الرواية

التي أ ّلفها الكاتب اإليطا ّيل الكبري إيتالو سفيفو يف مطلع القرن العرشين ،وكنت قد ترمجتُها إىل

اللغة العرب ّية وصدرت عن دار أثر للنرش والتوزيع عام  .2013فكانت رسالة املاجستري ترمي إىل

دراسة التل ّقي من طريق الرتمجة ،وأثر قراءة املرتجم للكتاب يف ترمجته وما يرتتّب عىل ذلك من
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ٍ
ٍ
ترمجة وأخرى للعمل
صياغة حتدّ د وجهة الكتاب يف رحلته اجلديدة ،ومن َث َّم دراسة الفروق بني
ٍ
فروق يف فهم الكتاب وتأويالته.
نفسه ،وما ينجم عنها من
واألمثلة كثرية ،وسنكتفي هنا بالرتكيز عىل عنوان الرواية.
فالعنوان باللغة اإليطال ّية هو  ،La coscienza di Zenoوترمجته احلرف ّية هي "ضمري زينو".
ٍ
لكنّنا إذا رجعنا إىل قاموس خليفة التلييس وجدنا ّ
مرادفات كثريةً" :ذ ّمة ،ضمري ،رسيرة،
أن للكلمة
معان ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثالثة
واحدة ،يشري سفيفو إىل
فبكلمة
ن ّية ،دراية ،وعي ،وجدان" (التلييس ،1984 ،ص.)221
ٍ
يف ّ
السيكولوجي ،و"وجدان" باملعنى
األخالقي ،و"وعي" باملعنى
تقدير ،هي" :ضمري" باملعنى
أقل
ّ
ّ
ٍ
ٍ
واحد للداللة عىل مجيع املعاين.
مرادف
ب اعتامد
العاطفي .ويص ُع ُ
ّ

فالس ّيد زينو كوزيني يتقدّ م يف الس ّن ،فتثقل عليه الذكريات ويشعر بالندم واحلرسة ،فيلتجئ
ٍ
فصول من سريته الذات ّية َّ
لعل ذلك يساعده عىل العالج .هذا
نفيس يطلب منه كتابة
إىل حم ّل ٍل
ٍّ

َّ
رسيع جدًّ ا لفكرة الرواية ،ويبدو فيه جل ًّيا كيفية اختالط املعاين الثالثة لكلمة(  (�cos
ص
ٌ
ملخ ٌ

 :)cienzaضمري ،وعي ،وجدان .وعىل الرغم من ّ
أن الكلمة الفرنس ّية مطابق ٌة لنظريهتا اإليطال ّية
خيارا آخر (،)Zéno Cosini
األول للعمل ،بنجامني كريميو،
(َّ ،)conscienceاتذ املرتجم ّ
ً

الفرنيس ّ
أن كريميو ،بخياره هذا،
اسم البطل وكنيته ،مستبعدً ا كلمة "ضمري" .وسريى القارئ
ّ
ٍ
خص ّما ش َّبهه يف املقدّ مة
وقص ًة حلياة َش
س ّلط الضوء عىل ذكريات زينو كوزيني بوصفها أحدا ًثا ّ
التي وضعها بشخص ّية شارلو ،شاريل شابلن ،أكثر من تركيزه عىل املعاجلة النفس ّية التي أفاد منها

أنموذجا
زينو كوزيني بفضل كتابة سريته .وكان كريميو يسعى إىل تقديم زينو كوزيني بوصفه
ً
يترشب الطباع العا ّمة عند اإلنسان املعارص ،ليصبح شخص ّي ًة أقرب إىل
برش ًّيا ً
قائم يف حدّ ذاتهَّ ،

القراء الفرنس ّيني يف تلك املدَّ ة .وبالفعل ،اقترصت ترمجته عىل الفصول الثالثة األوىل ،إذ كان
عا ّمة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
صغرية عىل أعامله.
نافذة
جديد ،وفتح
بأديب إيطا ٍّيل
يعول عىل تعريف الفرنس ّيني
ِّ

ٍ
ً
شاب اسمه
و ّملا كان كريميو
منشغل برتمجات أخرى ،اقرتح عىل سفيفو أن يستعني بمرتج ٍم ٍّ
بول هنري ميشال ،كي يرتجم هذه الرواية بغية إصدارها عن دار غاليامر للنرشّ .إل ّ
أن دار غاليامر
ٍ
طويلة من هنا وهناك ،وأ َّثر ذلك
اشرتطت أن ُتتَزل الرواية الضخمة ،فبدأ املرتجم بحذف مقاطع

تأثريا سلب ًّيا يف بنية العمل بال ٍّ
شك .واختار ميشال لرتمجته عنوان  ،Zénoمستغن ًيا عن كنية البطل،
ً
مر
ليجعل منه شخص ّي ًة أكثر عموم ّي ًة؛ فسار بذلك ُقدُ ًما عىل الدرب الذي ابتدأه كريميو .حتى َّ
توف لك ّن اسمه ّ
نحو عرشي َن عا ًما ،وكان سفيفو خالهلا قد ِّ
ظل ح ًّيا وملحو ًظا يف أوساط الرواية
ُ
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ِ
إدخال
شجع ذلك ميشال عىل إعادة العمل عىل ترمجته ،وعزم عىل
الفرويد ّية يف العامل ك ّله .وقد َّ

ُرتجم كامل ًة .فاختار
املقاطع املحذوفة وحتسني ترمجته القديمة بام يناسب رواي ًة كالسيك ّي ًة ال بدَّ أن ت َ
ترمجة العنوان ً
كثريا من جوهر الرواية ،مرك ًِّزا
كامل  La conscience de Zénoوقد اقرتب بذلك ً

لتعرف النفس
النفيس وكيف ّية تداوله هذا العلم
عىل رأي زينو يف التحليل
التحلييل بوصفه راصدً ا ُّ
ّ
ّ
البرش ّية وأهوائها وغرائزها ال ط ًّبا عالج ًّيا هلا.

وأ َّكدَ بعض الباحثني ّ
نفسها ظهرت يف الرتمجة اإلنجليز ّية للعنوان ،إذ كان العنوان
أن املشكلة َ

األول هو  Confessions of Zenoأي اعرتافات زينو ،ورأوه ًّ
حل زائ ًفا لألزمة التي وضعها إيتالو
ّ
ٍ
وتأويل ً
سفيفو ّ
ً
حتول االنتباه من
بكل إرادته،
ب التباسات كثري ًة وسوء فه ٍم يف القراءة ،إذ َّ
خطأ س َّب َ
ٍ
ٍ
ِ
وسرية ذات ّي ٍة؛ ّ
ألن بطل الرواية يعمد من خالل التحليل
اعرتافات
جمرد
نمط الرواية التخييل ّية إىل ّ
النفيس إىل التغطية عىل أخطائه ال االعرتاف هبا .يف حني جاء العنوان الثاين Zeno’s Conscience
ّ
احلقيقي.
أقرب إىل املغزى
ّ

كثريا يف مسألة العنوان ،وبدا يل ّ
أن االقتصار عىل
وعندما
بدأت برتمجة هذه الرواية ،فك ُ
ُ
ّرت ً
ٍ
الرتمجة احلرف ّية "ضمري زينو" أو "وعي زينو" قد جيعل العنوان غري ًبا وغري
الفت لالنتباه ،والس ّيام
أن "زينو" ليس باالسم املنترش عىل ٍ
ّ
فافرتضت ّ
أن إضافة
نطاق واس ٍع ال يف الغرب وال يف الرشق.
ُ

اقرتبت بعض اليشء
ترض بالعنوان ،بل ستجعله أوضح وأمتن .وبذلك أكون قد
ُ
لقب "الس ّيد" لن ّ
من وجهة النظر الفرنس ّية األوىل التي متيل إىل تسليط الضوء عىل شخص ّية هذا الرجل الغريب

األطوار ،وتضفي كذلك عىل شخصه طاب ًعا كالسيك ًّيا نو ًعا ما .لك ّن املشكلة كانت تكمن يف اختيار

املرادف األفضل لكلمة ( )Coscienzaالتي ترتاوح يف لغتنا العرب ّية بني "الوعي" و"الضمري" .ومل

السيكولوجي ،وال س ّيام ّ
أن الكاتب باستخدامه كلمة
األخالقي عىل املعنى
أشأ أن أغ ِّلب املعنى
ّ
ّ
"الوعي" ي ِ
ٍ
اضطررت
نفيس .لكنّي
حتليل
لمع إىل "الالوعي" ،أو "تد ُّفق الوعي" من خالل جلسة
ُ
ُ
ٍّ
صادفت
وحرصت عىل وضع الرشوح املناسبة ك ّلام
أعم وأشمل،
ُ
ُ
ألنا ّ
إىل اختيار كلمة "ضمري"ّ ،
تناولت فيها سرية
أيضا مقدّ م ًة
النفيس وعلم النفس.
إيامء ًة تشري إىل الوعي والتحليل
ُ
ُ
ووضعت ً
ّ

ثت عن إشكال ّية الوعي
األديب ،وأبعاد هذه الرواية وأمه ّيتها يف األدب اإليطا ّيل احلديث ،وحتدّ ُ

فكتبت " :وكان [سفيفو] بار ًعا يف اختيار كلمة (�Coscien
والضمري لكي يتّضح أمرها للقارئ.
ُ

ٍ
سواء .إذ ّ
النفيس
إن حالة الوعي التي يو ّفرها التحليل
 )zaالتي تعني "الضمري" و"الوعي" عىل حدٍّ
ّ
تساعدنا عىل إيقاظ الضمري واالعرتاف باخلطايا التي ارتكبناها ،ومن َث ّم التحايل عليها كام يفعل
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ٍ
ٍ
يب،
النفيس
زينو ل ُيثبِت هشاشة التحليل
بشكل عا ٍّم .يتأثر سفيفو بجويس يف إبراز الالوعي كإحياء أد ٍّ
ّ
ٍ
ٍ
كاتب يف
جديدة وتفاعل ّي ٍة يف احللول الشكل ّية .لذا نالحظ أكثر من
وينزع إىل البحث عن آل ّي ٍة روائ ّي ٍة
ٍ
قارئ بالنتيجة  ...ويبدو التهكّم من الواقع املضطرب جل ًّيا يف ثنايا الروايةّ ،
ألن
الرواية وأكثر من
ٍ
طريقة لنقده .فالكاتب يضع املونولوج العميق ّ
حمل الوقت املنتظم،
السخرية من احلارض أفضل
ويرسد املجريات وفق أمه ّية املوضوعات احليات ّية عىل حساب احلبكة التقليد ّية ،مس ّل ًطا الضوء عىل
بطل ٍ
يقص الراوي حكاية ٍ
نبيل منذ والدته حتى بلوغ أجماده .إنّام
القيمة العميقة لألحداث .فهنا ال ّ

يقوم الراوي-البطل بـ"االعرتاف" بفشله وأكاذيبه كي خيفي جرائمه ورسقاته ليدجمها يف احلدث،
ثم ال ينجح ّإل يف االحتيال بطريقة
مستعينًا بقدرته عىل املراوغة وتزييف الوقائع وااللتفاف حوهلاّ .

رسده للاميض ليخ ّبئ انكساراته املريرة ونجاحاته املشكوك بأمرها؛ ّ
كأن الكتابة قفص ّاتا ٍم يلجأ

مرصا عىل براءته منها .فتقع حلظة االعرتاف الطاهرة يف ّ
فخ املساءلة،
إليه بنفسه ليعرتف بذنوبه ًّ
ويصعب التمييز بني الصدق واحلقيقة" (عبد املجيد ،2016 ،صص.)10-9

وأخريا ،نؤكِّد ّ
يب
أن
تسخري الوقت لدراسة املقارنة بني الرتمجات املتعدّ دة يفيد املرتجم العر ّ
َ
ً
ٍ
ٍ
ممكن من النقاط
النص للحصول عىل أكرب عدد
باالستئناس بزمالئه
َ
املرتمجني اآلخري َن ،وتطويع ّ
تصب يف مصلحة الفهم املتكامل لشكل األدب ومضمونه ،ولالقرتاب أكثر فأكثر من مفهوم
التي
ُّ

الد ّقة واختيار املفردة املناسبةُّ .
يب بضامن املتعة يف قراءة
وكل ذلك
سيصب يف مصلحة القارئ العر ّ
ُّ
األدب واستخالص احلكمة واملعرفة منه.

املراجع:
عريب‘ .ليبيا-تونس :الدار العرب ّية للكتاب.1984 ،’إيطايل
قاموس التلييس
 التلييس ،خليفة.ُ
ّ
ّ

 عبد املجيد ،معاوية .مقدّ مة ضمري الس ّيد زينو ،لـ إيتالو سفيفو وترمجة معاوية عبد املجيد .ط .1الد ّمام:دار أثر للنرش والتوزيع.2016 ،

 عثامن ،حسن .مقدّ مة الكوميديا اإلهل ّية ،لـ دانتي أليجيريي وترمجة حسن عثامن .القاهرة :دار املعارف،.1955

النقل
الد َّق ِة يف
ص
ِ
ُ
ترمجة َّ
الفلسفي ب َ
حتري ّ
الن ِّ
ني ّ
ِّ
و ُلزو ِم َس ِ
ص ال َوصل
السة ال ّن ِّ
ِ
قاربة و ُمر َت َك ًزا
شعري ُة
الترمجة مليشونيك ُم ً
َّ

نجيب طوايبية
ٌ
ٌ
ومترجم جزائر ّي
باحث

مقدمة:
ّ
الفلسفي؟ هل هي
النص
إذا قلنا عن الرتمجة عمو ًما ّإنا خماطرةٌ ،فام عسانا أن نقول عن ترمجة ِّ
ِّ

جمازف ٌة فكري ٌة مآهلا اإلخفاق املحتوم؟

ّ
ال جرم ّ
ولعل أبرز ما عىل املرتجم أن
مج ٌة والعقبات كؤو ٌد،
أن الصعوبات يف هذا احلقل ّ
ٍ
صعوبات :رضورة التعمق يف فهم املعاين ،الرصيح منها وا ُملضمر ،والضبط الدّ قيق
ُياهبه من
النص املستهدَ َف ِة ترمج ُت ُه.
للمصطلحات ،بل العلم بجميع املفاهيم والنظريات املتع ّلقة بموضوع ّ

النص من فئة النّصوص "الكربى" ،ويكون مؤلفه مستندً ا إىل
وتتأكّد هذه الرضورة حني يكون ّ
ٍ
ٍ
فكري ٍ
متنيِ ،
أطروحات تتّسم بالبناء املنطقي الرصني.
ويعرض
رصيد
ٍّ

َّ
إن ما ن َِص ُف ُه هنا بالصعوبة قد َي ِص ُف ُه باالستحالة َمن ُيس ّلمون بمبدإ تطابق الفكر واللغة ،أي
ولكل ٍ
لكل ٍ
ّ
أن ّ
املعتنقون ملبدإ ّ
لغة فكرها ،بام يستوجب ،حني يتع ّلق األمر بالرتمجة،
فكر لغته،
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قصور اللغة الوصل  Target languageعن نقل الفكر ّ
بكل تفاصيله من اللغة األصل Source
النص وخصوصيته.
النص َّية التي تصنع هو َّية ّ
املكونات غري ِّ
 languageدون فقدان الكثري من ّ

ٍ
ٍ
جدل عند بعض املفكرين ،مثل ميشونيك.1
للنص الفلسفي مثار
لك ّن القول بوجود خصوصية ّ
ٍ
ٍ
كل ٍ
وكل عل ٍم ،بل ّ
معروف ،هي أ ّم العلومّ ،
واستشكال.
فلسفة
فن ،ينطلق من
فالفلسفة ،مثلام هو
ٌ

فرق الفلسفة عن األدب ،عن الرواية والشعر؟
فام ا ّلذي ُي ّ

ِزد عىل ذلك ّ
أن مفاهيم الفلسفة وموضوعاهتا غال ًبا ما تتخذ طاب ًعا عامل ًّيا ال حمل ًّيا ،فاالستدالل

نتاج لرتاكم
سليم وصاد ًقا بغض النظر عن
عنرصي الزمان واملكان ،وهو ٌ
الفلسفي جيب أن يكون ً
َ
الفكر اإلنساين الذي تتجىل فيه املوضوعية والتجرد من الذات يف أسمى درجاهتام املمكنة.

إن قابلية هذه املفاهيم للرتمجة قد تكون ً
ثم َّ
دليل عىل صحتها وسالمتها (.)Arppe, 2012
ّ

إقرارا بصالحية الفكر للتداول عامل ًّيا ،بالقبول ،أو النقد ،أو اإلضافة.
فالرتمجة
ٌ
تصديق وشهاد ٌة ُتنح ً
َّ
إشكاليات
منطلق تنبثق منه
تصور إنجاز الرتمجة دوهناَ ،لُو
ٌ
ٌ
إن الفهم ،وهو عملي ٌة ذهني ٌة ّأولي ٌة ال ُي َّ

أخرى حني ينتقل املرتجم إىل مرحلة اإلفهام .فهاهنا تربز إشكالية القالب الذي سيصب املرتجم
فيه ما ِ
فه َمه .فكيف له أن جيمع بني املحافظة عىل الروح واحلرف م ًعا؟ وكيف له أن ُي ِّقق أقىص
النصني األصل والوصل  source and target textsيف تأثريمها يف املتلقي؟
درجات التطابق بني َّ

صعب ٌ
ٌ
كفيل
سؤال
وقبل ذلك ك ّله ،تُطرح إشكالية التأويل ،حدوده وضوابطه ،و ُيطرح معها
ٌ
وأوله هو بالرضورة ما قصده الكاتب؟
بأن ُي ِّ
قوض عملية الرتمجة بر ّمتها ،هو :هل ما َف ِهمه املرتجم ّ
عند هذه النقطة ،تتع ّقد عالقة الرتمجة بالفلسفة ،فتتداخل فلسفة الرتمجة برتمجة الفلسفة ،وتتعاىل

النص األصل باسم التأصيل واإلبداع (مثل نظرية الرتمجة
الدعوات إىل حترير املرتجم من سطوة ّ
النص.
التأصيلية لطه عبد الرمحن) ،أو اعتقاد مركزية القارئ مع التضحية بقصدية املؤلف وقصدية ّ

لكنّنا وجدنا مقارب ًة أخرى قد تكون تفردت بطرحها ،تنسف ّ
كل هذه الثنائيات (الشكل
ٍ
ٍ
مغايرة
زاوية
واملضمون ،واحلرفية واإلبداع ،والدال واملدلول  ،)...وتعيد طرح اإلشكاليات من
ٍ
ٍ
ومؤلفات،
ترمجات
فرنيس ( ،)2009-1932خ ّلف عدّ ة
وفيلسوف
وشاعر،
مرتجم،
 . 1هنري ميشونيك:
ٌ
ٌ
ٌ
ٌّ
ٍ
ومرتكز لبحثنا هذا.
موضوع
مقاربة يف الرتمجة هي
وكان صاحب
ٌ
ٌ
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ٍ
وبنظرة أكثر شمولي ًة ،واملقصود هنا :مقاربة "شعرية الرتمجة" للفيلسوف الفرنيس هنري
متا ًما
ميشونيك.

وسنحاول هنا أن نلقي الضوء عىل أهم املبادئ التي ترتكز عليها هذه املقاربة واألجوبة التي
ٍ
لعدد من القضايا املتعلقة بالرتمجة بوصفها موضو ًعا وأدا ًة للبحث يف قضايا اللغة واألدب.
محلتها
لكن جيدر بنا ،قبل ذلك ،أن نضبط اإلشكالية التي ستقود بحثنا هذا .فالسؤال الذي طرحناه
ٌ
متجاوز .فقد ُعرف
سؤال
آن ًفا واملتع ّلق برتمجة احلرف أو الروح ،املعنى أو الشكل ،قد يوصف بأنّه
ٌ

بجدال القرن  ،Le débat du siècleونقصد هنا القرن املايض .لكنّه ٌ
سؤال ال يزال يتق ّلب يف ذهن
جواب ٍ
ٍ
ّ
شاف ،فتلك هي طبيعة األسئلة
كل مرتج ٍم ال يرىض بوصف اخلائن ،ويبدو أنّه سيبقى دون
الفلسفية املفتوحة ،وتلك هي الرتمجة يف تداخلها مع الفلسفة.

التوجهات احلديثة التي تكرس احلواجز التقليدية بني الفلسفة
من هذا املنطلق ،وبالنظر إىل
ّ

واألدب حتديدً ا ،أصبح من املرشوع أن نُعيد طرح إشكالية ترمجة الفلسفة سع ًيا لفتح اآلفاق أمام
ٍ
ٍ
جديدة .لذا ُح ّق لنا أن نتساءل:
أجوبة
ٍ
خاص؟ وما الذي يم ّيز الفلسفة عن غريها من العلوم
منهج
 هل حتتاج ترمجة الفلسفة إىلٍّ
ٍ
ٍ
خاصة لرتمجتها؟
منهجية
والفنون ،وال سيام األدب ،حتّى نضطر إىل اعتامد

 َأوليست النصوص الفلسفية ممتزج ًة باألدب وقائم ًة عىل الوحدة بني املعنى واألسلوب؟َأوليس لألسلوب ،يف ٍ
دور يف توضيح األفكار وجتلية املبهم منها؟ َأوتُؤ ِّثر
كثري من األحيانٌ ،
تأثريا سلب ًّيا يف سالسته ومقروئيتـه ،وال س ّيام ّ
أن
املحافظة عىل شكل ّ
النص الفلسفي يف أثناء ترمجته ً
ِ
وإعراضا؟
نفورا
ً
التعقيد سم ٌة غالب ٌة يف النصوص الفلسفية ،وغرابة األسلوب لن تزيد القارئ ّإل ً
مرتكزا حلل إشكالية ترمجة الفلسفة؟
 وهل يمكن اعتامد مقاربة "شعرية الرتمجة" مليشونيكً

خاص؟
منهج
 .1هل حتتاج ترمجة الفلسفة إىل
ٍ
ٍّ
دأب من ِّظرو الرتمجة عىل القول ّ
إن مرتجم الفلسفة جيب أن يكون فيلسو ًفا .لكنّنا ،باملنطق نفسه،

أيضا ّ
جرا.
إن عىل مرتجم
يمكن أن نقول ً
ّ
الطب أن يكون طبي ًبا ،والفيزياء أن يكون فيزيائ ًّيا ،وهلم ًّ

سليم إذا كان مبعثه احلرص عىل الدّ قة يف ضبط املصطلحات يف أثناء النقل،
وقد يبدو هذا املبدأ ً
ٍ
واإلحاطة بالتفاصيل الدّ قيقة التي مت ّيز ّ
ختصص .غري أنّه يدفعنا إىل التساؤل عن جدوى تكوين
كل
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ٍ
خمتلفة من النصوص .أليس األجدر أن نختار من بني
املرتمجني وتدريبهم عىل التعامل مع أنوا ٍع

املتخصصني يف فروع العلوم من يشتغل بالرتمجة ضمن نطاق ختصصه؟

من الواضح ،إذنّ ،
النص الفلسفي يف رضورة ختصص املرتجم
أن حرص خصوصية ترمجة ّ

شكّ ،
والدّ قة التي مت ّيز املصطلحات الفلسفية ،نظر ٌة سطحي ٌة بال ٍّ
ألن هذين املعيارين ينطبقان عىل

مجيع التخصصات األخرى .وال تعني السطحية هنا بالرضورة خطأ هذا التصور ،بل قد يكون
لب اإلشكال.
صائ ًبا دون أن يرقى إىل اإلجابة عن ّ

ٍ
ٍ
َّ
خاصة برتمجة الفلسفة يستدعي ابتدا ًء بحث خصوصيتها ،أي ما يم ّيز
منهجية
إن بحث إرساء

النص األديب حتديدً ؛ّ ،
ألن أهم إشكاالت الرتمجة
النص الفلسفي عن غريه من النصوص ،ومن ّ
ّ
وأعمقها ترتبط بالرتمجة األدبية.

ٍ
ٍ
والواقع َّ
فلسفية تُنا َقش ضمنها مناهج البحث
قضية
أيضا إىل
حتولت هي ً
أن هذه اخلصوصية قد ّ

يف الفلسفة ،وخصائصها ،ومدى اختالفها عن باقي الفنون والعلوم وال س ّيام األدب.

ٍ
وجه ّ
أدق -إىل عهد
وتعود أصول املواجهة بينهام -أي بني الفلسفة واألدب ،والشعر عىل

حيا وحا ًّدا يف طرده للشعراء من مجهوريته لكوهنم يامرسون جتييش
اإلغريق .فأفالطون كان رص ً
العواطف ّ
وبث احلامسة يف عموم أفراد الشعب دون دفعهم إىل التفكري ،أي يومهون العامة بمعرفة

أشياء هم يف واقع األمر جيهلوهنا ( .)Vieillard-Baron, 2012واملفارقة ّ
أن عمل أفالطون نفسه
ٍ
ٍ
شخصيات.
يب يغلب عليه احلوار بني عدَّ ة
يف كتابه اجلمهورية كان
مندرجا ضمن لون أد ٍّ
ً
لك ّن مفهوم األدب ما فتئ يتغري إىل ْ
أن ّاتذ ،مع مطلع القرن الثامن عرش يف أوروبا ،شك ً
ال

ًّ
مستقل ُيم ّيزه عن غريه من أصناف الفنون.

ثم ،يف القرن التاسع عرش ،عاد النقاش جمد ًدا بشأن تعريفه ومعايري تصنيفه بسبب امتزاج
ّ

إشكاالت الفلسفة وأسئلتها بالرواية ،والشعر ،وأساليب البيان ،حتى أصبحت الوقود املغذي

ٍ
لكثري من اإلبداعات األدبية .إىل أن بلغ األمر حدي ًثا ببعض املن ِّظرين ،ومنهم بيار ماشريي ،إىل

القول ّ
حتتاج إليه أكثر ممّا حيتاج هو إليها (ماشريي.)2009 ،
وإنا ُ
إن األدب صار ُيضيف إىل الفلسفة ّ
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أيضا دائرة األدب داع ًيا إىل أن تُدرج ضمنه مجيع نصوص العلوم
وسع إيفان جابلونكا 1هو ً
و ُي ّ

اإلنسانية واالجتامعية ،باالعتامد عىل املعايري اآلتية :الشكل ،واخليال ،وتعدّ د املعاين ،والصوت
املتفرد ،والتأسيس ،والبحث عن احلقيقة (.)Jablonka, 2014, p. 352

فلعل تارخينا الفكري مل يعرف هذا اجلدل عىل ٍ
أ ّما نحن العربّ ،
ٍ
رصيح ،لكنّنا إذا ما حرصنا
نحو

املسألة يف امتزاج النتاج األديب باملفاهيم والرؤى الفلسفية ،أي ما ُيعرف باألدب الفلسفي ،فإنّنا

غري ٍ
قليل من الفالسفة األدباء ،أو األدباء الفالسفة ،ابتدا ًء بأيب حيان التوحيدي وابن
نجد عد ًدا َ

ٍ
ومرورا بميخائيل نعيمة وجربان خليل جربان وزكي نجيب حممود
طفيل يف القرن الرابع هجري،
ً
كثري.
وعبد الرمحن بدوي ،وانتها ًء بإبراهيم الكوين ،وغريهم ٌ

وسوا ٌء أكانت الفلسفة هي التي ترفد األدب أم كان األدب هو الذي يرفد الفلسفة ،فاملؤكّد ّ
أن
التداخل بينهام أصبح اآلن أوضح من أي ٍ
وقت سبق .أ ّما ما ُيمنا يف موضوعنا ،فهو بحث مسألة
ّ
النص الفلسفي يف ّ
ظل هذه التحوالت.
ترمجة ّ
ويبدو جل ًّيا ّ
أن بحث هذه اإلشكالية جيب ّأل يبتعد عن مسألة أنواع النصوص وتقسيامهتا،

النص ُيمكن أن نحدّ د اسرتاتيجي ًة لرتمجته.
فبتمييزنا لنوع ّ

واملالحظ يف أكثر تقسيامت النصوص شيو ًعا ،ومن ضمنها تقسيم كاتارينا رايسّ ،أنا مل

ًّ
ُقسم
تُدرج النصوص الفلسفية بوصفها نو ًعا
مستقل ،بل مل ت ّ
ُوضح لنا أين يمكن إدراجها ،فهي ت ّ
ٍ
ٍ
وتعبريية ()experssive
تبليغية ( )informativeكاألخبار واملقاالت العلمية،
النصوص إىل:
ٍ
ودعائية ( )appellativeكاإلعالنات (.)Nord, 1991, p. 71
كنصوص األدب،

وقد ناقش رينيه الدمريال هذا التقسيم دون أن َينتقص من قيمته ،ذاه ًبا إىل ّ
أن الغائب فيه هو:
وأن تركيزه منصب عىل ِ
"وضعية االتصال" (ّ ،)situation de communication
املرسل واملتلقي
ٌّ
ًّ
مستقل من
قارصا عن استيعاب ترمجة الفلسفة التي ي ُعدّ ها نو ًعا
( ،)Ladmiral, 1981وبذلك ُيعدّ
ً
ٍ
خاص ،إذ يقول" :أعتقد ّ
خصوصية .وأعتقد
ذات
الرتمجة جيب أن حيظى باهتام ٍم
أن ترمجة الفلسفة ُ
ٍّ
ّ
أن من الرضوري أن نُضيف ،بالتوزاي مع اإلضافات التي جاءت هبا اللسانيات احلديثة ونظرية
ٍ
االتصال والشعرية (مثلام يصبو إليه هنري ميشونيك) ،ما ُيمكن أن ُي ِ
نظري
تفكري
سهم يف بعث
ٍّ
خمتص بالتاريخ املعارص.
ومؤلف
مفكر
 . 1إيفان جابلونكا (:)1973
ٌ
فرنيس ٌّ
ٌ
ٌّ
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فائدة ،بل ذا ٍ
ٍ
وعلمي بشأن الرتمجة  ...يبدو يل ّ
أمهية،
دورا ذا
أن الرتمجة الفلسفية جدير ٌة بأن متارس ً
ٍّ
يف علم الرتمجة التطبيقي  ،traductologie appliquéeأي يف تكوين املرتمجني" (املرجع نفسه).
قسم الدمريال الرتمجة إىل ثالثة أنوا ٍع هي:
وانطال ًقا من هذا التصورّ ،

ٍ
ٍ
حمايدة ،الغرض منها التبليغ أو الوصف.
بنصوص
 -الرتمجة التقنية ،غري األدبية ،التي تتع ّلق

ٍ
بتعبري أشمل ،األدبية.
 -الرتمجة الشعرية  poétiqueأو،

 الرتمجة الفلسفية أوً ،إمجال ،ترمجة اخلطاب النظري الثقايف.
ويذهب الدمريال أبعد من ذلك عندما َي ُعدّ الفلسفة إحدى الركائز اإلبيستيمولوجية لعلم

الرتمجة إىل جانب اللسانيات وعلم النفس (.)Ladmiral, 2010

النص الفلسفي إىل
أ ّما يف سياقنا العريب ،فال مناص من تناول نموذج طه عبد الرمحن لرتمجة ّ

العربية ،فهو األكثر عم ًقا واستفاض ًة يف معاجلة إشكالية الرتمجة والفلسفة من خالل وضعها يف
السياق التارخيي واحلضاري.

يبدأ طه عبد الرمحن بناء نموذجه ببسط أوجه التعارض بني الرتمجة والفلسفة ،ليعود مر ًة
أخرى إىل رفع ذلك التعارض وتبيان نسبيته وسطحيته ،منته ًيا إىل ّ
أن الفلسفة فلسفتان" :اتباعي ٌة ال

استقالل فيها لألصول وال للفروع ،وهي التي تعارض الرتمجة ،وفلسف ٌة اتصالي ٌة ال تبعية فيها ّإل

يف الفروع ،وهي التي توافق الرتمجة يف استقالهلا" (عبد الرمحن ،1995 ،ص.)295

وعىل ذلك ،يبني طه عبد الرمحن نظريته يف ترمجة الفلسفة عىل رفع التعارض بينها وبني الرتمجة

من خالل مراعاة ما أسامه "اخلصائص التجديدية للفلسفة" ،وهي :النموذجية ،والقصدية،

النص الفلسفي باحلفاظ
واالتساعية ،واالتصالية (املرجع نفسه ،ص .)299فإذا ما اعتنى مرتجم ّ

هم الفلسفة"
عىل هذه اخلصائص فإنّه يغدو مرت ً
مجا "تأصيل ًّيا" ،وهو املرتجم الذي "يستحوذ عليه ُّ

وحمصلة ذلك أن َينت َُج من "الرتمجة
وهو وحده القادر عىل "النهوض بقدرة املتلقي عىل التفلسف".
ّ
ٌّ
مستقل عن األصلً ،
وتأثريا.
شكل ومضمونًاُ ،يضاهيه أو قد يفوقه فائد ًة
نص
التأصيلية" ٌّ
ً

وبذلك يكون طه عبد الرمحن قد جتاوز إشكالية الرصاع بني الشكل واملضمون ،لينقلنا إىل

النص الوصل ،والغلبة
النص األصل ومضمون ّ
رصا ٍع بني املضمون واملضمون ،بني مضمون ّ

عنده تكون هلذا األخري .فرضورة التأصيل ،والتجديد ،واإلبداع يف الفلسفة تُبيح للمرتجم ال أن
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النص فحسب ،بل تُبيح له كذلك أن يعدّ ل من مضمونه؛ ّ
ألن ممارسة "التفلسف
غي من شكل ّ
ُي ّ
أهداف ال يتأتى إنجازها ّإل بسلوك هذا
احلي" ،وحتقيق الوثبة احلضارية ،والوعي الفكري ،ك ّلها
ٌ
الطريق.

ٍ
ٍ
بيد َّ
عميقة هو الذي يتع ّلق باحلدود التي
معاجلة
أن اإلشكال الذي نرى أنّه ال يزال حيتاج إىل
ٍ
ٍ
حق.
خيانة
يتحول إىل
وانتحال لشخصية املؤلف بغري ٍّ
جيب رسمها هلذا املنهج حتى ال ّ
وكذلك نتساءل عن السبيل إىل جتنب التذرع باإلبداع حج ًة لتفادي بعض الصعوبات اللغوية

واألسلوبية التي قد تعرتض املرتجم.

إنّنا نجد ً
هون"
تناول مقتض ًبا هلذه املسألة ضمن ما أسامه طه عبد الرمحن "رشوط االختصار ا ُمل ّ

التي خلّصها يف :رضورة إشباع الكالم ،واالستدالل عىل رضورة االختصار ،و"عدم االستغالق"،
ٍ
افرتاضات
أساسا عىل
ّإل ّأنا مبادئ نسبي ٌة قد خيتلف تقديرها من مرتج ٍم إىل آخر بوصفها تقوم
ً
يضعها املرتجم بشأن املتلقي ليس يف الوسع التث ُّبت منها.
ٍ
نتيجة
لقد انطلق طه عبد الرمحن من استشكال كيفية الوصول إىل اإلبداع الفلسفي ،وانتهى إىل
ِ
أن الرتمجة ٌ
مفادها ّ
برشط أن تتّسم بخاصية التأصيل .وبذلك يكون قد أدرج
سبيل لتحقيق ذلك،

ٍ
شامل ،وال تعنيه الرتمجة ّإل من هذا الباب ،أي بوصفها
حضاري
الرتمجة الفلسفية ضمن مرشو ٍع
ٍّ
ٍ
جديد أطلق عليه تسمية "فقه الفلسفة".
أدا ًة أكثر منها موضو ًعا .فغايتها هي التأسيس لعل ٍم

مستقل ُي ِ
ًّ
سه ُم
أ ّما الدمريال فينظر إىل الرتمجة الفلسفية ،مثلام سبق أن ذكرنا ،بوصفها موضو ًعا
أيضا لعل ٍم آخر هو "علم الرتمجة".
يف التأسيس ً

شاسع واملنطلقات ليست متامثل ًة.
وليس املراد هنا أن نُقيم مقارن ًة بني النموذجني ،فالفرق بينهام
ٌ
ٍ
ٍ
مبتكرة لتعليمهاّ ،
هم
حلول
منحرصا يف التأسيس لعلم الرتمجة وإجياد
هم الدمريال
فإن َّ
فإذا كان ّ
ً
ٍ
متكامل.
وحضاري يندرج ضمن مرشو ٍع
فكري
طه عبد الرمحن
ٌّ
ٌّ

إنّنا ال نبتغي يف هذا البحث ْ
أن نشكّك يف رضورة إيالء ترمجة الفلسفة عناي ًة خاص ًة ،وإنّام كنّا
ٍ
ٍ
مقاربة قد تكون متفرد ًة بطرحها،
لدراسة
ُمهد
نرمي من وراء السؤال الذي طرحناه يف البداية أن ن ّ
ٍ
ٍ
وهي عىل ٍ
جديدة وتعديل وجهات النظر
أجوبة
يؤهلها لتقديم
قدر من الشمولية واالحتواء ّ
التقليدية .ونقصد هنا مقاربة شعرية الرتمجة هلنري ميشونيك.
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 .2ميشونيك ُمي ًباُّ :
احلل يف "شعر َّية الرتمجة":

ٍ
درس
ومرتجم
وشاعر،
وفيلسوف،
لسانيات،
هنري ميشونيك عامل
ٌ
فرنيس (ّ .)2009 -1932
ٌ
ٌ
ٌّ
ٍ
ٍ
األدب الفرنيس واللسانيات سنوات طويل ًة يف عدد من اجلامعات الفرنسية.

ٍ
ٍ
شاملة يف اللغة خ ّط ُه األكاديمي الثابت .وهي نظري ٌة
لنظرية
لقد جعل ميشونيك من التأسيس
قصب السبق وتضطلع فيها بدور املراقب والفاحص الذي خيترب صحة اآلراء
حتوز الرتمج ُة فيها
ُ
َ
واألطروحات.

أيضا آلرائه ،بل
وال يمكن احلديث عن ميشونيك من ِّظ ًرا للرتمجة دون احلديث عن كونه مط ّب ًقا ً
كل ،إن صح التعبري ،اعتنق رؤي ًة جامع ًة تُعارض
وشاعرا ،وفيلسو ًفا .فهو
عن كونه لغو ًّيا،
ٌ
ً
مفكر ّ ٌّ
رتا حلبل الوصل بني
التصنيفات والتقسيامت العلمية املؤ ِّطرة للمعرفة ،التي رأى فيها إجحا ًفا وب ً

خمتلف العلوم ومن ًعا لتالقح األفكار.

مهمة
لقد اعتمد ميشونيك عىل تاريخ الرتمجة وآراء إيميل بينفينيست ،وسوسريّ ،
ونص " َّ
املرتجم  "La tâche du traducteurلفالرت بنيامني  ،وعىل غريه من املن ِّظرين األملان ،مثل

هومبولدت ،من أجل تأسيس مفاهيمه ونظريته.

ٍ
ٍ
جامعة يف اللغة ،عىل
نظرية
وتُبنى مقاربة ميشونيك يف الرتمجة ،التي ذكرنا ّأنا تندرج ضمن
ٍ
ٍ
ٍ
مفتاحيةّ ،
مهها "شعرية الرتمجة" ( )Poétique du traduireوهي
وعبارات
مصطلحات
لعل أ ّ

عنده املنهج األساس لدراسة الرتمجة .فقد ُعرف عن هذا املنّظر معارضته لتأسيس علم الرتمجة
ًّ
وإبداع ،بل القتناعه
تأليف
مستقل بذاته ،ال ازدرا ًء للرتمجة ،فهي عندَ ُه
علم
ٌ
ٌ
ً La traductologie
ٍ
ٍ
ٍ
شاملة .وهو يرشح ذلك بقوله" :إنّني أقول بِ
شعرية للرتمجة ،ال بِعل ٍم
نظرية
برضورة دراستها ضمن
ٍ
ثم راح ُيعدّ د تلك
للرتمجة  ،Traductologieلثالثة
أسباب" (ّ ،)Meschonnic, 1999, p. 75
األسباب التي ّ
نلخصها فيام يأيت:

ّأو ًل .تستلزم الشعرية إدراج األدب ،وبذلك نتفادى مغالط ًة كبري ًة يف اللسانيات احلديثة تقيض

بالفصل بني اللغة واألدب.

ٍ
ٍ
ِ
شاملة للمجتمع.
نظرية
ب "شعري ُة الرتمجة" الرتمج َة مكانتَها التي تليق هبا ضمن
ثان ًيا .تُكس ُ

ثال ًثا .الشعرية ُت ّصن الرتمجة من النزعة البنيوية السيميائية التي تفصل بني اجلوهر والتاريخ .ومن

أيضا مفهوما االنزياح عن املركز واإلحلاق l’annexion
املفاهيم األساسية التي تُبنى عليها املقاربة ً
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نصني يف لغتني وثقافتني
النص َّية بني َّ
 .et le décentrementفاالنزياح عند ميشونيك ُيم ّثل العالقة ِّ

النص
النص ً
ركضا وراء وه ِم أن يبدو ّ
خمتلفتني .أ ّما اإلحلاق فهو حمو تلك العالقة ،أي طمس هو َّية ّ
املرتجم طبيع ًّيا يف اللغة التي تُرجم إليها وعند املتلقي .وال يستشكل ميشونيك الرتمجة من حيث
َ
التعذر إىل ٍ
ّ
بتعذرها ،بل يرى ّ
جوهرها وطبيعتها وال ُيؤمن ّ
نظري ،فيقول" :ال وجود
خلل
أن مر ّد
ٍّ
ملشكل الرتمجة ،وال وجود ّ
املعتمدة
ملتعذر الرتمجة .ليس هناك سوى مشكل نظرية اللغة langage
َ

ضمن الفعل الرتمجي ،أدركنا ذلك أم مل نُدركه" (.)Meschonnic, 2007, p. 38

حموري هو الشفوية  .l’oralitéوهو مبد ٌأ خالف فيه املفاهيم
ثم ينتقل إىل التأسيس ملفهو ٍم آخر
ٍّ
ّ

ٌ
طغيان لإليقاع والنغمية
التقليدية السائدة التي تضع الشفوية يف مقابلة الكتابة ،بل هي باألحرى

يف امللفوظ  ،l’énoncéففي ذلك يقول" :اإليقاع والنغمية مها ما ُيمكن أن حتمله اللغة املكتوبة من
معيار للقيمة :القيمة يف
اجلسد .إضفا ٌء لصفات اجلسد يف التعبري املكتوب  ...ومنه ينبثق عىل الفور
ٌ
األدب جتسيدٌ فريدٌ للشفوية يف حدودها القصوىِ .
ٍ
ومن َث َّمُّ ،
نصا ّإل إذا
نص
مكتوب ال يكون ًّ
كل ٍّ
كان إبدا ًعا لشفويته" (.)Meschonnic et al., 2013, p. p. 25

وجيب أن نُن ّبه عىل ّ
يضم الفلسفة
أن الشفوية من منظور ميشونيك ،بتداخلها مع األدب -الذي ّ
ٍ
ٍ
أيضا -بوصفها سم ًة مت ّيزه من ّ
عامية
ملفردات
كل أنواع الكتابة األخرى ،ليست كام قد نتصور توظي ًفا
ً
منطقي يربط بينها ،بل هي حماكا ٌة إليقاع الكالم املرتبط باجلسد.
قفزا رسي ًعا بني األفكار دون نظا ٍم
أو ً
ٍّ
ينسج ميشونيك هذه املفاهيم النظرية بعيدً ا عن التطبيق ودون أن ُيسقطها عىل الرتمجات
ومل ُ
مهه أن حيافظ عىل اإليقاع الداخيلّ ،
وأل ُيضع
التي أنجزها .ففي ترمجاته لنصوص التوراة كان ّ

سميه عملية اإلحلاق .L’annexion
ّ
النص الوصل ملنطق اللغة األصل ضمن ما ُي ّ

ٍ
متالزمة منصهر ٍة يف نظام الكالم:
املضمون والشكل :من ثنائي ٍَّة إىل
ال ُيقيم ميشونيك فر ًقا بني املرتجم الذي ُيركّز عىل نقل املضمون وذلك الذي هيتم بالشكل،

حمصور ضمن نظرية الدليل  .Le signeيف حني ّ
أن املطلوب هو ترمجة
فكالمها من منظوره
ٌ

نظام الكالم ، le système du discoursأو ترمجة قصيدة الفكر le poème de la pensée

النص الناجم
( .)Meschonnic, 2007, p. 84هذا املصطلح الذي يبدو
ً
غامضا يرتبط بإيقاع ّ

عن الشفوية ،باملفهوم الذي سبق أن رشحناه ،وهو وحده الكفيل بتجاوز ثنائية الدليل ،أي الدّ ال

 Le signifiantواملدلول ، Le signifiéأو الشكل واملضمون ،من حيث إنّه طاق ٌة داخلي ٌة للكالم
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ال جمرد ٍ
ّ
وتتلخص مهمة املرتجم يف اكتشاف ما يصنعه اإليقاع وما
تواتر ل ّلحن أو السجع والقافية.
النص الوصل.
ثم االجتهاد يف نقله إىل ّ
ُ
ينجم عنهّ ،

وبذلك يكون هذا املن ِّظر قد نسف ثنائية الدّ ال واملدلول ،أو احلرف والروح ،أو الصوت

بديل هلا مفهوم "املدلولية" ( ،)la signifianceومفاد هذا املفهوم اجلديد ّ
ؤسس ً
أن
واملعنى ،ل ُي ّ
للنص إ ّياها" ،دون أن ُيدّ د بد ّق ٍة ما تلك العنارص؛
املعنى هو القيمة التي نمنح العنارص املشكّلة ّ
ٍ
ألن املعنى من منظوره موجو ٌد يف ّ
ذلك ّ
ثم يسعى
كل مكان من ّ
النص وعىل املرتجم أن يكتشفه ّ
إىل نقله".1

ٍ
ٍ
إيقاعية ال تصنعها الكلامت ،بل تصنعها
نغامت
وهكذا ،تغدو الرتمجة عند ميشونيك إصغا ًء إىل

ٌ
اسرتسال ،وعدم انقطا ٍع بني الشكل واملضمون،
دالل ٌة تسلسلي ٌة  ،une sémantique sérielleأي
بني اجلسد واللغة .ويف ذلك يقول" :هذا الوضع النظري اجلديد ُيعدّ ل فيام يستوجب ترمجته .فلم
يعد املطلوب ابتغاء التكافؤ الشكيل -وهو جمرد ٍ
أيضا بنقيضه :التكافؤ
أثر لنظرية الدليل -املرتبط ً
بأن الصوت واملعنى متّحدان يف الدليل .بل ّ
الديناميكي الذي يقيض ّ
إن نظام الكالم هو الوحدة يف

يكرر ذلك محاة الدليل"
إطار شعرية الرتمجة  ...وهكذا مل تعد شعرية الرتمجة مرادف ًة للحرفية مثلام ّ

(.)Meschonnic, 1999, p. 175

ً
اسرتسال:
الرتجمة
يقول ميشونيك" :أنا أترجم دالل ًة تسلسلي ًة ،أترجم إيقاع املسرتسل .واملسرتسل هو الوحدة

عندي" (.)Meschonnic, 2007, p. 59

ٍ
بنيت مقاربة شعرية الرتمجة عىل ٍ
ً
اسرتسال ،امتدا ًدا لألدب ،ويف
شمولية ترى يف الرتمجة
رؤية
ُ

حقل واس ًعا يضم ّ
األدب ً
نص يتّسم بالشعرية ،أي باإليقاع ،والنّغمية ،وك ّلها مفاهيم أعاد
كل ٍّ

ميشونيك تشكيلها وتعريفها بحيث مل تعد مقترص ًة عىل الشعر ،فهو يشدّ د عىل رضورة عدم اخللط
بينه وبني األبيات املوزونة ،وعدم اخللط كذلك بني فعل احلكاية واألدب بمفهومه العام.

1 .https://trahir.wordpress.com/ 2013 / 09 / 01 /lemieux-mangerel-boulanger/Traduire
Meschonnic en anglais, Entretien avec Pier‐Pascale Boulanger René Lemieux et Caroline
Mangere.
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ويف رشحه ملفهوم االسرتسال يقول" :يعمل املسرتسل بعيدً ا عن مفهوم األصناف األدبية:

والنص الفلسفي ،أو بالضدّ منه .وانطال ًقا من ذلك ،يمكن القول ّ
إن
الشعر ،والرواية ،واملرسح،
ّ

ابتكار
النص
املسمى فلسف ًّيا ،هذا إذا ُوجدَ
القصيد موجو ٌد يف الرواية ،ويف املرسحية ،وحتى يف ّ
ٌ
ّ
وابتكار للتارخيانية .بل ّ
إن الرواية ال تكون رواي ًة ّإل إذا محلت بني تضاعيفها القصيد ،كام
للفاعل،
ٌ
ّ
خطاب بشأن الفلسفة" (املرجع نفسه ،ص.)39
ابتكار للفكر ال
النص الفلسفي
ٌ
أن ّ
ٌ

َّ
إن عدم االنفصال بني العاطفة واملفهوم هو الذي يصنع القوة واملعنى عند ميشونيك .وبذلك
النص الفلسفي مندجمًا ضمن األدب بمفهومه العام ،فام ّ
كل التقسيامت التي تفصل بني العلوم
يصبح ّ
النص باعتبار عالقته
أثر
سلبي لنظرية الدليل .وليس الفعل الرتمجي هو املتغري ،بل املتغري هو ّ
ٌّ
ّإل ٌ

باللغة وباعتبار أثره ونتائجه ،ففي ذلك يقول صاحب هذه املقاربة" :ال خيتلف فعل الرتمجة بني ترمجة
ٍ
ٍ
ٍ
حساء ،أو ٍ
رواية .وإنّام الوصفة ،واملقال ،والقصيدة،
قصيدة ،أو
مقال يف الفيزياء النووية ،أو
وصفة
والرواية ك ّلها ليست متموضع ًة يف اللغة بالكيفية نفسها" (.)Meschonnic, 1999, p. 102

يعود االختالف بني النصوص ،إذن ،إىل ّ
أن اخلطاب العلمي ينزع إىل التم ّيز عن اللغة ما أمكنه

ذلك ،فاملهم هو املوضوع .أ ّما يف األدب ،فاألولوية تكون للخطاب بشأن اللغة ممّا ُينتج طغيانًا

لإليقاع والنغمية .وينظر ميشونيك إىل قضايا الرتمجة نظر ًة ال تفصلها عن قضايا األدب ،واللغة،
واملجتمع ،وك ّلها تصنع مفهوم الشعرية الذي بنى عليه مقاربته.

الفلسفي:
النص
 .3شعر َّية ِّ
ّ
ونكرر
أدب إذن ،واألدب فلسف ٌة ،وال تعارض بينهام .وهبذه النظرة ،التي ذكرنا
الفلسفة ٌ
ّ
ٍ
بشمولية ّ
النص الفلسفي إشكالي ًة منفصل ًة عن
ّأنا اتّسمت
قل نظريها ،مل ير ميشونيك يف ترمجة ّ
ٍ
أن "ترمجة الفلسفة ت ِ
اإلشكالية العامة للرتمجةّ .
كل ما يف األمر ّ
تأثريات خاص ًة للمنهج السائد
ُربز
ِ
املعتمد عىل ثنائية الدليل".
حمورا ً
غري ّ
كامل يف كتابه شعرية الرتمجة Poétique du
أن هذا
ّ
التوجه مل يمنعه من أن يعقد ً

منتهجا يف ذلك طريق التحليل والنقد من أجل
النص الفلسفي،
ً
 traduireملعاجلة قضية ترمجة ّ

التأسيس ملقاربته ومعارضة الطرائق السائدة يف الرتمجة ومناهج تعليمها .فالتنظري ال ينفصل البتّة
ٍ
ترمجات
ثم إىل دراسة عدّ ة
عن التطبيق عند هذا املن ِّظر ،ولذلك استند إىل جتربته يف الرتمجة ّأو ًلّ ،
ٍ
ٍ
فلسفية ونقدها .وكان مبتغاه يف ذلك هو بحث العالقة بني الشعرية والكتابة الفلسفية
لنصوص
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من خالل ما تكشفه الرتمجة أو ختفيه يف ٍ
كثري من األحيان .فرهان الرتمجة الفلسفية عنده يقوم عىل
اكتشاف نظرية اللغة التي يعتمدها املرتجم.

وجهه إىل
ويمكننا أن نرسم صور ًة لرؤية ميشونيك للرتمجة الفلسفية من خالل النّقد الذي ّ

ترمجة بيار كوزا لكتاب Introduction à l’œuvre sur le Kaviلفون هومبولدت (املرجع نفسه،
ص .)446وقد جاءت أغلب مالحظاته يف شكل ٍ
آراء تنتقد "ما هو كائ ٌن" تاركًا للقارئ استنتاج "ما
جيب ّأل يكون" .وها نحن ُأ ِ
والء ّ
نلخصها فيام يأيت:

النص،
–تقوم الرتمجة الفلسفية السائدة ،كغريها من أنواع الرتمجة ،عىل إغفال ما يفعله ّ
النص إىل اللغة ،والفكر،
أي أثره ،ال يف املتلقي فحسب ،بل كذلك من خالل ما ُيضيفه ّ
ٍ
ٌ
ٌ
ببعض .غري ّ
أن املرتجم غال ًبا ما تستحوذ عليه
بعضها
حقول ممتد ٌة
واألدب ،وك ّلها
ومتصل ُ

النزعة الرباغامتية املستحكمة واملهيمنة يف جمال الفلسفة عىل وجه اخلصوص ،بوصفها

دائم إىل اصطفاء
ّ
املوجه الرئيس ملناهج التفكري والبحث يف العلوم كاف ًة ،وهي نزع ٌة ترنو ً
النص.
األفكار وتعديلها بام خيدُ م مصلحة القوى املسيطرة ثقاف ًّيا ،ولو تط ّلب األمر َ َّل عنق ّ

ٍ
–يرتبط هذا املساق العام
بعملية أخرى يسميها ميشونيك "العقلنة" ()La rationalisation

ً
خارجا عن املألوف
معقول ومفهو ًما ،وإن كان يف األصل
املرتجم يبدو
النص
ً
َ
أي جعل ّ
ومندرجا ضمن وجهة ٍ
َعار َفة.
ً
نظر غري تلك ا ُملت َ

ٍ
ٍ
ٍ
النص الوصل بافرتاض أنّه ال
–يميل مرتجم الفلسفة إىل إضفاء رطانة فلسفية تقنية عىل ّ
النص الفلسفي شعريته .إذ يسعى املرتجم يف ٍ
كثري من
يملك "لغته اخلاصة" ،ممّا يسلب ّ
ٍ
بمصطلحات جمر ٍ
ٍ
ٍ
مصوغة
دة
مادية
املعبة عن أشياء
ّ
األحيان إىل استبدال الكلامت البسيطة ّ
ٍ
عىل ٍ
واحد حتّى يسهل تصنيفها ضمن ُأ ٍ
طر مع ّي ٍنة .ويسوق ميشونيك ً
مثال ذلك ترمجة
نمط
عنوان كتاب هومبولدت ،Die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts
حتول يف اإلنجليزية إىل Intellectual
أي التطور الروحي للنوع البرشي ،الذي ّ

 ،Developmentأي التطور الفكري ،وهذا ما يصفه ميشونيك بالعنوان "العلمي" عىل

شاكلة كتب بياجيه يف علم النفس.

ٍ
بفكرة مفادها ّ
منحرص يف اجلانب التقني،
أن املعنى
–تُس ّلم أغلب الرتمجات الفلسفية
ٌ
ٍ
أسلوبية ال عالقة هلا
أي يف املصطلحات ،وما عدا ذلك فهو من األدب ويندرج ضمن

 َنيب
ّ
لفلا ِّصَ لا
ن ُةمجرت
ولا ِّصّنلا ِةسالَس ِموزُلو ِلقنلا يف ِةَّقّدلا يّرحت ِّيفس
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باملفهوم ،ومن َث َّم يمكن إغفاهلا والرتكيز عىل نقل املعنى .لك ّن ميشونيك يعارض هذه

خاصا بهّ ،
الرؤية ويذهب إىل ّ
وإل فلن
النص الفلسفي جيب أن يمتلك شعري ًة وإيقا ًعا ًّ
أن ّ
ٍ
يعدو أن يكون وص ًفا للفلسفة وخطا ًبا بشأهنا .ومن هذا املنظورّ ،
مساس بشكل
أي
فإن ّ

النص سيكون بال ٍ
مساسا باملعنى .يقول ميشونيك يف كتابه Ethique et politique
ريب
ّ
ً

ٍ
 ،du traduireأي أخالقية الفعل الرتمجي وسياسته" :
بعبارة أخرى ،ما ينبغي ترمجته

النص ال ما يقوله فحسب ،أي ما يتجاوز ترمجة املعنى ليب ُلغ ترمجة القوة
هو ما يفعله ّ
والوجدان" ( .)Meschonnic, 2007, p. 55ويبدو لنا ّ
أن هذه املقولة ،عىل ِق َصها،
ٍ
بعمق مقاربة شعرية الرتمجة التي ترى ّ
أن االختالف احلقيقي بني النصوص ال
تُلخص
ٍ
تغيريات يف الفكر،
وقوهتا ،وما ُتدثه من
يقوم عىل مضامينها بقدر ما يقوم عىل أثرهاّ ،
ويف اللغة ،ويف املتلقي ،وعىل الرتمجة أن تنقل ّ
كل ذلك .فالنصوص ختتلف إذن باختالف
العلوم واملعارف ،لكنّها تلتقي يف األثر والقوة ،واجلامع بينها هو تلك الشعرية املرتكزة

النص
عىل اإليقاع ،والنغمية ،واالسرتسال الذي ينسج حبال الوصل بني خمتلف عنارص ّ
حتى يغدو الشكل واملضمون وحد ًة متامسك ًة.

 .4املنتهى واملآالت:
َّ
ُنجز يف الرتمجة وقضاياها ليجد عد ًدا منها َيغ ُف ُل عن
إن املتأمل يف الدراسات والبحوث التي ت َ
ٍ
ٍ
خمتلفة .فقد ينحرص معنى الرتمجة وتتِم مهمتها
ملعان
مح ًال
كون مصطلح الرتمجة لف ًظا جام ًعا و ّ
ٍ
مكافئات للكلامت واملصطلحات ،ف َيصل املعنى دون ُل ٍ
بس .أو تكون عملي ًة ذهني ًة
بمجرد إجياد
ّ
إبداعي ًة تستهدف التأصيل ،والبناء الفكري ،ودفع املتلقي إىل إعامل فكره ،كالرتمجة يف جمال الفلسفة.

وخيصص ،ويد ّقق،
ومن َث َّم ،ال جيوز للباحث أن يعالج إشكاليات الرتمجة دون أن ُيفكّك،
ّ
فلكل ٍ
متلق مطلبه ،والتعامل مع النصوص "الكربى" خيتلف بال ٍ
جمال خصوصيتهّ ،
ّ
ريب عن
ولكل ٍّ

النص الواحد
التذرع بمبدإ تعدّ د الوظائف يف ّ
التعامل مع النصوص الرباغامتية .وكذلك ال ُّ
يصح ُّ

للقول ّ
النص األديب الذي تطغى عليه العاطفة
تتم متا ًما مثل ترمجة ّ
إن ترمجة ّ
النص الفلسفي جيب أن ّ
ألن وظائف النص مهام تعدّ دت ،فإنّنا سنجد دائم وظيف ًة غالب ًة ِ
والتعابري الوجدانية .ذلك ّ
تس ُمه
ّ
ً
وتيمن عليه .والنتيجة بالرضورة هي اختالف احللول بحسب املتغريات التي جيب أن ينتبه إليها
ُ
املرتجم ويدرسها بدقةٍ.
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ٍ
ٍ
ِزد عىل ذلك ّ
مسو ًغا إلغفال التاميز بني
أن حاجتنا إىل منهجية شاملة يف الرتمجة ليست ِّ
النصوص ،وتباين اإلشكاالت التي ُتتّم عىل الباحث يف ٍ
كثري من األحيان أن يعتمد منهج التفكيك
والتخصيص بعيدً ا عن التعميم املض ّلل.

ٍ
األول عن موضوع ترمجة الفلسفة وأجوبة ميشونيك التي تبدو َ
وهلة
أول
كان هذا انطباعنا ّ
ٍ
تعمقنا يف فهم املبادئ واخللفيات التي ُيقيم عليها مقاربته ،وجدنا
معمم ًة وغري دقيقة .لكنّنا بعد أن ّ
ّ
ٍ
ٍ
ّأنا بعكس ذلك متا ًما تنزع إىل الدّ قة والتخصيص وتستند إىل فلسفة مبنية عىل قوة االستدالل

واالستنباطّ .
مرتكزا لرتمجة النصوص الفلسفيةّ .إل ّ
َ
أن هذا
تكون
سبب ملالءمتها أن
ً
ولعل ذلك ٌ
ٍ
حتى ُيث َب َت.
التصور حيتاج إىل مزيد من الدراسة والتطبيق ّ
وقد حلظنا أيضا ،بعد ِ
ٍ
ٍ
وحتقيقّ ،
أن مقاربة ميشونيك يف الرتمجة ُمتمنّع ٌة وصعبة
بحث
عناء
ً

الولوج ،فهي ال تُسلم نفسها للباحث طواعي ًة .ومر ُّد ذلك ال إىل صعوبة املصطلحات أو تك ّلف

الغموض واإلهبام ،بل مر ُّد ُه إىل حاجة الدارس إىل أن يكون م ّطل ًعا عىل أهم النظريات واملفاهيم
الفلسفية واللغوية التي يرتكز عليها صاحب املقاربة ،أو حتّى تلك التي ينتقدها ويسعى إىل

وأه ُّم من َ
ذلك أسلوبه الفريد يف كتاباته أو ترمجاته ،املتّسم باجلمع بني النظرية والتطبيق،
دحضهاَ .
والنقد والتأسيس ،والتوظيف اجلديد ملفاهيم الشفوية واإليقاع ،وااللتحام واالنسجام بني اللغة،
والرتمجة ،والفلسفة.

ٍ
أجوبة ال
مثمر و ُيك ّلل يف النهاية باحلصول عىل
لك ّن احلفر الفكري يف هذه النظرية اجلامعة ٌ

ندعي ّأنا تُنهي اجلدل ،فذلك ُينايف طبيعة املبحوثّ ،إل ّأنا متنح املرتجم نظر ًة أكثر شمولي ًة ُتكّنه

النص واكتشاف العنارص التي تصنع املعنى.
من سرب أغوار ّ

أما ما يتع ّلق بخصوصية ترمجة النص الفلسفيِ ،
فمن الواضح ّ
أن "شعرية الرتمجة" ال تعالج
ّ
ّ
ٍ
بمعزل عن القضايا العامة للرتمجة األدبية .فاألدب من منظورها يضم الفلسفة،
ترمجة الفلسفة
ويتم ذلك
ابتكار
وكالمها
ٌ
وإبداع .وبذلك نخرج من الثنائيات املغلقة التي حتُدّ من حرية املرتجمّ .
ٌ
ّأو ًل من خالل مفهوم اإليقاع  le rythmeاملجيب عن سؤال ترمجة املعنى أو الشكل .فاملطلوب

ثم نقلها إىل اللغة الوصل؛ ّ
ألن اإليقاع ُيشكّل
يف أثناء الرتمجة هو اكتشاف "حركة اللفظة يف الكالم" ّ
قوة الكلمة ،وهو الذي يمنح املعنى.

 َنيب
ّ
لفلا ِّصَ لا
ن ُةمجرت
ولا ِّصّنلا ِةسالَس ِموزُلو ِلقنلا يف ِةَّقّدلا يّرحت ِّيفس
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أيضا بتجاوز
ثم ُيضيف ميشونيك مفهو ًما آخر هو مفهوم القيمة  la valeurالذي يسمح ً
ّ

ازدواجية الدليل املنتجة لثنائية املضمون والشكل ،أو احلرف والروح .فاملنشود يف أثناء الرتمجة
رتجم إليها ،أي ما ُتدثه من ٍ
النص كله.
أثر بتفاعلها مع ّ
جيب أن يكون نقل قيمة الكلمة إىل اللغة ا ُمل َ
ّ
النص يف جممله .املعنى موجو ٌد
إن املعنى ال خيتبئ يف الكلمة أو اجلملة ،بل هو
منثور بني تضاعيف ّ
ٌ
ٍ
ٍ
مكان .تلكم هي النتيجة التي انتهى إليها ميشونيك بعد طول ٍ
يف ّ
وممارسة.
تأمل
كل

ِ
مسرتسل اإليقاع والنغمية،
وباالعتامد عىل هذا املبدإ ،الناقل للوحدة يف الرتمجة من الكلمة إىل
سيتمكّن املرتجم من جتاوز احلرفية -ذلك الوصف ا ّلذي ألصقه بعض الناقدين بميشونيك -لينطلق
النصّ .
ولعل ذلك ما قصده إيتكيند
حرا يف إبداعه ،والضابط يف ذلك بحثه عن املعنى املرتبط بإيقاع ّ
ًّ

أيضا -عندما كتب يقولّ " :
النص
وهو من أنصار الشعرية ًإن املرتجم الذي يتامهى مع كاتب ّ
ٍ
شعور باحلرية .هي
يتحول ذلك فجأ ًة إىل
شعور بالعجز فحسب ،بل
النص
ّ
األصل ال ينتابه ُتاه ّ
ٌ
كل ٍ
أن الرتمجة هي ،قبل ّ
احلرية نفسها التي ُيو ّظفها الشاعر ...باعتبار ّ
يشء ،فن التضحية بأشيا َء
ٍ
ثم تعويضها باكتشاف أشيا َء أخرى .يشعر املرتجم املبدع ،يف حدود القيود املفروضة عليه،
حمدّ دةّ ،
أنّه س ِّيدُ ّ
النص" (.)Etkind, 2008, p. 54
كل العمليات التي ُينجزها ،أي س ِّيدُ ّ
حال إىل ٍ
عجز ،فتحرر ،ثم سيادةٌ .هكذا ينتقل املرتجم من ٍ
حال ،لك ّن السؤال ك ّله يكمن يف
ٌ
ٌ ّ

كيفية ذلك االنتقال .ما الذي حيدث ،أو جيب أن حيدث ،حتّى ينعتق املرتجم من الثنائيات املغلقة

النص ،وإ ّما أن هيتم بمعناه.
واملبتذلة التي تضعه أمام خيارين ال ثالث هلام :إ ّما أن هيتم بشكل ّ

ٍ
رحلة للبحث عن العنارص املشكّلة
اجلواب عند ميشونيك هو سلوك الطريق الثالث يف

النص ،إيقاعه ونغميته ،ونظام كالمه ،وأثره وتأثريه .بذلك يغدو املرتجم س ِّيدً ا.
للمعنى ،عن قيمة ّ
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الجلس ُة السادسة
جمِ يّات
ُمع َ
السياق َّي ُة األُحاد َّي ُة وال ُّثنائ َّية .رفعت عطفة.
ُ
القواميس ِّ
الواقع وا ُملت ََو َّقع .حسن محزة.
عج ُم والرتمج ُة:
ُ
-ا ُمل َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النص القدي ِم معنًى حاد ًثا:
النامجة عن
الرتمجة
أخطاء
كشف
وأثر ُه يف
الدوحة
معجم
حتميل ِّ
التارخيي ُ
ُّ
ُ
ِ
نموذجا .عبد اجلواد حردان.
القرآن بالرتك َّي ِة
َمعاين
ً

نات احلاسوبية :دراس ٌة يف معجم الدّ وحة التارخيي لِ ُّل ِ
املعتمدَ ُة عىل ا ُملدَ و ِ
ِ
غة العرب َّية .شهرزاد
ا ُملعجم َّي ُةُ َ
َّ
ِّ
َّ
خلفي.

نات النصي ِة يف ِ
دور ا ُملدَ و ِبناء ا َملعاج ِم السياق َّية ِ
ورهاناهتا املعرف َّية والرقم َّية .خالد اليعبودي.
ُ َّ
ِّ َّ

ِ
ِ
دة ا ُملفر ِ
التعبريات املتعدِّ ِ
ِ
ِ
ِ
الرتمجة اآلل َّية .عزّالدين غازي.
وجتويد
اليل
تقليص الغ
دات يف
دور
َ
 ُُموض الدّ ِّ

ياقي ُة ا ُ
ُّنائية
أل َّ
حادي ُة والث َّ
الس َّ
القواميس ِّ
ُ
رفعت عطفة
ٌ
ّ
ٌ
سوري
ومترجم
كاتب

من خالل جتربتي يف الرتمجة ،التي تقارب اثنتني وأربعني سن ًة ،من اإلسبانية إىل العربية ومن

قواميس ثنائي ٌة إسباني ٌة-
العربية إىل اإلسبانية أستطيع أن أقول إنّه مل يكن يف املرحلة األوىل من تع ّلمي
ُ
وكنت وكنّا ،كام أعتقد ،نحن الطالب الذين ذهبنا للدراسة يف إسبانيا
عربي ٌة وال عربي ٌة-إسباني ٌة،
ُ
نعتمد عىل القواميس اإلنكليزية-العربية والفرنسية-العربية بعد العودة إىل القواميس اإلسبانية-

ّ
وألن تلك القواميس مل تكن تا ّم ًة ،كنّا نعتمدُ عىل قواميس املعاين
إنكليزية واإلسبانية-الفرنسية.

واملرادفات اإلسبانية ،وكان هذا ً
خترجنا وعدنا
ثم ،بعد أن ّ
عمل شا ًّقا يأخذ منّا الكثري من الوقتّ .

إىل بلداننا ودخل بعضنا جمال الرتمجة ،كنّا نجد ّ
أن القواميس اإلسبانية واملوسوعات اإلسبانية

والقصة ،تستمدّ لغتها من الناس ،من
أيضا؛ فاآلداب ،وال س ّيام الرواية واملرسح
مل تكن كافي ًة ً
ّ

دائم للغة
الشارع ،ولغة الشارع يف العادة ال حتتوهيا القواميس ،لذلك كانت اللغة األدبية سابق ًة ً
القواميس واملوسوعات بتم ّثلها لتلك اللغة .وكانت األكاديمية امللكية اإلسبانية للغة ت ِ
ُدخل بني

ٍ
ٍ
ُضطر إىل
حني وآخر مفردات جديدةً .وكذلك كانت تفعل القواميس واملوسوعات ،التي كانت ت ّ
ٍ
ملحقات بالكلامت واملصطلحات اجلديدة التي دخلت اللغ َة بعد صدور
أن تُصدر بني مدَّ ٍة وأخرى
طبعتها األخرية.

ويف بلداننا ،مل تكن تتوافر تلك القواميس وال تلك املوسوعات األجنبية عىل ٍ
نحو ّ ٍ
ميس ،لذلك
كنت ُا ْض َط ُّر إىل أن ُأرسل قائم ًة بالكلامت التي مل أعثر عليها يف القواميس واملوسوعات املتوافرة
ُ
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ُ
تشيخ ،إىل أصدقائنا يف إسبانيا .لكن ألن الرقابة عىل الرسائل كانت
لدي ،والتي رسعان ما كانت
ّ

ً
طويل ،كانت رسائلنا إىل األصدقاء ّ
دهرا يف الوصول إليهم وكذلك
تستغرق يف بلداننا وقتًا
تتأخر ً
متأخر ًة أو مع ٍ
فإنا تصل ّ
أسف من األصدقاء
رسائلهم إلينا ،وكانت أحيانًا ال تصل أو إذا وصلت ّ
ألنم مل يعثروا عىل معنًى ّ
لكل تلك الكلامت أو لبعضها.
ّ

َّ
إن لغة أ ّية أ ّم ٍة ال ترتقي إال عندما تزداد حاجات أبنائها يف جماالت احلياة ك ّلها فتزداد احلاجة

إىل التعبري عنها ،فتأيت بالكلامت املعربة عن هذه احلاجات .والعرب ّية ُق ِّي َض هلا مع جميء اإلسال ِم
ِ
ٍ
ِ
الفاعل
قرون ،ومن َث َّم صارت يف وقتها لغ َة التعبري
وانتشاره أن تُصبح لغ َة احلضارة الرئيسة عدَّ َة

مهي َة أن يعكفوا عىل تدوين هذه اللغة
يف جماالت املعرفة كاف ًة .وأدرك الباحثون العرب واملسلمون أ ّ

قواميس ملفرداهتا ومعانيها ومصطلحاهتا .وكانوا ّأول من أخذ معنى املفردات من خالل
ويضعوا
َ

ونثرا وقرآنًا.
شعرا ً
سياقات الكالمً ،

ٍ
بامتياز.
ضمنوا قواميسهم أمثل ًة سياقي ًة
صحيح ّأنم مل يؤلفوا
ٌ
معاجم سياقي ًة خالص ًة ،لكنّهم َّ
َ

قواميس سياقي ًة للمفردات الواردة فيه،
وأجرؤ عىل القول إن تفاسري القرآن الكريم يمكن عدُّ ها
َ
حيث خيتلف معناها من ٍ
سياق إىل آخر .ولنأخذ ً
مثل باب األفواه كام وردت يف كتاب نزهة األعني

النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن
فم .وأصل الفم
ّ
اجلوزي ،الذي يقول" :األفواه :واحدها ٌ
ُ
َفو ٌه عىل وزن َفوز .وال َف َو ُه :س َع ُة الفمُ .يقالٌ :
الرجل بالكالم
رجل أفوه ،وامرأ ٌة فوهاء ،و ُيقال :فا َه

َي ُفوه ،إذا لفظ به .وا ُمل َف َّو ُه :القادر عىل الكالم .وأنشدوا:1
َ
َ َّ ُ َ َ
َ
الــور ُع َّ
َقــد ي َ خ� ُــز ُن َ
َه َ
التــ ِق يُّ ِلســان ُه
ــه ُلف َّــو ُه
ــذر الــالِم وإن
ِ
فسين ّ
أن األفواه يف القرآن عىل وجهني ،أحدمها :األفواه املعروفة التي واحدها
وذكر ُ
بعض ا ُمل ّ
ِ
ِ
{فر ُّدوا أيد َ ُي ْم يف أفواه ِهم} [(القرآن الكريم" ،سورة إبراهيم"،
فم ،ومنه قوله تعاىل يف إبراهيمَ :
ٌ
اآلية ])9 :ومعناهّ :أنم قصدوا إسكات الرسل بِ ِ
األلسن ،ومنه قوله تعاىل يف آل
لغو ِهم .والثاين:
ُ
ِ
يس يف ُق ِ
َ
عمرانَ { :ي
لوبِم} [(القرآن الكريم" ،سورة آل عمران ،اآلية ،])167
قولون بِأفواه ِهم ما َل َ
ُ
سمي العقل قل ًبا يف قوله تعاىل:
وس ّمي
اللسان بذلك ملكان املجاورة والسبب كام ّ
أي :بألسنتهمُ .

ِ
ِ
واهر ِ
تاب ا ُملجا َلسة وج ِ
مع َبيت ْ ِ
العلم ألَيب َب ٍ
آخ َر ْي ِن َي ِليانِ ِه يف ِك ِ
َي َ
كر الدِّ ين ََو ِر ِّي (ت.
َ
ب إنشا ُد ال َبيت َ
 . 1نُس َ
َ
التبية اإلسالم َّية،
333هـ)– 115/6 :حتقيق أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن .ط .1البحرين :مجع َّية َّ
ٍ
وبريوت :دار ابن حزم1419 ،هـ1998/م -إىل َأمحدَ ِ
ِ
ذر"
يوسف
بن
َ
صاحب أيب ُع َبيد ،و َقد جا َء ْت كلم ُة " َه َ
ِ
ِ
ُ
كثر ُموا َف َق ًة ِمن َح ُ
كيب واملعنى[ .امل َح ِّرر]
يث َّ
الت ُ
وهي َأوىل و َأ ُ
فيه بِصيغة " َح َذ َر" َ

نُّثلاو ُةَّي احُألا ُةَّ
ا
د

يقايِّسلا ُسيماوقلا
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ب} [(القرآن الكريم" ،سورة ق" ،اآلية  ،])37أيٌ :
َّ
عقل؛ ّ
{إن يف ذلِ َك َل ِذكرى َلِن َ
ألن
كان َل ُه َق ْل ٌ
وجها ثال ًثا فقال :واألفواه :الكال ُم .ومنه قوله تعاىل:
بعضهم
القلب
ٌ
ظرف للعقل .وقد أحلق ُ
ً
ريدون لِي ِ
طفئوا نور اهللِ بِ ِ
الصف" ،اآلية  ،])8أي :كالمهم"
{ ُي
أفواه ِهم} [(القرآن الكريم" ،سورة
ّ
َ ُ
َ
اجلوزي ،1987 ،صص.)95-94
(ابن
ّ

اسم ِّ
ولنأخذ ً
لكل ما عال وارتفع .وهو
مثل ثان ًيا باب السامء من الكتاب نفسه" :السامء يف اللغةٌ :
اس َت ْثب ُّت ُه.
برص ُه ،أي :عال ،وسام يل
السمو ،وهو
مأخو ٌذ من
ٌ
ّ
ّ
شخص ،ار َت َفع حتى ْ
العلوُ ،يقال :سام ُ
ٍ
وساموة اهلالل ِّ
وكل يشءْ :
واست ََموا ،إذا خرجوا للصيد.
والسامةُ :الصيادون وقد َس َموا ْ
شخ ُصهُّ .
ٍ
املفسين ّ
أوجه .أحدها :السامء املعروفة .ومنه قوله تعاىل
أن السامء يف القرآن عىل مخسة
وذكر بعض ّ
ِ
ٍ
موات} [(القرآن الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية
بع َس
فس ّو ُاه َّن َس َ
السامء َ
يف البقرةُ { :ث َّم استَوى إىل َّ
ِ
 ،])29ويف التغابنَ :
حل ِّق} [(القرآن الكريم" ،سورة التغابن" ،اآلية
موات
الس
َ
واألرض بِا َ
{خ َل َق َّ
 ،])3ويف الذاريات{ :ويف الس ِ
امء ِرز ُقك ُْم} [(القرآن الكريم" ،سورة الذاريات" ،اآلية  ،])22وفيها:
َّ
ٍ
السحاب .ومنه
{والسام َء َبنَيناها بِأ ْيد} [(القرآن الكريم" ،سورة الذاريات" ،اآلية  .])47والثاينَّ :
َّ
ِ
ِ
السامء ما ًء َفأس َق ْيناكُمو ُه} [(القرآن الكريم" ،سورة احلجر" ،اآلية
قوله تعاىل يف احلجرَ { :فأن َْز ْلنا من َّ
ِ
درارا} [(القرآن الكريم،
السام َء َع َليكُم ِّم ً
 .])22والثالث :املطر .ومنه قوله تعاىل يف نوحُ { :يرس ِل َّ
احلجَ { :ف ْل َي ْمدُ ْد بِ َسبِ ٍ
ب إىل
"سورة نوح" ،اآلية  .])11والرابع :سقف البيت .ومنه قوله تعاىل يف ّ
ِ
احلج" ،اآلية  .])15واخلامس :سقف اجلنّة وسقف النار .ومنه
السامء} [(القرآن الكريم" ،سورة ّ
َّ
ِ
ِ
واألرض} [(القرآن الكريم" ،سورة هود"،
موات
الس
ُ
ُ
قوله تعاىل يف هود{ :خالدي َن فيها ما دا َمت َّ
اجلوزي ،1987 ،صص.)359-158
قصة أهل اجلنّة وأهل النار" (ابن
ّ
اآلية  ،])107يف ّ

دور املتابعة اليومية حلركة اللغة
ويف العرص احلديث ،كان عىل جمامع اللغة العربية أن تؤ ّدي َ

يف الصحافة واآلداب والعلوم واملهن ،كام يف الشارع ،يف مجيع أقطار الوطن العريب .لك ّن هذا،
بحسب معرفتي املحدودة ال حيدث ،وإن حدث فهو ال حيدث بالرسعة املطلوبة وعىل ٍ
نحو منتظ ٍم
ِ
ٍ
ُرب أبناءها الذين
ومتواصل ،وهذا ُيبقي لغتَنا قارص ًة عن مواكبة اللغات األخرى ،فاللغة تَلدُ وت ّ
ً
طويل ،وآخرون يموتون
باكرا وبعضهم ُي َع َّمر
يش ُّبون ويشيخون ،بعض هؤالء األبناء
ُ
يموت ً
ويفارقون احلياة فال يبقى منهم غري الذكرى ،يبقى يف الوثيقة ،متا ًما كام تبقى أسامؤنا بعد موتنا.

والتأليف املعجمي الثنائي مع العربية قديم جدًّ ا يف شبه اجلزيرة اإليربية ،بعضه جاء التين ًّيا-

عرب ًّيا ،وهو يعود بحسب بعض الدارسني إىل القرن احلادي عرش امليالدي مثل Glossarium
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 ،latinoarabicumكام يقول فرانسيسكو ِ
كودرا وVocabularium aravico-lainum e

ٍ
إسباين-
قاموس
 lainnum-arabicumالذي يعود إىل القرن الثالث عرش امليالدي .وجاء ّأول
ٍّ
ٍ
معروف يف بداية القرن السادس عرش بعنوان Vocabulista arauigo en letra castellana
يب
عر ٍّ
ِ
املتحولني إىل املسيحية .لذلك
املاسة إىل التواصل مع املسلمني
ّ
تأليف بِدرو د ألكاال ،وذلك للحاجة ّ

جاءت العربية التي يعتمدها املؤلف يف قاموسه ،بحسب املطلعني والدارسني ،هي العربية الدارجة
وتطورها.
آنذاك يف األندلس .وهذا ما يشكل أمهي ًة كبري ًة لدراسة تارخيية الكلامت الواردة فيه
ّ

وعىل الرغم من ّ
أن العرب مل تنقطع عالقتهم بإسبانيا وباللغة اإلسبانية ،من حيث العالقة بني

شبه اجلزيرة اإلسبانية وبعض بلدان املغرب العريب مثل املغرب والصحراء الغربية ،ومن حيث
اهلجرة الكبرية للعرب من سوريا ولبنان وفلسطني عىل وجه اخلصوص إىل بلدان أمريكا الالتينية

منذ أواسط القرن التاسع عرشّ ،إل ّ
أن االهتامم بتأليف قواميس عربية-إسبانية وإسبانية-عربية
ٍ
الكثري من الطالب العرب وال س ّيام طالب املرشق
حديثة مل يبدأ إال يف مرحلة السبعينيات ،حني بدأ
ُ
يتوجهون إىل إسبانيا ليدرسوا فيها االختصاصات كا ّف ًة.
العريب ،سورية واألردن ولبنان وفلسطنيّ ،

يف بداية العقد السابع من القرن املنرصم إ َذن بدأ االهتامم بوضع قواميس إسبانية-عربية
وعربية-إسبانية ،وكان أول من فعل ذلك ،بحسب علمي ،هو املستعرب الكبري فِ ِدريكو كور ِ
يينت
ّ
ّ

كوردوبا ،الذي وضع قاموسني :قاموس إسباين-عريب ،وقاموس عريب-إسباين ،لكن احلصول
ٍ
عليهام مل يكن ً
مركز
سهل ،فالطبعة األوىل كانت حمدود ًة وتوزيعها ليس ج ّيدً ا ،فقد صدرت عن
قاموسا عرب ًّيا-إسبان ًّيا.
رسمي هو املعهد العريب اإلسباين آنذاك .تاله خوليو كورتِ ْس الذي وضع
ً
ٍّ
و ُت َعدّ أعامل هذين املستعربني القاموسية ،يف اعتقادي ،من أهم األعامل املعجمية التي ظهرت
باللغتني العربية واإلسبانية يف القرن املنرصم ويف هذا القرن .وظهرت بعدها قواميس كثريةٌ،
َشم ُل َّ
كل ما حيتاج إليه املرتجم.
مهم ،لكنّها يف جمملها ال ت َ
بعضها ٌّ

لكن مل تكن هناك قواميس سياقي ٌة عربي ٌة-إسباني ٌة وإسباني ٌة-عربي ٌة ،باملعنى احلقيقي ،إال بعد

ّ
الثورة الرقمية .فقد بدأت تظهر القواميس ّ
وبكل اللغات تقري ًبا ومنها القواميس
بكل أنواعها

الرقمية السياقية .و ُت َعدّ هذه القواميس رضوري ًة جدًّ ا يف ّ
كل جماالت احلياة .لكن ما لفت انتباهي،

لألسفّ ،
نصا
وأنا حني ترتجم ًّ
أن هذه القواميس ليست دقيق ًة يف ترمجاهتا أو ّأنا ناقص ُة السياقّ ،
ٍ
دقيقة أحيانًا كثريةً .ال أدري ملاذا حيدث
سياق ًّيا ال تشري إىل مصدره ،فتأيت الرتمجة مشوش ًة ور ّبام غري

نُّثلاو ُةَّي احُألا ُةَّ
ا
د
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ٍ
ٍ
ٍ
هذا ،لكن يبدو ّ
ومراجعة هلا
ومتابعة
إرشاف
متخصصني أو أنه ال توجد جلنة
أن العاملني فيها غري
ّ
منهج للعمل والتصويب.
ٌ

من هذه القواميس أو املعاجم التي ظهرت بعد الثورة الرقمية معجام املعاين ِ
ورفرسو ،اللذان

علمت يوجد ممثلون هلام يف هذا املؤمتر .وأرجو أن ُيب ّينوا لنا املنهج الذي يتبعونه يف وضع
بحسب ما
ُ
وجدت من خالل رجوعي إىل هذين املعجمني ّ
أن العملني يعتورهها الكثري
معجم ِيهم؛ إذ إنّني
ُ
َ

من العيوب.

فلنأخذ كلم ًة ال عىل التعيني ،ولتكن كلمة ( ،)ataqueفهذه الكلمة يف اللغة اإلسبانية هي
ٍ
ِ
مصدر من
كلمة ترد ،لكنّهم
الفعل (َ " )atacarه َج َم" ،وكان جيب أن تكون هذه الكلمة ّأول
ٌ
ٍ
ٍ
ُيقدّ مون عليها كلامت هلا معان ليست هلا متا ًما مثل كلمة "اجتياح" التي معناها األسايس يف اإلسبانية
مصدر كام قلنا ،فيقولون:
( .)invasiónثم ينتقلون من صيغة املصدر إىل صيغة الفعل مع أنّه
ٌ
"اِ ْعت ََور" ،ليعودوا بعدها إىل صيغة املصدر فيرتمجوهنا" :اعتِداء" ،ومع ّ
أن اهلجوم يمكن أن يكون
اعتدا ًء إال ّ
أن كلمة "اعتداء" معناها باإلسبانية ( ،)agresiónثم يعودون إىل استخدام صيغة الفعل
فيرتمجوهنا "ك ََسع" ،أي رضبه من خلف.

ٍ
ِ
ِ
ِ
صحيح ،لكن َ
إشارة إىل أنّه
دون أ ّية
واألمر ،وهذا
املنصوب
احلارض
أيضا بصيغة
ويرتمجوهنا ً
ٌ
فعل ٍ
منصوب أو إىل أنّه ُ
أمر.
حارض
ٌ
ٌ
وسياق ًّيا ،تأيت يف القاموس أو املعجم نفسه عىل الشكل اآليت:

"هجومة عىل احلاكم كان مثل هجومة عىل جملس الشيوخ وشعب روما".

"Su ataque al gobernador es un ataque al senado y al pueblo".

ترمجة األفالم
فيلم؟ وما هذا الفيلم؟
املصدر كام يظهر حتت اجلملة هو "أفال ٌم" باجلمع .فهل هي أفال ٌم أو هو ٌ
ال ندري .ونجد ً
مرتني يف كلمة "هجومه" حني ُو ِض َعت "هجومة".
خطأ مطبع ًّيا وقع ّ
والرتمجة املقبولة هي" :هجومه عىل احلاكم هجو ٌم عىل جملس الشيوخ وعىل الشعب".

سياقي آخر للكلمة:
ثم يأيت بمعنًى
ٍّ
ّ

ٍ
"هذا سيصيبنى
بأزمة قلبية كنت أعلم أننى سأصاب بازمة قلبية".
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"Me provocará un ataque cardiaco. Sé que me dará un ataque cardiac".

ترمجة األفالم
والرتمجة الصحيحة هي" :س ُيس ّبب يل نوب ًة قلبي ًة .أعرف أنّه س ُيس ِّبب يل نوب ًة قلبي ًة".

ولنأخذ ً
مثال ثان ًيا هو الفعل ( )acomodarseالذي ال يرد يف قاموس املعاين ،لكنّه يرد يف

القاموس السياقي :يقول ّإنا ترمجة أفال ٍم ،لكنّه ال يقول لنا ،كام سبق أن قلنا ،ما هذه األفالم ،كام
ٍ
علمي:
بحث
جيب أن ُيف َعل يف أي
ٍّ
"لقد حان وقت االسرتخاء واالستمتاع بام تبقى من عطلة الربيع".

"Era hora de acomodarse y disfrutar lo que quedaba de las vacaciones de
primavera".

ترمجة األفالم
و"البعض وجد مكانًا للتخفي ليطوي فيه ليلته".

"Otros han encontrado un escondite para acomodarse durante la noche".

ترمجة األفالم

والرتمجة الصحيحة هي" :آخرون وجدوا ً
خمبأ يسرتحيون فيه خالل الليل".

و"حقيق ًة ال أطيق ذلك الغبي يلعـق شعر رأسه طوال اليوم".

"Hombre, no me gusta ese estúpido. Siempre buscando como acomodarse".

ترمجة األفالم
وال أدري من أين جاء بـ"يلعق شعر رأسه" ،والرتمجة املقرتحة هي" :يا رجل ،ال أطيق هذا

دائم يبحث عن الكيفية التي يسرتيح هبا".
األمحق ،فهو ً

و"ميلُ ،يساعدُ ها َ ْت ُ
املستقر".
صل عىل الطابق العلوي
ّ

"Mel, ayúdala a acomodarse arriba".

وأن فعل األمر ُيصبح مضار ًعاّ ،
للمخاطبةّ ،
وأن "تسرتيح يف األعىل"
نلحظ هنا أنّه ال وجود ُ

ستقر".
صارت "حتصل عىل الطابق العلوي ا ُمل ّ

نُّثلاو ُةَّي احُألا ُةَّ
ا
د

يقايِّسلا ُسيماوقلا

315

فاجلملة هي" :يا ميلِ ،
ساعدْ ها عىل أن تسرتيح يف األعىل".
ثم هناك األخطاء املطبعية ،التي يمكن تصحيحها ،لك ّن هذا ال حيدث:
فلو بحثنا عن كلمة( )amarلوجدنا أنه عندما يكتب " "amar con ternuraيكتبها "amar

ِ
ثم بصيغة الفعل الثالثي
 "coñternuraويضع الرتمجة يف اللغة العربية بصيغة فعل األمر "مق" ّ
" َو َمق".

"Si no te puedes amar a ti, no puedes amar a otro".

كنت ال تستطيع حب نفسك ،ال يمكنك أن ُتب آحد [أحد]".
"إذا َ
فإذا بحثنا يف معنى "ومق" يف اللغة العربية وجدنا أنّه يورده كام جاء يف قواميس اللغة العربية،
ٍ
لكنّه عندما يعطيك الكلمة يف ٍ
سياقية نجد ّ
أن الكلمة التي ترد يف اآلية القرآنية املختارة ليست
أمثلة
ُ
ِ
َان َفاح َش ًة َو َم ْقتًا َو َسا َء ً
"ومق" بل "مقت"{ :إِ َّن ُه ك َ
سبيل} (القرآن الكريم" ،سورة النّساء" ،اآلية .)22
أيضا أنّه ال يشري إىل السورة وال إىل رقم اآلية.
ونلحظ ً

وأخريا:
ً

أرجو هلذا املؤمتر وللقائمني عليه والعاملني فيه َّ
كل النجاح والتوفيق .وال أريد أن آخذ
املزيدَ من وقتكم ،وأكتفي هبذا القدر من الكالم .لكن أجد ّ
أن من واجبي أن ألقي السالم
ركيزة من ركائز الرتمجة من اإلسبانية إىل العربية ،غادرتنا منذ أيا ٍم ٍ
ٍ
قليلة،
املنصة عىل
من هذه َّ
خملف ًة فرا ًغا سيصعب أن يمأله أحدٌ بعدها :املرحوم صالح علامين ،الذي سبق أن شارك يف
مؤمتر ٍ
ٍ
سابق وحصل عىل جائزته ،فالسالم عىل روحه.

املراجع:

اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن .نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر .حتقيق
 ابنّ
بريوت:
.
3
ط
ايض.
الر
الكريم
عبد
د
حمم
مؤسسة الرسالة.1987 ،
ّ
ّ
ّ

والترمجة :الواق ُع واملَُت َو َّقع
عج ُم
ُ
املُ َ
حسن حمزة
ٌ
أستاذ فخر ٌّي في جامعة ليون ،فرنسا
ّ
َّ
َّ
العربية بمعهد الدوحة للدراسات العليا
واملعجمية
اللسانيات
ورئيس برنامج
التاريخي للغة العربيةَّ
ّ
ّ
ونائب رئيس املجلس العلمي ملعجم الدوحة

كانت الفكرة الشائعة إىل حدٍّ ٍ
سمى بالرتمجة اللسانية َّ
أن
كبري يف املرحلة التي طغى فيها ما ُي ّ

املعجم ،وال سيام
التطو ُر يف نظريات
الثنائي منه ،هو األداة الرضورية عند املرتجم .1وقد أدى
ُّ
ّ
الرتمجة إىل التقليل من شأن املعجم الثنائي ،بل إىل استبعاده ،وإىل النظر إىل املعجم األحادي ال

بوصفه األداة ،بل بوصفه إحدى األدوات املساعدة يف عمل املرتجم .ونحن نحاول فيام يأيت أن
ونعرج عىل معجم الدوحة التارخيي ل ُّلغة
ننظر يف املعجم العريب األحادي اللغة يف هذه العمليةِّ ،
العربية يف هذا السياق.

العام:
اللغوي
 .1حمدود َّية املعجم
ّ
العريب ّ
ّ

يف املعجم اللغوي العريب خصيصتان بارزتان تق ِّلالن من جدوى استخدامه ،وجتعالن اللجوء
يواز ُن بينه وبني املعجم األورويب .وهاتان اخلصيصتان اللتان ترتبطان
إليه حمفو ًفا باملخاطر حني َ
واحد ،مها غياب التاريخ من ٍ
ٍ
ٍ
وغياب
جهة،
سبب
ارتبا ًطا عضو ًّيا فيام بينهام ،ألهنام ترجعان إىل
ُ
ُ
السامت العارضة من ٍ
ِ
جهة أخرى.
خمتص ٌة بالرتمجة وتكوين املرتمجني َّ
أن طلبتَها أرضبوا عن أداء امتحان الرتمجة حني
 . 1ذكرت لنا زميل ٌة َّ
حظرت عليهم استخدام املعجم يف أثناء االختبار.

 318الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()6

غياب التاريخ:
غياب التأريخ فيه .وال نعني هبذه السمة غياب املعجم التارخيي فحسب ،بل
اخلصيصة األوىل
ُ

تطور اللغة،
نعني كذلك غياب التاريخ من أساسه ،وما يرتتَّب عىل هذا الغياب من غياب النظر يف ُّ

تطور دالالهتا .ذلك َّ
أن التاريخ ال يكون يف املعجم التارخيي وحده،
تطور ألفاظها ،ويف ُّ
أي يف ُّ
ٍ
أوروبية لغو َّي ٍة عا َّم ٍة غري
النظر يف معاجم
وإنام هو فيه ويف غريه من املعاجم اللغوية العا َّمة .ويكفي
ُ
ٍ
تارخيية مثل املعجم الفرنيس
تسج ُل
ّ
اللغوي العا ّم روبري الصغري  Le Petit Robertليتأكّد لنا َّأنا ِّ
ٍ
ِ
تاريخ ظهور األلفاظ ،وتاريخ ظهور ِّ
دالالتا.
داللة من
كل

القديم
املعجم الرتاثي
أ َّما املعجم العريب فليس فيه يش ٌء من ذلك .يستوي يف غياب التاريخ فيه
ُ
ُ

العرصي احلديث ،وما بينهام من معاجم.
واملعجم
ُّ

ٍ
ٍ
سابقة عن املعجم العريب والتاريخ أعدنا غياب التاريخ يف املعجم العريب يف تارخيه
دراسة لنا
ويف
ٍ
ٍ
أسباب
الطويل إىل ثالثة
رئيسة (محزة:)2018 ،
– َّأوهلا :اعتقاد كثريين من العلامء العرب املسلمني َّ
توقيف ،وليست مواضع ًة
أن اللغة
ٌ
واصطالحا .ويبدو لنا َّ
النظر إىل اللغة العربية
التوجه اإلديولوجي العا ّم حك ََم
أن هذا
ُّ
ً
َ

ألنا
لسنَّة
بوصفها
ف اهلل عليه أنبيا َءه نب ًّيا نب ًّيا "حتى
وحي و َّق َ
ُّ
ٌ
التطور؛ َّ
معطى إهل ًّيا ال خيضع ُ
ً
انتهى األمر إىل نبينا ٍ
نعلم
حممد صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم  ...ثم َّقر
ِّ
األمر قراره ،فال ُ
ُ
ُ
لغ ًة 1من بعده حدثت" (ابن فارس ،1993 ،ص.)37
اللغوي يف صناعة املعاجم .وتعني الفصاح ُة صفا َء
–ثانيها :حتك ُُّم مفهوم الفصاحة يف النظر
ّ
اللغة واستبعا َد ِّ
تشوبا شائب ٌة.
تطو ٍر فيها؛ فاللغة الفصحى هي اللغة الصافي ُة التي ال
كل ُّ
ُ
ويف عنوانات ٍ
عدد من املعاجم العربية ِ
مثل هتذيب اللغة لألزهري (ت370 .هـ987/م)
ُ
دالئل ظاهر ٌة عىل هذا
وتاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (ت393 .هـ1003/م)

التوجه.
ُّ

املتداول يف أيامنا وهو َّأنا ُّ
تدل
النص هي اللفظ من ألفاظ اللغة ،وليست باملعنى الشائع
َ
" . 1اللغة" يف هذا ّ
ٍ
لسان من األلسنة.
عىل النظام يف

قَوَتُ ملاو ُعقاولا ُ:ةمجرتلاو ُمَجعُملا
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راسخا يف أ ّيامنا وهو َّ
ً
التغي يف اللغة ال يكون
القديم الذي ال يزال
–ثالثها :االعتقاد
أن ُّ
ُ
ٍ
ٍ
خارجي هو ات ُ
وتطو ِرها
بسبب أنظمتها
بلغات
ّصالا
عامل
الداخيل ،1بل يكون بسبب
ُّ
ٍّ
ّ
وأن يف هذا ُّ ِ
التغي فسا َد اللغة ،فيقول الزجاجي ً
أخرىَّ ،
لغات
فسدت
مثل" :وهلذه الع َّلة
ُ
ْ
َمن خا َل َط من األعراب َ
ألنم سمعوا كال َم غريهم فاخت َل َ
ط عليهم كال ُمهم"
أهل احلَ َض؛ َّ
(الزجاجي ،1986 ،ص.)284

ِ
دالالت هذه
وتطور
تطو ِر ألفاظ اللغة
غياب التاريخ يف املعجم العريب
يبدو
ُّ
وغياب النظر يف ُّ
ُ
ُ

التطور َلا استطاعوا إىل
ّاع املعاجم إىل متابعة هذا
ُّ
مفر منه .ولو سعى ُصن ُ
أمرا حتم ًّيا ال َّ
األلفاظ ً
السعي مفارق ٌة الفت ٌة تناقض مناهجهم؛ إذ مل ِ
ِ
املعاجم العربي ُة القديم ُة
تكن
ذلك سبيال؛ ففي هذا
ُ
ِ
ف اللغ َة العرب ّي َة القديم َة التي كانت يف عصور الرواية
ف اللغ َة العربي َة يف زماهنا ،بل كانت ت َِص ُ
تص ُ
ٍ
ُ
بقرون أن
يأخذ اللغ َة ثابت ًة جامد ًة قب َله
واالحتجاج قبل هناية القرن الثاين للهجرة .وال يمك ُن َمن

تطو َرها حتى زمانه؛ َّ
املدون ُة
املدونة الذي انطلق منه .تعو ُد َّ
ألن يف هذا الدرس ن ْق ًضا ملبدإ َّ
يدر َس ُّ
ُ
ِ
ِ
مدون ُة كتاب العني للخليل
املعتمدَ ة يف صناعة املعاجم العربية ك ِّلها إىل
التاريخ نفسه الذي تعو ُد إليه َّ
َ
بن أمحد الفراهيدي (ت170 .هـ786/م) ،أي إىل القرون السابقة التي انتهت بنهاية القرن الثاين
ٍ
قرون بعد اخلليل سوى ٍ
نزر ٍ
يسري
للهجرة .وليس يف املعاجم التي صن َعها علام ُء العربية عىل مدى
مما جدَّ يف العربية؛ فهم ال يصفون اللغة العربية يف زماهنم ،بل يصفون اللغة التي كانت يف زمان

العرب السابقني؛ َّ
ألن اللغ َة بعدهم فسدَ ت بمخالطة العرب لألعاجم.

غياب اللغة العلمية ومصطلحاهتا يف خمتلف جماالهتا،
ومن مظاهر غياب اجلديد يف هذه املعاجم
ُ
ٍ
تسج ُله
قطيعة بني ما
تطور الدالالت يف األلفاظ العربية القديمة ،بام أ ّدى إىل
ِّ
وغياب تسجيل ُّ
ُ
ٍ
ٍ
ودالالت ،وما جيري به االستعامل
ألفاظ
املعاجم من
يب
احلقيقي ل ُّلغة .2وقد ُيفجأ
ُ
القارئ العر ُّ
ّ

لغوي عا ٍّم مثل معجم روبري الصغري الفرنيس الذي أرشنا إليه،
حني ينظر يف بعض مداخل معجم
ٍّ
تغي اللغة بسبب التنافس بني أنظمتها:
ُ . 1ينظر يف ُّ

Bazzi-Hamzé, Salam : "De la concurrence dans les systèmes, quelques aspects de l’arabe
modern", in Hawliyyât, Annals of the Faculty of arts and social sciences, University of
Balamand, Liban, Mélanges 1999, pp. 143-160.

استدركه دوزي عىل املعاجم العرب َّية يف معجمه
ُ . 2ينظر ،عىل سبيل املثال ،ما
َ
َّ
ْ ،dictionnaires arabes
حيتاج إىل إعادة النظر فيه.
بعض ما استدركه عليها
وإن كنّا نعرف أن َ
ُ

Supplément aux
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السمت" ،و(" )Nadirالنظري"،1
فيجد فيها ألفا ًظا من قبيل (" )Algèbreا َ
جل ْب" ،و(ْ " )Zénith

ويقرأ فيها َّ
أن هذه األلفاظ قادم ٌة إليها وإىل اللغات األوروبية األخرى من اللغة العربية يف القرن
الرابع عرش .فإن َ
اللغوي القديم يف عصور
بحث عنها يف املعجم العريب مل جيدْ هلا من أ َث ٍر إال بمعناها
ّ
االحتجاج.

ث ما يف املعجم الرتاثي؛ َّ
احلديث فقد َو ِر َ
ُ
ُ
بعضا،
املعاجم
ألن
يب
بعضها ً
ينسخ ُ
أ ّما املعجم العر ُّ
َ
وغالبا ما تُصنع املعاجم احلديثة بال مدو ٍ
ناتْ ،
مدون ٌة جزئي ٌة حمدود ٌة ال
مدون ٌة فهي َّ
فإن كانت هلا َّ
َّ
ُ
ً
ُ
تطور الدالالت.
تسمح هلا بالتأريخ ،وال بمالحقة ُّ
ُ

َّ
ذكره املعجم الوسيط
إن أقىص ما يمكن أن ِّ
يسج َله املعجم ممّا له عالق ٌة بالتاريخ هو أن يذكر ما َ
ٍ
وسم بعض األلفاظ بأنه
الصادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة منذ أكثر من نصف قرن حني َ
ٌ
دخيل أو مو َّلدٌ أو ُمدَ ٌ
جممعي.
ث أو
معر ٌب أو
ٌّ
َّ

ُ
غيه العرب بالنقص أو الزيادة أو بالقلب؛
اللفظ
أ ّما ا ُمل َع َّرب فهو ،كام يقول،
األجنبي الذي َّ
ُّ
تطور داللته ،أو دالالتِه.
فليس يف هذا الوسم إذن دالل ٌة عىل زمان اللفظ ،وال عىل ُّ

ٍ
ُ
تغيري ،وليس يف
األجنبي الذي دخل إىل العربية دون
اللفظ
واألمر كذلك يف الدخيل؛ إذ هو
ُّ
ُ
هذا دالل ٌة عىل تقدُّ ٍم أو ُّ
تأخ ٍر يف الزمان.
ُ
قديم أو حدي ًثا يف الزمان.
املجمعي
وأ ّما
أقره جممع اللغة العربية ،فقد يكون إذن ً
فاللفظ الذي َّ
ُّ

ُ
ُ
اللفظ الذي
اللفظ املو َّلد ،وهو
بقي إذن مصطلحان اثنان قد تكون هلام صل ٌة بالتأريخ :أحدمها

ُ
َ
اللفظ الذي استعمله
واآلخر هو اللفظ ا ُملحدَ ث ،وهو
قديم بعد عرص الرواية؛
استعمله الناس ً

ا ُملحدَ ثون يف العرص احلديث ،وشاع يف لغة احلياة العامة.

واضحا َّ
أكثر من
بيد أنَّه يبدو
ً
يؤرخان أللفاظ العربية؛ فاملو َّلد يمتدُّ عىل َ
أن املو َّلد وا ُملحدَ ث ال ِّ
ٍ
قرون؛ ألنه جاء بعد عرص الرواية ،أي من هناية القرن الثاين للهجرة حتى العرص احلديث؛
عرشة
 . 1تُنظر املداخل املذكورة يف ،Le Petit Robert :وتُنظر املعاجم العربية القديمة مثل لسان العرب،
والقاموس املحيط ،وغريمها ،واملعاجم العربية احلديثة .ولن جتد يف هذه املعاجم سوى املعنى اللغوي لل ْف ِ
ظ
َ
العال عنهم ،كام أخذ
علم اجلرب الذي ابتدعه العرب ،وأخذه
"ا َ
جل ْب" قبل هناية القرن الثاين للهجرة .أ ّما ُ
اسمه ،فليس فيها ،مع َّ
أن هذا املصطلح كان معرو ًفا يف القرن الثالث للهجرة؛ فهو عنوان كتاب اخلوارزمي
َ
كتاب اجلرب واملقابلة.
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عرف إذنَ :أيف َّأول القرن الثالث للهجرة َ
كان ،أم يف الرابع ،أم يف اخلامس ،أم يف ما بعده عىل
فال ُي َ
ٍ
ٍ
ٍ
قرون ،وهو ٌ
عرف زمنُه
امتداد أكثر من عرشة
عمر لغات كثرية .وا ُملحدَ ث ال ُي َ
زمان مديدٌ قد يتجاوز َ
ٍ
قرون؛ ألنه ال ُيعرف متى بدأ :أيف آخر القرن العرشين،
كذلك؛ فقد يمتدُّ عىل مدى قرنني أو ثالثة
أم يف َّأوله ،أم يف آخر القرن التاسع عرش ،أم يف بداياته ،أم قبل ذلك إن افرتضنا َّ
أن عرص النهضة
يبدأ باحلملة الفرنسية عىل مرص (محزة ،2016 ،صص.)135-105

يب أن
يستطيع
مدو ٍنة حقيق ّي ٍة مت ِّث ُل اللغ َة العربي َة يف خمتلف أطوارها ،ال
املعجم العر ُّ
ُ
ففي غياب َّ
ُ
ِ
الغياب َّ
أن
وتطور هذه الدالالت عرب التاريخ .ويعني هذا
لدالالتا
يؤرخ لظهور األلفاظ ،وال
ُ
ُّ
ِّ
ٍ
رب تارخيه الطويل
املعجم ال يستطيع أن يقدِّ َم للمرتجم معلومات دقيق ًة تتع َّلق باستخدام اللفظ ع َ
ليعتمد عليه يف فهم النصوص التي يتصدّ ى لرتمجتها.

ٍ
ٍ
لتدارك
حقيقية
حماولة
يف هذا السياق يبدو مرشوع معجم الدوحة التارخيي ل ُّلغة العربية َّأول
ُ
أن املرشوع هيدف إىل تسجيل تاريخ ِّ
هذا النقص الفادح يف الثقافة العربية اإلسالمية؛ ذلك َّ
كل
ِ
ِ
ٍ
ٍ
لفظ ،وتاريخ ِّ
النص الذي ظهرت فيه َّأول
كل داللة حد َث ْت ،بذكْر صاحبِها ،وبتقديم شاهدها ،أي ِّ
كبري وإىل ٍ
أن هذا املرشوع حيتاج إىل ٍ
جهد ٍ
ٍ
مر ٍة .غري َّ
طويل؛ فقد استغرق إنجاز املعجم التارخيي
وقت
َّ
ٍ
سمح عد ُد العاملني يف
يقر ُب من قرن من الزمان .وإن
َ
األملاين واملعجم التارخيي اإلنكليزي ما ُ
وتطور تطبيقات احلاسب اآليل بتقصري املسافات فإنَّه ال ينبغي تو ُّق ُع حصول املعجزات،
املرشوع
ُّ
سنوات ٍ
ٍ
ٍ
َ
والواقع َّ
وساق .وقد
العمل جيري يف املرشوع عىل قد ٍم
أن
قليلة.
تارخيي يف
وإنجاز معج ٍم
ُ
ٍّ
ٍ
قرون من أقدم
نرش املعجم يف موقعه عىل الشابكة نتائج املرحلة األوىل التي متتدُّ عىل مدى بضعة
ٍ
شاملة
مدو ٍنة
النصوص والنقوش التي
ْ
وصلت إلينا حتى هناية القرن الثاين للهجرة اعتام ًدا عىل َّ
والعمل ٍ
ُ
مجعت َّ
مدونة
كل النقوش والنصوص العربية املطبوعة بعد التدقيق فيها.
ْ
جار عىل إعداد َّ
ٍ
مدونة املرحلة الثالثة التي تبدأ من القرن
املرحلة الثانية التي متتدُّ عىل مدى ثالثة قرون ،وعىل َّ
السادس للهجرةِ .
لكن ما الذي يمكن أن يقدِّ مه املرشوع للمرتجم؟
كل ٍ
الباحث تاريخ ظهور ِّ
ُ
لفظ ،وتاريخ ظهور دالالته.
يف املرحلة احلالية ،يمكن أن جيد املرتجم
ٍ
ٍ
بشاهد ُّ
وتأيت ُّ
نص حتى هناية القرن
معزز ًة
كل
داللة مو َّثق ًة َّ
يدل عىل السياق الذي وردت فيه من أقد ِم ٍّ

الثاين للهجرة .وعىل هذاَّ ،
يرتجم النصوص القديمة ،أو
أكثر َمن سيستفيد منه اآلن هو الذي
ُ
فإن َ
ٍ
أي ٍ
عرص من العصور ْ
إن كان
الذي
يرغب يف معرفة الداللة اللغوية األصل ّية للفظ من األلفاظ يف ِّ
ُ
أن قيمة املعجم وفائدته ستزدادانِ
ريب يف َّ
ُ
هذا
قديم ينتمي يف ظهوره إىل املرحلة األوىل .وال َ
اللفظ ً
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ازديا ًدا ملحو ًظا بعد إنجاز املرحلة الثانية ،ثم الثالثة واألخرية ،ألهنا ستسمح للمرتجم باالعتامد
عليه يف النصوص القديمة والوسيطة واحلديثة عىل امتداد عرشين قرنًا.

ِ
غيابُ
السمات العارضة:
الفت للسامت العارضة ،أو
غياب
اخلصيص ُة الثانية من خصائص املعجم العريب احلديث هي
ٌ
ٌ
ٍ
خجول .وقد يكون املعجم احلديث َّ
ٌ
غيابْ .
أقل اهتام ًما
حضور
حرض يش ٌء منها فيه فهو
فإن
ش ْب ُه
ٌ
َ

ِ
بعض املعاجم الرتاثية العربية ،مثل لسان العرب البن
يب القديم .ففي
هبذه املسألة من املعجم العر ِّ
ٍ
ٍ
أحيان
منظور (ت711 .هـ1311/م) ،ثرو ٌة كبري ٌة من الشواهد واألخبار واألمثال وغريها تسمح يف
صورة جي ٍ
ٍ
ٍ
دة عن اللفظ وعن دالالته واستعامالته .غري َّ
أن العيب الكبري فيه ويف غريه،
كثرية بتكوين
ِّ

مما جاء قب َله أو جاء بعدَ هَّ ،
أن ما َّدته تقف عند حدود القرن الثاين للهجرة فال تتعدّ اه.

احلديث ُّ
ُ
فأقل ِكفاي ًة من املعجم القديم يف هذه املسألة؛ ألنه ال يأخذ من القديم
يب
أ ّما املعجم العر ُّ
َّ
عرصه
مدو ٍنة حقيق ّي ٍة مت ِّث ُل
كل مادته بأخبارها ونوادرها وأمثاهلا وشواهدها .وهو ال يعتمد عىل َّ
َ
والعصور التي تلت عرص الرواية واالحتجاج .وهو فوق هذا وذاك متأ ِّث ٌر بام شاع يف ٍ
كثري من
ٍ
إمهال للشواهد
األعامل املعجمية بعد القاموس املحيط للفريوزابادي (ت817 .هـ1415/م) من

اللفظ مل ْ
َ
والروايات واألخبارْ .1
يأخذه يف استعامله احلقيقي ،ومل يذك ُْر مجيع سياقاته؛ ألنه
عرف
فإن َّ
قائمة ٍ
ٍ
َ
ميتة؛
اللفظ يأخذه من
مدون ًة يستقي هذه السياقات منها .ومعنى هذا أنَّه حني يأخذ
ال يمتلك َّ
فال ينظر فيه عمو ًما إال إىل سامتِه الذات َّية ،أي إىل السامت األساسية التي يمكن أن تنطبق عليه خارج
أي ٍ
الرج ُل" ،و"الكلب" ،و"القمر" ،و"احلوت" ،وغريها يف املعجم الوسيط:
ِّ
سياق .أمثل ُة هذاُ " :
ٌ
–الكلب" :
أهيل من الفصيلة الكلب ّية ورتبة اللواحم "...؛
حيوان ٌّ

ٍ
كوكب أكرب منه ،ويكون تاب ًعا له ،ومنه القمر
صغري يدور حول
ساموي
–القمرِ " :جر ٌم
ٌّ
ٌ
التابع لألرض "...؛

–احلوت" :السمك ُة صغري ًة كانت أو كبريةً،
وجنس من احليوانات الثدي ّية من رتبة احليتان"؛
ٌ
تقديم
معجمه يف ستني ِس ْف ًرا ،غري أنَّه ُس َئل "
مخن
 . 1يقول الفريوزابادي يف مقدمة القاموس املحيط إنَّه َّ
َ
َ
ِ
ٍ
ٍ
حمذوف الشواهد،
الكتاب
القصد عناين ،وأ َّل ْف ُت هذا
وجيز عىل ذلك النظام  ...فرص ْف ُت
كتاب
َ
َ
صوب هذا ْ
َ
مطروح الزوائد" (الفريوزابادي ،2005 ،ص.)27
َ
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رجلٌ :
–الرجل" :الذكَر البالغ من بني آدم .ويقال :هو ٌ
بي الرجولة
كامل يف الرجال ِّ ُ
والرجول ّية  ،"...إلخ.

تعريفات صحيح ٌة حني َ
أي
ُج ُّل هذه التعريفات  -وهي
ٌ
تؤخذ األلفاظ منفرد ًة مقطوع ًة عن ِّ
ِ
السامت التي تنطبق عىل هذه الكائنات،
سياق  -ال ُيراعي سوى السامت الذاتية هلذه األلفاظ ،أي
ٍ
والتي يمكن أن َ
استعامل له.
أي
تقال عن اللفظ
خارج ِّ
َ

ٍ
سياق َّ ٍ
َ
تغيب
فكثريا ما
معي،
اللفظ يف
تلحق
سامت اجتامعي ٌة قد
أ ّما السامت العارضة ،وهي
ُ
ٌ
ُ
ً
باهت يف ٍ
غيا ًبا تا ًّما عن هذا املعجم احلديثْ .
كثري من األحيان.
حضور
حضور فهو
فإن كان هلا فيه
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
استعامل َّ ٍ
معي ،وقد
ونعني بالسامت العارضة تلك السامت التي ليست يف أصل اللفظ ،بل تأتيه يف
ٍ
ٍ
ألنا ليست يف ِ
ُ
احلقيقي الذي ُو ِض َع
أصل الوضع ،أي يف أصل املعنى
ِّ
تكون فيه يف زمان دون زمان؛ ّ
ِ
ُ
وحتو ُل مقاصد
السامت العارض ُة
وكثريا ما تأيت هذه
اللفظ له.
ُ
فتجمد السامت الذاتية يف اللفظِّ ،
ِّ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
شخص ما إنَّه "كان واهللِ
عارضة يفرضها السياق؛ فحني يقال عن
سمة اجتامع َّي ٍة
القول بإبراز

ً
للرجل ،وهي أنَّه ذك ٌَر ٌ
بالغ من بني آدم ،1وحني يقول
رجل" ال يراد احلديث عن السامت الذاتية ُ
متغز ًل بمحبوبته:
نزار قباين ِّ
ُ
ُ
ــك ي�
أأقــول أ ِح ُّب ِ

َ
َ
َ
ب إ� ن
ق َ�ــري
مــا�
اكن
لــو
ٍآه
ي
فإنَّه ال يريد احلديث عن " ِ
يعض ُأ ُذن أخيه" فإنه
اجلرم الساموي" ،وحني يقال إن "الكلب ال ُّ

ُ
تتحدث
أهيل من فصيلة الكلب ّيات" ،وحني
ال يراد احلديث عن "احليوان النابح" أو عن "حيوان ّ

ُتب عليها" :حيتان الفساد
الصح ُ
ف واألخبار عن جمتمع احليتان ،أو حني يرفع املتظاهرون الفت ًة ك َ
ُ

الشاطئ واألمالك البحر َّية" فإهنم ال يريدون السمك ،وال احليوانات الثدي َّية .وإنَّام ُيرا ُد يف
ابتلعوا
َ
دالالت خمتلف ٌة ِ
ِّ
للرجل والكلب والقمر واحلوت،
تفر ُضها
كل هذه العبارات
ُ
ٌ
السامت العارضة ُ
وحتل حم َّلها يف ٍ
جتمدُ ها ُّ
سياق استعام ٍّيل حمدَّ ٍد.
وهي
ٌ
سامت تُلغي السامت الذاتية ،أو ِّ

 . 1ذكر املعجم الوسيط يف مدخل "الرجل" تعريف اللفظ بسامته الذاتية ،وهي أنه "الذكَر البالغ من بني
رجلٌ :
آ َدم" ،ثم أضاف" :ويقال :هو ٌ
بي الرجولة والرجول ّية" .وما أضافه سم ٌة اجتامع ّي ٌة
كامل يف الرجال ِّ ُ
رتض ْ
يالح ُظ يف إضافة الوسيط
أن تكون
نموذجا ملا ينبغي أن ينتهجه املعجم يف تعريفاته .غري أنَّه َ
ً
عارض ٌة ُيف َ
ً
ً
الذكر البالغ
"الرجل:
لقال:
ذلك
فعل
ولو
األوىل،
الداللة
إىل
ُضاف
ت
ة
ثاني
ة
دالل
اإلضافة
هذه
أنّه ال جيعل
ُ
ُ
البي الرجولة والرجولية" ،بل جيعلها عىل سبيل املثال:
من بني آدم ،و – [=الرجل]:
الكامل يف الرجال ِّ ُ
رجلٌ :
"يقال :هو ٌ
كامل يف الرجال."...
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مهي َة ال ُقصوى
سامت تكش ُفها
السامت العارضة ،وهي
وتكتسب هذه
ُ
ٌ
ُ
ُ
سياقات األلفاظ ،األ ِّ

ُ
اللفظ يف سياقاته
يف فهم مقاصد القول .واملعجم الذي ال هيتم بالسامت العارضة التي يكتسبها

كبري نف ٍع للمستخدم
املختلفة ليس
العادي وللمرتجم عىل حدٍّ
ّ
ً
معجم يف حقيقة األمر ،وليس فيه ُ
ٍ
فالقمر واحدٌ يف سامتِه الذاتية ألنه واحدٌ عند البرش ،ولكنَّه ليس واحدً ا يف سامته العارضة؛
سواء؛
ُ
مثل يف ِ
فهو يأيت يف الفرنسية ً
الفرنيس
الشاعر
رمز للغباء والبالهة ،فال يستطيع
معرض الذ ّم؛ ألنَّه ٌ
ُ
ُّ

ْ
يتغزل بمحبوبته ،فيش ِّبهها بالقمر ،وأن يقول هلا ما قاله نزار ق ّباين ملحبوبته" :يا قمري".
أن َّ

القمر واحدً ا ،فذلك شأن عامل الفلك الذي هيتم بالطبيعة وأجرامها .أ ّما
مهم إذن أن يكون
ُ
ليس ًّ
ِ
ِ
احلقيقي،
القمر الذي يف اللغة ،والذي قد يطابق هذا القمر
ومستعمل اللغة فهو
املرتجم
ما يقصده
َّ
ُ
ِ
وربام ال يطاب ُقه؛ َّ
ُ
الشأن يف
السامت الذاتية ربام ال تكون مقصود ًة يف دالالت األلفاظ ،كام هو
ألن
ِ
املرتجم الذي يتو َّق ُع أن جيدَ يف
هتم
األمثلة التي أعطيناها ،بل قد تكون
ُ
السامت العارضة هي التي ُّ
املعجم يف تعريف احلوت ً
مثل إىل جانب الداللة الذاتية دالل ًة أخرى مستقا ًة من سامتِه العارضة.
ِ
سامت احلوت الذاتية ،أي حني نتحدَّ ث عن احلوت الذي يف الطبيعةُ ،
يقابل "احلوت"
ففي

1

سمى ( 2)Whaleيف اإلنكليزية ،و( 3)Baleineيف الفرنسية .أ ّما يف سامتِه العارضة
يف العربية ما ُي ّ
يف ِ
األمر كذلك ،وال يمكن أن يقاب َله واحدٌ من هذين اللف َظني األجنبيني ،وال
لغة العرب فليس
ُ
بأي ٍ
يضع هذا اللفظ اإلنكليزي ،أو ذاك اللفظ الفرنيس يف
يستطيع
حال من األحوال أن َ
املرتجم ِّ
ُ
مقابلة اللفظ العريب؛ ألهنام ال حيمالن السم َة العارض َة نفسها .إذ ُين َظ ُر إىل احلوت يف اللغة الفرنسية
ُ
مثل بعني الرضا .وليس ّ
ً
األطفال وحيفظوهنا منذ نعومة
أدل عىل ذلك من األغنية التي يغنّيها

أظفارهم .وهي أغني ٌة تقول ما معناه:

ٍ
أجناسها وأنوا ُعها املعروفة عديد ٌة جتم ُعها
حيوانات مائ ّي ٍة من الثدي ّيات.
" . 1احلوت ّيات أو احليتانُ :رتبة
ُ
سبع فصائل ( "...غالب ،ج ،1ص.)472
ُ

يعرفه معجم كمربيدج اإللكرتوين كام يأيتa very large sea mammal that breathes air through":
ِّ . 2
ُ ."a hole at the top of its headdينظر الرابط اآليتhttps://dictionary.cambridge.org/fr/diction� :
naire/anglais/whale.

يعرفه معجم الروس اإللكرتوين كام يأيتNom commun aux grands mammifères cétacés" :
ِّ . 3
……ُ ."marins du sous-ordre des mysticètesينظر الرابط اآليتhttps://www.larousse.fr/diction� :
naires/francais/baleine/7639?q=baleine#7597.
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ُ
الصغري ويدور".1
اجلميل
املركب
يلتف
يلتف ويدور ،كام ُّ
"هو ذا احلوت الذي ُّ
ُ
ُ
يلتف
ويدور"
يب فليس
أ ّما يف الرتاث
احلوت كذلك "املركب الصغري اجلميل الذي ُّ
ُ
اللغوي العر ّ
ّ
ُ

ٍ
هياجم ِ
صورة حم َّب ٍبة إىل النفوس ،بل تبدو الصورة الغالب ُة يف استعامله اللغوي صور َة من ِ
يف
ويبتلع.2
ُ
َ
وه َو ُم ِل ْيم َ .ف َل ْوال أنَّه كان ِم َن
فقد ابتلع
ُ
احلوت يون َُس ،كام جاء يف قوله تعاىل﴿ :فا ْل َت َق َم ُه احلُ ْو ُت ُ
ا ُمل َس ِّب ِح ْي َ .ل َلبِ َث ِف َب ْطنِ ِه إِىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث ْو َن﴾ (القرآن الكريم" ،سورة الصافات" ،اآليات .)144-142

ويبدو َّ
الشعبي الذي كان شائ ًعا
أن صورة احلوت الذي يبتلع ،وهي موجود ٌة يف املوروث
ّ

ّ
َ
األقل .ففي بعض
يب يف
قديم ،ظ َّلت شائع ًة يف العرص احلديث يف بعض بلدان
العال العر ّ
ً

الص ْبي ُة خيرجون عند خسوف القمر -وقد قيل هلم َّ
إن احلوت
يب كان ِّ
بلدان املرشق العر ّ

"اتر ْك َق َمرنا
قد ابتلعه كام ابتلع يونس  -ويدورون يف الطرقات وهم ير ِّددون يف عا ِّم َّيتهمُ :

يا حوت" .ويبدو َّ
فسمحت باالنتقال من
استمرت
أن هذه الصورة السلب َّية للحوت قد
ْ
َّ

ٌ
ثديي " ُقو ُت ُه األسامك والرخو ّيات والقرش ّيات"
السامت الذاتية للحوت الذي هو
حيوان ٌّ
رج ٌل يشبه
(غالب ،ج ،1ص ،)472فهو إذن يبتلع غريه من األسامك ،إىل احلوت الذي هو ُ

غريه من الرجال ،فتو َّلدت السم ُة االجتامعي ُة العارض ُة للحوت ،سم ُة
احلوت يف أنَّه
ُ
يبتلع َ

ثري ال يقيم لألخالق وزنًا ،ويبتلع أموال الناس دون وازعٍ.
رج ٍل ٍّ
ُ

الس َمة االجتامع َّية العارضة
وقد َر َصدْ نا يف اللغة العرب َّية املعارصة استعامل لفظ "احلوت" مع هذه ِّ
ٍ
بعض أمثلتِها:
يف
يب ،هذه ُ
مواضع كثرية يف بلدان املرشق العر ّ
َ
1 . C’est la baleine qui tourne qui vire

Comme un joli petit navire

يسج َل سم ًة عارض ًة أو دالل ًة جديدةً" :-ويف اللسان :قال
 . 2ينقل املعجم الكبري عن اللسان  -لكن دون أن ِّ
الراجز:
خــر ف
يَ
وصاحــب ال
شــباب ِه
ي�
ِ
ٍ
أصبــح َس ْــو ُ
َ
ــه
الع
م
يــس قــد رىم ِب ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
عــى ســبندى طاملــا اغتــى بــه
تً
حــو� إذا مــا ز َاد ن� جئنــا بــه
ٍ
ٍ
السبندى :الطويل ُّ
حوت ال يكفيه ما يلتهمه ويلتقمه ،فنص َبه عىل احلال" (ما َّدة ح
وكل جريء ،إنام أراد :مثل

و ت).
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تعر ُض عىل ٍ
–يف االنتخابات العا َّمة يف أحد البلدان العرب َّية كانت قناة التلفزة احلكوم َّية ِ
نحو
ٍ
اح ِ
ذر احلوت"
املرشحني
تشهريا بأحد
ُتب حتتها" :احلوت!" ،أي " ْ
متكر ٍر صورة حوت ك َ
ِّ
ِّ
ً
واتا ًما له بالفساد ورسقة أموال الناس.
من كبار األثرياءِّ ،
رض يف ٍ
ٍ
بلد َ
آخر ،تقول دعايتُه إنَّه حيكي "حكاية
مسلسل
	–"أسعد احلوت" عنوان
تلفزيوين ُع َ
ٍّ
ّ
اخلاصة
يستغل الناس ال ُبسطاء" و"يميض يف حتقيق مشاريعه وأهدافه
أحد االنتهازيني"" ،
َّ
أي راد ٍع
أخالقي".
من دون ِّ
ٍّ

تكتب إحدى
الصحف اللبنانية عن الفساد املسترشي فتقول" :ما حيصل  ...يثري الريبة:
ُ
– ُ
أعامل ِر ًشى خمتلفة  ...يضاف إليهم اثنان من حيتان التخليص اجلمركي( "...جريدة
األخبار.)2011/12/28 ،

ٍ
–منذ أيا ٍم
قليلة ،يف شهر نوفمرب من عام  ،2019كان متظاهرون يف أحد البلدان العرب َّية
ِ
َ
ب عليها" :حيتان الفساد ابتلعوا الشاطئ
واألمالك البحر ّية".
حيملون الفت ًة كُت َ

كثريا ما يأيت لفظ "احلوت" مصاح ًبا للفظ "املال" أو "الفساد" .ويكفي أن تكتب "حيتان
– ً

يب
حمركات البحث لتخرج ُ
آالف الصفحات من صحف بلدان املرشق العر ّ
املال" عىل أحد ِّ
السمة االجتامع َّية العارضة يف لفظ "احلوت".1
وكتابات سياس ّييه ومث َّقفيه عن ِّ

وحني يؤ ّدي املعجم وظيفته ،وهي تسجيل السامت العارضة وتقديم السياقات التي ُّ
تدل
أن لفظ "احلوت" يف العربية ال ُ
َ
املرتجم َّ
اللفظ
يقابل
يكتشف
عليها،
اإلنكليزي ( ،)Whaleوال
ُ
َّ
ُ

َ
اللفظ
الفرنيس ( )Baleineإال عند احلديث عن احلوت الذي يف الطبيعة ،أي عند احلديث عن
َّ

السامت الذاتية للحوت ،وهي
ُقصدُ
ُ
السامت التي جتعل منه "حيوانًا من فصيلة الثدي ّيات" .أ ّما حني ت َ
السامت العارض ُة عند احلديث عن "احلوت" الذي يف اللغة َّ
فإن هذا احلوت يف العرب َّية ال يطابِ ُق ما
ُ
ُ
ُيقدَّ م عاد ًة عىل أنَّه
اإلنكليزي ،وال
املقابل له يف اإلنكليز َّية والفرنس َّية؛ إذ ليس يف لفظ ()Whale
ّ

الثري الفاسد الذي يسلب الناس
سامت اجتامع َّي ٌة عارض ٌة عن الرجل
الفرنيس،
يف لفظ ()Baleine
ٌ
ّ
ّ
ٍ
أمواهلم .ولو ت ِ
ُرج َم ُ
بواحد من هذين اللف َظني َلا أ َّدت الرتمج ُة مقاصدَ القول،
يب
لفظ "احلوت" العر ّ
ِ
املرتجم ٌ
و َل َ
فاضح.
خلل
كان يف عمل
ٌ
 . 1نعرض يف آخر هذا البحث ،يف امللحق  ،1الصفحة األوىل من النتائج التي خرجت بتاريخ 2019/12/18

حمرك البحث غوغل.
عىل ِّ
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الداللة االجتامعية العارضة التي يف لفظ "احلوت" يف العربية موجود ٌة يف لف َظني َ
آخ َرين
ٍ
َ
مدخل
سواء .وحني نعود إىل معاجم هاتني اللغتني حتت
يف اإلنكليز َّية ويف الفرنس َّية عىل حدٍّ
( 1)Sharkو( 2)Requinنجدُ داللتني؛ إحدامها :دالل ٌة ذات َّي ٌة ُيرا ُد هبا هذا النوع من السمك الذي
ِ
يف الطبيعة ،وهو
الكو َسج" ،أو "كلب البحر"،3
النوع الذي تسميه العربي ُة "سمك الق ْرش" ،أو " ْ
ُ
تكشف سم ًة عارض ًة ل َّل ِ
فظ
أ ّما الدالل ُة األخرى التي تأيت بعد هذه الداللة الذات َّية فهي الداللة التي
ُ
ٍ
ٍ
واحد من هذين اللف َظني األجنب َّيني إنَّه ُّ
اللغوي ،إذ يقال يف تعريف ِّ
رجل غري
يدل عىل
كل
يف سياقه
ّ
ٍ
ٍ
بطرق
يتورع عن أخذ أموال الناس
رشيف –ال عىل نو ٍع من أنواع السمك -وال سيام ذاك الذي ال َّ
مرشوعة ،طالبا منهم أن يدفعوا ثمنًا باه ًظا يف مقابلة ِس ٍ
ٍ
لعة زهيدة الثمن .وهذه الدالل ُة اللغو َّي ُة
غري
ً
أن َ
هي الداللة االجتامع َّية العارضة نفسها التي رأيناها يف لفظ "احلوت" يف العرب َّية ،وهذا يعني َّ
لفظ
"احلوت" يف العربية يقاب ُله يف اإلنكليز َّية ويف الفرنس َّية لفظان مها ( )Whaleو( )Baleineحني ُيرا ُد
احلوت الذي يف الطبيعة بداللته الذاتية املعروفة ،ويقاب ُله لفظان َ
آخران مها ( )Sharkو()Requin
احلوت بداللته االجتامع َّية العارضة.
حني يرا ُد
ُ

ٍ
ٍ
ومعلومات عن أشياء َ
يبدو يف املثال الذي قدَّ مناه َّ
العال دون
بتعريفات
أن املعجم الذي يكتفي

كبري نف ٍع للمرتجم؛ فليست هذه
النظر يف االستعامالت اللغوية لأللفاظ التي تسميها ال يقدِّ م َ
لغة إىل ٍ
ونقلها من ٍ
املعارف ما يعني املستخدم الباحث عن فهم النصوص ِ
لغة .يقول ميشال لوغرن
ُ
ٍ
ٍ
إن َّ
املختصةَّ " :
مقالة له عن االستعارة يف اللغات
يف
كل ترمجة لالستعارة إنام هي خيان ٌة بالرضورة،
ّ

 . 1جاء يف تعريف هذا اللفظ يف معجم كمربيدج اإللكرتوين ما يقابل هذه السمة العارضة؛ فهو يعطي
الداللة األوىل ل َّلفظ عىل نوع السمك املعروف ،أي سمك ِ
الق ْرش ،ثم يعطي الداللة الثانية التي تعنينا
أوالinformal disapproving. A dishonest person, especially one who" :
يف اإلنكليزية الربيطانية َّ
 ،"persuades other people to pay too much money for somethingثم يف اإلنكليزية األمريكية:
"."infml. A shark is also a person who cheats other people, esp if they seem trusting
 . 2جاء يف معجم الروس الفرنيس اإللكرتوين ،بعد ِذكْر داللة اللفظ األوىل عىل سمك ِ
القرش ،دالل ٌة ثاني ٌة
ٍ
الثري الذي يأخذ أموال الناس بال شفقة وال وازعٍHomme d’affaires impitoyable et sans" :
عىل
ّ
 ."scrupuleويشري معجم روبري الصغري الفرنيس إىل ظهور هذه الداللة يف أواخر القرن الثامن عرش ،عام
."FIG. Personne cupide et impitoyable en affaires )1790(" :1790
أمر
 . 3ليس يف تعريفات هذه األلفاظ يف املعاجم العربية يش ٌء عن السمة العارضة التي ذكرناها ،وهو ٌ
طبيعي؛ َّ
ألن هذه السمة ليست يف اللفظ العريب .أ ّما املعاجم الثنائ ّية الفرنسية العربية فتهمل هذه السمة
ٌّ
املوجودة يف اللفظ الفرنيس ،وال تنقلها إىل العربية.
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املرتجم إال باالستغناء عن استعارته ،وذلك بتحويلها إىل ٍ
ُ
رمز،
النص
وال يمك ُن
َ
احلفاظ عىل معنى ّ
ٍ
استعارة أخرى؛ فإن شئنا أن ِ
نصا من لغة كا ْب ِيه -وهي إحدى لغات
أو بتوليد
نرتج َم إىل الفرنسية ًّ

ٌ
استعاري للكلمة التي تعني األرنب يف هذه اللغة فال يمكن ْ
أن
استعامل
النص
ٌّ
التوغو -وكان يف ّ

نستخدم يف الفرنسية إال لفظ الثعلب .ويعني هذا أننا إن شئنا أن نحافظ عىل املعنى فعلينا أن ن ِ
ُح َّل
َ

أدق أن ن ِ
لفظ الثعلب يف الفرنسية َّ
الثعلب َّ
ُح َّل َ
حمل األرنب ،أو علينا بمعنًى َّ
حمل اللفظ الذي يسمي
ٍ
أي ٍ
دور؛
أي قيمة ،وال يعو ُد لألشياء ُّ
األرنب يف لغة كا ْب ِيه .هنا ،ال تعود ملعارفنا عن علم احليوان ُّ

فالفيصل يف ِّ
ُ
دالالت الكلامت" (.)Le Guern, 2009, p. 10
كل هذا إنام هو
ُ
ُ
احلوت الذي يف َ
االستعاري له يف داللته
االستعامل
عال الطبيعة إذن ،وإنَّام يعنينا
ال يعنينا
ُ
ُّ
الثري الفاسد الذي يسلب أموال الناس دون وازعٍ .فأين هذه
االجتامعية العارضة عىل الرجل
ّ
يب؟
الداللة االجتامع َّية العارضة يف املعجم العر ّ
رج ْعنا إليها يش ٌء عن هذه
ليس يف املعاجم العرب َّية القديمة وال يف املعاجم العرب َّية احلديثة التي َ

ِ
ِ
ِ
ِ
عاصة ألمحد خمتار عمر؛ فقد جاء
السامت العارضة للحوت ،سوى ما ذكره ُم َ
عج ُم اللغة العرب َّية ا ُمل َ

ٍ
ٍ
حوت كبري :صاحب ٍ
ونفوذ".
وسطوة
مال
يف آخر مدخل "احلوت" فيهٌ " :
ٌ

لحظ َّ
أن هذا التعريف يقرن لفظ "احلوت" بصفة "الكبري" ،وهو ما قد يعني أنّه ال يكون
ُي َ

ٍ
ٍ
ِ
َ ٍ
أيضا َّ
أن الداللة التي يذكرها ال حتمل
لحظ ً
كبري .و ُي َ
صاحب مال وسطوة ونفوذ إال إذا ُوصف بأنه ٌ
الشحنة السالبة نفسها التي رصدناها يف أمثلتنا من بالد الشام ،أو ال ُ
حتمل الدرجة نفسها من هذه
الشحنة السالبة.1
 . 1أكَّد لنا عد ٌد من الزمالء املرصيني من أهل االختصاص َّ
أن الداللة االجتامعية العارضة التي ذكرناها
للحوت يف بالد الشام معروف ٌة شائع ٌة يف األدبيات يف مرص.
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أمر متو َّق ٌع وال يثري دهشتنا وال استغرابنا1؛
وغياب السمة العارضة يف املعاجم العرب َّية احلديثة ٌ
ِ
تشمل سوى ِّ
ُ
َّ
أقل القليل من
نات جزئ َّي ٌة ال
مدو ٌ
مدونات هذه املعاجم يف أغلب األحيان إ ّما َّ
ألن َّ
نص َّي ٍة تعتمدُ عىل املعاجم التي سبقتها.
مدو ٌ
غري ِّ
نصوص العرب َّية ،وإ ّما َّ
نات ُ

ٍ
ٍ
ٍ
مدون ٌة
أ ّما معجم الدوحة
نص َّية واسعة ،هي َّ
مدونة ِّ
التارخيي للغة العرب َّية فيعتمد ،كام ذكرنا ،عىل َّ
ّ

ومدون ٌة متثيل َّي ٌة كبري ٌة يف مراحله الالحقة .ولذلك فإنَّه يشك ُِّل مرج ًعا ال
شامل ٌة يف مرحلته األوىل،
َّ

بتطور الدالالت .غري َّ
أن النظر يف املنشور املتاح من هذا
هيتم ُّ
غنى عنه للباحث وللمرتجم الذي ُّ
املعجم يف املداخل التي تعنينا ،وهي املداخل املتعلقة باحلوت وسمك ِ
والكو َسج ،وكلب
الق ْرش،
ْ
البحر ،ال ِ
املرجوة؛ فليس فيه يش ٌء من الدالالت العارضة التي تعنينا يف هذا
يوص ُل إىل النتيجة
َّ

ُ
يشمل إال ُمدَّ ًة
ظهر من هذا املعجم حتى اآلن ال
البحث .وربام ال تكون هذه النتيجة
مستغرب ًة؛ فام َ
َ
زمني ًة حمدود ًة تنتهي بنهاية القرن الثاين للهجرة .وقد تكون السمة االجتامعية العارضة التي أرشنا
ث عهدً اْ ،
إليها يف لفظ "احلوت" أحدَ َ
املدونة.
وإن كنّا ال نملك حتى اآلن تأكيد ذلك يف انتظار اكتامل ّ

 .2املعجم والرتمجة:
يطرح ُ
مهمتني يف عالقة املعجم بالرتمجة .وتتجاوز هاتان القض َّيتان
املثال الذي قدَّ مناه قض َّيتني َّ

أيضا:
يب إىل املعجم
اللغوي عمو ًما ،يف العرب َّية ويف غريها من اللغات ً
ّ
املعجم العر ّ

 1.1مُدوَّنة املعجم:
سج َله يف مداخله ويف وصف هذه املداخل؛
القض َّية األوىل هي قض َّية ما
خيتار املعجم أن ُي ِّ
ُ

يسج َل
اللغوي العا ّم للجامعة اللغوية؛ ألنَّه ال
قارص أبدً ا عن الرصيد
فاملعجم املصنوع
يستطيع أن ِّ
ُ
ّ
ٌ

 . 1ليس هذا املعنى الذي ذكرناه للحوت يف معجم الغني الزاهر ،وال يف املنجد يف اللغة العربية املعارصة ،وال
يف املعجم العريب األسايس ،وال يف لغة العرب جلورج عبد املسيح .وليس يف املعاجم الثنائية العربية-الفرنسية
التي رجعنا إليها مثل املعجم املفصل جلبور عبد النور ،واملرجع ،والسبيل ،وكازيمريسكي ،وال يف املعجم
ٌ
مدخل للحوت ً
أصل.
الثنائي العريب-اإلنكليزي هلانز فري .وكذلك ليس يف معجم ألفاظ احلياة العامة يف األردن
وكنا نأمل َّ
تنطلق من اللغة األجنبية؛ فهذه
أن نجد هذه الداللة االجتامعية العارضة يف املعاجم الثنائية التي
ُ
أن َ
الداللة موجود ٌة يف تعريفات ال َّلفظ اإلنكليزي ( )Sharkواللفظ الفرنيس ( .)Requinغري َّ
األمل خاب؛
مثل يف مقابلة لفظ ( )Requinسوى ِ
فلم نجد يف املعجم الثنائي الفرنيس-العريب ً
الق ْرش ،والكوسج،
مقابالت للداللة الذاتية ل َّلفظ .تُنظر معجامت :املنهل ،والكامل ،واملنجد ،ومعجم
وكلب البحر التي هي
ٌ
املفصل.
عبد النور َّ
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كل ما فيه .وهلذا ،ال يتساوى معجامن مصنوعان للجامعة نفسها؛ إذ ال بدَّ يف ِّ
َّ
كل معج ٍم مصنو ٍع
من االختيار .ويعطي ُ
املثال الذي قدَّ مناه ً
حاسم يف هذه املسألة .ولتوضيح هذا الدليل نسأل:
دليل
ً

لو َّ
أن معجم الدوحة التارخيي ل ُّلغة العربية كان قد اكتمل ،هل كنّا سنجد فيه بالرضورة هذه
السمة االجتامعية العارض َة التي رأيناها يف لفظ "احلوت"؟ ال يمكن أحدً ا أن يق َط َع بذلك؛ إذ

قر َر عد ًدا من
عىل صان ِع املعجم قبل أن ُي ِّ
سج َل الداللة االجتامعية العارضة يف لفظ "احلوت" أن ُي ِّ
النص َّية التي يعتمد عليها يف اختيار مداخله ،ويف تعريفاته
األمور املرتبطة ارتبا ًطا وثي ًقا
باملدونة ِّ
َّ
هلذه املداخل:

–من هذه األمور ً
املدونة يف الزمان ،ومسأل ُة العا ّم ِّي والفصيح؛ إذ قد
مثل مسأل ُة امتداد َّ
ِ
ٍ
ّ
أخبار
واملجلت ،وما يظهر عىل الشابكة من
الص ُحف
يستبعدُ
مدونته ُّ
صانع املعجم من َّ
ُ
ٍ
وتعليقات .وقد يرى َّ
أن الداللة االجتامعية اجلديدة ال تنتمي إىل املستوى اللغوي الذي
يرتضيه فيعمل عىل إقصائها.

ُ
ذكرنا عد ًدا من
–ومن هذه األمور مسأل ُة احل ِّيز اجلغرايف الذي يظهر
السياق فيه .وقد ْ
مئات .غري َّ
أن
سياقات لفظ "احلوت" يف العربية ،وعندنا من هذه السياقات
عرشات ،بل ٌ
ٌ

مجيع هذه السياقات تنتمي إىل منطقة مرص وبالد الشام ،ويبدو َّأنا ليست مستخدم ًة يف
ٍ
ٍ
ِ
عربية أخرى مثل بلدان املغرب العريب،
بلدان
بحسب ما ذكر عد ٌد من زمالئنا اجلامعيني.1
أمر يبدو لنا طبيع ًّيا متو َّق ًعا؛ ففي مرص وبالد الشام ،ال ُيستخدم "احلوت" عمو ًما
وهذا ٌ

للداللة عىل السمك ،بل عىل هذا النوع املخصوص من احليوانات الثديية دون غريه .أ ّما
يف بلدان املغرب العريب فإهنم يستخدمون َ
لفظ "احلوت" يف حياهتم اليومية بمعنى السمك

م ْط َل ًقا ،2ويشيع عندهم أن يأكلوا احلوت؛ فمن املنطقي أال يأك َلهم احلوت.

للمدونة اللغوية؛ َّ
خيتار:
يثري هذا املثال إذن قض ّية احل ِّيز اجلغرايف
َّ
ألن عىل صانع املعجم أن َ
ِ
ِ
َ
االستعامل
سج ُل
َص عىل
رت ٌك بني العرب مجي ًعا يف خمتلف أقطارهم ،أم ُي ِّ
تسجيل ما هو عا ٌّم مش َ
أ َيقت ُ
ٍ
منطقة دون أخرى حني يشيع يف لغة اإلعالم ،أو عىل أقالم العلامء واألدباء والكتّاب.
الشائع يف
َ
ِ
نوع من السمك،
ُ . 1ذكر يل أنَّه يقال يف األوساط الشعبية يف قطر ملثل هذا النوع من الرجال" :هامور" ،وهو ٌ
وجيمعونه عىل "هوامري".

ُ
وكبريه" ،وإنه "من احليوانات الثديية ،من
صغريه
السمك،
 . 2يقال يف التعريف اللغوي للحوت إنَّه "
ُ
ُ
فصيلة احليتان" .املعجم الوسيط.
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أكثر ِحدَّ ًة يف العربية بسبب الواقع السيايس والثقايف
وهذه قض َّي ٌة معجم َّي ٌة عا َّم ٌة ،وإن كانت تبدو َ

يف َ
العال العريب.

 1.2اللغة والخطاب:
أ ّما القض َّية الثانية فهي قض َّية الفرق بني اللغة واخلطاب؛ إذ ينتمي املعجم إىل اللغة ،وتُعنى
ٍ
صحيح َّ
نص َّي ٍة يأخذ منها
الرتمج ُة باخلطاب.
أن املعجم َ
مدونة ِّ
منتز ٌع من اخلطاب يف اعتامده عىل َّ
ٌ
ِ
ِ
وتطو َر هذه الدالالت .وجيعل
األلفاظ
دالالت
ويستخرج منها
مداخ َله ،وسياقاتِه ،وشواهدَ ه،
ُّ
ُ
املصنوع وسي ًطا بني اللغة واخلطاب .يقول إبراهيم بن مراد َّ
إن القاموس ،أي
املعجم
الواقع
هذا
َ
ُ
َ
املعجم املصنوع ،امتدا ٌد للمعجم ،أي للرصيد اللغوي العام للجامعة اللغوية .وهو يم ِّث ُل اللغة

بالوحدات التي تشك ُِّل مداخله ،ويم ِّث ُل اخلطاب بوظيفته اللسانية وهي "
وصف االستعامل اللغوي
ُ
ٍ
مجاعة لغو َّي ٍة ما .ذلك َّ
اللغوي عا َّم ًة ال يستقيم مفهو ُمه إال إذا ارتبط باخلطاب"
أن االستعامل
لدى
َّ
(ابن مراد ،2016 ،ص.)90

َ
ٌ
بيد َّ
مرتبط باخلطاب؛ إذ يأخذ مداخله من
القول حيتاج إىل نو ٍع من االحرتاز .فاملعجم
أن هذا

مدونته ،ويستخرج تعريفاته ودالالته من سياقاته .غري أنَّه ال بدَّ من التشديد عىل َّ
أن املعجم ينتمي
َّ

سجل السياقات
هيتم باألساليب الفردية للمتخاطبني ،وال ُي ِّ
توسل باخلطاب؛ فهو ال ُّ
إىل اللغة وإن َّ

إال عىل أساس َّأنا خرجت من االستعامل الفردي لتصبح جز ًءا من النظام اللغوي العام الذي تتبناه
اجلامعة .وتسجيل ٍ
َ
لفظ من األلفاظ يف املعجم من أقوى األد َّلة التي ُيعتدُّ هبا عىل َّ
اللفظ مل
أن هذا
املعنوي الدال ّيل
واألمر كذلك يف املو َّلد
دي ،بل صار جز ًءا من رصيد اجلامعة.
ّ
الفر ّ
ُ
َي ُعدْ من املو َّلد ْ

ُ
املعجم هذه الدالل َة اجلديد َة إال حني ُيقدِّ ُر
سج ُل
اللفظ
يكتسب
حني
القديم دالل ًة جديدةً؛ إذ ال ُي ِّ
ُ
ُ
ُ
رتكة .أ ّما إن ظ َّلت دالل ًة فرد َّي ًة ال تعو ُد إال إىل صاحبِها فليس
َّأنا صارت جز ًءا من اللغة العا ّمة املش َ

عىل املعجم أن ُي َس ِّج َلها.

دائم إىل اخلطاب الستخراج مقاصد القول.
املعجم إذن مشدو ٌد إىل اللغة .أ ّما
املرتجم فمشدو ٌد ً
ُ

تتبي هذه املقاصد إال يف اخلطاب الذي ُيراعي سياق القول ،وظروف املقام .أ ّما ُ
سياق القول
وال َّ
النص َّي ُة التي ِ
ُ
جم ُل
ينخر ُط
فالعنارص اللغو َّية التي حتيط باللفظ ،أي البني ُة ِّ
فم َ
القول فيها .وأ ّما املقام ُ
ٍ
ٍ
ُ
وزمان،
مكان،
القول فيها ،وهي تشمل أحوال القول والقائل واملقول له من
نجز
الظروف التي ُأ َ
ٍ
ٍ
ٍ
مقابالت هلا يف
هيتم يف عمله بدالالت األلفاظ ،وبأن ُيعطي
وسبب ،وغاية ،وغري ذلك .فهو ال ُّ
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ِ
ُ
ُ
رصد ظروف
األلفاظ فيه ،وإىل
تنخرط
احلي الذي
اللغة املنقول إليها ،بل
ُ
حيتاج إىل هذا النسيج ّ

ُ
القول الستخراج مقاصده والتعبري عنها؛ َّ
القول عىل
فهم وإفها ٌم .وال ينطبق هذا
ألن وظيفته ٌ
ٍ
ٍ
ِ
ومتالزمات
متصاحبات
أيضا عىل تراكيبها ،وعىل ما فيها من
مفردات
اللغة فحسب ،بل ينطبق ً

ِ
ٍ
أي
يستطيع
ُفه ُم مقاصدُ ها إال بفهم ظروف املقام فيها .وال
وحك ٍم
املعجم – ُّ
ُ
وأمثال ربام ال ت َ
ُ
يفي هبذه املقاصد.
معج ٍم  -أن َ

وسنتناول ،إلثبات ما نقول ،أحد األمثال التي عرضتها علينا إحدى طالبات دكتوراه الرتمجة

يف اجلزائر؛ إذ ع َث َرت عىل ٍ
أحجاره" .وكان الظ ُّن َّ
مثل يقول" :ال يبقى بالوادي إال
أن دالالت
ُ

معاجم ثنائ َّي ٌة هلذه األمثال
ف
يسج ُلها املعجم ،بل قد تؤ َّل ُ
املتالزمات واألمثال واحلكم ثابت ٌة معروف ٌة ِّ
ُ
ِ
أن َقدَ َم املرتجم قد ُّ
يوضع فيها َم َث ٌل من هذه اللغة بإزاء م َث ٍل من تلك .غري أننا نعتقد َّ
تزل به
واحلكَم
ُ

للم ِ
حني يعتقدُ َّ
ظروف املقام معنى املثل
توجه
ثل معنًى يمك ُن أن
ُ
يستخرجه من املعجم؛ إذ قد ِّ
َ
أن َ
ٍ
ظروف أخرى يف ّات ٍاه َ
نفرتض يف هذا املثل املستخدَ م يف اجلزائر املقا َمني
ُوج ُهه
ٌ
آخر .ف ْل ْ
يف ّاتاه ،وت ِّ
املختل َفني اآلت َيني:
ٍ
األول فيأيت فيه ُ
الفرنيس للجزائر،
مناضل ممن قارعوا االستعامر
املثل عىل لسان
–أ ّما املقا ُم َّ
َّ
إن الوادي ال تبقى فيه إال حجارتُه .يف هذا املقام يعني ُ
وهو يقول ملخا َطبه َّ
املثل أنَّه ال يبقى
ُ
ُّ
فريحل ال حمالة؛ فمث ُله كم َثل
املحتل
األجنبي
يف البلد إال أه ُله واصحا ُبه احلقيق ّيون .أ ّما
ُّ

ب ُجفا ًء و َأ ّما
الز َبد الذي حيم ُله املا ُء
فيطرحه بعيدً ا مصدا ًقا لقوله تعاىلَ { :ف َأ ّما َ
الز َبدُ َف َي ْذ َه ُ
ُ

ُث يف األَ ْر ِ
الناس َف َي ْمك ُ
ض} (القرآن الكريم" ،سورة الرعد" ،اآلية .)17
ما َينْ َف ُع َ

ٍ
–وأ ّما املقا ُم الثاين فيأيت فيه ُ
واحد من اجلامعة التي قاتلت إىل جانب
املثل عىل لسان
وخرج ْت بخروجهم ،1وهو ُ
االقتصادي الصعب
يقول ملخاطِبه يف الوضع
الفرنسيني،
ّ
َ
إن الوادي ال يبقى فيه إال حجارتُه .يف هذا املقام يعني ُ
املثل َّ
الذي تعيشه اجلزائر َّ
أن اخلري

ذهب بذهاب الفرنسيسَّ ،
يبق فيه إال حجارتُه التي ال
وأن الوادي قد
نضب ماؤه ،ومل َ
َ
قد َ
ٍ
بيشء.
ُين َت َف ُع فيها
 . 1يقال له يف اجلزائر ويف فرنساَ " :ح ْركي".
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ُ
اللفظ مقطو ًعا عن سياقاته،
سياقي بالرضورة؛ ألنه بغري ذلك يكون
معجم
املعجم احلقيقي
ٌّ
ٌ

َ
احلي الذي حيدِّ ُد له قيمته .بيد ّ
الرضوري يف املعجم
الرشط
أن هذا
َ
َّ
منتز ًعا من أرضه ،ومن النسيج ّ

اللغوي العا ّم ليس رش ًطا كاف ًيا ،وليس َّ
السحري الذي ُي َل ُم به لس َببني اثنني:
احلل
َّ

األو ُل َّ
املعجم املصنوع ال يمكن إال أن يكون حمدو ًدا .ومهام بلغت درج ُة اتساع
أن
–
السبب َّ
ُ
َ
يسجل إال جز ًءا من معجم اجلامعة اللغوية،
هذا املعجم املصنوع وشموله فإنَّه ال يمكن أن ِّ

أي من رصيدها اللغوي؛ َّ
فمق َف ٌل بالرضورة
املعجم
مفتوح .أ ّما
ألن هذا الرصيد
ُ
ٌ
املصنوع ُ
ُ
ٍ
حتّى حني ُيدِّ ُ
باستمرار.
ث مداخ َله

أن املعجم مهام بلغت درج ُة إتقانه فإنّه ُّ
السبب الثاين َّ
يظل مشدو ًدا إىل اللغة ،ال إىل اخلطاب؛
–
ُ
حيل َّ
ألنه ال يستطيع رشح أحوال املقام ،وال ُّ
حمل اخلطاب الذي يمكن أن يفاجئ املرتجم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
أكثر من
يكون
جديد .وهلذا ال يمك ُن أن
جديد ،وبمقصد
بموقف
حلظة
يف أ ّية
املعجم َ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
عنرص مساعد يف الرتمجة .هذا ْ
إن ُأحس َن ُصن ُعه.
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املراجع العرب َّية:

 -القرآن الكريم ،برواية ح ْفص عن عاصم.

 ابن فارس ،أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا الرازي .الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها.ط .1بريوت :مكتبة املعارف1414 ،هـ1993/م.

 ابن مراد ،إبراهيم .املعجم العريب بني اللغة واخلطاب .الرياض :مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيزالدويل خلدمة اللغة العربية1437 ،هـ2016/م.

 محزة ،حسن" .املستويات اللغوية يف املعجم الوسيط بني التأريخ والتأصيل"ٌ ،فصل يف كتاب يف أروقة
العربية .إرشاف ماجد بن غيث احلجييل .سلسلة دراسات لسانية ،عدد  .3األردن :عامل الكتب
احلديث2016 ،م ،صص .135-105

 محزة ،حسن" .املعجم العريب والتاريخ" ،أشغال مؤمتر املعجم التارخيي :مقارنات ومقاربات .معهدالدوحة للدراسات العليا ،2018/12/11-10 ،قيد النرش.

 الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرمحن .اشتقاق أسامء اهلل .حتقيق عبد احلسني املبارك .ط .2بريوت :مؤسسةالرسالة1406 ،هـ1986/م.
 غالب ،إدوار .املوسوعة يف علوم الطبيعة .ط .2بريوت :دار املرشق -توزيع املكتبة الرشقية .نسخة يبدي إف عىل الرابط اآليت:
https://ia902306.us.archive.org/8/items/fialtabiha/fialtabiha.pdf

املراجع األجنب َّية:

- Bazzi-Hamzé, Salam, "De la concurrence dans les systèmes, quelques aspects de

l’arabe modern", in Hawliyyât, Annals of the Faculty of arts and social sciences,
University of Balamand, Liban, Mélanges 1999, pp. 143160-.
- Le Guern, Michel, "La métaphore dans les langues de spécialité", in Pascaline Dury
et al. (dir.) La métaphore en langue de spécialité, Travaux du CRTT, Presses

Universitaires de Grenoble, 2009, pp. 515-.

املعاجم:
 .1املعاجم األُحاديَّة:

 -ابن منظور .لسان العرب .بريوت :دار صادر ،د.ت.

مطول ل ُّلغة العربية ومصطلحاهتا احلديثة .ط .1بريوت:
 عبد املسيح ،جورج مرتي .لغة العرب :معجم َّمكتبة لبنان نارشون1993 ،م.
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 عمر ،أمحد خمتار بمساعدة فريق عمل .معجم اللغة العربية املعارصة .ط .1القاهرة :عامل الكتب،1429هـ2008/م.

 الفريوزابادي .القاموس املحيط .حتقي مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف حممد نعيمالعرقسويس .ط .8بريوت :مؤسسة الرسالة1426 ،هـ2005/م.

 معجم ألفاظ احلياة العامة يف األردن .جممع اللغة العربية األردين .ط .1بريوت :مكتبة لبنان نارشون،2006م.

 املعجم العريب األسايس .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (أليكسو) ،الروس1420 ،هـ1999/م. املعجم الكبري .جممع اللغة العربية بالقاهرة .نسخة ألكرتونية يب دي إف. -املعجم الوسيط .جممع اللغة العربية بالقاهرة .ط .3دار عمران1985 ،م.

 -املنجد يف اللغة العربية املعارصة .دار املرشق .ط .1بريوت2000 ،م.

- Dozy, Reinhart, Supplément aux dictionnaires arabes, Librairie du Liban, Beyrouth,
reproduction de l’édition originale de Leyde, E.J. Brill, 1881.

- Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, texte remanié et amplifié sous la
direction de: Josette Rey-Debove et Alain Rey, Dictionnaire Le Robert, Paris,
2004.

 .2املعاجم الثنائيَّة:

 حجار ،جوزف نعوم .املرجع :قاموس معارص عريب-فرنيس .ط .1بريوت :مكتبة لبنان نارشون،2002م.

 رضا ،يوسف حممد .الكامل األكرب :قاموس اللغة الفرنسية الكالسيكية واملعارصة واحلديثة ،فرنيس-عريب .ط .5بريوت :مكتبة لبنان نارشون2004 ،م.
 -عبد النور ،جبور .معجم عبد النور احلديث عريب-فرنيس .ط .5بريوت :دار العلم للماليني1995 ،م.

 عبد النور ،جبور وإدريس ،سهيل .املنهل :معجم فرنيس عريب .ط .9بريوت :دار العلم للماليني،1983م.

 عبد النور ،جبور وعواد ،أ.ك .عبد النور .معجم عبد النور املفصل فرنيس-عريب .ط .2بريوت :دارالعلم للماليني1996 ،م.
الفرنيس
 املنجدالعريب .ط .1بريوت :دار املرشق1972 ،م.
ّ
ّ

- Kazimirsmi, A. De Biberstein : Dictionnaire arabe-français, Librairie du Liban,
reproduction de l’édition Maisonneuve et Cie, Paris, 1860.
- Reig, Daniel : As-Sabil, Dictionnaire arabe-français, français-arabe, Larousse,
Collection Saturne, Paris, 1983.
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- Wehr, Hans: A Dictionary of Modern Written Arabic, edited by J.Milton Cowan,
Otto Harrassowitz, 1961, reprinted by Librairie du Liban, Beirut, 1980.

 .3املعاجم اإللكرتونيَّة:

- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
- https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/
- https://www.dohadictionary.org/

حمرك البحث غوغل .تاريخ االستشارة:
 امللحق ( 1الصفحة األوىل من "حيتان املال" عىل ِّ:)2019/12/18

 .1حيتان املال –موقع قناة املنار –لبنان:

http://almanar.com.lb/2101713

غرد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبالط عرب تويرت صباح اليوم فقال" :ملاذا ال متر مجيع
املناقصات عىل ادارة املناقصات ملنع حيتان املال وحديثي النعمة من هنب ...؟".

 .2حيتان املال والثروة النفطية اللبنانية –موقع جريدة اجلمهورية –لبنان:

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/68689

"من سيتمتع بالثروة النفطية املتوقعة يف لبنان؟ هل هم اللبنانيون العاديون ،أم أن اجلزء األكرب سوف
يذهب إىل حيتان املال أو من يأيت بعدهم من أوالدهم أو أقارهبم؟".
 .3ميشال جبور  -حيتان مال...بربطة عنق – ...موقع

Alkalima Online:
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=392870

"قد يتساءل البعض :من أين انطلقت تسمية "حيتان املال" أو كيف ...أو متى  ...والنتيجة واحدة  ...ضيق
صدر اللبناين من وقاحة رجال املال واألعامل".
 .4طرابلس اللبنانية ...ثورة الفقراء عىل حيتان املال -رصيف :22

https://raseef22.com/article/1075704

محالة›› رموز .ال يمكن مقاربة ما جيري فيها وعربها بعني
"أثبتت طرابلس ،العاصمة الثانية للبنان ،أهنا ‹› ّ
حول األنظار إىل املدينة املنهكة ."...
واحدة .حدث الثورة الذي ّ

 .5حيتان املال والبريانا – :Elnashra

https://www.elnashra.com/news/show/747101/

"بالتايل ،لو عدنا اىل مصطلح "حيتان املال" الحرتنا يف املقصود متا ًما ،فهل املقصود بـ"حيتان املال" من يبلع
ّ
كل ما يرى يف طريقه ،أو من يبلع املال العام ."...
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 .6الدولة متواطئة مع حيتان املال – :Elnashra
https://www.elnashra.com/news/show/1257462/

"الدولة متواطئة مع حيتان املال .يف خضم الدوامة السياسية املستمرة والشد والتجاذب يف ملفتشكيل
احلكومة ،يعيش املواطن دوامة اقتصادية واجتامعية ."...

 .7حيتان املال | السورية نت | :Alsouria.net

https://www.alsouria.net/archive/

"حيتان املال .بعد عقود من اإلمهال ..جممع "يلبغا" بدمشق يستثمره "حوت اقتصادي" موال للنظام.
حصل وسيم القطان ،رئيس غرفة جتارة ريف دمشق ،عىل عقد استثامر جممع "...

 .8حيتان املال مفاتيح انتخابية :احلريري مرشحنا وضامنتنا:

https://al-akhbar.com/Politics/248874

"الواقع الذي كشفته رصاحة شقري هو أن حيتان املال هم الذين حيددون اخلطوط العامة للسياسة.
وبرناجمهم واضح :ال نريد فرض الرضائب علينا .العبارة األخرية ."...
 .9حوت جديد يضاف اىل حيتان املال فأين القضاء؟  -السياسة:

https://elsiyasa.com/article/36883

ِ
وأثر ُه يف ِ
ِ
ِ
الترمجة
أخطاء
كشف
الدوحة
معجم
ُ
التارخيي ُ
ُّ
ِ
مي مع ًنى حادثًا
النامجة عن
ِ
النص القد ِ
حتميل ِّ
منوذجا
بالتركي ِة
القرآن
ِ
َمعاين
َّ
ً

عبد الجواد حردان
جامعة سوتجي إمام -تركية –مرعش

األول .مشكلة البحث وخ َّ
طة الدراسة:
املبحث َّ
مدخل الدراسة:

ٍ
ِ
ٍ
دالالتا
جديدة ،ف َتت َِّس ُع
معان
مرور الزمن من
ستحد ُثه
وتتطور بام َي
اللغة كالكائن احلي تنمو
ُ
َّ
ُ
ٍ
ٍ
ومصطلحات ،فهي ظاهر ٌة اجتامعي ٌة
ومفاهيم
معان
ومشتقاتا ما َجدَّ من
وحتمل ألفا ُظها القديم ُة
ُ
َ
ِ
للكلمة
تتطور بتطور املجتمع (عبد التواب ،1997 ،ص9؛ ووايف ،2000 ،ص ،)325وبذلك جيتمع
ُ
ِ
ٍ
ومدَ ٌ
حقل ما من
خاص يف
وعريف
ورشعي
لغوي
خاص وعا ٌّم ،أو
ث ،أو
قديم ُ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
معنيان أو أكثرٌ :

األول؛ َف َي َق ُّر يف وعي
حقول العلم واملعرفة واملهن واالستعامل ،وقد يشتهر الثاين اجلديد أكثر من َّ
ومعجمه الذهني ،ويتوارى املعنى القديم في ِ
ِ
غف ُل ُه املرتجم أو جيهله ،بل يكاد يصبح املعنى
املرتجم
ُ
ِّ
جمهول أو غريبا عنده ،فإذا عمد إىل ترمجة نص قدي ٍم أو حمدَ ٍ
ً
سبق إىل ذهنه ما يعهده هلذه
األول
ث َ
ٍّ
ً
ٍ
حادث؛ فيؤدي ذلك إىل حتميل النص القديم معنًى ال حيتمله ،بل ال علم ِ
لقائله
املفردة من معنًى
ِّ
ِّ
َ
ٍ
محل
يومئذ بداللة هذه املفردة عليه .وقد أثبت معجم الدوحة التارخيي
براهني هذه الدَّ عوى إِثباتًا َ
َ
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ِ
تفرتض َّ
وكشف أخطائها
أثرا يف تقوي ِم الرتمجة،
أن ملعجم الدوحة
هذه الدراسة عىل أن
َ
التارخيي ً
ِّ
ٍ
ِ
أغالط كهذه الح ًقا
النص القدي ِم معنًى حاد ًثا ويف تصويبِها ،واحلدِّ من وقوع
النامجة عن
حتميل ِّ

املعجم مرج ًعا َحك ًَم يف حتديد داللة اللفظ املرادة للمؤ ِّلف أو املتك ِّلم؛
إذا ما اعتمد املرتمجون هذا
َ
ِ
ِ
النص القدي ِم معنًى حاد ًثا ال حيتمله ،قال ابن تيمية" :االستدالل
ليك ّفوا عن
حتميل اللفظ الوارد يف ِّ
ٍ
{و َما
بالقرآن إنام يكون بحمله عىل لغة العرب التي أنزل هبا ،بل قد نزل بلغة
قريش كام قال تعاىلَ :
ان َقو ِم ِه} [(القرآن الكريم" ،سورة إبراهيم" ،اآلية  ،])4وقال{ :بِ ِلس ٍ
ِ ِ
َأرس ْلنَا ِمن رس ٍ
ان
ول إِ َّل بِل َس ْ
َ
َّ ُ
ْ َ
ٍ
ٍ
ب ُّمبِني} [(القرآن الكريم" ،سورة الشعراء" ،اآلية  ،])195فليس ألحد أن حيمل ألفاظ القرآن
َع َر ِ ٍّ
ٍ
ٍ
خاص ،بل ال حيمله إال عىل تلك اللغة؛ فإذا كان يف أهل
واصطالح
عرف عا ٍّم
عىل غري ذلك من
ٍّ
ٍ
معان عنوها
الكالم من قد اصطلح يف لفظ الواحد واألحد واجلسم وغري ذلك من األلفاظ ،عىل
مغايرا له ،مل يكن له أن يضع القرآن عىل ما وضعه هو ،بل
أعم أو
ً
هبا إ ّما من املعنى اللغوي أو ّ

يضع القرآن عىل مواضعه التي ب َّينها اهلل ملن خاطبه القرآن بلغته ،ومتى فعل غري ذلك كان ذلك
ٍ
ٍ
ألفاظ يتخاطبون
طائفة إال وقد تصطلح عىل
حتري ًفا للكلم عن مواضعه ،ومن املعلوم أنه ما من

هبا ...لكن ليس له أن حيمل كالم اهلل وكالم رسوله إال عىل اللغة التي كان النبي -صىل اهلل عليه
خصوصا" (ابن تيمية1426 ،هـ،
وسلم -خياطب هبا أمته ،وهي لغة العرب عمو ًما ولغة قريش
ً
ج ،3ص.)192

ٍ
معان أخرى حيتملها بمنطوقه إشار ًة وإيام ًء أو بمفهومه
النص عىل
وهذا ال يقتيض البتة منع محل ِّ

أو بعمومه وإطالقه ،فالبحث إنام ُيعنَى بإشكالية إلغاء املعنى الرشعي أو اللغوي القديم املعهود
ٍ
ٍ
ٍ
علم َّ
أن هذا املعنى مل يكن
يومئذ معلو ًما أو
للعرب املخاطبني به يومئذ وإحالل معنًى حادث حملهً ،
مقصو ًدا للقائل ،كام أن املخاطبني مل يكونوا عىل عل ٍم بداللة تلك املفردة عىل هذا املعنى احلادث،
يدِّ ث املتكلم
فكيف جيوز حتميله ٍّ
لنص أقدم وأسبق منه وجو ًدا وحدو ًثا ووالدةً؟! فإنه يستحيل أن ُ َ

خماطبيه بام ال علم هلم به وبداللته احلادثة ،وال كذلك ملن قبلهم أو بعدهم ممن جاؤوا قبل تطور
وي ِّملها معنًى مستحد ًثا غري الذي كانت حتمله.
هذه املفردة ُ َ

أو ًَّل .اإلحساس باملشكلة:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واحلياة جتدُّ ٌد
الفكر
تستجدُّ وتتوالدُ ما دا َم يف
واحلياة
الفكر
ال تزال معاين اللغة املعربة عن
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
الفكر يف التعبري عنهام
وحتديث ونَام ٌء؛ إهنا متالزم ٌة تفرضها رضور ُة مالءمة اللغة لتلك احلياة وذلك
ِ
ٍ
ِ
نصيب من هذا التجديد،
عصور
صدر اإلسال ِم وما تاله من
لأللفاظ يف
(جبل ،ص ،)35وقد كان
ٌ

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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فحم َل ِ
ُ
خاصا ،ثم استعمل ا ُملحدَ ثون
اصطالحا إسالم ًّيا
معاين جديد ًة حتى غدت
األلفاظ
ت
ًّ
ً
َ
ٍ
ِ
ُ
َ
بعض األلفاظ
هي هي ،وتبد َّلت معاين
معان ُمدَ ٍثة ،فتكاثرت املعاين،
األلفاظ أن ُف َسها يف
واأللفاظ َ
ٍ
جديد (ابن فارس ،1997 ،ص ،)78ونشأت مصطلحات الداللة الرشعية
ُعري ْت ملعنًى
بعد أن است َ
واللغوية والعرفية واملشرتك اللغوي.
ليفهم ما كان
هذا كله يوجب عىل املرتجم أن يعرف داللة الكلمة يف العرص الذي قيلت فيه
َ
ٍ
فرضية
كام كان ،ولئال ُي ِض َّله املعنى املو َّلد عن املعنى املراد .وهذا هو الذي دعا الدراسة إىل طرح
تقولَّ :
إن تعيني دالالت املفردة الزمانية واملكانية يف املعجم التارخيي سيكشف أخطا َء الرتمجة التي
دأبت عىل محل اللفظ القديم عىل املعنى احلادث.

ٍ
مقارنة بني املعنى القديم املعهود للمخاطبني
نص قدي ٍم إىل عقد
ألي ٍّ
إذا عمد املرتجم عند ترمجته ّ
ٍ
ٍ
يومئذ وال ملن جاء بعدهم حتى ٍ
حنيَّ ،
فإن مقابلته
يومئذ واملعنى احلديث الذي مل يكن معلو ًما هلم
لكال املعنيني يف ضوء داللة السياق والسباق تفرض عليه الوقوف مل ًّيا عند هذه األسئلة:
النص القديم فعليه قبل الرتمجة أن جييب عن السؤالني اآلتيني:
أ ّما حيال ّ

أ .هل جيوز إلغاء الداللة األوىل للنص القديم؟

ألغيت الداللة األوىل املقصودة أصال ًة فهل ي ِ
عد ُل ذلك َ
النص وإلغا َءه؟
ب إذا
ُ
نسخ ِّ
َ

وأ ّما حيال املعنى حادث فال بدَّ أن يلبث مل ًّيا يناقش ،ليتخري فيقتنع و ُيقنع ُ ِ
وي ّل ما قطعه عىل
ٍ
ٍ
نصا تصح نسبته إىل صاحبه
القراء فيقدِّ م هلم ًّ
نفسه من أيامن وما محله من أمانات ،و ُيع ِّظم عقول َّ
طويل قبل أن ي ِ
ٍ
ٍ
قدم عىل ترجيح ٍ
ً
خيار ما عىل غريه
عالية ال إىل املرتجم ،وهذا يلزمه أن يتأمل
بدرجة
ُ
ٍ
أسئلة كهذه:
ليقدِّ م أجوب ًة موضوعي ًة صادق ًة ثابت ًة عن
أ .هل يصح إحالل املعنى احلادث َّ
النص به؟
حمل القديم وتفسري ّ
ب إذا فرضنا أنّا قبلنا هذه الرتمجة فعمدنا إىل إحالل املعنى احلادث حمل القديم ،أف ُت َعدّ هذه
ٍ
الرتمجة ً
جديد؟
لنص
النص القديم ،أم ُت َعدّ إنشا ًء وتألي ًفا ٍّ
نقل أمينًا ملراد قائل ّ

ثانيًا .مشكلة الدراسة:

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فرعية ،أ ّما الرئيس فهو:
وأسئلة أخرى
رئيس
سؤال
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن
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ِ
اللفظ القدي ِم معنًى حاد ًثا؟
 ما أثر معجم الدوحة يف تقويم أخطاء الرتمجة النامجة عن حتميلوأ ّما الفرعية فهي:

لنص أقدم منها
 .1ما مدى تأثر املرتجم باملصطلحات احلادثة التي تتبادر إىل ذهنه عند ترمجته ٍّ

تارخي ًّيا؟

ٍ
حادث؟
النص القديم بمعنًى
 .2ما مدى صحة ترمجة ّ

 .3ما الوسائل العلمية لتمييز املعنى القديم من املعنى احلادث؟

ثالثًا .أهمِّ يَّة الدراسة:

ٍ
ِ
حديث ،يقول
اللفظ القدي ِم بمعنًى مو َّل ٍد
تفسري
الوقوف عىل الداللة التارخيية للمفردة جينِّ ُبنَا
أ.
ُ
َ
ِ
الح َق ِ
األلفاظُ ،ث َّم َ ِ
ِ
ِِ
َثريا ِمن الن ِ
لك األَ َ
يدُ تِ َ
ّاس َين َْش ُأ َعىل اصطِ ِ
وعاداتم يف
وم ِه
لفاظ
ابن تيمية" :إ َّن ك ً
لك األَ ِ
ِِ
ِ
ِِ
الصحا َب ِة بِتِ َ
لفاظ ما ُيريدُ ُه
الصحا َبة ،ف َي ُظ ُّن َأ َّن ُمرا َد اللِّ َأو َرسوله َأو َّ
يف كال ِم اللِّ َأو َرسوله َأو َّ
هل عادتِ ِه واصطِ ِ
بِذلِ َك َأ ُ
الح ِه" (ابن تيمية ،1995 ،ج ،1ص .)243واليوم لطاملا َّ
يدر ُس
َ
حذر من ِّ

األدب اإلنجليزي الباحثني يف أدب شكسبري بالقول" :إنام أخشى عليكم من تلك األلفاظ التي ال
ٍ
وهلة أن داللتها
تزال شائع ًة بصورهتا القديمة يف األدب اإلنجليزي ،والتي خيطر يف أذهانكم ألول

مألوف ٌة لكم مجي ًعا ،فهي ُّ
كثريا منها قد تطورت داللته وتغريت مع الزمن"
حمط الزلل واخلطإ؛ ألن ً
(أنيس ،1976 ،ص.)93

ب .تقويم أخطاء الرتمجة يف ضوء معجم الدوحة التارخيي .نعم ،ليس التأريخ للتطور الداليل
للمفردة ٍ
متناثر
معجم الدوحة ،ففي معاجم الرتاث من ذلك ما ال ُيىص ،إال أنه
بأمر ابتد َع ُه
ٌ
ُ
ٍ
ٌ
مفردة يبحث عن معانيها الزمنية،
متفرق؛ لذا كان من العسري عىل املرتجم الوقوف عىل ذلك يف كل
مسبحة مبعثر ًة يف ٍ
ٍ
ِ
خيط ناظ ٍم ألشتاهتا ،فإذا اعتمدت املعاجم العربية
حبات
معجم الدوحة
فجمع
ُ
األجنبية هذا التطور الداليل غدت عونًا للمرتجم عىل توقي الوقوع يف أخطاء الرتمجة املتولدة عن
ٍ
دالالت كثريةٌ.
مفردة هلا
االختيار العشوائي ملعنى
ٌ

ج .تقدِّ م هذه الدراسة ُمْر ٍ
ُ
تصون النصوص القديمة -وال سيام نصوص الكتاب والسنة
جات
َ
ٍ
ٍ
من ترمجتها ونقلها إىل معان ال حتتملها؛ النتفاء احتامل محل اللفظ ملعنًى حادث مل يكن معهو ًداٍ
يومئذ.
للمخا َطبني وال مرا ًدا ملخاطِبِهم

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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رابعً ا .حدود الدراسة:
 .1معجم الدوحة التارخيي.
 .2ترمجة معاين القرآن الكريم إىل الرتكية (عيل ُبالج :القرآن الكريم ومعانيه بالرتكية ،وحممود

طوبطاش :القرآن الكريم ومعانيه بالرتكية ،وأمحد داود أوغلو :القرآن الكريم وبيان معانيه).

ً
خامسا :مصطلحات الدراسة:
َ
احلادث من كال ٍم يتضم ُن مفرد ًة هلا دالل ٌة قديم ٌة مغمور ٌة
سبق املعنى
النص القديم :ما َ
ُّ -

وجديد ٌة مشهورةٌ.

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قائم يف
 -املعنى احلادث :ما جدَّ من دالالت ملفردة مستعملة يف معنًى خمتلف عنها ما زال ً

النصوص التي سبقت املعنى ا ُْلحدَ ث.

ٍ
ٍ
ٍ
معينة يف النصوص
دالالت
مفردات ذات
 محل القديم عىل احلادث :أن يعمد املرتجم إىلٍ
القديمة ،فيحملها عىل م ٍ
جديدة مل تكن معلوم ًة عندما ظهرت تلك النصوص.
عان
َ
ٍ
صواب لتعزيزه أو خطأٍ لتصحيحه
املرتجم من
النص
َ
 -تقويم الرتمجة :إصدار حك ٍم عىل ما يف ّ

يف ضوء الدالالت املرحلية للكلمة عىل َوفق معجم الدوحة التارخيي.

ً
سادسا .منهج الدراسة:
تقوم الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل ،فهي تسعى لرصد نامذج من أخطاء ترمجة معاين

القرآن ،وحتليل ترمجتها إىل الرتكية ونقدها يف ضوء دالالت املفردة التارخيية التي رصدها معجم
ِ
بإغفال املرتجم ثنائي َة داللة املفردة
الدوحة ،ثم استقراء أخطاء هذه الرتمجة لبيان مدى عالقتها
اللغوية لفصل املعنى القديم عن احلادث .فبذلك يكون منهج الدراسة:
 .1وصف ًّيا يف الدراسة التارخيية لأللفاظ وتراكيبها.

ٍ
معينة.
 .2استقرائ ًّيا مقارنًا يف رصد أخطاء ترمجة معاين القرآن إىل الرتكية يف ُس َو ٍر

 .3حتليل ًّيا عضو ًّيا لنامذج من أخطاء ترمجة معاين القرآن إىل الرتكية ومقارنة نتائجه بدالالت

معجم الدوحة التارخيي.
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سابعً ا .أهداف الدراسة:
النص.
 .1بيان أمهية التأريخ ملعاين األلفاظ يف ترمجة ّ
 .2إثبات رضورة تصحيح املعاجم العربية األجنبية يف ضوء اكتشافات معجم الدوحة.
 .3تصحيح ترمجة معاين القرآن يف الرتكية يف ضوء املعاين التارخيية لأللفاظ يف معجم الدوحة

التارخيي.

ِ
اللفظ القديم معنًى حاد ًثا ،والطريق األمثل لتقويمها.
كشف أخطاء الرتمجة النامجة عن حتميل
.4
ُ

عم ُذ ِكر.
 .5بيان أثر اعتامد املرتجم عىل معجم الدوحة التارخيي يف جتنب أخطاء الرتمجة النامجة ّ

ثامنًا .فرضيّات الدراسة:
النص القديم معنًى
أثر يف كشف أخطاء الرتمجة النامجة عن حتميل ّ
1.ملعجم الدوحة التارخيي ٌ
حاد ًثا.

2.ملعجم الدوحة وحدَ ه األثر األعظم يف كشف تلك األخطاء ،فلت َُص َّحح املعاجم العربية
األجنبية كلها عىل َوفقه.

3.معجم الدوحة كغريه من املعاجم قد يكشف تلك األخطاء وقد يقرص عن ذلك.

تاسعً ا .إجراءات الدراسة:
نظري يبحث يف الداللة التارخيية للمفردة ومنزلة معجم الدوحة منها.
إطار
ٌّ
– ٌ

نص
–املنهج العلمي لتفسري املفردة التي شهدت
تطورا تارخي ًّيا ،وعالقته بإشكالية تفسري ٍّ
ً
ٍ
حادث.
قدي ٍم بمعنًى

ٍ
ٍ
ٌ
حادث.
مستعملة يف القرآن وهلا معنًى
مفردات
–رصد

–حتديد معاين هذه املفردات تارخي ًّيا عىل َوفق معجم الدوحة التارخيي.
النص عىل َوفق املعنى احلادث.
–تقييم ترمجة ّ
–بيان وجه خطإ املرتجم يف بنائه عىل املعنى احلادث.

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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ٍ
ٍ
ِ
املعنيني القديم
داللية مر ُّدها إىل
فروق
النص املرتجم وبيان ما بني الرتمجتني من
–تقويم ّ
واحلادث.

ٍ
ٍ
لطرح مبادئ ِ
ِ
ِ
بعدئذ.
أخطاء كهذه
املرتج َم من
تعصم
–حتديد أسباب أخطاء الرتمجة املذكورة
–نتائج الدراسة وتوصياهتا.

الدراسات السابقة:

ٍ
دراسة تُعنَى هبذا املوضوع يف اللغتني العربية والرتكية سوى ٍ
ٍ
واحد عرض فيه
بحث
مل أقف عىل

أخطاء
عنوانا
كاتبه لقضية البحث يف سياق رضب األمثلة ،وهي دراسة مصطفى أوزترك التي
ُ
ٌ
مؤثر ٌة يف تراجم معاين القرآن :سورة يونس
نموذجا2005 ،م.
ً

ُ
التارخيي هبا:
وعناية معج ِم الدوحة
املبحث الثاين .الداللة التارخي َّية للمفردة
ّ

مل َت ُل املعاجم ومصادر اللغة العربية من التأريخ للتطور الداليل ومعاين املفردة عرب الزمن،
مبعثرا يف
ولطاملا َقرنت ذلك بشواهد من القرآن واحلديث أو من الشعر والنثر ،لكن كان ذلك
ً

معجم جام ًعا للمفردة من تاريخ ميالدها حتى اليوم،
مواضع شتّى ،فلم يشهد تاريخ علم اللغة
ً
علمي ٍ
ٍ
موثق .وجاء معجم الدوحة التارخيي ليسد هذه الثغرة ،فقد رشع وما زال
بتسلسل
يؤرخ هلا
ٍّ
ِّ

يفعل وحياول ،فهو ال يدعي وليس له أن يزعم أنه أحاط بالعربية وأصاب يف كل ما اجتهد فيه ،لكنه
سابق مل يتقدمه غريه يف هذا الباب ،وهو خري ُم ٍ
عني للمرتمجني والباحثني عن معاين املفردات
ٌ
جهدٌ

ً
طويل ليقف باجتهاده عىل
لنص ما يبحث
التي شهدت
املفس ٍّ
تطورا دالل ًّيا؛ فقد كان املرتجم أو ِّ
ً
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
تطور دال ٍّيل ملفردة ما ،ويبذل ا ُمل َق َل ليعود بزاد ا ُملق ِّل وبزهرة من هنا وقطرة من هناك ،فجاء معجم
الدوحة غي ًثا ُمغي ًثا:
َ ئ َ ًَ
َ
َ ُ
شــا� قطــرة
وتشــاء أنــت ِمــن الب ِ
ويف هذا املبحث مطالب:

َ َ
َ
َو َي ُ
شــاء َر ُّبــك أن ُيغيثــك ِب� َملطــر

املطلب األول :الداللة التارخيية للمفردة.
املطلب الثاين :عناي ُة معج ِم الدوحة بالداللة التارخيية للمفردة.
تطورا تارخي ًّيا وعالقته بإشكالية
املطلب الثالث :املنهج العلمي لتفسري املفردة التي شهدت
ً
ٍ
حادث.
نص قدي ٍم بمعنًى
تفسري ٍّ
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املطلب األوَّل .الداللة التاريخيَّة للمفردة:
ٌ
أحوال ال خترج عن الوضع واملجاز واالصطالح ،فاألصل يف الكالم
لداللة الكلمة العربية
ٍ
ٍ
داخلية أو
بقرينة
رصف عن معناه احلقيقي إال
احلقيقة ،وهي لغوي ٌة أو رشعي ٌة أو عرفي ٌة ،وال ُي َ
ٍ
خارجية .وخالصة ما بحثه اللغويون واألصوليون يف هذه القسمة يمكن إجيازه يف اآليت:
مقصورا عىل املعنى املوضوع له َّأو ًل ّ
وأل
 .1احلقيقة اللغوية :فاألصل يف اللفظ أن يكون
ً
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جمازي ،فينبغي أن
احلقيقي إىل آخر
للفظ عن معناه
صارفة
وقرينة
بدليل
جديد إال
يتعدّ ا ُه إىل آخر
ٍّ
ِّ
ٍ
خاصا.
النص بمقتىض لسان العرب ما مل ُينْ َقل إىل معنًى
عريف جديد ،عا ًّما كان أم ًّ
يفس ّ
رشعي أو ٍّ
ٍّ
َّ

عريف
 .2العرف العام أو اخلاص ،أي االصطالح :وبه ينتقل اللفظ من معناه القديم إىل معنًى ٍّ
ٍ
جديد يتبادر إىل الذهن عند إطالق الكلمة بني أهل االختصاص ،كام يف مصطلح "متييز" يف النحو
ٍ
يصح محل اآليات واألحاديث عليها .وهبذا
معان حادث ٌة ال
والفقه واملرافعات القانونية ،فهذه
ُّ
ِ
يتبني خطأ من فرس كلمة "مكروه" يف قوله تعاىل{ :ك ُُّل َذلِ َك ك َ
وها} (القرآن
َان َس ِّي ُئ ُه عنْدَ َر ِّب َك َمك ُْر ً
مدح وال
ثاب عىل تركه و ُي ُ
الكريم" ،سورة اإلرساء" ،اآلية  )38بمعناها االصطالحي أي ما ُي ُ
ب عىل فعله وال ُي َذ ُّم.
ُيعا َق ُ

رشعي ال يتبادر إىل
 .3احلقيقة الرشعية :واملراد هبا نقل اللفظ من معناه اللغوي إىل معنًى
ٍّ
ٌ
حممول عىل عرف املخاطِب:
الذهن سواه عند إطالقه كـ"الصالة" و"الزكاة" .وعىل هذا فإن "اللفظ

الشارع أو أهل العرف أو اللغة .ففي خطاب الرشع املحمول عليه املعنى الرشعي ألنه عرف
رشعي أو كان
الرشع؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وس ّلم ُبعث لبيان الرشعيات .وإذا مل يكن معنًى
ٌّ

صارف فاملحمول عليه املعنى العريف العام أي الذي يتعارفه مجيع الناس أو اخلاص
ورصف عنه
ٌ

صارف
عريف أو كان ورصف عنه
ٌ
بقو ٍم؛ ألن الظاهر إرادته لتبادره إىل األذهان .فإذا مل يكن معنًى ٌّ
ٍ
عريف
فاملحمول عليه املعنى اللغوي يف األصح لتعينه حينئذ ،فعلم أن ما له مع املعنى الرشعي معنًى ٌّ
لغوي ُي َمل ّأو ًل عىل
عريف ومعنًى
أو معنًى
ٌّ
ٌّ
لغوي أو مها ُي َمل ّأو ًل عىل الرشعي ،وأن ما له معنًى ٌّ
العريف" (األنصاري ،ص.)54

ٍ
لغات أخرى من شأنِ ِه أن يعصم املرتمجني من
هذا التسلسل يف تفسري األلفاظ لدى ترمجتها إىل
ٍ
حادث ،أ ّما إذا اعتمد املرتمجون
النص القديم بمعنًى
الوقوع يف أخطاء الرتمجة النامجة عن تفسري ّ
عىل املعاجم املعارصة فقط فإن ثمة أخطا ًء يقع فيها املرتمجون عا َّم ًة ومرتمجو معاين القرآن والرتاث

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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قديم َ
وآخر حاد ًثا أربع َة
خاص ًة .وبتتبع هذه الظاهرة ،يمكن
يب َّ
العر ِّ
تقسيم األلفاظ التي حتمل معنًى ً
ُ

أقسا ٍم هي:

ٍ
ِ
قديم ،فصارت
.1
ٌ
مفردات قديم ٌة ُقص مدلوهلا عىل معنًى جديد أو عىل أحد املعاين املعهودة ً

أخص مما كانت عليه كام يف كلامت :فقه ،وسنة ،وشام ،وحجاب ،وس ّيارة ،ابتدا ًء من الصدر
داللتها َّ
علم َّ
أن داللة هذا الرضب من
األول إىل عرص التدوين الفقهي وهكذا دواليك حتى يومنا هذاً ،

املفردات قد خيتلف باختالف العرف اخلاص كام يف كلمة "حجاب"؛ فإذا أطلقت كلمة "حجاب"

رت اجلسم كله
رت املرأة
جسمها عدا الوجه والكفني وس ُ
َ
يف الصدر األول تبادر إىل الذهن منها س ُ
ٍ
عصور
ألمهات املؤمنني ،ثم ُق ِص معنى احلجاب عىل املعنى الثاين اخلاص بأمهات املؤمنني يف
ٍ
نفسه حتى اليوم يف بعض
الحقة وال سيام عصور الدولة العثامنية ،وما زالت الكلمة حتمل املعنى َ
خاص
عرف
ُسمى سافر ًة يف تلك البالد ،و َث َّم َة
ٌ
ٌّ
البلدان اإلسالمية ،أ ّما كاشفة الوجه واليدين فت ّ
ِ
بمقتضا ُه كلمة "حجاب" عىل غطاء الرأس فقط.
لبعض البالد اإلسالمية ُيطلق الناس ُ

أعم
.2
ٌ
أعم مما كانت عليه أو َّ
كلامت قديم ٌة أضيف إىل مدلوهلا معنًى جديدٌ  ،فصارت داللتها َّ
وجه وأخص من ٍ
من ٍ
وجه .ومن هذا كلامت :جناية ،وآية ،وعقل ،بني حماكم الصدر األول والعرص
َّ
احلديث.

ٌ
تغيا ال جيمع فيه بني املعنى القديم واجلديد سوى داللة جذر الكلمة،
.3
ألفاظ تغريت داللتها ُّ ً

وذلك كام يف عبارة "أولو األمر" وكلمة "إرهاب" بني الصدر األول والعرص احلديث.

مفردات حتمل معنيني اشت ََه َر أحدُ مها يف العصور املتأخرة ومل يعد املعنى َ
اآلخر معلو ًما إال
.4
ٌ
للمتخصصني ،من ذلك كلمة " ِيئس" أي َع ِل َم ،وكلمة " َقدَ َر" أي َض َّي َق.
َّ
تتكشف أخطاء املرتمجني ملعاين القرآن بالرتكية يف ضوء الداللة التارخيية
ومن هذه الرباع َّية

للمفردة كام جاءت يف معجم الدوحة:

هذا التقسيم ُي ِ
َ
البحث يف املعاجم التارخيية للوقوف عىل داللة املفردة يف مراحل
املرتجم
لز ُم
َ

أي املعاين أقرب إىل مراد املتكلم يف ضوء السياق والسباق والتاريخ الداليل
تطورها ليحدد ّ
هوى
للمفردة ،فال يتخري من املعاين أشهرها يف عرصه أو املتبادر منها إىل الذهن أو عشوائ ًّيا أو عن ً
ٍ
ٍ
ٍ
ترجح معنًى عىل آخر ،وال ينبغي أن جيهل أو يتجاهل ح ًّقا وحقيق ًة
أو بال منهجية ضابطة حاكمة ِّ
خاص ًة ال يزامحها
سوغ
النص الرشعي حتى غدت داللتها َّ
إنكارها؛ فقد تطورت املفردة يف ّ
ال وج َه ُي ِّ
َ
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حادث ،إذ "كانت العرب يف جاهليتها عىل ٍ
ٌ
إرث من إرث آبائهم
اصطالح
عرف أو
لغوي أو
وضع
ٌ
ٌ
ٌّ
ٌ
ٌ
أحوال ،ون ُِس َخت
يف لغاهتم وآداهبم ونسائكهم وقرابينهم .فلام جاء اهلل جل ثناؤه باإلسالم حالت

ٍ
ِ
ٌ
بزيادات زيدَ ت،
ألفاظ من مواضع إىل مواضع ُأ َخر
مور ،ون ُِق َلت من اللغة
ٌ
ديانات ،و ُأبط َلت ُأ ٌ
ِ
ش َعت ،ورشائط ُ ِ
ورشائع ُ ِ
األو َل" (ابن فارس ،1997 ،ص.)44
ش َطت ،فع ّفى اآلخ ُر َّ

ٍ
النص الرشعي عىل ٍ
بحال أن يكابر قو ٌم زاعمني أن
نحو ال جيوز معه
لقد تطورت اللغة يف ّ
ٍ
الوضع اللغوي هو وحده مدلول اآلية أو احلديث منكرين أركان اإلسالم من صالة وصيا ٍم

ٍ
وزكاة ً
وحج
الصف ،وإهنا لدعوى عريض ٌة تتنكر لقضية
ٍّ
محل هلذه األلفاظ عىل معناها اللغوي ِّ ْ
التطور الداليل واالصطالحي والعرف اللغوي اخلاص والعام مستمسك ًة بالوضع اللغوي يف

حمضا ال برهان عليه ،فأنكروا الصالة بمعناها
مواضع كان انتقاؤهم فيها للمعنى الوضعي حتك ًُّم ً
الرشعي االصطالحي املعروف ،وقالوا :حيث وردت الصالة فهي الدعاء كام يف قوله تعاىل{ :إِ َّن
اهلل َو َم َل ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َع َل النَّبِ ِّي َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْس ِل ًيم} (القرآن الكريم،
"سورة األحزاب" ،اآلية  ،)56فال وزن عندهم للنصوص األخرى الشارحة وال سياق أو سباق
ٍ
َّ
منتف قط ًعا يف صالة اهلل
بأن ما يزعمونهوال ملقتىض ركنَي اإلسناد القايض -كام يف هذه اآلية
ومالئكته عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،بل إنَّه ليلزمهم القول َّ
متت إىل العبادة
إن الصالة رياض ٌة ال ُّ
ٍ
الصال وهو العظم الذي عليه اإلليتان؛ ألن
بصلة ألن الوضع اللغوي يقيض بأن "اشتقاقها من َّ
املصيل حيرك صلو ِ
(املطرزي ،ص .)271وألخينا الفاضل الدكتور أمحد
يه يف الركوع والسجود"
َ
ّ
دحض فيها تفاسري
بشري قباوة رسال ٌة علمي ٌة مفص َّل ٌة عنواهنا دعوى القراءة املعارصة للقرآن الكريم َ

فوجب ذكرها ُلي َجع إليها يف دقائق هذه املسألة.
للنص بام ال مزيدَ عليه،
َ
كهذه ِّ

ُ
عناية معج ِم الدوحة بالداللة التاريخيَّة للمفردة:
املطلب الثاني.

علمي ُي ِعدُّ ه املركز العريب لألبحاث ودراسة
لغوي
معجم
معجم الدوحة التارخيي للغة العربية
ٌّ
ٌّ
ٌ
السياسات يف الدوحة ،وقد رشع يف إعداده يف أيار عام 2013م ،ويشارك يف بنائه نحو  300من
مفتوح،
معجم
مدو ٍنة للغة العربية ،وهو
ٌ
أساتذة اجلامعات واخلرباء العرب ،ويستند إىل أكرب َّ
ٌ
تراكمي ،نسقي ،مبوب ،مرتَّب جذرا ثم ألفبائيا ،مرجعي ،إحصائي ،تفاعيل ،مؤسس لنهضةٍ
ٌ
ًّ
ٌ
َّ ٌ
ٌّ
ٌّ
ً
ٌّ
ٌّ
ٌّ
لغوية شاملةٍ.
ٍ

ِ
ويصل املعجم حارض األمة بامضيها ،ويسد فرا ًغا يف تاريخ لغتها ،و ُي َمكِّن األجيال املتعاقبة
من فهم تراثها الفكري والعلمي واحلضاري ،وحيفظ ذاكرة األمة اللغوية والفكرية تارخي ًّيا ،فهو

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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ٍ
يتميز بتضمنه ِّ
َ
وحتوالته
تسج ُل تاريخ استعامله بداللته األوىل،
وتاريخ تطوره ُّ
لكل لفظ "ذاكرة" ِّ
ٍ
توثيق منتظ ٍم ُم َّط ِر ٍد لتلك
البنيوية والداللية ،وحتوالت استعامالته من األقدم إىل األحدث ،هذا مع
"الذاكرة" بالنصوص التي تشهد عىل صحة املعلومات الواردة فيها.

غايته:
تغيات معاين اللفظ عرب الزمن.
–رصد ُّ

منهجه:

–اجلمع ،والتصنيف ،والتأريخ لِلنصوص ثم لِأللفاظ ،والرتتيب الزمني ،والفهرسة ،وبيان
املعنى ،ورصد التطور.

مراحله:

ٍ
مستويات كام يف الشكل.1
مرحلة
–ثالث مراحل ،لكل
ٌ

أهدافه:
تارخيي للغة العربية.
–إنجاز معج ٍم
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
شاملة.
عربية
لغوية
مدو ٍنة
–بناء َّ

ٍ
فرعية من املعجم التارخيي للغة العربية.
–استخالص معاجم
ٍ
ٍ
ٍ
معجمية.
وأبحاث
دراسات
–إصدار

وسائله:
–خرباء اللغة واحلوسبة.
املدونات اإللكرتونية.
– َّ
–الربامج التقنية واحلاسوبية املتطورة.
1 . https//:www.dohadictionary.org/charts
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–املؤمترات والندوات وفِ َرق العمل والدورات التدريبية لتوحيد منهجية العمل عىل وفق
ٍ
معياري للمعاجلة والتحرير.
دليل
ٍّ

وينفرد املعجم التارخيي برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعامهلا يف النقوش والنصوص
ٍ
َّ
اخلط الزمني هلذا
النص َّية متت ِّب ًعا
وما طرأ عليها من تغريات يف مبانيها ومعانيها داخل سياقاهتا ِّ
موضوعية ٍ
ٍ
ٍ
عدة منها اعتامده عىل املطبوع دون
ألسباب
التطور ،لكنه ال يدَّ عي استيعاب ذلك
املخطوط واخلالف يف نسبة بعض النصوص ويف تارخيها ورواية ألفاظها.

ٍ
ٍ
نظرا إىل تاريخ اللغة العربية الطويل
هذا وجيري إنجاز املعجم عىل مراحل
عمل إجرائية ً
يب ٍ
موثق إىل هناية عرص االحتجاج
نص عر ٍّ
وضخامة حجم نصوصها .وتبدأ املرحلة األوىل بأقدم ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معجمي ،وهي متاح ٌة عرب بوابة إلكرتونية متطورة تقدم
مدخل
نحو  100ألف
عام 200هـ ،وتضم َ
ٍّ
أنوا ًعا عدَّ ًة من اخلدمات اللغوية واملعجمية واإلحصائية.

ويقدِّ م املعجم لكل ٍ
ً
مدخل معجم ًّيا فيه الوحدة املعجمية واجلذر والوسم الرصيف
لفظ
النص والقائل واملصدر وتاريخ االستعامل ومعاين اللفظ مرتب ًة تارخي ًّيا وأصله إن كان
والشاهد ِّ ّ

ً
دخيل ونظريه يف اللغات السامية األخرى.1

وإليك ً
مثال لذلك كلمة "آية" كام وردت يف معجم الدوحة التارخيي:2

العلمي لتفسري املفردة التي شهدت تط ُّو ًرا تاريخيًّا وعالقته
املطلب الثالث .املنهج
ّ
بإشكاليَّة تفسري ٍّ
نص قدي ٍم بمعنًى حادث:
ٍ
ٍ
بوجه أو ٍ
حال من
مفردة ما وترمجتِها متالزمتان ال انفكاك بينهام
أول ما جيب التزامه يف تفسري

نص ما وتأويله .واألخرى :ثالثية الشاطبي يف
األحوال .إحدامها :رباعية املنهج العلمي يف تفسري ٍّ
ٍ
ٍ
لغات أخرى ،فوجب التعريج عىل ما ذكره
وتراكيب إىل
مفردات
خاص ًة وترمجة معانيه
َ
تنزل القرآن َّ
نموذجا إلشكالية الدراسة.
يف هذا الباب ألن البحث اختار ترمجة معاين القرآن
ً
نص
ولرباعية املنهج العلمي ُم َر ٌ
جات سيتبني لك  -وأنت تفرتض منازعة املرتمجني لك يف ٍّ
ٍ
بمكان.
ما  -أهنا من األمهية
1 .https//:www.dohadictionary.org/about-dictionary.
2 .https//:www.dohadictionary.org/dictionary.

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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العلمي لتفسري املفردة التي شهدت تط ُّو ًرا تاريخيًّا وتأويلها
الفرع األوَّل .املنهج
ّ
وترجمتها:
نص ما عىل املتالزمتني املذكورتني ،وإليك بياهنام يف مسألتني:
يقوم املنهج العلمي لتفسري ٍّ

ٍ
لغات أخرى:
الشاطبي يف تن ُّزل التنزيل وترجمة معانيه إىل
املسألة األوىل .ثالثيَّة
ّ
ٍ
لغات أخرى فهي:
تنزل التنزيل ثم ترمجة معانيه إىل
أ ّما ثالثية الشاطبي يف ُّ
–معهود العرب.
–و ُأ ِّم َّية الرشيعة.

–والصريورة إىل ترمجة تفسري معاين القرآن لتعذر ترمجة اللسان العريب كام هو َلِا له من
خصائص حتول دون ترمجته حرف ًّيا ونقله كلم ًة كلم ًة ،هذا إذا افرتضنا أن اللغات األخرى
أعيانا ،علم أنَّه ال نزاع يف أن لكل ٍ
ال متلك األساليب بِ ِ
أساليب مشاهب ًة أو قريب ًة من
لغة
َ
َ
ً
تلك التي يف العربية بيد أن العينية يش ٌء آخر.

َأ َّو ًل .أ ّما نزول القرآن عىل معهود العرب فعن اإلمام الشافعي أخذه الشاطبي ،قال" :البيان
ِ
ِ
متشعبة الفروع؛ ُّ
فأقل ما يف تلك املعاين املجتمعة املتشعبة أهنا ٌ
بيان
جمتمعة األصول
ملعاين
جامع
اسم
ٌ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
جل ع ْلم الكتاب أحدٌ جهل َس َعة
ملن خوطب هبا ممن نزل ال ُق َرآن بلسانه...؛ ألنَّه ال يعلم من إيضاح ُ َ
وجاع معانيه وتفر َقها ،ومن ِ
علمه انت َف ْت عنه ُّ
الش َبه التي دخ َل ْت عىل
لسان العرب وكثر َة وجوهه ِ َ
من ِ
العرب بلساهنا عىل ما َت ْع ِرف ِمن معانيها ،وكان مما تعرف
لسانا ،فإنام خاطب اهلل بكتابه
َ
جهل َ
تعرف اإلشارةُ،
من معانيها
ُ
اتساع لساهنا ،...وتَك َّل ُم باليشء ُت َع ِّر ُفه باملعنى دون اإليضاح باللفظ كام ِّ

ثم يكون هذا عندها من أعىل كالمها النفراد أهل علمها به دون أهل َجهالتها ،...وبلساهنا نزل
القول يف ِ
ف ما ِ
َ
جهل وما
الكتاب وجاءت السنة ،فتك َّلف
بعضه ،ومن ت َك َّل َ
علمها تك ُّل َ
ف ما َي َه ُل َ
ُ
ٍ
غري َممودة واهلل أعلم،مل تُثبِته معرفته كانت موافقته للصواب -إن وافقه من حيث ال يعرفه
َ
ِ
ٍ
غري َم
عذور" (الشافعي ،1940 ،ج ،1ص ،21و .)52-47وقال الشاطبي" :القرآن
وكان بِ َخ َطئه َ
خاص ًة؛ بمعنى أنه ُأ ِنزل عىل
نزل بلسان العرب عىل اجلملة ،فطلب فهمه إنام يكون من هذا الطريق َّ

لسان معهود العرب يف ألفاظها اخلاصة وأساليب معانيها...؛ فال يستقيم للمتكلم يف كتاب اهلل
أو سنة رسول اهلل أن يتكلف فيهام فوق ما يسعه لسان العرب ،وليكن شأنه االعتناء بام شأنه أن

تعتني العرب به والوقوف عند ما حدَّ تْه" (الشاطبي ،1997 ،ج ،2ص ،102و .)135والرتمجة يف
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ونقل ملعناه إىل ٍ
للنص ٌ
لغة أخرى ،فمن ترجم لف ًظا بمعنًى مل تعهده العرب يوم أن
جوهرها
تفسري ِّ
ٌ
نزل القرآن فقد َّ
علم وال عهدَ للعرب به يوم
زل قلمه وقدمه بتحميله اللفظ القديم معنًى حاد ًثا ال َ

خاطبهم القرآن بذلك اللفظ.

ثان ًيا .وأ ّما رضورة الصريورة إىل ترمجة تفسري معاين القرآن ً
إمجال لتعذر ترمجة اللسان العريب
كام هو َلِا له من خصائص َ ُتول دون ترمجته ونقله كلم ًة كلم ًة ،فإذا كان كذلك فالقرآن يف معانيه
وأساليبه عىل هذا الرتتيب ،فكام أن لسان بعض األعاجم ال يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب

كذلك ال يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم ،الختالف األوضاع واألساليب.
قائل" :لِ ُّل ِ
ٍ
وع َّلل ذلك ً
ٌ
معان نظران؛ أحدمها :من جهة كوهنا
ألفاظ دال ٌة عىل
غة العربية من حيث هي

ٍ
ٍ
وعبارات مطلق ًة دال ًة عىل ٍ
مطلقة ،وهي الداللة األصلية .والثاين :من جهة كوهنا ألفا ًظا
معان
ألفا ًظا
ٍ
ٍ
ٍ
خادمة ،وهي الداللة التابعة .فاجلهة األوىل هي التي يشرتك فيها
معان
وعبارات مقيد ًة دال ًة عىل

مجيع األلسنة ،وأ ّما اجلهة الثانية فهي التي خيتص هبا لسان العرب يف تلك احلكاية وذلك اإلخبار،
فإن كل ٍ
أمورا خادم ًة لذلك اإلخبار بحسب اخلرب واملخرب واملخرب عنه
خرب يقتيض يف هذه اجلهة ً
واملخرب به ونفس اإلخبار يف احلال واملساق ،ونوع األسلوب من اإليضاح واإلخفاء واإلجياز

واإلطناب وغري ذلك ،...فمثل هذه الترصفات التي خيتلف معنى الكالم الواحد بحسبها ليست
هي املقصود األصيل ،ولكنها من مكمالته ومتمامته ،وبطول الباع يف هذا النوع حيسن مساق الكالم

منكر ،وإذا ثبت هذا فال يمكن من اعترب هذا الوجه األخري أن يرتجم كال ًما من
إذا مل يكن فيه
ٌ
ٍ
الكالم العريب بكالم العجم عىل ٍ
حالً ،
يب إال
فضل عن أن يرتجم القرآن وينقل إىل لسان غري عر ٍّ

مع فرض استواء اللسانني يف اعتباره عينًا كام إذا استوى اللسانان يف استعامل ما تقدم متثيله ونحوه،
فإذا ثبت ذلك يف اللسان املنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يرتجم أحدمها إىل آخر ،وإثبات مثل
ٍ
بوجه ِّ ٍ
عسري جدًّ ا ،وقد نفى ابن قتيبة إمكان الرتمجة يف القرآن ،يعني عىل هذا الوجه الثاين،
بي
هذا
ٌ
فأ ّما عىل الوجه األول فهو ممك ٌن ،ومن جهته صح تفسري القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له

جائزا باتفاق أهل اإلسالم ،فصار هذا االتفاق حج ًة يف
فهم يقوى عىل حتصيل معانيه ،وكان ذلك ً
ٌ
صحة الرتمجة عىل املعنى األصيل" (املرجع نفسه ،ج ،2ص.)105

إمجال إىل ٍ
ثال ًثا .وأ ّما قضية رعاية املرتجم ألُ ِّم َّية الرشيعة عند نقل معاين القرآن ً
لغة أخرى فهي
ٍ
ٍ
وأهم
نقص،
زيادة وال
النص والوقوف عىل مراد املتكلم بال
مس َّلم ٌة ِّ ٌ
شأوها يف فقه ِّ
شأنا سا ٍم ُ
ُّ
بي ُ
ٍ
حادث مل تعهده العرب يوم نزل القرآن.
النص القديم بمعنًى
ما فيها َّأنا متنع املرتجم من تفسري ِّ

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
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ٍ
يومئذ مل يكن فهمهم وإدراكهم للرشيعة ونصوصها
واملراد ُبأ ِّم َّية الرشيعة أن العرب األميني
وأوامرها ونواهيها ومراميها متوق ًفا عىل التغلغل يف العلوم الكونية والعقلية والرياض َّية وغريها،
قال الشاطبي" :هذه الرشيعة املباركة ُأ ِّم َّي ٌة ألن أهلها كذلك ،وإن مل تكن كذلك لزم أن تكون عىل

غري ما عهدوا ،فلم تكن لتتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد ،وذلك خالف ما وضع عليه األمر فيها،
فال بدَّ أن تكون عىل ما يعهدون ،والعرب مل تعهد إال ما وصفها اهلل به من األُ ِّم َّية ،فالرشيعة إ ًذا ُأ ِّم َّي ٌة،
معجزا ،فام تقرر من ُأ ِّم َّية الرشيعة وأهنا جاري ٌة عىل
فلو مل يكن القرآن عىل ما يعهدون مل يكن عندهم
ً

مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه قواعد؛ منها َّ
كثريا من الناس جتاوزوا يف الدعوى عىل
أن ً
القرآن احلدَّ  ،فأضافوا إليه كل عل ٍم يذكر للمتقدمني أو املتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم

يصح ،وذلك ٌ
تقرير
قصد فيه
واملنطق ،وهذا إذا عرضناه عىل ما تقدم مل
دليل عىل أن القرآن مل ُي َ
َّ
ٌ
ٍ
ليشء مما زعموا؛ ومنها أنه ال بدَّ يف فهم الرشيعة من اتباع معهود األميني ،وهم العرب الذين نزل

مستمر فال يصح العدول عنه يف فهم الرشيعة،
عرف
القرآن بلساهنم؛ فإن كان للعرب يف لساهنم
ٌ
ٌّ
عرف فال يصح أن ُي َرى يف فهمها عىل ما ال تعرفه ،وهذا ٍ
جار يف املعاين واأللفاظ
وإن مل يكن َث َّم
ٌ

واألساليب .مثال ذلك أن معهود العرب ّأل ترى األلفاظ تع ُّبدً ا عند حمافظتها عىل املعاين وإن
أيضا ،فليس أحد األمرين عندها بملتز ٍم ،بل قد تبني عىل أحدمها مر ًة وعىل اآلخر
كانت تراعيها ً
قادحا يف صحة كالمها واستقامته؛ وأن املمدوح من كالم العرب عند
أخرى ،وال يكون ذلك ً

أرباب العربية ما كان بعيدً ا عن تكلف االصطناع ،وإذا كان كذلك فال يستقيم للمتكلم يف كتاب
اهلل أو سنة رسول اهلل أن يتكلف فيهام فوق ما يسعه لسان العرب ،وليكن شأنه االعتناء بام شأنه

أن تعتني العرب به والوقوف عند ما حدته ،ومنها أنه إنام يصح يف مسلك األفهام والفهم ما يكون

عا ًّما جلميع العرب ،فال يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب األلفاظ واملعاين ،فإن الناس يف
ٍ
ٍ
ٍ
متقارب ،فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب
واحد وال
وزان
الفهم وتأيت التكليف فيه ليسوا عىل

والسنة بحيث تكون معانيه مشرتك ًة جلميع العرب ،فاحلاصل أن الواجب يف هذا املقام إجراء
الفهم يف الرشيعة عىل ِوزان االشرتاك اجلمهوري الذي يسع األُميني كام يسع غريهم؛ ومنها أن
يكون االعتناء باملعاين املبثوثة يف اخلطاب هو املقصود األعظم بنا ًء عىل أن العرب إنام كانت عنايتها

باملعاين ،وإنام أصلحت األلفاظ من أجلها ،وهذا األصل معلو ٌم عند أهل العربية ،فاللفظ إنام هو
وسيل ٌة إىل حتصيل املعنى املراد ،واملعنى هو املقصود" (املرجع نفسه ،ج ،2ص ،109و.)138-127

وللمرتجم أن يعرتض عىل قضية ُأ ِّم َّية الرشيعة َّ
بأن القرآن مل خياطب اجلاهليني األُميني فحسب
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خطاب
أيضا
عريقة
حضارات وعلو ٍم
يومئذ وفيهم أهل
خطاب لكل الناس
بل هو
متقدمة ،وهو ً
ٌ
ٌ
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ٍ
ٍ
ومكان إىل قيام الساعة ،فأين دعوى الشاطبي َّ
املفس أو املرتجم
زمان
للناس مجي ًعا يف كل
أن عىل ِّ
أن يلتزم معهود العرب من هذا؟

ٍ
بيشء؛ ألنَّه ال أحدَ يمنع حتميل مفهوم اللفظ أو منطوقه بعبارته أو
وليس هذا االعرتاض
ٍ
ٍ
إِشارته أو إيامئه أو عمومه أو إطالقه ما حيتمله من معان وخمرجات سوا ٌء َأعرفها األقدمون أم مل

يصح ً
عقل وال لغ ًة هو إلغاء املعنى املعهود للعرب أول املخا َطبني ،وإنكار
يعرفوها ،وإنام الذي ال ُّ
النص ،ثم محل اللفظ عىل معنًى ال علم وال عهد للعرب
أنَّه املعنى األُ ّم املقصود أصال ًة من َسوق ّ
املخاطبني به أو ال حيتمله اللفظ ً
أصل.

العلمي يف تفسري ٍّ
نص ما وتأويله وترجمته:
املسألة الثانية .رباعيَّة املنهج
ّ
الرباعية العلمية تستند إىل االستقراء اللساين واملنطق والعقد الداليل وأركان اخلطاب وهي
ِ
واملرسل إليه والرسالة أي املخاطِب واملخا َطب واخلطاب ،وهذا يقيض بأن تكون الرباعية
املرسل
َ
كل من ِ
ثنائي ًة ت ِ
ُلزم ًّ
واملرسل إليه؛ فال خياطب األول الثاين بام ال عهد له به وال حيمل الثاين
املرسل
َ

كالم األول عىل ما ال يمكن أن يقصده ويرمي إليه .وخالصة الرباعية أسوقها يف هذا الرسم
النص واملرتجم يف هذا البحث
البياين
ً
عارضا تالزم ثنائية العالقة بني ركني اخلطاب ومها مصدر ِّ
أي ِ
واملرسل إليه املبارش أو الوسيط:
املرسل
َ
العلمي ،وموا ُّده األربع ً
فضل عن ثالثية
اسم قانون التخاطب
ِّ
ولك أن تطلق عىل هذه الرباعية َ

الشاطبي بوسعنا أن نوردها عىل النحو اآليت:

ِ
ِ
ِ
واستقراء دالالته ثبت بام ال يدع شبه ًة
اخلطاب
حتليل
املا َّدة األوىل .التابع واملتبوع ،فلدى
ِّك َّ ِ
ملتشك ٍ
ِ
النص أو املتك ِّلم هو املتبوعَّ ،
املرتجم أو
املرسل إليه أو
أن املرسل أو مصدر ِّ
وأن املستقبِل أو َ

تابع يلتزم يف تفسريه أو ترمجته مرا َد متبوعه من كالمه ،ويتتبع القرائن واألمارات
املؤول ٌ
املفس أو ِّ
ِّ
التي ترشده إىل مراد املتك ِّلم ،فكلام اقرتب من مقصوده كانت ترمجته أو تفسريه أقرب إىل الصواب
وأدعى إىل القبول.

وتقيض ثنائية التابع واملتبوع َّ
نص وترمجته وتأويله هو معرف ُة مراد
أن الرشط
األهم يف تفسري ٍّ
َّ
ٍ
معان لغ ًة .وهلذه املعرفة طرائق ،قال ابن تيمية:
املتكلم بكالمه بعد معرفة ما حيتمله اللفظ من
ٍ
"فجهات معرفة مراد املتكلم ثالث ٌة يف كالم الشارع وكالم العباد من حالف وغريه :أحدها العلم
ٍ
بقصده من ٍ
منفصل كتفسري السنة للكتاب وختصيص العموم وقول احلالف أردت كذا،
دليل

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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والثاين سبب الكالم وحال املتكلم ،والثالث وضع اللفظ مفرده ومركبه ،ويدخل فيه القرائن
اللفظية" (آل تيمية ،ص)131؛ لذلك َّ
فإن "ما ال خيطر ببال املتكلم عند قصده التعميم إال باإلخطار

ال حيمل لفظه عليه ،إال مع اجلمود عىل جمرد اللفظ ،وأ ّما املعنى فيبعد أن يكون مقصو ًدا للمتكلم"

(الشاطبي ،1997 ،ج ،4ص.)22

وفحوى هذا الرشط َّ
أن املرتجم "إن مل يكن مقصوده معرفة مراد املتكلم كان تأويله للفظ بام

حيتمله من حيث اجلملة يف كالم من تكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف واإلحلاد ال من

باب التفسري وبيان املراد" (ابن تيمية ،1991 ،ج ،1ص .)201فأنت ترى أن احتامل اللفظ ملعنًى
النص بام ال
يسو ُغ التكلف أو
التمحل يف تفسري ّ
ُّ
تلمس مراد املتكلم من كالمه وال ِّ
ما ال يغني عن ُّ
ٍ
برهان عىل أنَّه مراد املتكلم؛ ذلك َّ
عاقل يعلم أن مقصود اخلطاب ليس هو التفقه يف العبارة
أن "كل
بل التفقه يف املعرب عنه وما املراد به ،هذا ال يرتاب فيه ٌ
عاقل ،...وإنام املنكر اخلروج يف ذلك إىل حد
اإلفراط ،الذي يشك يف كونه مراد املتكلم أو يظن أنه غري ٍ
مراد أو يقطع به فيه ألن العرب مل يفهم
َ
منها قصد مثله يف كالمها؛ فام يؤمننا من سؤال اهلل تعاىل لنا يوم القيامة :من أين فهمتم عني أين
بون َّأنُم ُي ِس َ
{وهم َي َس َ
نون ُصن ًعا} [(القرآن الكريم،
قصدت التجنيس الفالين بام أنزلت من قويلُ :

"سورة الكهف" ،اآلية  ،...])104فإن يف دعوى مثل هذا عىل القرآن وأنه مقصو ٌد للمتكلم به
خطرا ،بل هو راجع إىل معنى قوله تعاىل{ :إذ َت َل َّقو َنه بِ ِ
َقولون بِ ِ
َ
أفواهكُم َّما َل ْي َس َلك ُْم بِ ِه
ألسنَتِكُم وت
ُ
ٌ
ً
ِ
ِ
يم} [(القرآن الكريم" ،سورة النور" ،اآلية  ،])15وإىل أنه ٌ
قول
ِع ْل ٌم َ ْ
وت َس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو عنْدَ اهللِ َعظ ٌ
يف كتاب اهلل بالرأي" (الشاطبي ،1997 ،ج ،4ص.)263
ِ
النص
يغدو مؤ ِّل ًفا أو رشيكًا للمتك ِّلم أو
مصدر ّ
ومن شأن هذه الثنائية أن متنع املرتجم من أن َ
ف يف ٍ
النص ،وأن ُتيل عليه أن يكون ً
يشء من املنقول ،وال يتبنى مذه ًبا
يترص ُ
يف إنتاج ّ
ناقل أمينًا ال َّ
ٍ
ِ
النصً ،
فضل عن أن يكون
النص عىل َوفقه ،وال يقحم نفسه ق ْيدَ شعرة يف نقل داللة ّ
فكر ًّيا يرتجم ّ
ِ
النص أو أن يتك َّلف التأويل والرتمجة.
رشيكًا َلتبوعه يف إنتاج ِّ

املا َّدة الثانية .حاكمية الوضع والقرائن والسياق ،وكال الطرفني يف اقتفاء أثر هذه املا َّدة سوا ٌء،
ٍ
ٍ
مانعة من إرادته ال يعرس عىل
بقرينة
فليس للمستعمل املتبوع اخلروج عىل الوضع اللغوي إال

الوقوف عىل
للنص فإنَّه ملز ٌم
سامعه التابع
َ
ُ
الوقوف عليها ،وهكذا القول يف التابع املفرس املرتجم ِّ
معرفة مراد املتكلم وما وضعت له الكلمة وما ُ ُت ِّو َز عنه هبا بالقرائن والسياق والسباق ،يقول
الشاطبي" :كالم العرب عىل اإلطالق ال بدَّ فيه من اعتبار معنى املساق يف داللة الصيغ وإال صار
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ٌ
معقول؛ فام ظنك بكالم اهلل وكالم رسوله
وه ْز َأةً ،فلو اعترب اللفظ بمجرده مل يكن له معنًى
ُض ْح َك ًة ُ

صىل اهلل عليه وسلم؟" (املرجع نفسه ،ج ،3ص ،)330و"املساقات ختتلف باختالف األحوال
واألوقات والنوازل ،وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان؛ فالذي يكون عىل ٍ
بال من املستمع
ٌ
واملتفهم وااللتفات إىل أول الكالم وآخره بحسب القضية وما اقتضاه احلال فيها ال ينظر يف أوهلا
دون آخرها وال يف آخرها دون أوهلا" (املرجع نفسه ،ج ،4ص.)266

ٍ
حادث ال عهد
وضعي
وقضية هذه احلاكمية القطع ببطالن محل اللفظ القديم عىل معنًى
ٍّ
ِ
ٍ
احلادث؛ فاستحالت دعوى
علم أو عهدٌ باملعنى
للمتكلم به وال كذلك لسامعه التابع له يومئذ ٌ
ٍ
يومئذ.
إرادة املتكلم له أصال ًة يف خطابه للناس

اصطالح أو ٍ
ٍ
جماز ،ومتييز املعنى الوضعي من
املا َّدة الثالثة .الزيادة عىل الوضع لعالقة
ِ
للنص والتايل له ،فاملتبوع إنام يزيد عىل الوضع معنًى جماز ًّيا أو اصطالح ًّيا،
االصطالحي املقارن ِّ
وأ ّما التابع فعليه أن يميز بينهام كام كان املخاطبون يميزون ويفهمون عنه ما يريد ،يقول ابن جني:
"هذه اللغة أكثرها ٍ
جار عىل املجاز ،وقلام خيرج اليشء منها عىل احلقيقة ،فلام كانت كذلك ،وكان

القوم الذين خوطبوا هبا أعرف الناس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها جرى خطاهبم هبا جمرى ما
يألفونه ويعتادونه منها ،وفهموا أغراض املخاطِب هلم هبا عىل حسب عرفهم وعادهتم يف استعامهلا"
ٍ
بمكان:
خمرجات هي من األمهية
(ابن جني ،ج ،3ص ،)250وهلذه املا َّدة
ٌ

ٍ
استعامالت لغوي ٌة ورشعي ٌة واصطالحي ٌة
مستمر ،فاللفظ له
تطور
 .1داللة اللفظ عىل املعنى يف
ٌ
ٍّ
مح ٌال لكل تلك الدالالت ،فينبغي للمرتجم معرفة
تشمل العرف العام والعرف اخلاص ،واللفظ ّ
زمان والدة املعنى ومكانه وبيئته وثقافة خما َطبيه ليختار أحد معاين اللفظ عن ٍ
ٍ
ويقف
ودليل
بينة
َ
عىل مراد املتكلم وال ّ
يتأل عليه.

عقل أن ُ ِ
يصح ً
نص س َب َق والد َة
ي َّل
 .2ال
املرتجم املعنى اجلديد حمل املعنى القديم الوارد يف ٍّ
ُّ
ُ

املعنى احلادث لسببني:

رضب من الوضع.
النص به ،فهذا اإلحالل
ٌ
– انتفاء علم صاحب ّ

ٍ
خطاب بام ال طاقة هلم بفهمه وال عهد هلم به؛ وخطاب
يومئذ؛ ألنه
–استحالة فهم خماطبيه
ٌ
ٍ
عاقل ،فتعاىل اهلل َّ
من يفهم بام ال يفهم يمتنع ً
جل شأنه أن ُي ِّنزل كال ًما
صدوره من
عقل
ُ
من هذا القبيل.

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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املا َّدة الرابعة .االستعامل واحلمل بالقرينة ،أ ّما قضية استعامل اللفظ يف ما وضع له أو يف غري
مانعة من إرادة املعنى احلقيقي فأمرها إىل املستعمل أي ِ
ٍ
ٍ
املرسل املتبوع؛ فال
قرينة
ما وضع له مع
ٍ
قرينة وال فيام وضع له ُم ْه َم ًل ويريد به ما مل يوضع له .وأ ّما
َيستعمل اللفظ يف غري ما وضع له بال
ٍ
بقرينة فأمره إىل السامع املستقبل أي التابع ،فعليه أن يتحرى مراد
محل الكالم عىل مراد املتكلم

أوصاف ثالث ٌة:
النص ويستفرغ وسعه يف معرفته بالقرائن والسياق والسباق" ،فرياعى يف املؤول به
ٌ
ِّ
ٍ
ٍ
صحيح يف االعتبار ،متفق عليه يف اجلملة بني املختلفني ،ويكون اللفظ املؤول
أن يرجع إىل معنًى

ً
قابل له" (الشاطبي ،1997 ،ج ،3ص.)330

وأ ّما من أفرط أو َّفرط يف ترمجة معاين القرآن فإنام ُأ ِت من هذا القبيل؛ فهو ال يعبأ بكونه تاب ًعا
ٍ
يومئذ
النص عليه بالقرائن والسياق بنا ًء عىل معهود العرب
عليه أن يتحسس املعنى املراد ليحمل َّ
وعلومهم املحدودة ،يقول الشاطبي" :الذين أخذوا تفسري القرآن عىل التفريط قرصوا يف فهم

اللسان الذي به جاء ،وهو العربية ،فام قاموا يف تفهم معانيه وال قعدوا كام تقدم عن الباطنية وغريها،

أيضا قرصوا يف فهم معانيه
وال إشكال يف اطراح التعويل عىل هؤالء ،والذين أخذوه عىل اإلفراط ً
من ٍ
جهة أخرى ،وقد تقدم يف كتاب املقاصد بيان أن الرشيعة ُأ ِّم َّي ٌة ،وأن ما مل يكن معهو ًدا عند
ومر فيه أهنا ال تقصد التدقيقات يف كالمها ،وال تعترب ألفاظها كل االعتبار
العرب فال يعترب فيهاَّ ،

إال من جهة ما تؤدي املعاين املركبة ،فام وراء ذلك إن كان مقصو ًدا هلا فبالقصد الثاين ومن جهة ما
معني عىل إدراك املعنى املقصود كاملجاز واالستعارة والكناية" (املرجع نفسه ،ج ،4ص.)261
هو ٌ

الفرع الثاني .إشكاليَّة تفسري ٍّ
نص قدي ٍم بمعنًى حادث:

ٍ
حادث يستبدله املرتجم باملعنى القدي ِم املقصود
النص القديم بمعنًى
آثار نامج ٌة عن ترمجة ّ
ثمة ٌ
ٍ
النص القديم وإ ّما أن تؤثر يف قيمة الرتمجة
أصال ًة املعهود للمخاطبني يومئذ ،وهي إ ّما أن ترتدَّ عىل ّ
ومدى استحقاقها ملصطلح النقل أو الرتمجة.

ٍ
ِّ
حادث:
النص القديم الناجمة عن ترجمته بمعنًى
اآلثار املالحظة عىل
النص أو نسخه بآخر يستحدثه املرتجم.
1.حتريف ِّ

2.يغدو عرض ًة لتالعب املرتمجني كلام جدَّ معنًى يف العصور الالحقة.
النص املقدس كام يف بعض تراجم معاين القرآن.
نص
برشي يف ّ
ٍّ
3.يفيض إىل خلق ٍّ
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4.التضارب يف دالالت تراكيب النص؛ فإذا ِ
بآخ ِر ِه َين ُق ُض َّأو َل ُه يف موض ٍع و َينْ َق ُّض َّأو ُل ُه عىل
ّ
ِ
آخ ِره يف َ
آخر.
5.ضعف املعنى العام يف ضوء السياق والسباق.
بالنص وإهيامهم َّ
النص املقدَّ س،
6.خداع املخا َطبني
أن هذا هو مراد املتكلم وأنه مقصود ِّ
ِّ
اجلهل بذلك عىل ِ
رضب من الصدِّ عن سبيل اهلل ،فهم "بإِ ِ
َ
العلم يف معنى
يثارهم
وهذا
ٌ
الصا ِّد عن َس ِ
بيل اهلل ،وا ُملبتغي إطفا َء نور اهلل تعاىل ،...وكان الصا ُّد عن ذلك صا ًّدا عن
ُعرف حج ُة اهلل تعاىل" (اجلرجاين ،1992 ،ص ،)8والكالم هنا للجرجاين يف قو ٍم ذ ُّموا
َأن ت َ

الشعر والنحو وعلوم الداللة.

ٍ
آثار ترجمة ٍّ
حادث يف قيمة الرتجمة نفسها:
نص قدي ٍم بمعنًى
1.تغدو الرتمجة تألي ًفا ال ً
نقل أمينًا.

النص الواحد.
2.تعارض ترمجات ّ

3.االنتقائية العشوائية بال ضوابط لدى اختيار معنى املفردة .

ٍ
4.انعدام أمهية التخصص الدقيق لدى ترمجة نص ذي ٍ
خاصة.
سمة
ٍّ
5.تساوي قيمة معاجم الرتمجة التارخيية وغريها.

َ
البحث عن مراد املتكلم يف العقود املالية واالتفاقات
نفسه
6.ازدواجية املعايري بإلزام املرتجم َ

النص
قديم ،وال س َّيام ّ
عر َض له ٌّ
نص ٌ
واملعاهدات واملحادثات الدولية والرسمية ،ثم إذا ما َ
َ
َ
وأبطل
وأخذ باملعنى احلديث
وترصف يف املعنى وأغفل مراد املتكلم
نفسه
الديني ،أقحم َ
ّ
َّ
القديم املعهود للمخا َطبني الذي تَسعه معرفتهم يومئذٍ.
َ ُ
َ
َ

املبحث الثالث .تقويم أخطاء ترمجة معاين املفردات القرآن َّية التي هلا مع ًنى
حادث:

ٍ
ٍ
ٍ
ثالثة :الدراسة النظرية السابقة ،والرصد االستقرائي ملعاين
منهجية
أسس
َيقوم التقويم عىل
ٍ
ً
حادث
خطأ ،ومقارنة معنى اآلية يف احلالني؛ األول :ترمجة معنى املفردة بمعنًى
املفردة املرتمجة

واإلعراض عن املعنى القديم املعهود؛ والثاين :ترمجة معنى املفردة يف ضوء املنهجية العلمية املتقدمة

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
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يف األلفاظ التي حتمل داللتني :قديم ًة معهود ًة للناس يوم نزل القرآن ،وأخرى حادث ًة مل يكن هلم

علم هبا وال عهدٌ .
ٌ

أ ّما الرصد االستقرائي فقد اقترصت الدراسة منه عىل تتبع ترمجات معاين القرآن إىل الرتكية

لثالثة مرتمجني متفرقني ،وكلها من قبيل الرتمجة التفسريية أو املعنوية ال الرتمجة احلرفية:
1.عيل ُبالج :القرآن الكريم ومعانيه بالرتكية.
2.حممود طوبطاش :القرآن الكريم ومعانيه بالرتكية.
3.أمحد داود أوغلو :القرآن الكريم وبيان معانيه.

أثر
خطري يف بداية إعالن اجلمهورية ،ففي عام 1928م قررت
وقد كان لرتمجة معاين القرآن ٌ
ٌ

احلكومة الرتكية أن ُيقرأ القرآن يف الصالة بالرتكية ال بالعربية ،1وقيل إن هذه الرتمجة ُقرئت عىل
املسامع يف اجلوامع (بوعزة ،2016 ،ص.)345

ٍ
ٍ
قرآنية اجتمعت هلا داللتان :قديم ٌة معهود ٌة
ملفردات
استقرت التطور الداليل
دراسات
وثمة
ٌ
َ
ٍ
ٍ
معهودة هلم ،ومن هذه الدراسات:
يومئذ ،وحادث ٌة أو اصطالحي ٌة ُمدَ ث ٌة غري
للعرب
ِ
وأثر ُه يف ال ُقرآن ،جامعة غازي ،كلية الرتبية ،أنقرة.
–حسن َعك ِْرشُّ :
تطو ُر اللغة ُ

ألفاظ ال ُق ِ
ُ
رآن الكري ِم املهجور ُة االستعامل :دراس ٌة دالل َّي ٌة ،جامعة
–غالم عباس رضائي:
طهران ،كلية اآلداب.

عر اجلاهيل ِ
–عودة خليل أبو عودة :التطور الداليل بني ِ
الش ِ
لغة ِّ
ولغة ال ُقرآن :دراس ٌة دالل َّي ٌة
ُّ َ
ُّ ُ
ِّ
ٍ
ٍ
تطورا دالل ًّيا يف
ملفردات شهدت
فصول
مقارنة ،مكتبة املنار ،األردن .ويف الكتاب سبعة
ً
ٍ
ٍ
خمتلفة ،فتحولت من احلقيقة اللغوية إىل احلقيقة الرشعية كالصالة والزكاة والفقه
أزمنة
وغريها ،وربام استعملت بأحد معانيها اللغوية كام يف الصالة بمعنى الدعاء أو الرمحة أو
االستغفار يف قوله تعاىل{ :إِ َّن اهلل َو َم َل ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َع َل النَّبِ ِّي َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه
َو َس ِّل ُموا ت َْس ِل ًيم } (القرآن الكريم" ،سورة األحزاب" ،اآلية .)56

 . 1من أعامل كامل أتاتورك :حظر القرآن واألذان ،Belgelergerleçektarih.com .آخر زيارة بتاريخ .5
2020 .1م.
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تطورا دالل ًّيا فصار هلا
ففي هذه البحوث وكثري غريها ما يغني عن رسد املفردات التي شهدت
ً

ٌ
مغمور ،وذلك مظنة إهيا ٍم فيقع املرتجم يف الوهم ويقترص عىل ما
وقديم
مشهور،
حادث
معنيان:
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
مشتهر.
حادث
يتبادر إىل ذهنه للفظ من معنًى

وتقدِّ م الدراسة هذه الكلامت :آية ،فقه ،إرساف-مرسف ،مسجد ،زينة ،نامذج ألخطاء الرتمجة

ٍ
حادث ال عهد للمخاطبني به يوم نزل القرآن.
نص قدي ٍم بمعنًى
النامجة عن تفسري ٍّ

التارخيي:
األول .معاين مفردات الدراسة يف ضوء معجم الدوحة
املطلب َّ
ّ
اعتمدت الدراسة معجم الدوحة التارخيي للوقوف عىل مراحل تطور داللة املفردات اخلمس

املذكورة عرب الزمن ،وزادت عليه معاين ثبتت يف النصوص ومل ترد يف املعجم .أ ّما كلمة "آية"

فسبق القول فيها ،وإليك معاين سائر الكلامت تارخي ًّيا حتى العرص الذي يظهر املعنى الذي اعتمده
املرتمجون ،فإليك معانيها مسلسل ًة يف اجلدول اآليت:1

أ ّما اآليات املعن َّية بالذكر يف هذا البحث فهي املذكورة يف املطلب التايل؛ فكلمة "الفقه"

جاءت باملعنى الثاين فاختار املرتمجون املعنى اخلامس ،ووردت كلمة "مسجد" باملعنى األول

فرتمجوها باملعنى الثالث والرابع ،واملعنى املراد لكلمة "إرساف" هو األول لكنهم ترمجوها

بمعناها الرابع واخلامس ،ومعنى كلمة "آية" هو الرابع إال أهنم ترمجوها باملعنى اخلامس
األحدث واألشهر.

وأ ّما كلمة "زينة" فلها معنًى واحدٌ يف معجم الدوحة وقفوا عليه بتاريخ ( 80ق.هـ) ،2ويراد

تجمل ،وأق ُّله سرت العورات ،وهو املعنى املراد املقصود عىل َوفق سبب النزول،
تحسن به و ُي َّ
هبا ما ُي َّ

لكن املرتمجني محلوها عىل معنى التأنُّق وكامل الزينة؛ فإليك بيان معاين هذه املفردات وترمجتها يف
اآليات الواردة فيها ثم تقييم تلك الرتمجة وتقويمها:

1 .https//:www.dohadictionary.org/dictionary./
2 .https://www.dohadictionary.org/dictionary/.
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املطلب الثاني .تقييم ترجمة معاني القرآن إىل الرتكيَّة وتقويمها وبيان الفروق
َني القديم والحادث:
الدالليَّة الناجمة عن املعني ِ
تستند هذه العملية املركبة من التقييم والتقويم وبيان الفروق إىل الثالثية املنهجية املو َمإ إليها

يف صدر هذا املبحث ،فهي تبدأ بعرض ترمجة معاين اآليات باللغة الرتكية ،ثم تعالج املفردات

موضوع البحث يف هدى ما سبق يف ضوء معجم الدوحة التارخيي للغة العربية.

ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
اش ُبوا َو َل ت ْ ِ
ب
ُس ُفوا إِ َّن ُه َل ُي ُّ
اآلية األوىلَ { .يا َبني آ َد َم ُخ ُذوا زينَ َتك ُْم عنْدَ ك ُِّل َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ
ا ُْل ْ ِ
سفِني} (القرآن الكريم" ،سورة األعراف" ،اآلية :)31
ترمجة معنى اآلية لدى املرتمجني الثالثة:1

Ey ademoğulları her mescid yanında ziynetlerini takın yiyin için ve israf
etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez. A;raf 31

أن اآلية تريد بكلمة "مسجد" املعنى املعهود اآلن املتبادر إىل الذهنَّ ،
ذهب املرتمجون إىل َّ
وأن
املقصود بالزينة فيها األناقة والتجمل بأحسن ما لدى الناس من ٍ
زينةَّ ،
وأن املراد بالنهي عن

إرساف مذمو ٌم ،فهي تدعوهم إىل
اإلرساف فيها ّأل يأكلوا ويرشبوا يف املساجد فوق احلاجة فذاك
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
وزينة ،ويأكلون
وطيب
لباس
أن جيعلوا من املساجد َم ْ َم ًعا وملت ًقى يتأهبون له بأمجل ما عندهم من
ٍ
ٍ
مبالغة.
إفراط وال
فيه ويرشبون بقدر احلاجة بال
ولدى النظر يف تأريخ معجم الدوحة التارخيي ملعاين هذه املفردات يسهل تقييم هذه الرتمجة

وتقويمها:

أول .كلمة "مسجد" يف اآلية هي مكان السجود ِ
ً
وقبلته أي الكعبة ،وهو املعنيان األول والثاين
ٍ
طواف باملسجد أي بالكعبة التي هي موضع
يف اجلدول السابق ،واملراد :اسرتوا عوراتكم عند كل

ٍ
يومئذ ،وذلك أن العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم كانوا يطوفون هبا عراةً،
السجود األوحد
وهذا رس خطاب الناس مجي ًعا دون ختصيص النداء باملؤمننيَ { :يا َبنِي آ َد َم}.
ٍ
ثم َّ
يومئذ للمسلمني مساجد وإنام هو املسجد احلرام فقط
إن قوله{ :ك ُِّل َم ْس ِج ٍد} -ومل يكن
ٍ
مسجد" بمعناها املعهود اليوم يف الرتكية والعربية عىل أهنا مراد اهلل يف
َ -ل َيق َط ُع بخطإ ترمجة "كل

 . 1عيل ُبالج :القرآن الكريم ومعانيه بالرتكية ،األعراف31:؛ وحممود طوبطاش :القرآن الكريم ومعانيه
بالرتكية ،األعراف31:؛ وأمحد داود أوغلو :القرآن الكريم وبيان معانيه ،األعراف.31:
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اآلية أصال ًة ،هذا وإن كان ال يمتنع أن ُيستنبط املعنى املذكور يف الرتمجة بطريق ِ
اإلشارة واإليامء

(ابن كثري ،1999 ،ج ،3ص ،)406لكن ال يصح يف الرتمجة إلغاء املعنى األ ِّم املراد وإحالل معنًى
آخر حدَ َ
ث من بعدُ مكانَه ،وأعني به املعنى الثالث لكلمة "مسجد" يف اجلدول السابق.

ثان ًيا .كلمة "زينة" هي أدنى ما يسرت العورة ،وأ ّما التأنُّق والتز ُّين للصالة أو املساجد زياد ًة عىل
املألوف كام اقتضته الرتمجة فهو ليس باملعنى األُ ِّم املقصود أصال ًة ،فإنام تطلب الزيادة يف التجمل

والزينة ممن سرت عورته يف األقل َّأو ًل ،أ ّما العراة فأنّى ُيطلب منهم كامل اجلامل والزينة واألناقة وهم

عرا ٌة كشفوا سواءهتم تع ُّبدً ا كام كانوا حيسبون؟ قال ابن كثري" :هذه اآلية الكريمة ر ٌّد عىل املرشكني
ٍ
جرير  -واللفظ له  -من
مسلم والنسائي وابن
فيام كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عرا ًة كام رواه
ٌ

كهيل عن مسل ٍم البطني عن سعيد بن ٍ
ٍ
ٍ
عباس قال :كانوا
جبري عن ابن
حديث شعبة عن سلمة بن

يطوفون بالبيت عراةً ،الرجال والنساء؛ الرجال بالنهار والنساء بالليل ،وكانت املرأة تقول:
ــه أو ُ ُّك ُ
عض ُ
ــوم َيبــدو َب ُ
َالي َ
ومــا َبــدا م ُ
نــه َفــا ُأ ِح ُّ ُ
ــه
ــه
ِ

{خذوا زينَ َتكُم ِعندَ ك ُِّل م ِ
ٍ
فقال اهلل تعاىلُ :
عباس يف قوله تعاىل:
سج ٍد} .وقال العويف عن ابن
َ
{خذوا زينَ َتكُم ِعندَ ك ُِّل م ِ
ٌ
ُ
رجال يطوفون بالبيت عراةً ،فأمرهم اهلل بالزينة
سج ٍد} اآلية ،قال :كان
َ
والزينة :اللباس ،وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز واملتاع ُ -فأمروا أن يأخذواٍ
مسجد .وكذا قال جماهدٌ وعطا ٌء وإبراهيم النخعي وسعيد بن ٍ
جبري وقتادة والسدي
زينتهم عند كل
ٍ
ٌ
واحد من أئمة السلف يف تفسريها" (املرجع نفسه ،ج،3
ومالك عن الزهري وغري
والضحاك،
ص.)405

ومن عالئق الزينة مسألة األكل والرشب ،فليست من الصواب يف ٍ
يشء ترمجتهم هلا َّ
بأن القرآن
ٍ
ناجم عن اخلطإ
إفراط ،وهذا اخلطأ يف الرتمجة
يدعو إىل جعل املساجد ملت ًقى للمطعم واملرشب بال
ٌ
األول يف ترمجة كلمة "مسجد" ،وإنام املراد إبطال عادات التعبد بالعري يف أثناء الطواف وبتحريم ما
ٍ
ورشاب عند حجهم إىل البيت وطوافهم به ،فكيف يصح واحلال ما ذكرت أن
ُأ ِح َّل هلم من طعا ٍم
ي ِ
ٍ
عدل املرتجم عن معنى كلمة "مسجد" إ ًذا؟ فالرتمجة املذكورة تفيض إىل ٍ
وتضارب
خلل وانفصا ٍم
َ
يف داللة تراكيب اآلية ِ
نفسها ،وبنا ًء عىل ما سبق يتبني أن من اخلطإ ترمجة "اإلرساف" بمعناه املعهود
املتبادر إىل الذهن يف الرتكية عىل أنه هو املقصود املراد من اآلية أصال ًة ،ومرادهم به جتنب اإلفراط
يف تناول الطعام والرشاب.
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ثال ًثا .مجلة "وال ترسفوا" تقيض بمعناها الوضعي النهي عن جتاوز احلدِّ  ،ففرسها املرتمجون بام
ٍ
ٍ
سبق من ٍ
سابقة يف ترمجة كلامت:
أخطاء
ني ترمجتهم هذه عىل
هني عن النَّهم يف األكل والرشب ،بانِ َ

مسجد ،وزينة ،وأكل ،ورشب ،فأغفلوا املعنيني األول والثاين يف اجلدول السابق وترمجوها بمعنًى
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
بعدئذ؛ وعىل
معان كلها حادث ٌة ظهرت
الرتمجة من
حادث بعدَ مها ،فالسورة مكي ٌة ،وما يف
آخر
هذا َّ
فإن ترمجة معنى اآلية يف ضوء معاين املفردات كام نقلتُها عن معجم الدوحة التارخيي ساب ًقا

(أوزترك ،2005 ،ص:)112

Ey ademoğulları (tavaf için) kabeye her gelişinizde giyinik vaziyette olun
)(hac sırasında hyvansal besinlerden uzak durma adetinizden vazgeçerek
yiyin ve için (hac sırasında size helal olan bazı yiyecekleri kendinize yasaklamak suretiyle) haddı aşmayın zira allah haddi aşanları hiç sevmez. A;raf 31

َان ا ُْل ْؤ ِمن َ
{و َما ك َ
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْو َل َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِف
اآلية الثانيةَ .
الدِّ ِ ِ ِ
ي َذ ُر َ
ون} (القرآن الكريم" ،سورة التوبة" ،اآلية
ين َول ُينْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم َ ْ

:)122

ترمجة معنى اآلية لدى املرتمجني ،وال سيام داود أوغلو:1

bunula beraber müminlerin hepsi toptan seferber olmamalı idiler. Her kabileden bir taife toplansa da dinde fıkıh tahsil etseler ve kavimleri döndükleri
zaman onları korkutsalardı ya! Olur ki allahın azabından sakınırlar.

نقل املرتمجون معنى كلمة " َت َف َّقه" إىل الرتكية مستندين إىل املعنى االصطالحي احلادث لكلمة
"فِ ْقه" ،ودلت الرتمجة عىل أن عىل ٍ
فريق من املؤمنني أن يمكثوا يف املدينة ليتعلموا الفقه وما يتضمنه

من أحكام احلالل واحلرام ،ثم يع ِّلموا من خرجوا للجهاد عندما يؤوبون إىل املدينة ،فرتمجت
ٍ
{لِ َي َت َف َّق ُهوا ِف الدِّ ِ
حادث
ين} بمعنًى
خاص لكلمة "الفقه" وهو خامس املعاين املذكورة يف اجلدول
ٍّ
السابق .وبالنظر يف معاين كلمة "فقه" يف معجم الدوحة التارخيي يتبني خطأ الرتمجة املذكورة،
فاملراد بالتفقه يف اآلية طلب الفهم لنصوص الرشع كلها ،وهو املعنى اللغوي الثاين ويعضده املعنى

الرابع؛ َّ
وتنظيم وأحكا ًما وأخال ًقا وغري ذلك ،أ ّما
ألن املتف َّقه فيه هو الدين كله عقيد ًة وترشي ًعا
ً
تفسري كلمة "فقه" بمعناها االصطالحي احلادث فسيؤدي إىل اإلعراض أو االستغناء عن قوله:

 . 1أمحد داود أوغلو :القرآن الكريم وبيان معانيه ،التوبة .122 :عيل ُبالج :القرآن الكريم ومعانيه بالرتكية،
التوبة .122 :حممود طوبطاش :القرآن الكريم ومعانيه بالرتكية ،التوبة.122 :
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ِ{ف الدِّ ِ
ين}؛ ألنه ال معنى لقولك :اطلب علم أحكام الرشيعة يف الدين؛ فالدين أوسع وأشمل من
الفقه االصطالحيً ،
فضل عن أن النَّ ْظ َم ال يعضد ترمجتهم ،بل إن مآهلا إىل إفساد الرتكيب ومساق
نظم العبارة وتغيري سياق الك َِلم.

َ
وإليك ترمجة معنى اآلية يف ضوء معاين املفردات كام نقلتُها عن معجم الدوحة التارخيي ساب ًقا

(أوزترك ،2005 ،ص:)112

Dini iyice öğrenmeleri ve geri döndüklerinde kendi kabilelerini allahın
emir ve yasaklarına uyma hususunda uyarmaları için her mümin topluluktan sadece bir grup peygamberin yanına gelmelidir. Kendilerine ilahi
mesajın tebliğ edildiği kimselser de belki böylece Allhin emri ve yasaklarına karşı daha duyarılı olurlar.

ِ
ِ
ِ
{و َي ُقو ُل َ
ب لَِّ َفا ْنتَظِ ُروا إِ ِّن َم َعك ُْم ِم َن
ون َل ْو َل ُأن ِْز َل َع َل ْيه آ َي ٌة م ْن َر ِّبه َف ُق ْل إِن ََّم ا ْل َغ ْي ُ
اآلية الثالثةَ .
ا ُْلنْتَظِ ِري َن} (القرآن الكريم" ،سورة يونس" ،اآلية :)20

ومعنى اآليةَ " :ه َّل أنزل عليه آي ٌة أي معجز ٌة غري هذه املعجزة ،فيجعل لنا اجلبال ذه ًبا ،ويكون
ٍ
ب لَِِّ} أي قل يا حممد إن نزول اآلية
له ٌ
بيت من زخرف ،وحييي لنا من مات من آبائناَ { ،ف ُق ْل إِن ََّم ا ْل َغ ْي ُ
غيب { َفا ْنتَظِ ُروا} أي تربصوا {إِ ِّن َم َعك ُْم ِم َن ا ُْلنْتَظِ ِري َن} لنزوهلا" (القرطبي ،1964 ،ج ،8ص.)323
ٌ
وترمجة معنى اآلية لدى بعض املرتمجني ومنهم داود أوغلو:1

bir de "mekkeliler" ona rabbinden bambaşka bir ayet indirilse ya! Diyorlar. Sen de, de ki: gayb ancak allaha mahsustur. imdi, "inanmadınızsa
azabı" bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

فأنت ترى أنَّه ترجم كلمة "آية" بمعناها املتبادر إىل الذهن يف الرتكية املأخوذ لف ًظا ومعنًى عن
ٍ
ج ٌل ذات َمطل ٍع و َمقط ٍع ِ
سورة من القرآن ،وهذا املعنى
تندرج يف
املعنى الرشعي لكلمة "آية" ،وهي ُ َ

هو اخلامس يف تسلسل التطور الداليل ملعاين الكلمة يف معجم الدوحة كام سبق ،وعند النظر يف

وأمرا
سياق اآلية ال خيفى خطأ هذه الرتمجة ،فاملراد املعنى الثالث والرابع ،فهم إنام طلبوا معجز ًة ً
خار ًقا للعادة فيه عظ ٌة وعرب ٌة فيعجزهم مجي ًعا ليثبت هلم صدق نبوته ،فهذا هو معنى اآلية كام يقطع
ٍ
آية أو ٍ
بذلك السياق والسباق ،ومل يطلبوا منه نزول ٍ
قرآنية كام دل عىل ذلك متام اآلية نفسها
آيات
 1أمحد داود أوغلو :القرآن الكريم وبيان معانيه ،يونس.20 :

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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ب
وسياق املناظرة وسباقها ،فقد جاء الر ُّد عىل طلبهم بقوله تعاىل يف اآلية نفسهاَ { :ف ُق ْل إِن ََّم ا ْل َغ ْي ُ
لَِّ َفا ْنتَظِ ُروا إِ ِّن َم َعك ُْم ِم َن ا ُْلنْتَظِ ِري َن} ،فلو أهنم طلبوا آي ًة قرآني ًة مل يكن جلواب اهلل هلم هبذا العبارة

معنًىَّ ،
فدل موضوع اآليات وجواب السؤال عىل َّ
أن ترمجة "اآلية" بمعناها املذكور املتبادر إىل
ٍ
نص
الذهن يف الرتكية والعربية عند تالوة القرآن ليست من الصواب يف يشء ،فهي من باب تفسري ٍّ
ٍ
حادث كام َّ
دل عىل ذلك تسلسل معاين داللة اآلية تارخي ًّيا عىل َوفق معجم الدوحة
قدي ٍم بمعنًى
أن سورة يونس مكي ٌة َّ
زدت عىل ما سبق َّ
وأن اآليات كانت يف مناظرة املرشكني
التارخيي .وإذا َ

املعاندين من أهل مكة كان ذلك أدعى وأوثق وأرجى لقبول هذا التقييم والتقويم وآكد يف الداللة

عىل صواب الرتمجة اآلتية (أوزترك ،2005 ،ص:)119

müşrikler, ona "muhammede" rabbi tarafından "herkesi hayretler içinde birakacak" bir mücize verilmiş olması gerekmez miydi? deyip duruyorlar. Ey
muhammed de ki onlara: "bana böyle bir mucize verilip verilmeyeceğini
yalnızca Allah bilir. Bekleyin ve görün! Ben de sizinle birlikte bekleyip
göreceğim".

وباب األمثلة يطول ،ومنه ترمجة املرتمجني الثالثة موضوع الدراسة لكلمة "شفيع" وكلمة

"شفعاء" بمعنامها االصطالحي احلادث كلام وردتا عىل لسان املرشكني يف اختاذهم األصنام آهل ًة
ون ع َل النِّس ِ
اء بِ َم َف َّض َل اللَُّ َب ْع َض ُه ْم َع َل
{الر َج ُال َق َّوا ُم َ َ
َ
مع اهلل .ومثلها ترمجة كلمة "القوامة" يف آيةِّ :
ض وبِم َأ ْن َف ُقوا ِمن َأمو ِ
ال ْم } (القرآن الكريم" ،سورة النساء" ،اآلية  ،)34فقد تطورت داللتها
ْ َْ
َب ْع ٍ َ َ
نصت اآلية إىل معنى القيادة والرئاسة يف العصور املتأخرة.
من التكليف باألعباء والنفقات كام َّ

وكذا ترمجة كلمة "مقام" يف حديث سورة النمل عن سليامن وملكة سبإ باملعنى املتبادر إىل الذهن
ٍ
ٌ
بروية والنظر الدقيق
مثري يستدعي التأ ُّمل والفكر
يف الرتكية .واحلديث يف هذا املقا ِم
طويل بل إنه ٌ
ٍ
معان ،ومنها محل
النص ما ال حيتمله من
للوقوف عىل أوجه أخطاء املرتمجني النامجة عن حتميل ّ
ٍ
حادث ً
محل ُيعرض به املرتجم عن املعنى املعهود للعرب يوم خوطبوا
النص القديم عىل معنًى
ّ
ٍ
ِ
ِ
بالقرآن الكريم َفي ُفضه و َي ِ
فر ُض عىل قومه معنًى حاد ًثا تبادر إىل ذهنه َ
أول وهلة ،أو درجت عليه
املعاجم العرص َّية فوهم أنه املراد وجهل أو جتاهل السياق والسباق وزمان النزول ومكانه وسببه،
ٍ
وبغرائب ال تستقيم لغ ًة وال ً
عقل.
مضحكة
بعجائب
فأتى
َ
َ

هذا ،ولدى استقراء أسباب أخطاء ترمجة معاين القرآن إىل الرتكية للعثور عىل املبادئ العاصمة
أن ملشكلة الدراسة اليد الطوىل يف ذلك؛ ِ
يتجل َّ
منها ّ
ف َقت ٌّال كام قال عبد السالم هارون رمحه
فاإل ْل ُ
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ٍ
مفردة واحتملها السياق ،ولو عىل ٍ
اهلل تعاىل؛ أي َّ
وهن ،تبادر إىل ذهنه أهنا
ف معنى
إن املرتجم إذا َألِ َ
ٍ
ضن نفسه بالبحث عن ٍ
حمتملة ،وغال ًبا ما يكون املعنى املتبادر حاد ًثا مل
معان أخرى
هي املقصودة ومل ُي ِ َ
ٍ
ٍ
أن َّ
تعهده العرب يوم نزل القرآن ،وقد تقرر َّ
حادث مل يعهده املخاطبون
لنص قدي ٍم بمعنًى
كل
تفسري ٍّ
ٍ
فيعرض بذلك
يومئذ ومل تكن علومهم تبلغه ال يصح ملرتج ٍم أن يدَّ ِعي أنه هو املراد األصيل لقائله،
َ
عن املعنى القديم املعهود هلم من أجل هذا احلادث الطارئ من بعدُ  ،واهلل تعاىل أعلم.

نتائج الدراسة وتوصياهتا:
لنص أقدم منها
 -1ما مدى تأثر املرتجم باملصطلحات احلادثة التي تتبادر إىل ذهنه عند ترمجته ٍّ

تارخي ًّيا؟

أثبت توار ُد ثالثة مرتمجني ملعاين القرآن من العربية إىل الرتكية عىل الرتمجة عينها يف مواضع،

وتكرار األخطاء أنفسها يف املواضع أنفسها أن املعنى احلادث املتبادر إىل الذهن من األسباب القوية
ُ
التي تؤ ِّدي إىل حدوث خطإٍ يف الرتمجة مر ُّده إىل استبدال املعنى احلديث باملعنى القديم وإحالله حمله.
ٍ
حادث؟
النص القديم بمعنًى
 -2ما مدى صحة ترمجة ّ

ٍ
بكثرة؛ ألهنا تفرتض خطاب من يفهم
ترجح خطأها
املخرجات النامجة عن مثل هذه الرتمجة ِّ
ٍ
يومئذ ،واملنع العقيل يعضد ذلك ،فإذا مل يستبدل املعنى احلادث بالقديم بل أثبت
فهم
بام مل يكن ُي َ
األول أصال ًة واحتمل اللفظ املعنى احلادث جاز تفسريه به تب ًعا من باب اإلشارة واإليامء أو باملفهوم

أو بالعموم واإلطالق.

 -3ما الوسائل العلمية لتمييز املعنى القديم من املعنى احلادث؟
النص املرتجم ،واملوازن ُة بني معاين املفردة
أبرزها أربع وسائل:
التخصص العلمي يف حقل ّ
ُ
ِ
ِ
الختيار أقرهبا إىل مراد املتكلم يف ضوء ٍّ
والنسبية
املنهجية العلمية السابقة النتقاء املفردة
كل ِمن

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
وتعديل
تارخيية،
ترمجة
وجوه لكوهنا ظنية الداللة ،واعتام ُد معاجم
محالة
الداللية يف ترمجة
نصوص َّ

النص
املعاجم العربية األجنبية املنترشة عىل َوفق معجم الدوحة التارخيي بغي َة التزام قواعد تفسري ّ
وترمجته املتقدِّ مة يف هذا البحث.

ِ
اللفظ القدي ِم معنًى حاد ًثا؟
 -4ما أثر معجم الدوحة يف تقويم أخطاء الرتمجة النامجة عن حتميل

د
ّ
يخيراتلا ِةحولا ُمجعم
ةمجانلا ِةمجرتلا ِءاطخأ ِفشك يف ُهُرثأو ُ
ًثداح ىًنعم ِميدقلا ِّصنلا ِل يمحت نع ِ
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ِ
النص القديم
قدَّ م التسلسل التارخيي يف معجم الدوحة ن َس ًبا دقيق ًة نسب ًّيا لوزن أخطاء ترمجة ّ
ِ
ِ
ِ
وإغفال
النص،
بالبناء عىل املعنى احلادث وحده
واإلعراض عن معهود العرب املخا َطبني َّأو ًل هبذا ِّ
ٍ
ومعرفة.
ُأ ِّم َّيتِ ِهم ومستوى إدراكهم ملا يمكن أن خياطبوا به من عل ٍم

وتويص هذه الدراسة ببحث قضايا م ِ
شاك َل ٍة هلذه املسألة أو أخرى تصنَّف يف باب النقائض،
ُ

وإليك ً
مثال لذلك موضوع "تقويم أخطاء ترمجة معاين القرآن النامجة عن اعتامد املعنى اللغوي
ٍ
ٍ
بخافية
موضوعات أخرى ليست
تشتق من البحث
الوضعي وجتاهل احلقيقة الرشعية" ،ولك أن َّ

ِ
ومسائله.
عىل من تأنّى يف َد ْرس البحث
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املراجع:

املسودة يف أصول الفقه .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد .القاهرة :دار الكتاب العريب،
 آل تيمية.َّ
د.ت.
تقي الدين .بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية .ط .1جممع امللك فهد لطباعة
 ابن تيميةّ ،املصحف الرشيف1426 ،هـ.

 ابن تيمية .درء تعارض العقل والنقل .حتقيق حممد رشاد سامل .ط .2السعودية :جامعة اإلمام حممد بنسعود اإلسالمية1411 ،هـ1991/م.

تقي الدين .جمموع الفتاوى .ط .1جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
 ابن تيميةّ ،1416هـ1995/م.

 -ابن جني .اخلصائص .ط .4القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،د.ت.

 ابن فارس .الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها .ط .1بريوت :دار الكتبالعلمية1418 ،هـ1997/م.
 ابن كثري .تفسري القرآن العظيم .حتقيق سامي سالمة .ط .2الرياض :دار طيبة1420 ،هـ1999 /م. األنصاري ،زكريا .غاية الوصول يف رشح لب األصول .مرص :دار الكتب العربية الكربى ،د.ت. -أنيس ،إبراهيم .داللة األلفاظ .ط .3القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية1976 ،م.

نموذجا" .جملة اإلسالم ،جامعة
 أوزترك ،مصطفى" .أخطا ٌء مؤثر ٌة يف تراجم معاين القرآن :سورة يونسً
ُج ُقروفة/أضنة .العدد 2005( 4م).

 بوعزة ،عصام" .ترمجة القرآن بني الدعوة والثقافة" .مؤمتر الرتمجة وإشكاالت املثاقفة  .2ط .1الدوحة:منتدى العالقات العربية والدولية2016 ،م.
 -جبل ،حممد حسن .االستدراك عىل املعاجم العربية .القاهرة :دار الفكر العريب ،د.ت.

 اجلرجاين ،عبد القاهر .دالئل اإلعجاز .حتقيق حممود حممد شاكر .ط .3القاهرة :مطبعة املدين –جدّ ة:دار املدين1413 ،هـ1992/م.
 -الشافعي .الرسالة .حتقيق أمحد حممد شاكر .ط .1مرص :مكتبة احللبي1358 ،هـ1940/م.

 عبد التواب ،رمضان .التطور اللغوي :مظاهره وعلله وقوانينه .ط .3القاهرة :مكتبة اخلانجي،1417ه1997/م.

 القرطبي .اجلامع ألحكام القرآن .حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش .ط .3القاهرة :دار الكتباملرصية1384 ،هـ1964/م.
 ا ُمل َط ِّر ِز ّى ،برهان الدين اخلوارزمي .املغرب يف ترتيب املعرب .القاهرة :دار الكتاب العريب ،د.ت. -وايف ،عيل عبد الواحد .علم اللغة .اجليزة :هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع2000 ،م.

ِد ُة على املُ َد َّو ِ
احلاسوبية
نات
عجمي ُة املعتم َ
َّ
املُ َّ
التارخيي ِلل ِ
العربية
ُّغة
الدوحة
ٌ
عجم ّ
دراسة يف ُم َ
َّ
ِّ

شهرزاد خلفي
َّ
معهد الترجمة -جامعة وهران 1أحمد بن بلة ،الجزائر

مقــدمة:
ّ

ليس خافيا عىل ٍ
أحد ما وصلت إليه األوساط البحثية الغربية من ٍ
املدونات احلاسوبية
تطور يف بناء َّ
ً

واستخدامها يف علوم اللغة ،والدراسات الرتمجية ،وحتليل اخلطاب ،وتعليم اللغات ،وغريها من

باملدونات يف بناء املعاجم بشتى أنواعها يف
جماالت البحث اللساين .وبالرغم من االهتامم الكبري
َّ
أيستحق إنشاؤها العناء؟
اللغات األوروبية ،إال أهنا ال تزال قليل ًة يف اللغة العربية ومل يتبني بعدُ :
ُّ

املدونات احلاسوبية ،وذلك
وتقصد هذه الدراسة إىل تبيان أمهية املعاجم السياقية القائمة عىل َّ

برشح دور برامج املعاجلة اآللية للغة يف رفع مستوى املعاجم من حيث ترتيب مداخلها ،ووحداهتا
املعجمية وشواهدها ،مثل الكشافات السياقية  ،concordancerواملجزءات الرصفية والنحوية

 ،POS Taggingوالكلامت املميزة .Key Words

و ّملا كان املوضوع املحوري للمؤمتر هو الرتمجة وقضايا املثاقفة ،ارتأينا أن نعالج دور الرتمجة
ٍ
مقاربة تندرج يف إطار ما يطلق عليه اسم الدراسات املعتمدة
يف إغناء اللغة العربية باستخدام
املدونات  Corpus Studiesالتي انترشت يف عرص التكنولوجيا بفضل تطور احلواسيب
عىل َّ
ٌّ
مستقل يتضمن
ختصص
وأدوات التحليل اآليل للغة ،وتوافر النصوص عىل شبكة اإلنرتنت .وهي
ٌ
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ٍ
فرضية
املدونات للربهنة عىل
منهجني؛ أحدمها
استنتاجي  Corpus-based Studiesيعتمد عىل َّ
ٌّ

استقرائي  Corpus-driven Studiesيرمي إىل استكشاف املعطيات
ما أو لتـــفنيدها؛ واآلخر
ٌّ
ٍ
مسبقة .أ ّما املنهج املقرتح يف هذه الدراسة فهو املنهج االستنتاجي ،وينقسم
اللغوية دون أحكا ٍم
بمدونة  Sketch Engineمن أجل رصد كلمة "أصولية"
إىل مرحلتني :نستعني يف املرحلة األوىل
َّ
باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية والوقوف عىل معانيها ومعرفة مدى اختالف دالالهتا

يف اللغة العربية عام هي عليه يف اللغتني األخريني أو اتفاقها ،وذلك بإحصاء متتبعاهتا اللفظية
املدونة عن أنامط النصوص
واملقارنة بينها يف اللغات الثالث من خالل املعلومات التي توفرها َّ

وتواريخ نرشها.

الدوحة التارخيي ل ُّل ِ
ِ
غة العرب َّية وكيفية
عجم
أ ّما يف املرحلة الثانية فنشري إىل وجوه اإلفادة من ُم َ
ّ

توظيفه يف تتبع دالالت الكلمة واشتقاقاهتا يف اللغة العربية والوقوف عىل مراحل تطورها .ويتيح
لنا هذا األخري إمكان معرفة أول استخدا ٍم للكلمة أو جذرها يف اللغة العربية يف النصوص التي
وردت فيها .إذ نرصد الداللة التي استعملت هبا كلمة "أصولية" أول ٍ
مرة ونتتبع ما طرأ عليها

ٍ
ٍ
ٍ
ختصص ،ومدى اختالف معناها
مصطلح ويف أي
حتولت إىل
من تغريات يف البنية والداللة ومتى َّ
األصيل عن مدلوهلا يف اللغات األخرى.

املدونات:
 .1لسان ّيات َّ
قائم
علم ً
هي العلم الذي يدرس اللغة من خالل األمثلة املستمدة من واقع استعامهلا .و ُي َعدّ ً
للمدونات يف الثامنينيات يف
بذاته يمتلك أدواته ومنهجه اخلاص .وقد بدأت الدراسات اللغوية
َّ
ظل انتشار التكنولوجيات اجلديدة وتطور احلاسبات اآللية ،إذ مكَّنت هذه العوامل الدارسني من
جديد من طريق مجع النصوص وختزينها عىل شكل مدو ٍ
ٍ
مقاربة اللغة عىل ٍ
نات ،ثم االعتامد عىل
نحو
َّ

قوة احلاسبات يف املعاجلة ،وقدرات الربجميات عىل التحليل والفهرسة ،وسعات وحدات التخزين
الستيعاب ما ال حرص له من الكلامت واألصوات.

ٍ
ٌ
شامل
تعريف
ختصصات إال أنه ال يوجد
املدونات منترش ٌة ومستخدم ٌة يف عدَّ ة
ٌ
وبالرغم من أن َّ

جمموعات كبري ٌة
وحمدَّ ٌد هلا بسبب تنوع جماالت استخدامها ،وهو ما أدى إىل تعدد أشكاهلا .وهي
ٌ
ٍ
صيغة
من النصوص أو امللفات الصوتية التي متثل عين ًة أو رشحي ًة معين ًة من اللغة ،موضوع ًة يف

ٍ
ٍ
ٍ
ُ
نصوص
والبحث فيها .ويمكن أن تتضمن مقاطع من
قراءتا
احلاسب
إلكرتونية يمكن
رقمية
ُ
َ
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ٍ
املدونة الوطنية الربيطانية BNC
وحيتوي كل مقطع ألفي مفردة أو أربعني أل ًفا كام هو احلال يف َّ

نصوصا كامل ًة من الصحف واملجالت والكتب يف خمتلف املجاالت مثل اآلداب والسياسة
أو
ً
والعلوم والفنون ( .)Maeve, 2004, p. 2ويعرفها سنكلري  Sinclairبأهنا "جمموع ٌة من املعطيات
ٍ
ٍ
حمددة" ( .)Sinclair, 2004, p. 23إن ما يميزها
لسانية
اللغوية املنتقاة واملرتبة حسب معايري
كذلك هو إمكان رقمنتها وختزينها بفضل قدرات احلفظ اهلائلة التي تتميز هبا احلواسيب من ٍ
جهة،
ومعاجلتها من طريق أدوات التحليل اآليل من ٍ
جهة أخرى.
ٍ
ٍ
ثالثة ،هي الكم
مستويات
املدونات عىل دراسة املعجم واختالف تكراره يف
وتقوم لسانيات َّ

والشكل والتوزيع (:)283-Condamines et Dehaut, 2011, pp. 266

لغوية يف مدو ٍنة أو يف ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ظاهرة
كلمة أو
أ .التباين يف الكم الذي يعني تتبع اختالف تواتر
جزء
َّ

منها باملقارنة مع األجزاء األخرى .وهذا االختالف له أسبابه ودالالته ،ومهمة الباحث اللساين
ٍ
تفسريات انطال ًقا من فرضيات بحثه وأهدافه.
أن يوجد
ب .التباين يف املبنى ،أي اختالف املفردات يف املستويني الرصيف والنحوي ،ودالالت هذا

االستخدام يف اخلطاب ،مثل االختالف بني استعامل الكلمة يف حالتي اجلمع واإلفراد ،مثل "ريح"

ٍ
ٌ
بلهجة أو
ارتباط
و"رياح" يف القرآن الكريم ،وضامئر املخاطبة وضمري املتكلم وهل الستخدامها
ٍ
ٍ
ٌ
معينة كاملتتابعات اللفظية؟
بكلامت
ارتباط
نو ٍع من االستعامل اللغوي ،وهل للكلمة
ج .التباين يف التوزيع الذي يركز عىل اختالف السياقات حيث تتواتر الكلامت الستنباط

دالالت النصوص والكشف عن توجهاهتا واسرتاتيجيات اخلطاب فيها.

الرتمجي:
املدونات يف الدرس
أمه َّية َّ
ِّ .2
ّ

باملدونات اللغوية بعد أن أثبتت قوائم املصطلحات ا ُمل َعدَّ ة سل ًفا
بدأ اهتامم الدراسات الرتمجية
َّ
ٍ
ٍ
املدونات
إخفاقها يف الرتمجة اآللية .فالرغبة يف بناء نظ ٍم مفاهيمية واضحة أ َّدت إىل الركون إىل َّ
ٍ
ٍ
واقعية ،وإىل وعي أن
نصوص
التي ُت َ ِّك ُن من التعامل مع املصطلحات كام ترد يف احلقيقة عرب
املعرفة املطلوبة لتحسني هذه النظم اآللية جيب أن ترتكز عىل استخدام اللغة يف الواقع .ومن َث َّم،
ٍ
جماالت أخرى مثل تدريب
املدونات يف املصطلحات والرتمجة اآللية عىل تطبيقها يف
شجع توظيف َّ
املدونات بأنواعها املقارنة واملتوازية واملتعددة اللغات دراسة
املرتمجني ونقد الرتمجات .وختول َّ
الظاهرة الرتمجية:
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اللذ ِ
–دراسة الكلامت ومكافئاهتا لتحديد السياق واملحيط اللغوي َ
ين وردت فيهام ،مثل
املرشوع املعجمي للغات األوروبي ة �Council of Europe Multilingual Lexi

ٍ
ٍ
ٍ
أوروبية
لغات
مكونة من َسب ِع
مدو ٍنة
 cography projectوهو دراس ٌة أقيمت عىل َّ

(.)Sinclair, 2004, p. 23

–اكتشاف اخلصائص اللغوية واألسلوبية للنصوص املرتمجة باملقارنة مع النصوص
األصلية ،كام يف الدراسة التي أنجزهتا منى بيكر للحرف ( )thatيف عبارات االقتباس
ٍ
ٍ
عالية يف النصوص اإلنجليزية املرتمجة باملقارنة مع النصوص األصلية يف
بنسبة
الذي يظهر

اللغة نفسها .وهذا ما يؤكد فرضية إظهار املضمر أي ميل الرتمجات إىل اإلظهار والتفسري
حتى يف مستوى الرتاكيب (.)Baker, 1995, p. 235

–حتسني تعليم اللغات األجنبية ،إذ يستطيع الطالب من طريق برنامج املكشاف السياقي
املدونات واكتشاف استخدامات اللغة وقواعدها.
 Concordancerالبحث بأنفسهم يف َّ

املدونات يف بناء املعاجم:
أمه َّية َّ
ِّ .3
للمدونات يف اللسانيات ،إذ تساعد عىل
ُت َعدُّ الدراسات املعجمية من التطبيقات العملية األُوىل
َّ
ٍ
معلومات هي غاي ٌة يف األمهية لبناء املعاجم (:)Sinclair, 2004, p. 51
معرفة
أ .حرص مجيع معاين الكلامت ومتابعة الكلامت اجلديدة التي تدخل اللغة وحتديد وقت دخوهلا

ومعرفة الكلامت املوجودة بالفعل التي اكتسبت معنًى جديدً ا.

ٍ
ٍ
معينة ملعرفة
لكلمة
ب إتاحة البحث للمعجميني يف ماليني السياقات واستدعاء مجيع اجلمل

استخداماهتا ،وما يرد قبلها وبعدها ،من أجل حتديد التعابري االصطالحية واملتالزمات اللفظية.

ج املساعدة عىل دراسة املالمح الرصفية للكلامت وحتديد نظمها اجلميل وهل تأيت قبل االسم
فعل أو ٍ
أم بعده ،أم قبل ٍ
صفة؟
ٍ
ببعض من الناحية الداللية.
د حتديد الكلامت املرتادفة لربط مداخلها بعضها
ف شيوع األوزان والصيغ الرصفية املختلفة.
هـَ .ت َع ُّر ُ
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للمحتَوى
األكاديمي Cambridge
املدونات ُم َ
ومن أمثلة املعاجم القائمة عىل َّ
ّ
عج ُم كامربيدج ُ

ِ
ِ
عاصة
وم َ
 Academic Content Dictionaryالصادر يف عام ُ ،2009
عج ُم لونغامن لإلنجليز َّية ا ُمل َ

.Longman Dictionary of Contemprory English

املدونة لبناء املعاجم ال يزال حمدو ًدا بالرغم من التطور امللحوظ
أ ّما يف اللغة العربية ،فاستخدام َّ

يف املعاجلة اآللية للغة العربية وتطوير الكثري من األدوات مثل املحلالت الرصفية والنحوية
واملدققات اإلمالئية .ويمكن أن نذكر ً
مثال واحدً ا هو قيد اإلنجاز ،وهو معجم الدوحة التارخيي

للغة العربية الذي أطلقه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة يف عام  2013وانتهى
من مرحلته األوىل يف عام .2018

َّ
املدونات ضخم ٌة ومرقمن ٌة ،ال تتأتى دراستها إال باستخدام أدوات املعاجلة
وألن نصوص َّ
ٍ
عملية وهي إحصاء عدد الكلامت إىل أعقد العمليات اإلحصائية
اآللية وبراجمها انطال ًقا من أبسط
املتعلقة باخلصائص اللغوية والداللية والرتكيبية للنصوص .وفيام يأيت ،سنرشح أهم الربامج
خصوصا.
املدونات احلاسوبية عمو ًما واملعاجم السياقية
ً
املستخدمة يف حتليل َّ

 .4برامج املعاجلة اآلل َّية للنصوص:

ٍ
ٍ
حاسوبية حتلل النصوص املكتوبة
وبرامج
أنظمة
املعاجلة اآللية للنصوص هي عملية خلق
َ

واملنطوقة آل ًّيا من أجل مساعدة مستعمل احلاسوب عىل حل بعض األمور املتعلقة باللغة كالتصحيح

املدونة اللغوية يقرر الباحث
اإلمالئي والتلخيص والرتمجة وإحصاء املفردات .وبمجرد مجع َّ
النص .وهناك جمموع ٌة من العمليات التي
املعطيات التي يعزم دراستها وحيتاج إىل استخراجها من ِّ
ٍ
دراسة مهام كان هدفها أو نوعها .وهي ،يف حالة
ُط ِّو َرت ملعاجلة هذه املعطيات وهي أساسي ٌة يف كل
املعاجم ،تساعد عىل فهرسة النصوص الستخراج املفردات وتصنيفها رصف ًّيا ونحو ًّيا .وتؤدي هذه
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
املدونات
برجميات آلي ٌة متوافر ٌة إ ّما جمّانًا وإ ّما
العمليات
ٌ
بأسعار معقولة .وسنعتمد عىل جمموعة من َّ
والربامج التي نستخدمها يف أبحاثنا لرشح خصائص هذه الربامج.

 1.4الفهرسة اآلليَّة للنصوص :Tokenization

ٍ
ٍ
صغرية()Token
أجزاء
النص إىل
يؤدي الربنامج مهمة الفهرسة اآللية
للمدونة ،أي تقسيم ِّ
َّ
ٍ
ٍ
رموز حمدد ٌة هي الفراغ
كلامت تعرف يف لغة احلاسوب بمجموعة من احلروف تفصل بينها
أو
ٌ
وعالمات الوقف ( .)Lebart, Salem, 1994, p. 24و ُت َعدّ هذه العملية نقطة البداية وأساس
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ظهور ،عىل سبيل املثال ،لكلمة "كتب" ُي ِ
ٍ
ٍ
صيه الربنامج اآليل .وتؤ ّدي
كمي آ ٍّيل .فأي
أي
حتليل ٍّ
معظم الربجميات وهي متيرس ٌة وسهلة االستخدام .ولكن هناك بعض الصعوبات فيام
هذه العملي َة
ُ
ٍ
تعليامت تتعلق باحلاالت
الربنامج
خيص العبارات املخترصة واملركبة .ولتفادي األخطاء ُيعطى
ُ
املدونة الربيطانية  BNCالبالغة  112,181,015كلمة:
االستثنائية .ويوضح الشكل  1عدد كلامت َّ

)املدونة الوطنية الربيطانية (BNC
الشكل .1عملية إحصاء الكلامت
َّ
 .4.2قوائم تواتر الكلامت Frequency lists:

املدونة ويذكر
ُييص هذا الربنامج عدد الكلامت ويرتبها ترتي ًبا هجائ ًّيا تنازل ًّيا لعدد تكرارها يف َّ

النسبة املئوية .فاحلرف( ، )Theعىل سبيل املثال ،يظهر يف املدونة اإلنجليزية للرتمجة 290938 TEC

املدونة بحسب ما ذكرته منى بيكر (.)Baker, 1995, p. 235
مر ًة أي بنسبة  %5.88من جمموع َّ

تنوع املفردات :The Type-token ratio
 .4.3نسبة ُّ
ُييص الربنامج يف هذه املرحلة عدد الكلامت املختلفة  Distinct wordsثم ُيري عملي ًة
حسابي ًة ،فيقسم عدد الكلامت الفعلية عىل عدد الكلامت املختلفة ليكشف نسبة التنوع املعجمي يف
النص من حيث املفردات أو العكس .فإذا كانت
تعرف مدى تنوع ّ
ّ
النص .ويفيد هذا الربنـــامج يف ُّ
ٍ
النص (.)556-Munday, 1998, pp. 542
النسبة أكثر من  40من مئة حكمنا بثراء ّ

ومن أجل احلصول عىل نتائج َّ
أدق والتوصل إىل النسبة احلقيقية للكلامت املختلفة ُيري

الربنامج عملية جتريد الكلامت من الزوائد  Lemmatizationأي حتويل الكلامت إىل جذعها
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بوضع األفعال يف صيغة املصدر ونزع إشارات اجلنس والعدد من األسامء .وحييص الربنامج الكلمة

مر ًة واحد ًة مهام تعددت أشكاهلا ،فإذا وردت ،عىل سبيل املثال ،الكلامت :كتب ،كتبوا ،كتاب،
كتبت ،حسبها الربنامج مر ًة واحدةً.

 .4.4الكلامت املم ّيزة :Key Words

مدو ٍنة أخرى
املدونة اختال ًفا
واضحا عن تكرارها يف َّ
ً
ُت َع ّرف بالكلامت التي خيتلف تكرارها يف َّ
ٍ
من وجهة ٍ
للمدونة فوائد متعدد ٌة مثل توجيه اهتامم
إحصائية .والستخراج الكلامت املميزة
نظر
َّ

استخراج معامل الكلامت املميز ة indice des spécifi
الباحث إىل ما يمكن دراسته .ويتطلب
ُ

ٍ
 citésتقسيم املدونة إىل مدو ٍ
ومقياسا إحصائ ًّيا حلساب االختالف يف تكرار الكلامت
فرعية،
نات
َّ
َّ
ً
َ
َخر ُج بإجياد ما يأيت:
بني َّ
املدونات .وهي تُست َ

املدونة ك ّلها.
أ .قائمة بالكلامت وتكرارها يف َّ

املدونات الفرعية.
ب .قائمة بالكلامت وتكرارها يف َّ

ج .حسابات إحصائية للكشف عن االختالف يف التوزيع اإلحصائي لتكرار الكلامت بني

واملدونات الفرعية ،وبعد أن ُي َط َّبق املقياس اإلحصائي تُرتَّب الكلامت تنازل ًّيا .ويف
املدونة العامة
َّ
َّ
الشكل اآليت الكلامت املميزة للسور املكية:

الشكل .2الكلامت املميزة للسور املكية
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 .4.5الكلامت املفتاح َّية يف السياق Key words in context:

نج ُز هذه العملي َة املِ
ُي ِ
النص يف
كشاف
ُ
السياقي  Concordancerالذي يعد قائم ًة بألفاظ ّ
ُّ
السياقات التي وردت فيها ،و ُي ِ
ظهر الكلمة املفتاحية وما يسبقها وما يتبعها مبارش ًة مرتَّب ًة أبجد ًّيا
املدونة.
عىل وفق نسبة تكرارها يف َّ

ٍ
معاينة للجانب الشكيل
و ُت َعدّ هذه املرحلة من أهم عمليات املعاجلة ،إذ ينتقل الباحث من جمرد

زر.
للنص إىل التعمق يف اجلانب الداليل .و ُي َم ِّك ُن الربنامج من االطالع عىل ّ
ّ
النص كله بضغطة ٍّ

ويوضح الشكل اآليت قائمة الكلامت املفتاحية يف املدونة الربيطانية باللون األمحر ،والنافذة باللون
النص كله لكل ٍ
سطر من الكلامت:
األصفر تتيح قراءة ّ

املدونة الربيطان َّية
الشكل  .3سطور الكلامت املفتاح َّية يف َّ
اآليل Annotation:
 .4.6التوسيم ّ

ُ
ويكون بتقطيع
املدونة ،مثل تصنيف النصوص واجلمل،
هو
ٌ
معلومات يضيفها الباحث إىل َّ

النص وإضافة وسو ٍم إىل كل قس ٍم سواء أكان فقر ًة أم مجل ًة أم كلم ًة .ومن أهم املوسامت املستخدمة
ّ
يف املعاجم ما يأيت (جمموعة مؤلفني ،2014 ،ص:)350

 املحلالت الرصفيةِ :تسرت ّد جذور املفردات وحتدِّ د التنويعات الرصفية ،إذ ختضع املفردة إىل
ٍ
أنامط من التحليل :التجذير الذي يقصد به رد الكلامت إىل جذورها ،والتجذيع والتفريع
ثالثة
اللذان ُيعنى هبام حتليلها إىل جذو ٍع وفروعٍ.
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 -املحلالت النحوية :هي آلية التوصيف النحوي الرتكيبي لوحدات املعجم بنوعيهPos :

 Taggingو ُيعنى بتعيني أجزاء الكالم ووظائفه يف اجلملة ،واإلعراب . Parsing

املدونات اإلنجليز َّية والفرنس َّية والعرب َّية:
 .5املصاحبات اللفظ َّية لكلمة "أصول َّية" يف َّ
املدونات العربية
سنحاول يف هذا اجلزء من البحث معاينة االرتباط اللغوي لكلمة "أصولية" يف َّ

بمدون ة �Sketch En
ومقابالهتا اإلنجليزية والفرنسية بغية الكشف عن دالالهتا .ولقد استعنّا
َّ

ٍ
ٍ
املدونة
مدونات يف أكثر من تسعني لغ ًة ،ويبلغ حجم َّ
 gine1وهي قاعد ُة بيانات ضخم ٌة تتضمن َّ
ٍ
كلمة .وهي موجه ٌة إىل االستخدام غري املجاين للباحثني يف جمال اللسانيات
فيها ثالثني مليون
واملصطلح والتاريخ ،وصانعي املعاجم ،واملرتمجني ،واألساتذة.

املدونة الربيطانية ،وهي :إسالمي ،محاس ،اجلبهة،
ويوضح الشكل اآليت مصاحبات الكلمة يف َّ
ٍ
املدونة.
املعارضة ،اجلامعة ،حركة ،فلسطينية .ونجد كل كلمة مصحوب ًة بعددها ونسبة تواترها يف َّ

املدونة مرتبط ٌة يف اللغة
واملالحظ أن الكلامت ذات املعاين السلبية التي هي أكثر الكلامت شيو ًعا يف َّ
اإلنجليزية باإلسالم واملسلمني:

املدونة الربيطان َّية
الشكل .4املصاحبات اللفظ َّية لكلمة( )Fundamentalismيف َّ

املدونة الربيطانية
ومن أجل التوصل إىل السياق الذي وردت فيه الكلامت لفهم دالالته ،توفر َّ

الكلامت املفتاحية مثل كلمة "إسالمي" املوضحة فيام يأيت:

1 . https://www.sketchengine.eu
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املدونة الربيطان َّية
الشكل .5سياقات كلمة
"إسالمي" يف َّ
ّ

املدونة الفرنسية ،إذ ارتبطت كلمة "أصولية" بكلامت:
ونلحظ املعاين السلبية أن ُف َسها يف
َّ
موضح يف الشكل  6اآليت:
التطرف ،إسالمي ،ديني ،سني ،وهايب ،كام هو
ٌ

املدونة الفرنس َّية
الشكل  .6املصاحبات اللغو َّية لـ( )Fondamentalismeيف َّ

باملدونة العربية ،فتبني القائمة اآلتية أن املصاحبة اللفظية التي هي أكثر املصاحبات
أ ّما ما يتعلق
َّ
تواترا هي كلمة "فقهية" وتليها الكلامت األخرى السلبية مثل :متطرفة ،متشددة ،متزمتة:
ً
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املدونة العرب َّية
الشكل  .7املصاحبات اللفظ َّية لـ"أصول َّية" يف َّ

املدونة من طريق الكلامت املفتاحية ،وتبني من
وقد مت َّكنّا من قراءة معاين "أصولية فقهية" يف َّ
املدونة عن تاريخ صدور الكتب واملقاالت التي وردت فيها الكلمة
خالل املعلومات التي تتيحها َّ
ٍ
سلبي مرتبط باإلسالم
أهنا سابق ٌة لتلك النصوص وال س ّيام الصحفية التي توظف "أصولية" بمعنًى
ٍّ
واإلرهاب والتطرف.

املدونة العرب َّية
الشكل  .8سياقات "أصول َّية فقه َّية" يف َّ
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لقد دفعنا هذا إىل التث ُّبت من معنى كلمة "أصولية" يف اللغتني اإلنجليزية والفرنسية ،فهي تعني
فرق ًة من الربوتستنت تؤمن بالعصمة احلرفية لكل ٍ
كلمة يف الكتاب املقدس ،ويدعي أفرادها التلقي

املبارش عن اهلل ،ويعادون العقل والتفكري العلمي ،ويميلون إىل استخدام القوة والعنف لفرض هذه
املعتقدات.1

التارخيي ل ُّلغة العرب َّية:
 .6معاين "أصول َّية" يف معجم الدوحة
ّ

ٍ
من ِ
عرص من
أجل التث ُّبت من معاين كلمة "أصولية" يف املعاجم العربية ومدى ارتباطها يف

العصور بمعنى التشدد والتطرف كام هو احلال يف اللغتني الفرنسية واإلنجليزية ،بحثنا عن الكلمة

سياقي أطلقه املركز العريب لألبحاث ودراسة
معجم
يف معجم الدوحة التارخيي للغة العربية ،وهو
ٌّ
ٌ

السياسات يف عام  ،2018وهو يرصد داللة ألفاظ اللغة العربية يف حياهتا ،إذ "يتضمن ذاكرة كل
ٍ
لفظ ،تسجل تاريخ ظهوره بداللته األوىل ،وتاريخ حتوالته الداللية ومكان ظهوره ومستعمليه،
مع توثيق تلك الذاكرة بالنصوص التي تشهد عىل صحة املعلومات الواردة فيها" (جمموعة مؤلفني،

 ،2014ص.)22

ومن أهم فوائد هذا املعجم (املرجع نفسه ،صص:)21-20
–رصد التطور الداليل للغة العربية عرب عصورها التارخيية وفهم الرتاث املعريف والعلمي
صحيحا بفهم دالالت األلفاظ ومفاهيم املصطلحات يف سياقاهتا التارخيية.
فهم
ً
ً

ٍ
واحدة وتوفري املا َّدة اللغوية للوفاء بحاجات
مدو ٍنة
–استيعاب ألفاظ اللغة العربية يف َّ
الرتمجة والتعريب وخدمة اللغة العربية يف مستوياهتا املتعددة.

–محاية تراث األمة اللغوي والفكري والعلمي وخدمة اهلوية اللغوية العربية.

ٍ
عدد من املعاجم الفرعية التي تفتقر إليها املكتبة العربية مثل املعاجم التارخيية
–توفري
ملصطلحات العلوم ومعجم للغة العربية املعارصة.

1 . Monde diplomatique. Fr Ce terme est né au début du XXe siècle pour désigner un

courant des protestants américains opposé à toute ouverture théologique et prônant une
lecture littérale des textes religieux.
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نص
ويوفر املعجم عىل بوابته اإللكرتونية نتائج املرحلة األوىل من إنجازه التي متتد من أقدم ٍّ
يب مو َّث ٍق إىل نصوص عام  200للهجرة.1
عر ٍّ
مدونة املعجم عدم ورود صيغة "أصولية" يف املعجم؛ ألن مراحل إنجازه
وقد تبني من تصفح َّ

مل تكتمل بعد .ولذلك ،بحثنا عن "أصول" مجع "أصل" املشتق منها "أصولية".

ٍ
ظهور لكلمة "أصول" كان سنة  202قبل اهلجرة يف البيت املنسوب إىل برش بن اهلذيل
وأول

موضح يف الشكل  9اآليت:
الفزاري ،حيث يدل معناه عىل أساس اليشء ،كام هو
ٌ

ٍ
ظهور لكلمة "أصول" يف اللغة العرب َّية
الشكلَّ .9أول

ٍ
ظهور لكلمة "أصول" بمعناها االصطالحي الديني جاء عىل لسان أيب حنيفة النعامن بن
وأول
ٍ
ثابت سنة 150هـ" :حدثنا نصري بن حييى الفقيه قال :سمعت أبا مطيع احلكم يقول :من أصول أهل

ٍ
بذنب":
السنة واجلامعة ،سألت أبا حنيفة النعامن  ...فقال أال تُكفر أحدً ا من أهل القبلة

األول لكلمة "أصول"
االصطالحي
الشكل  .10املعنى
الفقهي َّ
ّ
ّ
 . 1معجم الدوحة التارخيي/https://www.dohadictionary.org :
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مدونة معجم الدوحة التارخيي مع كلمة "فقه" سنة 182هـ عىل لسان أيب يوسف
وظهرت يف َّ

األنصاري" :رأى بعض مشايخ الشام ممن ال حيسن الوضوء وال التشهد وال أصول الفقه.1"....

أيضا معنًى اصطالح ًّيا ثان ًيا يف املعامالت املالية بمعنى أصل املال املجرد من العوائد عىل
ورصدنا ً

أنس عام 179هـ ،و ُي ِ
لسان مالك بن ٍ
ظهر الشكل اآليت هذا املعنى يف السطر الثالث مع سياقه األكرب:

الفقهي الثاين لكلمة "أصول"
االصطالحي
الشكل  .11املعنى
ّ
ّ

منسوب إىل سيبويه عام 180هـ:
رصيف
مدونة املعجم معنًى
ٌ
وكذلك ،ظهر من خالل تصفح َّ
ٌّ

الرصيف لكلمة "أصول"
االصطالحي
الشكل  .12املعنى
ّ
ّ
 . 1املرجع نفسه.
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 .7خالصة:
يمكن القول ،من خالل تصفح معجم الدوحة التارخيي للغة العربيةّ ،
إن املصطلح بمعناه

غريب عن الواقع اإلسالمي؛ ألنه يدل يف العربية عىل علم األصول ،أي العلم بقواعد
الغريب
ٌ

الفقه اإلسالمي وباألدلة التي تؤدي إىل تقرير األحكام الرشعية .وهكذا فإن معاين "أصولية"

ترمجات للمصطلح اإلنجليزي والفرنيس .والدليل عىل ذلك
املدونة العربية إنام هي
ٌ
الواردة يف َّ

أن املعلومات التي تتيحها مدونة  Sketch engineعن أنامط النصوص ونسبة تواتر الكلمة فيها

املدونة العربية كان أغلبه يف
وتاريخ نرشها ،تشري إىل أن ظهور "أصولية" بمعنى التشدد الديني يف َّ

النصوص الصحفية .ومعلو ٌم أن معظم الصحف العربية تستمد أخبارها من الرتمجة عن الوكاالت
اإلخبارية العاملية مثل رويرتز والوكالة الفرنسية .AFP

خامتة:
املدونات يف بناء املعاجم من خالل
كان الغرض من هذه الدراسة تسليط الضوء عىل أمهية َّ

الرتكيز عىل أهم أدوات املعاجلة اآللية للغة .ثم انتقلنا إىل توظيفها يف الدرس الرتمجي من خالل
املدونات اإلنجليزية والفرنسية والعربية ،إذ خلصنا
معاينة االرتباط اللفظي لكلمة "أصولية" يف َّ

املدونات إىل ارتباط الكلمة بمعاين التشدد والتطرف .وقد دف َعنا هذا إىل التث ُّبت من
من معاينة َّ

معناها يف معجم الدوحة التارخيي للغة العربية إذ تبني أن مدلوهلا األصيل هو القواعد األصولية

الستنباط األحكام الرشعية.

غريب عن اللغة العربية ،وقد تسلل
وبنا ًء عىل ذلك نقول إن مصطلح "أصولية" بمعناه اجلديد
ٌ
إليها بفعل الرتمجة من اللغات األجنبية وال س ّيام يف النصوص الصحفية ،حيث املصطلح ٌ
حممل
ٍ
ٍ
ٍ
متأثرة بقيم الغرب ونظرته إىل الدين واحلياة ،وهو ينطوي عىل ٍ
وخلط بني التمسك
لبس
بمعان
بأصول الدين واإلرهاب والتطرف.

املدونات الرقمية وحتليلها بالربامج احلاسوبية قدرهتا عىل تتبع معاين
لقد اتضح من استخدام َّ

الكلامت يف اللغات املختلفة ،وقد أثبتت أمهيتها كذلك للدراسات الرتمجية إذ يمكننا القول من
معاين جديدةً.
خالل هذه الدراسة املتواضعة إن الرتمجة تُسهم يف تطوير دالالت املفردات وإكساهبا
َ

واملدونات املتعددة اللغات الربهن ُة باألدلة الفعلية
و ُيمكن هذه املقارب َة القائم َة عىل املعاجم السياقية
َّ
عىل أثر الرتمجة يف إغناء اللغة ورفد مفرداهتا باملعاين واملباين اجلديدة.
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دو ُر املُ َد َّو ِ
النص َّي ِة يف ِ
السياقية
عاجم
بناء املَ ِ
َّ
نات ِّ
والرقمية
املعرفية
ورِهاناهتا
َّ
َّ
خالد اليعبودي
كلية اآلداب -جامعة َّ
محمد الخامس –الرباط -املغرب

باملدونات
تطور الدراسات املعجمية وازدهار الصناعات املعجمية والقاموسية إىل العناية
َّ
أفىض ّ

املدونة
وإىل عدّ السياق
رئيسا يشكل لبن ًة حموري ًة يف بناء املتون املعجمية والقاموسية .و ُت َعدّ َّ
عنرصا ً
ً
ورش ًة كبري ًة ل ُّلغة ِ
وخزان ًة لألمثلة والشواهد ورافدً ا أساس ًّيا يف تصنيف املعاجم السياقية.

وممَّا ُي ِربز أمهية العناية ببناء املعاجم والقواميس السياقية ّ
أن دالالت املفردات والرتاكيب
وتتنوع إىل درجة التضا ّد والتنا ُفر ،إذ تظل الدالالت موسوم ًة باالحتامل إىل حني
اللغوية تتعدّ د
ّ

ترسيس الوحدات اللغوية يف حميطها اللغوي.

وتتّضح حمورية السياق يف كون معنى الوحدة اللغوية ال يتحدّ د إال بمراعاة عالقات هذه

عنرصا مساعدً ا
الوحدة بباقي الوحدات املصاحبة هلا يف اخلطاب ،فمن َث َّم عُدَّ استحضار السياق
ً
يف رشح املقصد الداليل.
ونستهدف يف هذه املداخلة حتديد وظائف املدونات وحموريتها يف تصنيف املعاجم والقواميس

السياقية ،واستكشاف دور السياق بأنامطه املتعددة يف ضبط معاين مداخل هذه املتون ،باالرتكاز

تنوعاته داخل
عىل املقاربة الوصفية والتحليلية يف رصد وظائف السياق يف حتديد املعنى ورصد ّ
ٍ
ٍ
نقدية لعرض حدود جتربة قاموس املعاين اإللكرتوين املتعدد
مقاربة
اخلطاب .وسنستند كذلك إىل
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اللغات يف استحضار السياق ،بغية حتري مدى قدرة مصنفي القاموس عىل تسجيل خمتلف معاين

املدخل املعجمي مع حماولة تعليل أسباب نجاح التجربة أو قصورها.

من إشكاليّات البحث:
املدونات وتوسيم حمتوياهتا؟
أ .ما ا ُملحرتزات الالزم التن ّبه هلا يف بناء َّ
ب .ما أنواع السياق؟ وما وظيفته يف حرص املعنى؟

جمرد
جَ .أ ُيمكن اجلزم بأسبقية املعنى السياقي عىل املعنى املعجمي؟ أم تغدو هذه األولوية ّ
ٍ
فرضية إذا تعلق األمر بنشأة اللغة وتوليد األلفاظ؟
د .ما مفهوم القاموس السياقي؟
مدونة قاموس املعاين اإللكرتوين املتعدد اللغات ،وما مصادرها؟
هـ .ما طبيعة َّ

تنوعات معنى الوحدة اللغوية املرتمجة من
و .ما مدى نجاح جتربة ُبناة قاموس املعاين يف رصد ّ

ٍ
لغة إىل أخرى؟

مكونات التعابري واملركبات؟ َأيندرج ضمن التالزم احلر؟ أم
ز .ما طبيعة التالزم القائم بني ّ

يندرج ضمن التالزم املق ّيد؟ وما معايري ترتيب هاته املتالزمات –املداخل باملعاجم السياقية؟

تعددت تعريفات مفهوم "املعنى" ،فبلغت اثنني وعرشين تعري ًفا يف دراسة ستيفان أوملان

وتنوعت مقاربات دراسته واستكشافه ،وإذا جاز لنا املراهنة عىل أن
(أوملان ،1992 ،صّ ،)62

املعنى مقصد املتكلم ،فقد تأكد لدى أغلب الدارسني حتكّم القواعد واألعراف االجتامعية يف
حرص املعنى ،وإذا كان السياق متط َّل ًبا رضور ًّيا يف حتديد معاين املداخل املعجمية البسيطة ،فاحلال
كذلك يف املداخل املركبة والعبارية "املسكوكة".

وقد أمجع ُن ّظار الفكر عىل أن ال سبيل إىل حتديد املعنى إال باستحضار السياق ،بحيث رأى

وجدير بالذكر يف هذا الصدد أن
املجردة من السياق ال حتمل معنًى.
بعض الدارسني أن اللفظة
ٌ
َّ
ِ
متصفح املعجم ،كام أنه حمط ٌة رئيس ٌة ملصنفي املعاجم والقواميس.
املعنى ُبغي ُة

وال يتأتّى حتديد طبيعة املعنى يف الكلامت املتفقة يف اللفظ واملتضا ّدة يف املعنى إال باستحضار

السياق ،فاحلسم يف حتديد كون كلمة " َج َلل" دا َّل ًة عىل معنى "حقري" أو معنى "عظيم" ال يتأتّى إال

ناهِرو  َّيقايسلا ِمجا
ة
او ة َّيفرعملا اهتا

عَملا ِءانب يف ِةَّيِّصنلا ِتانَّوَدُملا ُرود
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كل ٍ
بيت للشاعر ٍ
سياق بعينه .فاملعنى األول ساقه املربد يف صدر ٍ
ُبورود الكلمة يف ٍ
لبيد هوُّ " :
يشء
ّ
ما خال اهلل َج َلل" ،وأور َد قول الشاعر:
ََ
ف
س دار َو َق ُ
َر ْ ُ
فــت ي� طل ِــه
ٍ

ْ َ
َ َ
ُّ
ض
ــن َجل ِــه
احليــاة ِم
ِكــدت أقــ ِ ي

ربد ،1989 ،صص.)49-48
لالستشهاد بحضور املعنى الثاين (امل ّ

السياق بني األسالف واألخالف:
ٍ
ِ
نعدم أن ِ
إشارات يف الرتاث العريب اإلسالمي تربز أمهية "السياق" .وإذا تأملنا تعريف
نجد
ال ُ

رائد الدرس األصويل هلذا املفهوم 1طالعنا تنبيهه عىل علل اختالف السياق التي حرصها يف

حرصا عا ًّما جيمع السياق املقامي
تبا ُين األحوال واألوقات والنوازل ،بام ُيثبت أنه حيرص املفهوم
ً
ٍ
بعض.
والتارخيي واالجتامعي ،وتنبيهه عىل رضورة النظر إىل الكالم بجميع مفاصله بر ّد بعضه إىل

أيضا من حتديد البناين له بكونه
وال جمال للتشكيك يف وعي األقدمني ألمهية السياق الذي يتبني ً
الطريق إىل الظفر بخصوص املقاصد.2
ٍ
ٍ
ٍ
لغوية
سياقات
جار بني
ويتأكّد ،بمطالعة الدراسات اللسانية احلديثة ،أن التمييز

ٍ
ٍ
وسياقات
()Contextes verbaux
مقامية (" )Contextes situationnelsشبه

ٍ
ٍ
معرفية (Durieux,( )Contextes cognitifis
وسياقات
لسانية"()Extralinguistique
 .)1995; Temmerman et al., 2005والغالب أن جيمع مفهوم "السياق" إذا ُو ِّظف مطل ًقا عىل

 . 1وقد آثر أن يستعمل مصطلح "مساق" يف قوله" :املساقات ختتلف باختالف األحوال واألوقات
والنوازل ،وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان ،والذي يكون عىل ٍ
واملتفهم االلتفات إىل
بال من املتلقي
ِّ
ٌ
ّأول الكالم وآخره بحسب القضية ،وما اقتضاه احلال فيها ،ال ينظر يف أوهلا دون آخرها ،وال يف آخرها
وأوله عىل آخره ،وإذ ذاك حيصل مقصود
دون أوهلا  ...وال حميص
للمتفهم عن ر ّد آخر الكالم عىل ّأولهّ ،
ّ
الشارع يف فهم ا ُملك َّلف" (الشاطبي ،2005 ،صص.)414-413

 . 2يقول يف هذا الصدد" :ما ّ
يدل عىل خصوص املقصود من سياق الكالم املسوق لذلك أو الحقه"
(البناين ،ج ،1ص.)20
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سبيل التعميم كل هاته األنامط ( .)Charaudeau et Maingueneau, 2002, p. 135وكذلك
النص" ِ
ٍ
اتسع عند اللسانيني الغربيني مطلب ر ّد بعض الكالم عىل
بأرسه.1
بعض ليشمل جمموع " ّ

ٍ
حافز عىل
وال شك يف أن رفع اللبس يف االشرتاك اللفظي واالشرتاك االصطالحي أبرز

استحضار السياق ،فكيف يتأتى لنا حتديد معاين املشرتك املصطلحي "صالة" من غري االستناد
ٍ
ٍ
مخسة
اسم يف
إىل سياقات ورود املصطلح؟ وقد حرض املصطلح مئة مرة يف القرآن الكريم ،وور َد ً
ٍ
معان ،أبرزها:
وثامنني شاهدً ا قرآن ًّيا ،ليحيل عىل عدة
ِّ
{وصل عليهم َّ
–الدعاء:
إن صالتك سك ٌن هلم} (القرآن الكريم" ،سورة التوبة" ،اآلية )103
الصالة} (القرآن الكريم" ،سورة البقرة" ،اآلية )43
–والعبادة{ :وأقيموا َّ
–والثناء{ :هو الذي ُي َص ِّل عليكم} (القرآن الكريم" ،سورة األحزاب" ،اآلية )43

ِ
ٍ
بعض ُهم
وات
وص َل ٌ
ّاس َ
فع اهللِ الن َ
–ومكان الصالة{ :ولوال َد ُ
ببعض َلُدِّ َمت صوام ُع وبِ َي ٌع َ
ِ
كثريا} (القرآن الكريم" ،سورة احلج" ،اآلية)40
ومساجدُ ُيذك َُر فيها ُ
اسم اهللِ ً

َّضح يف اجلدول اآليت
بل حيرض االشرتاك ً
أيضا يف املركَّبات واملتالزمات اللفظية ،كام يت ُ

مدونة الثعالبي:
املستخلص من َّ
املتالزم اللفظي
"ابن نعامة"

املعاين مرتب ًة بحسب تسلسل الورود

املصدر

ُ -2بنَ ّيات الطريق

واملنسوب للثعالبي

املحجة
-1
ّ

 -3صدر القدَ م

األخص
ِ -4ع ْر ٌق حتت ْ َ

ثامر القلوب يف املضاف
النيسابوري ،املدخل
""383

َ -5عظم الساق

 . 1انظر أعامل الباحث ستيفان أوملان اآلتية:
- Stephan Ullmann (1951), The Principles of Semantics, Glasgow, Oxford.
- ………………….. (1952), Précis de Sémantique Française, Berne.
- ………………….. (1962), Semantics: An Introduction, into.

ناهِرو  َّيقايسلا ِمجا
ة
او ة َّيفرعملا اهتا

" ُ
ديك اجل ّن"
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السفاد
 -1الديك النجيب الكثري ِّ

" -دا ّبة األرض"

 -2اسم شاعر عهد سيف الدولة
األر َضة (أكلت صحيفة املرشكني)
َ -1

ثياب الروم"
ُ "-

ُ -1حس ُن الدّ يباج

" -ما ُء املفاصل"

 -1كثرة صفاوة املاء

-2ا ُملنتظر البطيء احلُضور
ُ -2حسن آثار الربيع
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نفسه،
املدخل ""762

نفسه،

املدخل ""835

نفسه ،املدخل ""879
نفسه ،املدخل ""920

الطري
 -2ماء اللحم
ّ
 -3اخلمر

وال سبيل للتمييز بني معاين املتالزم اللفظي إال بمطالعة الوحدة املعجمية املركبة ِض ْم َن سياقاهتا

اللغوية.

ومما يربز حتمية الرشوع يف تصنيف املعاجم السياقية:
 متنّع اللفظة املعجمية الواردة منعزل ًة عن الكشف عن داللتها. -خضوع املعنى للتغري والتبدّ ل بالنظر إىل خضوع اللغة للتطور.

ٍ
ٍ
متعددة يلزم مراعاهتا يف عملية االستكشاف الداليل ،أبرزها:
معان
 وجود1.املعنى الرئيس.
2.املعنى الثانوي "اهلاميش".
 3.املعنى اإلضايف.
 4.املعنى اإلحيائي "املضمر".
 -إسهام التعالق بني وحديت املتالزمات اللفظية يف حتديد املعنى .إذ غال ًبا ما يفيض هذا التعالق

إىل إكساب اللفظة معنًى جديدً ا ،كام هو احلال يف معاين الفعل "رضب" يف املتالزمات اآلتية:
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" -رضب األمري السكة".

ٍ
أمخاسا
 "رضبألسداس".
ً

"رضب (الرقم) ستّة يف مخسة (أضعاف)".
َ
علم أننا ال نرى رضورة التمييز يف هذه التمثيالت بني املتالزمات اللفظية(  (�Les Colloca
ً

 )tionsوالعبارات االصطالحية ،أي ما ُس ِّمي "التعابري املسكوكة" (Les expressions figées/

.)Les expressions idiomatiques

ونقدِّ م فيام يأيت بعض العنارص التي ن ُعدُّ ها ُمؤازر ًة للسياق يف مهمة استكشاف املعنى ،ولعلها

أجدرها بالذكر:

–معنى الصيغة :فبالنظر إىل تعدد الصيغ يف النظامني الرصيف والنحوي يف العربية وانفراد
ٍ
صيغة بمعنًى ،مع احتامل االشرتاك ،فإن االستناد إىل معنى الصيغة (معنى الطلب،
كل
معنى املطاوعة ،معنى التعدي ُ )...يسهم يف استبعاد الغموض ويف توضيح املقصود.

–املعنى اإلعرايب :إذ ُيسهم محل الفاعل لعالمة الرفع ومحل املفعول لعالمة النصب ومحل
اجلر يف تبيان ا ُملراد.
املضاف إليه لعالمة ّ

–رضورة التفريق بني املشرتكات اللفظية واالصطالحية ( )Polysémiesاملشتملة عىل
متعددة بسبب تطور اللغة من ٍ
ٍ
ٍ
معان
جهة ،وبني املتجانسات ( )Homonymiesاملتميزة

ٍ
جهة أخرى .وقد أمجع أغلب مصنفي املعاجم والقواميس عىل
بالتطابق الصويت من
واحد بسبب إمكان إجياد ٍ
ٍ
ٍ
رابط جيمع بني معانيها ،ووضع
مدخل
وضع املشرتكات حتت
ٍ
متعددة بسبب التباعد بني دالالهتا.
املتجانسات حتت مداخل

ٍ
لغوي.
استعامل
–اللجوء إىل األمثلة والشواهد التي ُتدِّ د طبيعة كل
ٍّ

َ ٍ
نثرا لغرض االستشهاد (Martin,
فـ"التمثيل" استحضار كال ٍم
شعرا أم ً
متداول سوا ٌء أكان ً

.)607-1989, pp. 599

ويدل "االقتباس" عىل اقتطاع ٍ
نثرا
جزء من كال ٍم
شعري أو ٍّ
ٍّ
نثري سوا ٌء أكان قرآنًا أم حدي ًثا أم ً
ٍ
لغرض ما.
عا ًّما وتوظيف الكاتب له

ناهِرو  َّيقايسلا ِمجا
ة
او ة َّيفرعملا اهتا
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و ُيراد بـ"االستشهاد" استحضار ٍ
نثري لتأكيد رأي امللقي وتعزيزه (موسوي،
قول
شعري أو ٍّ
ٍّ
 ،2006صص14-13؛ والقاسمي ،2001 ،ص.)19
و َبدَ ِه ٌّي أنه كلام كانت الشواهد أصلي ًة مستخلص ًة من كالم العرب ال شواهد موضوع ًة كان
االستشهاد أكثر تزكي ًة ملا يرمي إليه مصنف املعجم من تأكيد معنًى بعينه ،يف حني أن الشواهد
املوضوعة التي تكاد متاثل األمثلة العامة ال قيمة هلا يف تأكيد املعنى.
وكلام كانت الشواهد لفطاحلة األدب واللغة كانت أكثر تزكي ًة للمعنى من التي ترجع إىل من
عرصا بعينه خري ٍ
متثيل كانت شاهد ًة عىل استعامل
ال صيت له يف جمال الفكر واإلبداع ،وكلام مثلت ً
ٍ
معان بأعياهنا يف ذلك العرص.
معنًى بعينه أو

تنوعت داللة اللفظة ،ومن َث َّم تعددت
وقد دأبت املعاجم الغربية عىل استحضار الشاهد كلام ّ
1
دورا أساس ًّيا يف تعريف الوحدات اللغوية
شواهد املدخل املعجمي بتعدد معانيه  .إهنا عنارص تؤدي ً

بشتى هيئاهتا (البسيطة ،واملركبة ،والعبارية) باللغة العامة واللغات اخلاصة ،وال سيام حينام يتعلق
وسهلة ،أو بمفاهيم جمر ٍ
ٍ
ٍ
دة ،فقد سبق للفيلسوف اإلغريقي أرسطو
بوحدات كثرية التداول
األمر
ّ
أن ن ّبه عىل ّ
ب التعريفات
تعريف اللفظة السهلة (.)Blond, 1939
ُ
أص َع َ
أن ْ
حمدود من الكلامت لتعريف ٍ
ٍ
ويظل الرهان البارز هو رضورة االستناد إىل ٍ
عدد ٍ
كبري من
عدد
ٍ
الوحدات اللغوية .ولنستحرض يف هذا املقام جتربة قاموس لونغامن يف تعريف 55000
مدخل

ٍ
قامويس بتوظيف ألفي
كلمة فقط (.)Sevenson, 1993, p. 136
ٍّ

 . 1تراجع يف هذا السياق شواهد مكنز اللغة الفرنسية  Le trésor de la langue françaiseعىل الرابط اآليت:
https//:www.cnrtl.fr/definition.
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ٍ
َّ
فائدة ملتصفح القواميس ،فمن األجدى حتديد املعاين
إن عرض املعاين التضمينية ال خيلو من

ٍ
معان ،مثل "ثعلب" (املعنى التضميني :احليلة والدهاء) ،و"حرباء"
اإلحيائية ملداخل تتضمن عدة

ٍ
ملصلحة ما).1
(املعنى التضميني :تغيري الطباع لدى الفرد

ٍ
ٍ
ٍ
قامويس ال يتصف بطاب ٍع
مدخل
موسوعية يف تعريف
معلومات
وكذلك َي ُس ُن تفادي إقحام
ٍّ

موسوعي تفاد ًيا للحشو ،سوا ٌء أكان املدخل بسي ًطا أم مر َّك ًبا أم عبار ًّيا؛ ذلك أنه يصعب إدراج هذه
ٍّ
ٍ
استثامر أمثل للتقنيات املعلوماتية يف الصناعة املعجمية والقاموسية.
املعلومات دون

دور املعلوميّات يف الصناعة املعجميَّة:
اقتحمت املعلوميات كل املجاالت املعرفية ،ومن ضمنها :جماالت اللغة عام ًة واملعجمية
والقاموسية عىل ٍ
أخص .فبفضل الوسيلة املعلوماتية أمكن بناء قواعد املعطيات اللسانية
نحو
ّ

ٍ
لتعرف األصوات وحتليل األخطاء وبناء املعاجم
(وقواعد املعارف) ،وأمكن استخدام برامج آلية ُّ
والقواميس والبنوك اللفظية واملصطلحية والرتمجة اآللية.

 . 1يف الوقت الذي نجد فيه املعجم الوسيط يستحرض هذه املعاين عىل ٍ
عريض دون تقسي ٍم للمعاين،
نحو
ٍّ
ِ
برص ذات قوائم أربعٍ ،دقيقة الرأس ،خم ّططة
نجد فيه يف مدخل "حرباء" اآليتُ " :د َو ْيب ٌة عىل شكل سا ٍّم َأ َ
رضب هبا املثل يف احلزم
كيف دارت،
وتدور معها
هنارها
الظهر ،تستقبل
َ
ّ
َ
ُ
الشمس َ
وتتلون ألوانًا ،و ُي َ
أصد من عني احلرباء ،ملن اشتدّ ت إصابته
والتلون ،ف ُيقال :أحزم من حرباء،
وتتلون ُّ
َّ
ّ
تلون احلرباء ،و ُيقالْ :
ُ
ً
ُ
يب
را
ح
(ج)
بالربد.
الرجل:
لب
ع
ث
ثعالبه.
رت
ث
ك
:
ة
ثعلب
املكان
لب
ع
ث
"
اآليت:
"
ثعلب
"
مدخل
يف
فيه
ونجد
.
"
َ ُّ
ُ
ْ
ْ
ب :جنس حيوانات مشهورة من الفصيلة الكلبية ورتبة
ب .الث ْع َل ُ
الرج ُل :ث ْع َل َ
ب ُ
ج ُب َن وراغ كالثعلبَ .ت َث ْع َل َ
اللواحم ُيرضب به ُ
والثعلب :أصل الفسيل
الرمح يف أسفل السنان.
ُ
املثل يف االحتيال .والثعلب :طرف ُّ
إذا ُقطِع من أمه .والثعلب :خمرج املاء من احلوض ونحوه( .ج) ثعالب .الثعلبة :أنثى الثعلب .والثعلبة:
عل ٌة يتناثر منها ّ
الشعر .ال ُّثعلبان :الثعلب الذكر .والثعلبان :الرجل الداهية" .ويغيب مدخل "حرباء" متا ًما
ً
مستعمل حدي ًثا .ويفصل القول يف املعاين الضمنية للمدخل
من معجم اللغة العربية املعارصة ،كأنه مل يعد
ِ
ِ
الرج ُلَ :
لب
ب ثعلب ًة ،فهو ُمث ْعلب.
حتايل وراوغ كالثعلب .ث ْع َ
ثعلب ُ
َ
لب ُيث ْعل ُ
الثاين عىل النحو اآليت" :ث ْع َ
ِ
ِ
ُ
لب تث ْع ُل ًبا ،فهو ُمتث ْعلب .ث ْعلب [مفرد] :ج ثعالب ،مؤ :ث ْعلبة:
ع
يتث
لب
ع
تث
املكان :ك ُثرت فيه الثعالبُ ْ َ ْ .
ماكر مراوغ ،متصف بالدهاء واالحتيال .من ذيله ُيعرف
وحيش  ...فالن
ٌ
(حن) حيوان ْ
ثعلب يف سياستهٌ :
الثعلب :ال بدَّ للمكر أن ينكشف".

ناهِرو  َّيقايسلا ِمجا
ة
او ة َّيفرعملا اهتا
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ومن املؤكد أن عدم استثامر الصناعة القاموسية العربية للتقنيات املعلوماتية عىل الوجه األكمل
ٍ
ٍ
متزايدة ختص مصنفي هاته املتون،
متطلبات
يف عمليات اجلرد والتحرير والنرش والتحيني يفيض إىل
أيضا تباطؤ عمليات البناء والنرش والتوزيع والتحيني.1
وينجم عنه ً

املدونات يف بناء املعاجم والقواميس بشتى أصنافها ،ومن ضمنها
وقد أصبح من الالزم استثامر َّ

القواميس السياقية.

وظيفة املدوَّنة يف الصناعة املعجميَّة الحديثة:
املدونة تستحرض
املرجح أن لسانيات َّ
تتمثل احللقة املفقودة بني اللسان والكالم يف املعايري ،ومن ّ

التعارض بني القدرة واإلنجاز ،ومن َث َّم خت َّطت
هذه احللقة يف سياق إجراءاهتا الرامية إىل رفع
ُ

مثالب الطبعة األوىل من حمارضات دي سوسري التي أغفلت اإلشارة إىل دعم رائد الدرس اللساين

املدونة يف التوفيق بني املكتوب واملنطوق ،ويف
احلديث للسانيات الكالم .وقد نجحت لسانيات َّ
استكشاف الدالالت السياقية للوحدات اللغوية (.)Rastier, 2002

تعريف املدوَّنة:
ٍ
لنصوص
منتظم
جتم ٌع
املدونة يف قولهَّ " :
قدَّ َم اللساين الفرنيس تعري ًفا مركَّزا ملفهوم َّ
ٌ
املدونة ّ
قةٍ ،
أصلية ،مو َّث ٍ
ٍ
قابلة لإلغناء والتوسيم وإعادة الرتتيب:
َُ
ٍ
ٍ
ٍ
تأملية تُراعي أجناس اخلطاب.
نظرية
بطريقة
ـ
ٍ
ٍ
ٍ
تطبيقية يف أفق إخضاع املدونة
بطريقة
ـ
ملجموعة من التطبيقات".2
نستخلص من التعريف املستفادات اآلتية:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأخص بالذكر هنا
خمتصة بإنتاج القواميس ونرشها،
مشهورة
عربية
مؤسسة
 . 1تكفي مقارنة جمهودات
ّ
ِ
مؤسسة نارشون اللبنانية ،بام ُيناظ ُرها يف املؤسسات الغربية ،نحو :املؤسسة الفرنسية الروس Larousse
أو املؤسسة األمريكية مريام وبسرت  Merriem Websterأو املؤسسة الربيطانية لونجامن  ،Longmanليقف
تباين ٍ
القارئ عىل ٍ
كبري يف َقدر املنتوج يف جمال القواميس ومدى اإلقبال عىل حتيينها.
ً
شامل يف قوله:
 . 2املرجع السابق نفسه .وكذلك قدّ م الباحث املتخصص عيل القاسمي للمفهوم تعري ًفا
ٍ
عرص من عصورها أو يف ٍ
"هي جمموع ٌة من النصوص متثل اللغة يف ٍ
منطقة
جمال من جماالت استعامهلا ،أو يف
ٍ
مستوى من مستوياهتا ،أو يف مجيع عصورها وجماالهتا ومستوياهتا" (القاسمي،2008 ،
جغرافية ،أو يف
ً
ص.)663
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ٍ
ٍ
تطبيقات ،ومن َث َّم يمكننا أن َن ُعدَّ مضامني صفحات الشابكة
مدونة من غري
أـ ال جدوى من

مدون ًة فضفاض ًة.
َّ

ب ـ ال فائدة تُرجى من مدو ٍنة غري مو َّث ٍ
قة.
َُ
َّ

ج ـ ُي َعدُّ التوسيم -القائم عىل مقاييس ٍ
دونة.
متفق عليها -خطو ًة ُمساعد ًة يف استثامر حمتويات ا ُمل َّ
ٍ
لغوية.
املدونات بسبب "احلاجة" إليها يف دراسة ظواهر
د ـ تنشأ َّ

املدونة ال ُبعد التارخيي أو ال ُبعد اجلغرايف أو ال ُبعد القطاعي ،وقد تُصنف
هـ ـ ُيراعى يف تصنيف َّ

املدونة باجلمع بني كل هذه األبعاد.
َّ

املدونة ابتدا ًء بتحديد "نوع اخلطاب" (أديب أو قانوين أو علمي أو فلسفي أو
وُ .يستهل توسيم َّ

لساين) ،وحرص "جنس اخلطاب"( ،فهناك داخل اخلطاب األديب :الرواية البوليسية ،والغرامية،

ّ
واملوشح ،والقصيدة .وهناك داخل علم اللسانيات
والتارخيية ،...والقصة ،واملرسح ،واملقامة،
املستويات الصوتية ،والرصفية ،والداللية ،والنحوية "الرتكيبية" ،والتداولية .)...
وجتدُ ر اإلشارة إىل أن ترشيح مداخل املعاجم والقواميس يستند إىل:
–وسائل رياضية باستثامر املنهج الريايض اخللييل يف "التقليبات".
–وباستثامر ثنائية "األصل" ( )Racineو"الصيغة" (.)Schème
–أو باستخالص املداخل من املعاجم املتوافرة القديمة واحلديثة.

ٍ
ٍ
–أو باستخراج األلفاظ وسياقاهتا من مدو ٍ
شاملة.
لغوية
نات
َّ

وتو ِّفر الوسيلة األوىل مجيع احتامالت اللغة (يدخل يف ذلك املستعمل واملهمل) ،ومتكّن الوسيلة

الثانية من توليد مجيع املشتقات املمكنة ،وتقترص الوسيلة الثالثة يف شقها األول عىل ما هو موجو ٌد

عجزها عن مواكبة تطور اللغة ،مما يدفعنا
يف املعاجم والقواميس ،وقد تأ َّكدَ ألهل االختصاص ُ

إىل استخالص عدم إتاحة هاته الوسائل الثالث إمكان اإلحاطة بالوحدات اللغوية املستعملة

وال إبراز درجات شيوعها وسياقات استخداماهتا ،وهذا يربز رضورة اعتامد التصنيف املعجمي
ٍ
لغوية تنحو نحو الشمولية.
مدو ٍنة
والقامويس عىل َّ

ناهِرو  َّيقايسلا ِمجا
ة
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ٍ
معطيات تتعلق بنسب توافر املصطلح
املدونة اللسانية للباحث يف هذا املجال املعريف عدة
وت َُو ِّفر َّ

تطور املفاهيم اللسانية يف خمتلف
اللساين يف النصوص العامة واملتخصصة ،ومتكّن من معرفة ّ
ٍ
ٍ
ومعلومات تتعلق بشكل
معطيات عن الرتادف واالشرتاك االصطالحي،
أيضا
العصور ،وتتيح ً
املصطلح وأنامط صوغه.

ونشري يف هذا الصدد إىل ّ
مدونة اللغة
أن احتاد املجامع العلمية العربية مل ينجز حتى الساعة َّ

الشاملة (أو التي تنحو نحو الشمولية) التي هي أساس تصنيف القاموس التارخيي للغة العربية،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يب
حمرك بحث عر ٍّ
ألسباب ترتبط بموارد مالية وبرشية وصعوبات تقنية ،وعدم توفر االحتاد عىل ّ
يمكّن من معاجلة اللغة العربية معاجل ًة آلي ًة ،واحلاجة املاسة إىل اختصاصيني يف اللسانيات احلاسوبية.
املدونات ،أجدرها بالذكر اآلتية:
وهناك
ٌ
حمرتزات تلزم مراعاهتا يف بناء َّ

التقارب،
مدون ًة ،ومن َث َّم أمكن الفصل بني مفهومني شديدَ ي
أي جتمي ٍع للنصوص َّ
أ .ليس ّ
ُ

املدونة الرقمية".
مها" :بنك النصوص" و" َّ

جتم ًعا
ب .ال ُي َعدُّ
النص الفائق (َّ )Hypertexte
ّ
مدون ًة ،وهناك من ي ُعدُّ مضامني "الويب" ُّ
للنفايات.
النص ()Texte
والنص املتداخل ( ،)Intertexteبل إن املفهوم األخري
ّ
ج .ال جيوز اخللط بني ّ
ال يغدو عمل ًّيا ً
املدونة".
قابل لالستثامر إال بِ َبنينته وتنظيمه ،ومن َث َّم أمكن عَدُّ ُه "أساس َّ

ٍ
ٍ
ٍ
ُ
خمتلفة (علوم ،فنون،
أجناس
نصوص من
مدون ًة يف حال اشتامهلا عىل
د .ال ُت َعدُّ
األعامل الكامل ُة َّ

رسائل .)...

والقامويس:
املعجمي
فوائد املدوَّنة يف الدراسة اللسانيَّة والتصنيف
ّ
ّ
من أبرز هذه الفوائد:
–تيسري اإلمالء والوقوف عىل اهلفوات املتواترة.
–إمكان حتديد املفردات الشائعة يف الذخرية اللغوية.
ً
تداول لتطوير تعليم اللغة.
–حرص املفردات الفصيحة وأكثر الرتاكيب
املدونة يف حترير املعاجم والقواميس العامة واملتخصصة والتارخيية.
–استثامر نصوص َّ
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–دراسة مفردات العربية وتراكيبها.

–تيسري املعاجلة اآللية للغة العربية ً
حتليل وتوليدً ا.

ٍ
ٍ
ومركبات.
مفردات
–الرتمجة اآللية لوحدات اللغة
–متكني الدارسني من املصادر العلمية املختلفة.1

اإلسالمي:
العربي
املدوَّنة يف الرتاث
ّ
ّ
املدونات جمهودات اخلليل الفراهيدي (ت170 .هـ)
من التجارب الرائدة السابقة يف بناء َّ

والكسائي (ت180 .هـ) ،واألزهري (ت370 .هـ) ،واجلوهري (ت393 .هـ) ،والزخمرشي (ت.

538هـ) ،وقد استند أصحاهبا إىل مبدإ مشافهة األعراب وأخذ اللغة عن أصحاهبا دون الرجوع
ٍ
ٍ
سابقة.
معجمية
إىل جتارب

ظهور املدوَّنات يف الغرب:

ٍ
ظهرت يف هناية القرن التاسع عرش امليالدي بدايات االهتامم بتصنيف مدو ٍ
لغوية ،أجدرها
نات
َّ

بالذكر حماوالت:

–األملاين كادنغ.
–واللساين األمريكي فرانز بوهاس (يف بداية القرن العرشين).
–وعامل النفس األمريكي ثورندايك.
–وعامل النفس السويرسي جان بياجيه (يف منتصف القرن العرشين) باهتاممه بتصنيف
مدونات لغة األطفال.
َّ

ِّ
النصيَّة:
مكوِّنات املدوَّنة

ٍ
تشتمل مواد املدونة النصية عىل ثالثة مكو ٍ
أساسية هي:
نات
ِّ
ِّ َّ
َّ

بنية ٍ
 . 1نحيل يف هذا املقام عىل دراسة الباحث عدنان عيدان" :مدونة اللغة العربية :مرشوع تأسيس ٍ
حتتية
ّ
للغة العربية" ،املداخلة ب :جممع اللغة العربية بدمشق مؤمتره السنوي اخلامس بعنوان اللغة العربية يف عرص
املعلوماتية يف املدة بني  2006/11/20و ،2006/11/22عىل الرابط اآليت:
http://www.arabacademy.gov.sy/ar/page17327/
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ٍ
ٍ
ترصفاهتا.
أ .الكلامت األساسية :يتشكّل أغلبها من أسامء بشتّى أنواعها ومن أفعال بمختلف ّ

ب املركبات واملتالزمات اللفظية :تأكدت رضورة إدراجها يف املعجم والقاموس احلديثني

لتطور اللغات الطبيعية واللغات القطاعية (لغات العلوم والفنون والتقنيات).

معان ،وأدوات ٍ
ٍ
ربط ،من قبيل :يف ،من ،عن،
ج األدوات الوظيفية :وهي يف معظمها حروف

إىل ،عىل ،منذ ،حتى ،كأنام ،لكن ،لكأنام ...

وحدات لغوي ٌة َي َلزم عد ُم االستهانة هبا وإمهاهلا يف متن القاموس اإللكرتوين التعليمي ،وإنام
إهنا
ٌ

املدونة وبالقاموس .وتتجىل أمهيتها يف طبيعة توزيعها ،إذ
جيب حتديد وظائفها ونسب تر ّددها يف ّ

يلزم وعي املتكلم العريب ومتلقي اللسان العريب من الناطقني بغريه قيود التأليف بني هذه املكونات.1

وظائف املعجم والقاموس بني تفكيك الخطاب وبنائه:
من األسئلة التي تستوجب الفحص والتمحيص:

 ألي ٍغاية يستخدم اجلمهور املتلقي املعاجم والقواميس العامة واخلاصة؟
ّ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معرفية،
موضوعات
وأبحاث يف
مقاالت
خطاب يف اللغة العامة وتصنيف
 -ألغرض حترير

سمى بـ"تشفري اخلطاب" ليتخذ مواصفات اللغة الواصفة؟
أي ما ُي ّ

 أم لغرض اكتساب م َلك ٍَة تساعد املتلقي عىل التعبري الشفوي ،ومتكِّن املتخصص من اخلوضيف قضايا العلوم والفنون املثرية للجدل؟

 -أم لغاية فهم مقاصد مصطلحات ا َملعارف التي يصادفها املتلقي ملا أنتِج يف شتى املجاالت؟

 أم لغرض ّفك التشفري؟
 أم هلذه الغايات جمتمع ًة؟يتبي من خالل االستقراء الذي أنجزه الباحث بوغاردز (ّ )Boggards, 1988, p. 146
أن
ّ
ً
تداول وتص ُّف ًحا من املعاجم األحادية ،بل أكثر من هذا أنه استخلص من
املعاجم الثنائية أكثر
 . 1كاستلزام الربط بني الفعل "استند" واألداة الوظيفية "إىل" ً
بدل من "عىل" ،يف حني يلزم الربط بني
الفعلني "اعتمد" و"يقوم" واألداة الوظيفية "عىل" ً
تواترا
بدل من "إىل" أو "من" أو "عن" (إهنا أبرز األخطاء ً
يف املكتوبات العربية للطلبة الناطقني بغري العربية ،يف الفصل الثالث للموسم .)2018-2016
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ترصحيات الطلبة الذين شكّلوا عينة البحث امليداين أن ليس هناك دا ٍع يدعوهم إىل اللجوء إىل
والتعمق تضاعفت رغبته يف
املعاجم األحادية ،ومن َث َّم كلام ازداد املتلقي رغب ًة يف االستقصاء
ّ
استقصاء أبعاد املفاهيم من حمتويات املعاجم والقواميس األحادية.

والواقع أن مثل هاته األسئلة ال جتد األرضية الالزمة لإلجابة عنها فيام يتصل بواقع املعاجم
ٍ
ٍ
واحد يتمثل يف افتقاد الباحثني العرب ومجهور الطلبة ملعاجم وقواميس
لسبب
املتخصصة العربية

أحادية اللغة تأخذ عىل عاتقها ،أو يأخذ ُم َصنِّفوها عىل عواتقهم ،مهمة الكشف عن مقاصد
املصطلحات احلديثة ،وال سيام يف بعض املجاالت املستحدثة كاملعلوميات أو اللسانيات.

أ ّما القواميس األحادية اللغة التي تنظر يف املصطلحات املرتبطة بعلوم األوائل كام صاغها

األسالف فهي كثرية العدد وال تُراعى؛ ألهنا وإن كانت مفيد ًة يف الكشف عن مقاصد األجداد

من استعامل وحدات منظوماهتم االصطالحية فهي ال تُسعف املتلقي الراغب يف استقصاء
ٍ
ٍ
مغازي املصطلحات احلديثة املرتبطة بتخص ٍ
ستحدثة ،بام ُيشكل فجو ًة يف الصناعة
معرفية ُم
صات
ّ
تطورا وتشع ًبا بمرور السنني.
املصطلحية احلديثة التي تزداد
ً
ويشري كاليسون إىل أن للقاموس ثالث وظائف:

 وظيفة "التشفري" (ما يمكن نعته بمهمة "بناء اخلطاب"). وظيفة " ّفك التشفري" (ما يمكن وصفه بمهمة "رشح مقاصد اخلطاب").
 -وظيفة "التع ّلم".

أيضا وسيل ًة لتعلم ٍ
ٍ
لغة
إغاثة ملستعمليه
فالقاموس مل َي ُعدْ ُي َعدُّ وسيلة
فحسب ،بل بات ُي َعدُّ ً
ُ

ما دون أن ننسى وظيفته يف "فك التشفري" (رشح مقاصد اخلطاب) غاي ًة من غايات اللجوء إىل

القاموس.

ودرس الباحثان لوفر وميالميد ( )Laufer & Melamed, 1994, pp. 565-576مدى فعالية
ٍ
يضم
ثالثة من القواميس :القاموس األحادي اللغة ،فالثنائي اللغة ،فشبه الثنائي (الذي
أنامط
ّ
يضم حمتويات املعجم األحادي اللغة حني ُيعنى بتعريف
عنارص من كال النمطني السابقنيَ ،أي ّ
لغة ٍ
حمددة ،ويدون مقابلها يف ٍ
ٍ
الوحدة اللغوية يف ٍ
ثانية دون احلرص عىل تعريف مضموهنا يف
لغة
ّ
هذه اللغة) .وكانت غايتهام معرفة النمط القامويس األكثر مالءم ًة الستكشاف املفردات املجهولة
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لدى املتلقي ،وتركيب اجلمل احلديثة التي تشمل هاته املفردات ،واستنتجا من اختباراهتام إمكان

التمييز بني ثالثة أنوا ٍع من مستعميل القواميس:
ٍ
متواضعة.
 -النوع األول :ذو م َلك ٍَة

ٍ
قدرات ال بأس هبا.
 النوع الثاين :يتوفر عىل -أ ّما النوع الثالث :فهو األكثر امتالكًا للمعارف املتصلة باملجال.

كبريا من املستعملني يلجؤون إىل القواميس شبه
وقد ّ
تبي يف هذا البحث امليداين أن عد ًدا ً
الثنائية ،سوا ٌء َأتعلق األمر باملستعملني الذين ينشدون الفهم "تفكيك اخلطاب" أم تعلق بأولئك

الذين يتوخون حترير النصوص "بناء اخلطاب" يف املجال من ذوي القدرات املتوسطة والعالية،

يف حني يلجأ املستعملون الذين هم أقل خرب ًة إىل القواميس الثنائية يف حماوالهتم الرامية إىل حترير
نصوص يف ٍ
ٍ
لغة من لغتي القاموس.

يمكن أن نستنتج إذن أن القاموس شبه الثنائي ُيو ِّظ ُف ُه مجيع املستعملني عىل اختالف مستوياهتم
ِ
املستعمل اجته نحو املعجم األحادي اللغة لالستفادة من خدماته ُبغية
املعرفية ،وكلام نمت معارف
االستقصاء يف الفهم أو بغية التأليف والتحرير يف ٍ
لغة من اللغات.
ُ

إن أكرب ٍ
ٍ
َّ
جواب عن استفساره يف
ميزة للمعاجم والقواميس الثنائية أهنا تسمح للمتلقي بإجياد
أرسع ٍ
وقت ،وال سيام الراغب يف حترير النصوص املرتبطة باملجال أو املتعلم املبتدئ كام أوضح

الباحثان لوفر وميالميد .إهنا اخلالصة نفسها التي توصل إليها كذلك الباحث فانريمني( (�Vaner

ٍ
بإجياد رسي ٍع ملا يبحث عنه املتلقي؛ ألن بلوغ
 ،)68-men, 1994, pp. 61إذ تسمح هاته املتون
ٍ
ِ
يتم مبارشةً ،فحينام ي ّطلع املتلقي عىل ُمكافئات باللغة األجنبية انطال ًقا من لغته األم
اللغة املبارشة ّ
ٍ
لح َق بك ُِّل ُمصنَّف أو معج ٍم أو
فإن ذلك يمنحه
شعورا باألمان ،وهذا يدفعنا إىل الدعوة إىل أن ُي َ
ً
ٍ
قاموس أحادي اللغة مرس ٌد ثنائي اللغة كام هو احلال يف معجم  DAFAالذي أنجزه الباحثون
بمعهد .)Institut Levend Talen Voor( ILT

غري َّ
أن رسعة بلوغ النتائج يف املعاجم والقواميس الثنائية تصطدم بالعوائق اآلتية:

ٍ
ٍ
دقيقة ،فمن الواضح أن هناك خصائص فيام يتصل باملكافئات بني
مقابالت
 -1عائق إجياد
اللغات ،سوا ٌء َأتعلق األمر باملداخل أم بالسياقات أم باملتالزمات أم بنقل مواقف املستعمل
ووجهات نظره.
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وقد أشار الباحث أندري كالس  )1996( André Clasإىل أن موضوع تطابق الوحدات
لغة وأخرى يعرف نو ًعا من احلركية وعدم االستقرار ،فام يمعجم ٍ
املعجمية بني ٍ
بلغة ما خيضع
َُ َ
لإلنحاء يف ٍ
لغة أخرى (عبد الرحيم.)2016 ،
 -2عائق ورود التفسريات والرشوح بلغة املستعمل األ ّم ،يف حني ّ
أن املستعمل األحادي اللغة
ٍ
مكافئات يف اللغة األجنبية ،وال ّ
شك أن
يتوجه إىل مثل هاته املتون لالطالع عىل ما يبحث عنه من
ّ
يس مهامت املتعلمني الذين ال يتقنون اللغة األجنبية ،لذلك ال عجب يف أهنم يفضلون
هذا األمر ُي ّ
يعبون عن خماوفهم من أن يدفع ذلك
املدرسني ّ
اللجوء إىل هذه املتون "الثنائية اللغة" ،غري أن ّ
املتعلمني إىل عبور معرب الرتمجة دون االكرتاث إلتقان اللغة األجنبية.

َّ
إن املعاجم والقواميس الثنائية املستغنية عن إيراد سياقات مداخلها ال تسمح بإغناء الرصيد

املعجمي لدى املتعلم ،كام ال حتفزه عىل حتقيق االستقالل باالستغناء عن خدمات هذا النوع من

املتون.

ٍ
ٍ
إشكاالت ترتبط
إجابات عن
 -3عائق "املتالزمات"؛ ذلك أن هذا النوع من املتون ال يقدّ م

ويصح استعامهلا يف نطاقه.
بكيفيات تأليف الوحدات املعجمية وال عن السياق الذي تندرج ضمنه
ّ

يبدو إذن أن من املفيد وضع الوحدات املعجمية يف سياقاهتا اجلملية كام تبدو أمهية تزويد
ٍ
بمعلومات عن املتالزمات املمكنة التأليف .غري أنه ال يكفي أن نجرد كل املتالزمات
امللفوظات
املستعملة يف اللغة العامة واللغات القطاعية ،بل يلزم احلرص عىل تصنيفها دالل ًّيا ُبغية تيسري

عمليات التلقني ،أي تيسري إجراءات ختزين الرصيد املعجمي .وذلك ما عاينّاه بمطالعة جمهود

الثعالبي النيسابوري يف كتابه ثامر القلوب.

ونقرتح ثالثة معايري لتصنيف املتالزمات:

أ .معايري دالليةُ :ت َرد بموجبها املتالزمات الوظيفية والعامة ،كام هو احلال يف:
ثمن البيع = Prix de vente

ثمن الرشاء = Prix d’achat
ثمن التخفيض = Prix de solde
ثمن الربح = Prix de revient
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ثمن التكلفة = Prix coutant
ثمن املوازنة = Prix d’equilibe
ثمن خاص = Prix Unique
ثمن املنتوج الفردي = Prix Unitaire
الثمن العادي = Prix courant

ب .معايري رصفية –تركيبية:
يمكن جرد املتالزمات بحسب أنامط تأليفاهتا ،يف هيئة:
فعل  +اسم
اسم  +صفة
فعل  +صفة  ...إلخ
ج .معايري تداولية:

ٍ
يمكننا بفضل احلاسوب استخراج
قائمة للمتوافقات ( )Concordancesتسمح بمعرفة
ٍ
ٌ
أعم للملفوظ مع عدم االقتصار
السياق الذي ُيستخدم فيه
ملفوظ ما ،وبذلك سنتو ّفر عىل سياق ّ
وحدة مصطلحيةٍ.
ٍ
عىل اجلملة أو العبارة االصطالحية التي وردت يف هيئة

مفهومي:
تشاب ٌك
ّ
من املؤكد أن مفهوم "املتالزم اللفظي" ( )Collocationتزامحه مفاهيم أخرى تتقاطع معه من
قريب أو من ٍ
ٍ
بعيد لعل أبرزها" :التعبري االصطالحي" ( ،)Expression idiomatiqueو"التعبري

االستعايري" ( ،)Expression métaphoriqueوالتعبري الكنائي (�Expression métony

ٍ
 ،)miqueواملثل السائر ( ،)Proverbeوالتعبري املختص ٍ
بفئة
معينة ( ،)Le Jargonوهي ظواهر
انترشت يف اللغات الطبيعية وتتعالق فيام بينها بالنظر إىل حاجتها إىل السياق بوصفه آل ًة مساعد ًة
يف استكشاف املعنى.

ٍ
ّ
مركب ال
ويدل "التعبري االصطالحي" عىل معنًى ال يتحدد من ظاهر اللفظ ،حييل عىل معنًى

ُيستخلص من معاين الوحدات اللغوية املكونة له.
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االصطالحي يف ترجمة مصطلح (:)Collocation
التكافؤ
ّ
أفىض ّ
تأخر اهتامم اللسانيني العرب بظاهرة التالزم اللفظي يف دراسة اخلصائص الرتكيبية

والداللية للغة العربية إىل تعدد املقابالت املكافئة للمفهوم الغريب.

* فمن الباحثني العرب من استند إىل اجلذر "ر.ص.ف" لصوغ ا ُملقابل.

"الر ْصف" (عمر،1998 ،
 -إذ استعمل الباحث أمحد خمتار عمر ،رمحة اهلل عليه ،مصطلح َّ

ص.)74

 -واستعمل الباحث عبد القادر الفايس الفهري مصطلح "االرتصاف" (الفايس الفهري،

 ،2007ص.)46

َراصف" (الرسون.)2008 ،
 وو ّظ َف الباحث حازم مالك حسن مصطلح "ت ُ
ٍ
مكافئ للمفهوم:
* ومن الباحثني من استند إىل اجلذر "ص .ح .ب" إلجياد

 باستعامل مصطلح "املصاحبة" (أبو الفرج ،1966 ،ص.)111ِ
تصاحبات" (حافظ ،2004 ،ص.)10
 -أو "ا ُمل

 أو "املصاحبة اللفظية" (املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات ،2002 ،ص.)27 أو "التصاحب اللفظي" (أبو عودة ،ص.)77"التصاحب املنتظم" (عمر ،1985 ،ص.)134
 أوُ

 أو "املصاحبة املعجمية" (عبابنة والزعبي ،2005 ،ص.)89 أو "املصاحبة اللغوية" (الراجحي ،1981 ،ص.)121*
ويفضل باحثون آخرون اللجوء إىل اجلذر "ض.م.م" لصياغة املصطلحات اآلتية:
ِّ
 مصطلح "التضام" (حسان ،2006 ،ص.)21 أو مصطلح "تضام معجمي" (الفايس الفهري ،2007 ،ص.)46يقرب من هذا التوليد
* وممَّا
مصطلحي:
اقرتاح يستند إىل اجلذر "ن .ظ .م" لصياغة
ٌ
ُ
َ
" -النظم" (العبود ،2007 ،ص،)154
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 و"االنتظام" (بعلبكي.)98 ،1990 ،* وجلأت فئ ٌة عريض ٌة من الباحثني إىل جذر "ل  .ز  .م" لتوليد مصطلحات:
 "التالزم" (نحلة ،2002 ،ص.)479 و"املتالزمات" (أبو العزم ،2006 ،ص.)39 و"املتالزمات اللفظية" (أدردور ،2006 ،ص.)30 و"التالزم اللفظي" (الرسون ،2007 ،ص.)233 -و"تالزم األلفاظ" (بعلبكي ،1990 ،ص.)98

ٍ
ِ
ِ
تضارب مواقف الباحثني يف اقرتاح
واحد عن
أجنبي
ف املقابالت املتعددة املكافئة ملفهو ٍم
وتكش ُ
ٍّ
ٍ
مكافئ مق َّي ٍ
ناجم باألساس عن حداثة هذا املوضوع يف الدرس اللساين احلديث.
موح ٍد ،وذلك
س ّ
ٌ

توجهاهتا احلديثة خال ًفا للمصطلحية املعيارية (املدرسة النمساوية)؛
أقرته املصطلحية يف ّ
إنه تعدُّ ٌد َّ
مصطلح وآخر ٍ
ٍ
غري أن من املح َّبذ حتديد ٍ
ٍ
كقيد لقبول هذا التعدُّ د واستساغته .وإن
داللية بني كل
فروق
قيد "االستعامل" يؤكِّد أن املصطلحات املصوغة باالستناد إىل اجلذر "ل .ز .م" هي أكثر املصطلحات
تداو ًل بني الباحثني ،وهو ما دعانا إىل االنتصار هلذا ا ُملكافئ عىل املكافئات األخرى.
ُ

الخصائص العامَّ ة للمتالزمات اللفظيَّة:
ٍ
إن أشدَّ ما ي ِ
َّ
بوجه
النظر يف طبيعة املتالزمات داخل اللغات اإلنسانية واللغة العربية
لفت
َ
َ

خاص ارتبا ُ
التواضع" كام هو حال الوضع املصطلحي؛ ذلك َّ
طها الوثيق بقيد "التوا ُفق" أو "
أن
ُ
ٍّ
ٍ
تأليف عنارص "املتالزم"
جمموعة من املتكلمني ومستعميل اللغة ،لذلك جاز
رهني باالتفاق بني
ٌ
باكرا لتوافر اخلدم واحلشمً ،
ُ
بدل ِمن
القول" :نؤو ُم الضحى" ،للمرأة املورسة التي ال تستيقظ ً
"راقدة الضحى".

ٍ
َّ
تأليفات بأعياهنا بني وحدات
إن قيد "االتفاق" هو السبيل الوحيد ا ُملساعد عىل فهم سبب وجود

اللغة وعدم إمكان تغيريها ال عىل املستوى النظمي (َ " :)Syntagmatiqueو َق َع يف حيص بيص"
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قع يف بيص حيص" ،وال عىل املستوى اجلدويل َ " )Paradigmatique(:و َق َع يف حيص بيص"
ال " َو َ

ال " َ
سقط يف حيص بيص" وال "تع َّث َر يف حيص بيص".1

ِ
ومّا ُيثبت أمهية مراعاة طبيعة تآ ُلف العنارص يف "املتالزمات اللفظية"
مكونات
ُ
اختالف معاين ّ
ٍ
تركيب وآخر ،من ذلكّ :
هذه املتالزمات بني
أن لفظة " ِخ َّفة" تكتسب داللة "ال َّط ْيش" يف جمال عوامل
التحليل النفيس وعلم الرتبية ،يف حني تكتسب داللة " ِ
احلذق" يف جمال الصناعات القرتاهنا بداللة

" ِخ َّفة يد الصانع" .وهذا يعني َّ
اتفاقي
مكونات ،املتالزمات اللفظية
أن االقرتان بني ُمك َِّو َ ْن ،أو ِّ
ٌّ
احلرة ال
اعتباطي ،وك ّلام استبدَ ل املتكلم
ال
عنرصا من عنارص املتالزمات ،وال س ّيام املتالزمات ّ
ٌّ
ً
ٍ
مسموح
املسكوكة ،أ َّدى ذلك إىل اكتساب العنرص قيم ًة داللي ًة ُمغايرةً .غري أن هذا االستبدال غري
به مطل ًقا ،داخل نسق ٍ
لغة ما ،يف التعابري االصطالحية "املسكوكة" التي ال تقبل املساس بنمطها
ُرضب إليه أكباد اإلبل"
التأليفي ،من ذلك :عدم استساغة
الترصف يف التعبري االصطالحي" :ت َ
ّ

ٍ
ٍ
واحد هو َّ
ُرضب إليه
قلوب اإلبل" أو "ت
ُرضب إليه
بقولنا" :ت
أن اللغة العربية
لسبب
أنفاس اإلبل"،
ُ
ُ
ُ
ُ
الصيف ضي ِ
2
عت الل َبن"
تغيري ا َمل َثل" :
ْ
َ َّ
عاملت هذا النمط من التعابري ُمعاملة "ا َمل َثل" ،فكام ال ُيستساغ ُ
بقولنا" :الشتاء ضي ِ
ٍ
الترصف يف التعبري
تارخيي ،كذلك ال ُيستسا ُغ
بسياق
عت الل َبن" ،الرتباط ا َملثل
َ َّ
ٍّ
ُّ
ٍ
أسايس لإلحالة
تالزم عنارصه ،كقيد
درج املتك ّلمون العرب عىل احلفاظ عىل ُ
االصطالحي الذي َ
ٍّ
عىل مرجعيته الثقافية .لكن ،ما املقصود بد ًءا بمصطلح "املتالزم اللفظي"؟

اللفظي":
تعريف "املتالزم
ّ

ٍ
ٍ
معجمي يتم ّيز
تأليف
بسيط ملفهوم "املتالزم اللفظي" عىل النحو اآليت" :
تعريف
يمكن صياغة
ٌ
ٌّ
ٍ
بشيوع التداول وإحالته عىل معنًى موح ٍد بني أفراد املجتمع يف ٍ
معينة ،يتأ ّلف من عنرصين فأكثر،
لغة
ّ
ُ
وال يسمح
بالترصف عىل املستويني النظمي واجلدويل".3
ّ
ٍ
ٍ
تداو ٌل جديدٌ للغة.
أقرها ُ
َ .1
مع إمكان افرتاض َقبول تأليفات جديدة إذا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وقت الصيف ،واضطرارها
امرأة طلب زواج
تارخيي يفيد َرفض
بسياق
 . 2الرتباط ا َملثل
ثري َ
عجوز هر ٍم ٍّ
ٍّ
ٍ
ٍ
فصل مغاير طل ًبا للمساعدة.
التوجه إليه يف
إىل
ّ

تعريفات ُمغاير ٌة يف :مقاالت العدد اخلامس من جملة "الدراسات املعجمية" الصادرة سنة 2006؛
 . 3تُنظر
ٌ
ومقال الباحث حممد حلمي هل ّيل" ،األسس النظرية لوضع معجم للمتالزمات اللفظية العربية" ،الذي
سيصدر ضمن اجلزء الرابع من سلسلة "املعجمية العربية" ،تنسيق :منترص أمني عبد الرحيم ،خالد
اليعبودي ،دار كنوز املعرفة ،األردن.
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بنيات املتالزمات اللفظيَّة:
تبي من دراسة املتن الذي مجعه الثعالبي النيسابوري (ت429 .هـ) ،وهو ثامر القلوب يف
ّ

املضاف واملنسوب ،أن أبرز تأليفات املتالزمات هي:

مر ًة.1
–االقرتان بني املضاف واملضاف إليه ،إذ ورد َّ 1379

ٍ
اقرتانات أخرى ثبتت كثرة تداوهلا يف العربية ،أجدرها بالذكر:
–غري أن ثمة
–االقرتان بني الصفة واملوصوف.2

–االقرتان بني ُجزأي االسم املركب.3
–االقرتان بني اسمني متقابلني.4

اللغة بنية واصطالح:

ٍ
ٍ
بنيوية مثل املورفيامت والكلامت بمختلف تأليفاهتا املتنوعة،
وحدات
تشتمل اللغة عىل
ٍ
ٍ
تيس لكل مطل ٍع عىل نظام اللغة معرفة
وتشتمل كذلك عىل وحدات اصطالحية .وإذا كان من ا ُمل ّ
الوحدات البنيوية ،فإنه يص ُعب إدراك أبعاد الوحدات االصطالحية؛ ألن العنارص البنيوية ال

تسهم يف رفع لبس ما حتيل عليه البنيات االصطالحية من حقائق ترتبط بتصورات األفراد املتباينة
بتباين املجتمعات.

وتزداد حدة اإلشكال عند نقل التعابري االصطالحية من ٍ
لغة إىل أخرى ،فقد يردد املتكلم
ٍ
حاجة إىل إنعام النظر يف سياقات نشأهتا بالنظر إىل
بلغته األصلية هذا النوع من التعابري دون أدنى

كثرة تداوهلا ،يف حني حيتاج متلقي هذا النوع من األنامط اللغوية إىل استكشاف دالالهتا ودواعي

استحضارها يف الكالم مما يبني احلاجة إىل تدوينها داخل سياقاهتا مع االستفاضة يف رشح مقاصدها

 . 1أول ما دونه الثعالبي منها" :أهل اهلل" ،إحال ًة عىل قريش ،وهو حيمل الرقم  ،1وآخرها" :ينبوع األحزان"،
إحال ًة عىل ِ
القنْية ،وهو حيمل الرقم  ،1232عىل وفق إحصاء املحقق حممد أبو الفضل إبراهيم ،والواقع أن
عدد املتالزمات يف هذا التصنيف ُيناهز  1379بمراعاة ما ورد منها ضمن املدخل الواحد (الثعالبي.)1985 ،

 . 2من أمثلته يف العربية املعارصة" :احللف األطليس" ،و"الرشق األوسط".
ٍ
ّ
بعلبك" ،ومن أمثلته يف العربية املعارصة" :ال متناه".
 . 3من أمثلته يف عربية األسالف"" :حرضموت" ،و "
 . 4من ذلك" :عودا عىل ب ٍ
دء".
َ
َ ً
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حاجات تتّضح أكثر يف حماوالت
عم حيايثها يف اللغة اهلدف .وهي
ٌ
والتحقق من مدى إمكان العثور ّ
نقلها من ٍ
لغة إىل أخرى .فام موارد املرتجم لقهر هذه املعضلة؟

مصادر املرتجم يف الكشف عن "املتالزمات اللفظيَّة":
ٍ
رئيسة للكشف عن البنيات املتميزة بالتالزم الوثيق بني
يتوفر املرتجم عىل أربعة مصادر

عنارصها هي:

–كفاية املرتجم واملعجمي.
–كفاية أصحاب اللغة املروية عنهم.
املدون منها بمعاجم وقواميس أخرى.
– َّ
املدونة.
– َّ

ٍ
مصدر من هذه املصادر األربعة دون آخر ،فعىل الرغم من حمورية
وال يمكن االقتصار عىل

املدونة يف الصناعة القاموسية احلديثة ،فالواقع أهنا ال جتدي يف رصد أنواع املتالزمات باستبعاد
َّ

خربة املرتجم أو املعجمي أو من ُر ِو َيت عنه اللغة .وكذلك الشأن فيام يتصل بكفاية املرتجم أو
ٍ
كافية ً
بمنأى عن خربة أصحاب اللغة وال سيام حني يتعلق األمر باملعاجم
مصنف املعجم فهي غري
والقواميس الثنائية واملتعددة اللغات.

جيد متصفح املعاجم والقواميس صعوب ًة كبري ًة يف كشف مواضع املتالزمات اللفظية والتعابري

االصطالحية بسبب اختالف املصنفني يف حتديد مفاتيح مداخلها ،وال يقترص األمر يف ذلك عىل
املعاجم والقواميس األحادية ،بل يمتدّ كذلك إىل الثنائية واملتعددة اللغات.

وت ِ
املسمية
ُربز ترمجة املتالزمات اللفظية التي تتصف باملسكوكية ،ومن ضمنها االصطالحات
ِّ
للمفاهيم ،معضل ًة أخرى تتجىل يف استحالة نقلها من ٍ
لغة إىل أخرى مع االحتفاظ بنهج الرتمجة
احلرفية؛ ذلك أن معظمها يستند يف لغاهتا األصلية إىل الوسيلة املجازية يف التوليد ،ومن شأن النقل
ٍ
مقابالت تثري استغراب املتلقي يف اللغة األجنبية.
احلريف أن يفيض إىل
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من ذلك :املتالزم اللفظي " ُع ّمل اهلل" ،1واملقصود منه :املشتغلون بعبادة اهلل ،واملجاهدون يف

سبيله ،يف حالة ترمجته بـ" "Les travailleurs du dieuلإلحالة عىل مقصد التعبري العريب نفسه.
أيضا :املتالزم اللفظي "سج ُن اهلل" ،2واملقصود منه عند األسالف" :احلُ ّمى" ،يف حال
ومن ذلك ً

ترمجته بـ" "La prison du dieuلإلحالة عىل املعنى نفسه .واالنزياح نفسه تثريه ترمجة بعض
املصطلحات الغربية إىل اللغة العربية ،من ذلك نقل املصطلح اإلنجليزي ( )Pigeonholeإىل
العربية بـ"بيت محامة" مع أنه حييل يف لغته األصلية عىل ح ّي ٍز من أحياز صندوق الربيد تُو َدع عربه
الرسائل .كل ذلك يربز أمهية ذكر سياقات الوحدات اللغوية يف كل ٍ
لغة من اللغات الطبيعية ،فهل

راعى "قاموس املعاين" هذا القيد؟

دراسة سياقات "رضب" الواردة يف قاموس املعاني (عربي-عربي) و(عربي-
فرنيس):
ٍ
ٍ
ّ
تتنوع بتنوع السياقات التي يرد فيها ،فمن معانيه:
رض َب" عىل معان كثرية ّ
يدل الفعل " َ

 -1أو َقع شيئا عىل ٍ
اضبو ْا ِمنْهم ك َُّل بن ٍ
اض ُبو ْا َف ْو َق األَ ْعن ِ
يشءَ { :ف ْ ِ
َان} (القرآن الكريم،
َ ً
َ
َاق َو ْ ِ ُ
ُ ْ

"سورة األنفال" ،اآلية .)12

ِ
العقرب زيدً ا.
رضبت
َ -2لدَ َغ:
ُ
رض َب القلب بشدّ ٍة.
َ -3ن َب َضَ :
 -4اختلج :رضب ِ
الع ْر ُق.
َ

الض ُس.
/رضب ِّ
رضب اجلُ ُ
رح َ
 -5اشتدّ األملَ :
ِ
ضب ٍ
ببلية.
 -6ابتُلَ ِ ُ :

رض َب بني الن ِ
َّاس.
 -7أفسدَ :

ِ
ضبت الناقة ٍ
بلون ٍ
غامق.
ُ -8خولطَ ِ ُ :
 . 1ورد الرتكيب يف كتاب الثعالبي املذكور آن ًفا ،املدخل .23

 . 2ورد الرتكيب يف كتاب الثعالبي ،املدخل .37
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رون َي ْ ِ
ون يف األَ ْر ِ
آخ َ
ض َي ْب َت ُغ َ
ض ُب َ
{و َ
ون ِم ْن َف ْض ِل اهلل} (القرآن الكريم،
 -9ذهب يطلب الرزقَ :

"سورة املزمل" ،اآلية .)20

رضب يف سبيل اهلل.
 -10هنَ َض:
َ

أس َع :قال الشاعر ا ُمل َس ِّيب:
َ ْ -11
تَ َ ْ
َّ
ُ
فــإن الــذي ك تُ
نــم �ــذرون
رضب القايض عىل يده.
َ -12ح َج َر:
َ

ََْ
أتتنــا

ٌ
ُعيــون

ــه
ِب ِ

َ
تــرض ِ ُب

الفح ُل الناقة.
َ -13نك ََح:
رضب ْ
َ

رضب ُ
الليل بأوراقه.
 -14أق َب َل:
َ
َ -15س َب َحَ :ض َب يف املاء.
َّ -16
رضب اجلرس.
دق:
َ

البيض بالدقيق.
 -17خلط:
رضب َ
َ
رضب األرز.
ش:
َ
َ -18ق َّ َ

رضب النوم عىل أذنه.
ب:
َ
َ -19غ َل َ
رضب الس ّياف عنقه.
 -20قتل:
َ

رضب الكاتب عىل اآللة الكاتبة (رضب عىل املطراف).
 -21ر َق َن:
َ
ّ -22
رضب األمري السكة.
سك وصاغ:
َ

رضب عد ًدا يف آخر.
 -23ك ََّر َر بعدد مرات العدد اآلخر:
َ
ٍ
ألسداس.
أمخاسا
رضب
 -24احتار:
َ
ً

ض ْبنا َعىل ِ ِ
آذانم} (القرآن الكريم" ،سورة الكهف" ،اآلية .)11
 -25منعَ { :ف َ َ
حصارا.
رضب عليه
 -26حاط:
َ
ً

 -27توقفَ { :أ َفن ْ ِ
َض ُب َعنْك ُُم ِّ
الذك َْر َص ْف ًحا} (القرآن الكريم" ،سورة الزخرف" ،اآلية .)5
رضب يف البوق.
 -28ن َف َخ:
َ

ناهِرو  َّيقايسلا ِمجا
ة
او ة َّيفرعملا اهتا
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{و َي ْ ِ
ض ُب اهللُ األَ ْم َث َال لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّرون} (القرآن الكريم" ،سورة
 -29ذك ََر َّ َ
وبيَ :
إبراهيم" ،اآلية .)25
رضب يف األمر بسه ٍم.
شار َك:
َ
َ -30

ومما ُيربز قصور معامجنا عن استحضار سياقات املداخل املعجمية ما أورده قاموس املعاين
ٍ
ب"
رض َ
اإللكرتوين من سياقات ملدخل جذر "ض.ر.ب" ،فقد استخلصنا ثالثني معنًى للفعل " َ
ٍ
سياقات
دون سائر مشتقاته واكتفينا بام ثبت تداوله بني املتكلمني ،يف حني يورد قاموس املعاين سبعة
ملجموع ترصفات اجلذر ،كام يتبني من امللحق ( )1املثبت يف مالحق البحث.

وإذا تابعنا سياقات هذا اجلذر يف قاموس املعاين الثنائي اللغة عريب– فرنيس املثبتة يف امللحق ()2

ضمن املالحق ،وقد اقترصنا عىل ذكر عرشة شواهد من جمموع  241شاهدً ا ،طالعنا قلة السياقات

مستخلص من أفال ٍم
الواردة وتكررها يف املعنى الواحد مع ضعف موثوقيتها؛ ذلك أن أغلبها
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّنني من قواعد الرتمجة
وتطوعية من
اعتباطية
بصفة
علم أن ترمجتها متّت
هواة غري متمك َ
مرتمجةً ،
وحمرتزاهتا.

خاتمة:

ٍ
مدو ٍنة
خالصة القول أن ال سبيل لبناء
قاموس يستويف معاين املدخل القامويس إال باالستناد إىل َّ

متثل اللغة املستعملة املتداولة بني املتكلمني ومجهور أهل االختصاص ،مع استحضار سياقات

تواترا األولوي َة .وبالنظر إىل مشقة استيفاء هذه األولويات ،بإمكان
الورود وإعطاء أكثر املعاين
ً
الغيورين عىل الصناعة القاموسية أن يرشعوا ابتدا ًء يف بناء قواميس أحادية اللغة تستويف هذه

العنارص قبل االنتقال إىل تصنيف قواميس ثنائية اللغة ومتعددة اللغات تسري عىل املنوال نفسه،
ٍ
بعدئذ قواميس متخصص ٌة يف جماالت العلوم والفنون والتقنيات بعدما ثبت للعيان أن
لتلحقها
ٍ
ٍ
متنوعة.
سياقات
رهني بمتابعة استعامالته املتعددة ضمن
استكشاف أغوار املصطلح
ٌ
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مالحق البحث:
 -امللحق ( :)1أمثل ٌة سياقي ٌة للجذر "رضب" كام وردت يف قاموس املعاين اإللكرتوين (عريب

– عريب)

املثال
ِ
 -1الضاربني ا ْل َك ْبش َي ْبق بيضه  ...رضب املهجهج َعن ح َياض اآلبل

حتت الدِّ يمة ال َع َضدا
ض َب ا ُمل َع ِّول َ
 -2ال َّط ْع ُن َش ْغ َشغ ٌة َّ ْ
والض ُب َه ْي َقع ٌة ْ َ ...
الص َورِ
ِ
التصوير قد ك ََش َف ْت  ...منه
رضب من
الشعر
-3
تى من ُّ
ُ
ٌ
القرائح عن َش َّ
ُ
ِ
ِ
...رضب يقا ُم لوقعه صعر العدا
النحور يمد ُه
 -4املجدُ طع ٌن يف
ٌ
َّاس ُ ِ
است َِم ُعوا َل ُه
َ -5يا ُّأيا الن ُ
ض َب َم َث ٌل َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شا ُ ِ
ض َب َع َل ْي َها
 -6إِ َذا َب َل َغ ا ْل ُغ َل ُم َس ْب َع سن َ
ني ُأم َر بِ َّ
الص َلةَ ،فإ َذا َب َل َغ َع ْ ً
ِ
ِ
ب َو ْج َه َأ ِخ ِيه
ض َب َأ َحدُ ك ُْمَ ،ف ْل َي ْجتَن ْ
 -7إ َذا َر َمىَ ،أ ْو َ َ

 -امللحق (:)2

املصدر
شعر
شعر
شعر
شعر

قرآن كريم
حديث
حديث

فرنيسيب
نص مرتج ٍم عر ٍّ
املعاين -الرتمجة السياقية" :رضب" بالفرنيس يف ٍّ
ٍّ
–نشري بداي ًة إىل أننا أثبتنا أخطاء الرقن وأخطاء اللغة عىل ٍ
َ
تكون لدى
متعم ٍد لكي
نحو
ّ
املتلقي فكر ٌة عن قيمة هذا اإلنجاز القامويس.

ٍ
أصل ليس ً
بشكل ما رضب الناس ً
مجيل.
نعم ،يف الواقع يا كارلوس

Et bien Carlos, dans certains milieux, taper sur les gens est assez mal considéré.

ترمجة األفالم
نعم  ،لكن جيب عليك رضب املقبض عىل املحولة نفسها .

Oui, mais tu dois frapper le levier sur l›interrupteur lui - même.

ترمجة األفالم
عندمل رضب هذا الرجل ذهبت إىل املدرسة وأخربهتم كم أيب قو ًّيا.

Après l’avoir vu cogner ce type ... je frimais devant mes copains.

ترمجة األفالم

ناهِرو  َّيقايسلا ِمجا
ة
او ة َّيفرعملا اهتا
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طاملا ذلك املطلب هناك يف مدننا رضب املكسيك لن يفعل يشء لك.

Tant que la demande existe chez nous inutile de taper surle Mexique.

ترمجة األفالم
أيتصلون هباتفك قائلني :ثمة قطة عالقة فوق شجرة بوسط مدينة يف طريقرضب التبانة؟

?Un coup de fil , Chat coincé dans un arbre sur Voie lactée

ترمجة األفالم
رضب ضابط زميل لك من املمكن أن جيلب العيون عليك وأنت بغنى عن ذلك.

Frapper un collègue peut attirer l›attention sur vous, chose qui n›est pas
souhaitable.

ترمجة األفالم
رضبة جيدة عىل الرأس كان عليك رضب إيام هبذه القوة.

Joli coup sur la tête ! Fais pareil à Eema.

ترمجة األفالم
ال يمكن للمؤسسة األعالمية فعل أي يشء سوى رضب مفاصلنا.

La FCC ne peut que nous taper sur les doigts.

ترمجة األفالم
ويف طريقهم إىل خمفر الرشطة ،زعم أن الرشطة مرت بشختشفييل وابنه أمام الكنيسة ،ممكنة

إمكاالفيشفييل من رضب غيا بشختشفييل يف حني كانت جمموعة من أتباعه تسب االثنني وتشتمهام.

Sur le chemin du commissariat, les policiers auraient fait passer Pachkhatashvili
et son fils près de l›église et laissé Mkalavishvili frapper Gia Pachkhatashvili,
encouragé par ses partisans qui criaient des injures.

األمم املتحدة
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ِ
موض
فردات يف
التعبريات
دو ُر
تقليص ال ُغ ِ
ِ
ِّ
املتعدد ِة املُ َ
ِ
ِ
اآللية
وجتويد
اليل
الد ِّ
ّ
الترمجة َّ
ّ
عزالدين غازي
جامعة القا�ضي عياض مراكش –املغرب

إن معنى املفردة ال يتدخل يف تأويل التعبريات املسكوكة املتعددة املفردات؛ ذلك َّ
" َّ
أن هذا
النوع من البنيات حيفظ عن ظهر ٍ
قلب ،ويظهر َّ
أن هذه الطريقة يف االكتساب اللغوي مهم ٌة جدًّ ا يف
ٍ
اكتساب تركيب لغة ما" .موريس كروس ،1982 ،ص179

تقديم:
ممّا ال شك فيه أن إشكالية الغموض الداليل شكلت قضي ًة مركزي ًة يف الفكر اللغوي القديم
ٍ
هت خمتلف املعارف اللسانية يف أبعادها
سواء ،و ُأثريت بشأهنا
واحلديث عىل حدٍّ
ٌ
نقاشات َأ َ َّ
الرصفية والنحوية والداللية والتداولية واألسلوبية .وقد سعت خمتلف الدراسات يف هذا املجال
إىل حتديد عنارصها وضبط جتلياهتا ،وذلك من خالل البحث عن اآلليات املحددة هلا داخل النسق

ف املفردة
النظري اللساين .إذ ظل السياق األداة الرئيسة ملحاولة جتاوز اللبس والغموض الذي ي ُل ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
تدرجية متتزج داخلها املستويات الرصفية
منظومة
جهة ،وعىل وفق
داخل البناء الرتكيبي من
والرتكيبية والداللية والتداولية من ٍ
جهة أخرى .غري أن التعتيم الداليل الذي يكتنف التعبريات

املتعددة املفردات Rhazi A. and Boulaalam( )MWEs( multi-word expressions

ٍ
ٍ
تأليفية ( )non compositionnelختتل
بنيات غري
 ،)A., 2017; Rhazi.A., 2015بوصفها
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داخلها العالقة الرتكيبية الداللية ،أعاد طرح إشكالية اللبس الداليل خارج دائرة البنية السياقية
الداخلية ،واستحرض التأويل التداويل اخلارجي الذي يستلهم مضامني هذه التعبريات من خالل

االستعامل الثقايف واألنثروبولوجي ،والذي حيصل عىل الداللة دون االعتامد عىل املفردات املكونة
لغة م ٍ
مركزا يف ذلك عىل البيئة الثقافية التي أنتجته يف ٍ
عينة ،وإذا ما أريد نقلها
للبنية الرتكيبية،1
ً
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
مقارنة (Conenna, 1995, p.
دراسات
لغات أخرى ،استوجب األمر إنجاز
عرب الرتمجة إىل

 )130هلذه التعبريات حتى تتسنى االستفادة من طبيعتها الثقافية واستخراج داللتها احلقيقية التي
ٍ
ترمجة ذات ٍ
ٍ
عالية من حيث اجلودة واألداء الثقايف املوازي للبنية
قيمة
أوجدهتا ،ومن َث َّم إجراء
ٍ
ٍ
ٍ
متداخلة بني اللغات (املرجع نفسه ،ص .)130ومن هذا
لسانية
ترمجة
املعجمية-الرتكيبية تؤدي إىل

املنطلق ،سنحاول يف هذا البحث طرح إشكالية الغموض يف عالقتها بالثقايف وبدرجة املسكوكية
ٍ
ٍ
حدة من هذه البنيات املعجمية املتعددة املفردات واملتميزة
صنف عىل
املسؤولة عن حتديد كل
بانفصال ( )discontinuitéوحداهتا ومتوالياهتا املعجمية -كام سنرى -واستحالة استبداهلا يف

اآلن نفسه كام رصدهتا املعاجم املختصة (هليل ،1998 ،صص ،)39-37وكذا رصد مكوناهتا
التداولية من خالل عملية التفاعل اللغوي والثقايف عرب أنظمة الرتمجة التي ُت َعدّ ً
جمال خص ًبا

لالختبار والتجريب.

الداليل وحتديد درجة املسكوك َّية (:)Figement
 .1إشكال َّية الغموض
ّ

ٍ
ٍ
ٍ
تأويل (،)Spilka, 1981, p. 332
معني ألكثر من
ملفوظ
يقصد بالغموض الداليل احتامل
ٍ
ٍ
معني وتأويله ،خالل عملية القراءة
تركيب
نص أو
إذ تطرح هذه الظاهرة عائ ًقا أمام عملية فهم ٍّ

أو التحليل ( )Hoceini, Y., & Abbas, M., 2009, p. 89أو املعاجلة اآللية ،وهذا يؤدي إىل
ٍ
ٍ
مدخل معجمي ما بأكثر من ٍ
ٍ
داللية .وقد أثار هذا
وسمية ()Abbes, 2004, p. 51
قيمة
ربط
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
املفهوم إشكاليات متعدد ًة ُأ ِ
بظاهرت املشرتك
در َجت حتت عنوانات خمتلفة ،ارتبطت ُمعظمها
َ
اللفظي واملشرتك الداليل ،كام تعمقت الدراسات اللغوية القديمة واحلديثة يف معاجلتهام ،ضمن

ثنائية احلقيقة واملجاز واالنزياح الداليل عمو ًما ،غري أن النظريات اللسانية املعارصة اكتشفت أن
ً
عدول لغو ًّيا (احلباشة ،2015 ،ص)37
انزياحا أو
االشرتاك الداليل حال ٌة طبيعي ٌة يف اللغة وليس
ً
ٌ
مدون يف املعاجم
 . 1ترتبط هذه التعبريات باملجال الداليل أكثر من املجال الرتكيبي وأكثر مما هو
والقواميس مهام كانت شامل ًة وحميط ًة باملداخل املعجمية؛ لبعدها االستعاميل والتداويل ً
أول ،ولعالقتها
النص َّية ثان ًيا.
بمختلف العلوم البالغية وبالدراسات ِّ

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
د
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
هيكلية لبنية املعجم ،تعتمد تصني ًفا دقي ًقا للام َّدة اللغوية
مراجعة
علمية يف إطار
مقاربة
حيتاج إىل

بحسب اخلصائص الرصف-تركيبية للمداخل املعجمية ا ُملؤ ِّطرة ملستوياهتا الداللية عىل الرغم من

تشاهبها اللفظي البني .بيد أن مفهوم الغموض يف عالقته بالتعبريات املتعددة املفردات ضاعف

حتم إىل رضورة تأطريه العلمي ضمن جمال درجة
من حجم هذه اإلشكالية املركبة ،وهذا يقود ً
املسكوكية ( )196-Mejri, 2005, pp. 183( )degré de figementالذي حيدد س ّلمية كل ٍ
بنية
ُ
ٍ
بنيات لغوي ًة صامء حتسب داللتها انطال ًقا من
من خالل السمة املميزة لكل نو ٍع منها ،بوصفها

جمموع عنارصها ،وهي تكاد توازي نسبة التعابري العادية كام ُينتجها املتكلم الطبيعي يف معظم
اللغات ،فامذا عن هذه اخلاصية الصامء وذات الصبغة الرتكيبية والداللية والتداولية؟ وما منطقة
الظالل املفرتضة يف املتوالية املتعددة املفردات التي تشكل عب ًءا عىل تعني املعنى وحتديده؟

ٍ
ٍ
واضحة عن هذه الفرضياتُ ،و ِضعت مقاييس ضابط ٌة لدرجة التحجر والتالزم
إجابة
لتقديم

واملسكوكية التي ختضع هلا هذه التعابري وتتميز هبا ،إذ تنطلق بفحص مستوياهتا املعجمية والداللية

أساسا عىل تعيني املنطقة املعتمة
واملورفو-تركيبية ،كام سنبني الح ًقا ،مع العلم أن هذا القياس يقوم ً
ٍ
ٍ
خاصة بني التحجر البعيض "اجلزئي"
بصفة
( )zone fixeالتي تنساب فيها العالقة الداللية ،وتنجيل

ٍ
جديدة تتألف مع البنية املتالزمة والتحجر الكيل "التام" الذي ال
الذي يرتك حري ًة يف اختيار عنارص
ٍ
ٍ
يرتك ً
جديد ،وإال فسريبك هذا العنرص "اجلديد" احلساب الداليل للتعبري
عنرص
أي
جمال إلدماج ّ
عدد ٍ
املعني .1وتتميز املنطقة الثابتة باملناطق االسمية املختلفة التي تشتمل عىل ٍ
ثابت من املفردات
انصهارا دالل ًّيا مع عنارص أخرى
البسيطة عىل الرغم من قابليتها للتحويل الرصيف ،إال أهنا تنصهر
ً

يستحيل معه إجراء احلساب الداليل نفسه خارج املنظومة الفعلية .ولذلك ،فإن االسم املركب هو
ٍ
ٍ
جامد وتار ًة أخرى من عنرصين
مشتق وآخر
الذي يمثل املنطقة الثابتة ،وهي تتألف تار ًة من
عنرص ٍّ
جامدين (غازي ،1998 ،صص .)71-70ويشري الشكل ( )1إىل درجتَي املسكوكية والتحجر ومها:

الدرجة الدنيا والدرجة العليا ،إذ تقع بينهام جمموع ٌة من الوحدات الفعلية واالسمية والبنيات

مسارا ينطلق من درجة التالزم الضعيف إىل
املركبة واملتالزمة واالصطالحية واملسكوكة ،تشكل
ً

درجة التالزم القوي:

تعبريا مسكوكًا ،كام يف نظر جاك البيل
 . 1بسبب اخلاصية الداللية لبعض اجلمل البسيطة واحلرة ،تصبح ً
(غازي ،1998 ،ص.)80
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الشكل ( .)1درجتا املسكوكية الدنيا والعليا للتعبريات املتعددة الكلامت

املتعددة الكلامت:
 .2اخلصائص اللسان َّية للتعبريات
ِّ
يبدو أن حتديد خصائص التعبريات املتعددة املفردات ،من خالل رصد ّ
جل الدراسات
ٍ
ٍ
لسانية يمكن إمجاهلا
مستويات
واألبحاث التي تناولتها يف خمتلف اللغات الطبيعية ،يستند إىل ثالثة

فيام يأيت (بولعالم وغازي:)2018 ،

ٍ
بعنرص
املعجمي :ضعف أو استحالة استبدال أحد عنارص التعبري املتعدد املفردات
أ .املستوى
ّ
ٍ
آخر من الفصيلة املعجمية نفسها ،وذلك يف ارتباط بدرجة املسكوكية.
الداليل :إن تأويل هذا املستوى ال يرجع إىل الكلامت املكونة للجزء املسكوك منها؛
ب .املستوى
ّ

ألهنا ال ترتبط باملعجم يف حرص داللتها املعرب عنها بصورهتا املسكوكة (احلناش ،1991 ،صص-31

 ،)32حيث إن التأويل الداليل للتعبري ال يرتبط بالوظيفة التأليفية ملكوناته (Ruwet, 1983, p.

 ،)16بل تتجاوز فيه الكلامت معانيها األصلية الدالة عليها يف اللغة ،وهي منعزل ٌة عن سياقها أو
ٍ
معان أخرى تكتسبها من طريق الرتكيب أو االستعامل (أبو سعد،
استعامهلا يف تراكيب للداللة عىل

مثل :أكل ٌ
 ،1987ص ،)5فقولناً ،
فالن ربقه :مات ،أو :انكرس فمه :اهنزم ،أو :رفع عقريته" :يش ٌء
والرجل املعقورة" (اجلرجاين ،1991 ،ص.)398
جرى اتفا ًقا ،وال معنى يصل بني الصوت ِّ
املورفو-تركيبيُ :ي َعدّ التعبري متعدد املفردات حينام تتعذر استجابته للتغيريات
ج .املستوى
ّ
ٍ
املورفو-تركيبية عىل ٍ
نحو ُم ّ
طرد ،كام هو شأن التعبري العادي بحسب اخلطاطة احلملية (schéma

ً
وحتويل .فثبات الشكل ( )fixité de la formeي َعدّ من
 )prédicatifالتي ينتمي إليها توزي ًعا

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
د

421

ٍ
جنس
سامته املميزة ( ،)Danlos, 1986, p. 54ولذلك يصمد أمام التغيريات املورفولوجية من

وزمن واستبدال ٍ
ٍ
ٍ
وعدد
عائد بآخر ،1وال يستجيب كذلك للتحويالت الرتكيبية الصغرى والكربى

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وبناء
وحذف وتوسي ٍم
إضامر
من
مقلوب وغريها (بولعالم ،2017 ،ص.)47

ونشري هنا إىل أن قضية الغموض داخل األبنية العادية تُعا َلج يف إطار اخلطاطات احلملية،
ُ

بوصفها آلي ًة حمدد ًة للعالقات بني املحمول وموضوعاته ،وذلك من خالل ربط املدخل املعجمي
بسامته الرصفية والرتكيبية والداللية ،أي إخضاعه لعملية الوسم اللساين( (Rha�( )annotation

 ،)zi, Aouini, Benali, 2017, p. 146غري أن التعبريات املتعددة املفردات ال تستجيب يف جمملها
ملبدإ احلملية ،بسبب طبيعة خصائصها الالتأليفية وصبغتها الداللية املعتمة ،إذ ختضع عملية إنتاجها

ٍ
ٍ
ٍ
قائمة عىل مفهوم االستعامل والتداول الثقايف ،كام ذكرنا آن ًفا ،مما حدا ّ
جل الدراسات
تداولية
لكفاية

ٍ
ٍ
ٍ
استثنائية ،ومن َث َّم عدم ختصيص ٍ
حيز
لغوية
بنيات
اللغوية إىل عَدّ هذا النوع من التعبريات جمرد
هلا داخل البنية العامة للمعجم ،2عىل ٍ
نحو يربز خصائصها وسامهتا املميزة .ومن هذا املنطلق،

انربت النظريات اللسانية املعارصة لِلتعريف هبذه الظاهرة اللغوية ،وال سيام ذات االرتباط بحقل

املعاجلة اآللية للغات الطبيعية ،إذ تبينت صعوبة مقاربتها عىل وفق األدوات اإلجرائية املعتمدة
بشأن التعابري العادية ذات األساس الرتكيبي التأليفي واملضمون الداليل الشفاف .ويمكن أن
نشري يف هذا الصدد إىل بعض النظريات املندرجة ضمن األنحاء الرتابطية ( ،)dépendanceالتي
كان هلا قصب السبق يف وضع األسس اإلجرائية لصوغ اخلوارزميات ا ُملؤ ِّطرة للتعبريات املتعددة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
زيادة يف
حذف أو
رصيف أو
حتويل
ألي
أمخاسا
رضب
يت:
 . 1ال يمك ُن
ألسداس ،أن خيضع ّ
َ
التعبري اآل َ
ٍّ
ً
َ
ٍ
ٍ
جديد ،وإال فقد التعبري قيمته الداللية.
معجمييل
دال
عنرص
دمج
الرتكيب أو
ٍّ
ٍّ
 . 2دأبت التصنيفات القاموسية عىل اعتامد املداخل املعجمية البسيطة مداخل أساسي ًة يف املعجم ،يف حني
ُأقص َيت املداخل املركبة واملسكوكة التي متثل نسب ًة تفوق  %40من إنتاجية الكفاية املعجمية عند املتكلم
الطبيعي.
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معنى-نص
املفردات ،وذلك نحو نظرية املعجم-الرتكيبي ( 1)lexique-grammaireونظرية
ّ

(.2)sens-texte

املتعددة املفردات:
 .3النظر ّيات اللسان َّية وعمل َّية تصنيف التعبريات
ِّ
يتوزع األساس النظري للسانيات املعارصة بني توجهني أساسيني يندرجان عىل التوايل ضمن
أنحاء املكونات واألنحاء الرتابطية ،وسنحاول مقاربة مسألة الغموض هذه املرتبطة بالتعبريات
املتعددة املفردات من خالل الرتكيز عىل األساس اللساين الرتابطي ،3الذي أثبت قدرته عىل
توصيف املوارد اللسانية ،حيث تأكدت رصانته العلمية وقدرته التفاعلية مع خمتلف النظريات التي
تدخل ضمن األساس العلمي ألنحاء املكونات (غازي ومهديوي وبولعالم ،2016 ،ص،)79

ٍ
ٍ
شاملة ملختلف الوحدات اللسانية
منظور يستهدف بناء معاجم
وذلك من خالل اعتامده عىل

ٍ
ارتباط وثيق الصلة باملعاجلة اآللية للغات الطبيعية .وقد أثمرت هذه
بشقيها البسيط واملركب ،يف

مهت خمتلف اللغات الطبيعية
األنحاء نتائج إجيابي ًة جتلت
أساسا يف مستوى األعامل العلمية التي َأ َّ
ً

املؤطرة ضمن نظرية املعجم-الرتكيبي املذكورة التي أرسى دعائمها النظرية زيلغ هاري س �Zel
 . 1استمدت نظرية املعجم-الرتكيبي قوهتا من مبادئ نحو زيليغ هاريس ( ،)1990وهي مبادئ حتويلي ٌة
قائم ٌة عىل املنحى الصوري-الريايض والداليل ،حيث إن مكونات النظام اللغوي التي ختضع للقيود
ٍ
ٍ
ترصيفية
حاالت
التوزيعية بينت أن املستوى الداليل (التأوييل) ال خيضع متا ًما لضوابط الرتكيب إال يف
ٍ
ثانوية ،مما جعل نظرية املعجم-الرتكيبي تذهب إىل أن اجلملة هي الوحدة الصغرى للداللة ،وأن التعبريات
وبنيات صوري ٌة لنقل اخلرب الداليل الذي حتمله.
متواليات
املتعددة الكلامت
ٌ
ٌ

معنى-نص وضعها إيغور ملتشوك وأالن بولغري يف املحرتف املعجمي
 . 2نظرية
ّ
ٍ
ٍ
 ،)de Linguistique Sens-Texte (OLSTوهي ترتكز عىل مفاهيم نظرية وتطبيقية يمكن اختبارها
معيارا وعادي ًة .وقد ابتكر الرجالن
ست ومخسني وظيف ًة معجمي ًة
عىل مجيع اللغات الطبيعية عىل وفق ٍّ
ً
قاموس للمتالزمات سمي بقاموس  DiCoيشتغل بقوانني الفحص واإلمتام
قاموسا للتعابري السياقية هو
ٌ
ً
ٍ
ٍ
وداللية للمداخل املعجمية .وللمزيدُ ،ينظر.Melcuk, 1995 :
معرفية
واالستنباط املنطقي املستندة إىل قي ٍم
ٍ
توزيعية جلداول املعجم-
 . 3يمكن أن نسوق يف هذا الشأن النظرية التأليفية القائمة عىل خصائص
Observatoire

ٍ
جهازا منطق ًّيا يؤطر عالقة االنتقال
لساين ،بوصفه
نموذج
معنى-نص التي تسعى إىل بناء
الرتكيبي ونظرية
ً
ّ
ٍّ
تركيبية ومورفولوجيةٍ.
ٍ
من مستوى داليل إىل مستوى صويت عرب متثيالتٍ
ٍّ
ً
ً
ٍّ

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
د
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 lig Harris1وطورها منهج ًّيا مورس كروس  Maurice Gross2وفريقه العلمي باملخترب اآليل
والتوثيق اللساين بباريس ،وترتكز هذه النظرية عىل مفهوم احلملية الذي يعود يف أساسه إىل البنية
الفعلية ،التي ُأ ِ
جر َيت من خالهلا عملي ٌة تصنيفي ٌة ( 3 )taxinomieللرتاكيب اللغوية األساسية،

تؤطرها األشكال الصورية التي حددت يف البنيات
الست اآلتية (غازي ،2009 ،صص109-108؛
ِّ
و:)Rhazi, 2015, p. 119
1.ف س°؛
2.ف س°س 1؛
3.ف س °س 1س 2؛
4.ف س °س 1ح س 2؛
5.ف س °ح س1؛
6.ف س °ح س1ح س.2
وهذه الوظيفة احلملية للفعل ختتلف بحسب طبيعة البناء الرتكيبي ،إذ يؤطر الفعل العادي

اجلمل العادية ،يف حني يؤطر الفعل املركب البنيات املسكوكة واملتالزمة .ويقصد بالفعل املركب
 . 1زيلغ هاريس ( :)1992-1909عاش يف الواليات املتحدة االمريكية ،واشتغل عىل اللسانيات البنيوية
وحتليل اخلطاب .من ابرز مؤلفاته Structures Mathématiques du Langage, 1971:وA theory of
 .language and Information, 1991أثر منهجه التوزيعي ،الذي وضعه ل .بلومفيلد ،يف النظرية التوليدية
التحويلية ونظرية املعجم الرتكيبي.

طور خمترب األتوماتيك والتوثيق اللساين  LADLبإرشاف موريس كروس نظا ًما آل ًّيا للمعاجلة اآللية
َّ . 2
للغات الطبيعية بمرجعية املعجم–الرتكيبي ،وكذلك ُبنِ َيت معاجم ديال  DELAاإللكرتونية وجهزت يف
نظام إنتيكس  INTEXالذي أصبح بيئ ًة لساني ًة للتطوير اللغوي وللمعاجلة اآللية للنصوص وللتطبيقات
منصتي نوج  NooJوأونيتيكس .UNITEX
املختلفة ،وتطور فيام بعد مع َّ

 . 3تقوم عملية تصنيف التعبريات املتعددة الكلامت ،بوصفها مداخل معجمي ًة مستقل ًة بحسب نظرية
ٍ
صنف من أصنافها
املعجم الرتكيبي ،عىل طريقتني اقرتحهام موريس كروس ،مها :طريقة إسناد رق ٍم إىل كل
التوزيعية والترصيفية مع مراعاة الفاصل املوجود بني العالمات ،نحو :القيمة املضافة العالية = ال/قيمة/
ال/مضافة/ال/عالية ،أي إن البياض يمثل بعالمة ( ،)/ثم الطريقة الثانية طريقة املصفوفات القائمة عىل
ٍ
ٍ
تركيبية كام هي مؤطر ٌة يف
أصناف
ثنائية السلب واإلجياب ،وتقتيض تقسيم البنيات املتعددة املفردات إىل
األشكال الصورية الستة املذكورة يف املتن .وللمزيدُ ،ينظر :احلناش1991 ،؛ وغازي ،1996 ،صص.73-72
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املنطقة املعتمة أو الثابتة يف البنية املسكوكة ،التي تشكل مصدر التعتيم والغموض .ولتوضيح ذلك،

نورد األمثلة اآلتية (بولعالم وغازي:)2018 ،
التعبري املسكوك
نفر طائره
عض أنامله
أخذ بيده
قلب فالن سوا ًدا لبياض
رضبت عليهم األرض
باألسداد
سلمه ذقنه

البنية الصورية
ف س°
ف س°س1
ف س °ح س1
ف س °س 1ح س2
ف س °ح س1ح س2
ف س °س 1س2

املنطقة املعتمة
نفر طائر
عض أنامل
أخذ بيد
قلب سوادا لبياض
رضبت األرض
باألسداد
سلم ذقن

اجلدول ( .)1التعبري املسكوك وبنيته الصورية ومنطقته املعتمة ثم معناه

املعنى
ارتبك
ندم
ساعد
غضب
ضاقوا
استسلم

ٍ
ظالل ثابتة يشكل املدخل الرئيس لفك االلتباس يف
تعرف املنطقة املعتمة بوصفها منطقة
إن ُّ
ٍ
تعبري متعدد املفردات ،وغال ًبا ما تشمل هذه املنطقة الفعل وأحد مفعوالته املبارشة
مستوى كل
أو غري املبارشة ،ويتحكم يف حتديد داللتها االستعامل والتداولً ،
بدل من الدالالت املعجمية

للمفردات املكونة هلا .وهذه اخلصوصيات املميزة هلذا النوع من التعبريات تقتيض إدماجها داخل
ٍ
املعجم بوصفها
وحدات مستقل ًة دالل ًّيا منطلق ًة من اجلملة بوصفها وحد ًة معجمي ًة (غازي،1996 ،
تعرف منطقتها املعتمة ومن َث َّم احلصول عىل معانيها مبارشةً.
صصُ ،)81-80بغية تيسري ُّ

املنصات ذات األساس
وانسجا ًما مع األدوات العقالنية واإلجرائية التي توفرها لسانيات ّ
لسانية ٍ
ٍ
ٍ
وحدات
أربع
ذرية ( )Atomic Linguistic Unitsحددها
اللساين احلاسويبُ ،م ِّي َز ْت ُ
ماكس سلربشتاين ( ،)Silberztein, 1995, p. 95ويمكن إمجاهلا فيام يأيت:

ٍ
وحدات لساني ًة تظهر يف النصوص عىل شكل سوابق ولواحق ووسائط
أ .املورفيامت :تشكل
ٍ
وجذور ،وال متيزها بالرضورة فواصل بينها ()separators؛

ٍ
ٍ
كمتواليات من احلروف
وحدات لساني ًة تظهر يف النصوص
ب .املفردات البسيطةُ :ت َعدّ

والفواصل؛

ٍ
حروف وفواصل؛
وحدات لساني ٌة ترد يف النصوص عىل شكل
ج .املفردات املركَّبة:
ٌ

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
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ٍ
ٍ
ٍ
حروف
متصلة ترد يف النصوص عىل شكل
متواليات غري
د .التعابري غري املتَّصلة :تتشكل من

وفواصل.

وتنحرص التعبريات املتعددة املفردات يف الصنفني األخريين ،إذ تضم زياد ًة عىل التعابري

املسكوكة املتالزمات واملفردات املركبة والوحدات االسمية وأسامء الكيانات وبنيات الفعل العامد
جر واملصطلحات ( ،)pragmatermesوتتفاوت درجة مسكوكيتها
والبنيات املتعدية بحرف ٍّ

بحسب معيار االتصال واالنفصال بني الوحدات ،إذ تصطف هذه األصناف برمتها يف جمموعتني

رئيستني؛ تندرج األوىل ضمن التعبريات ا ُمل َم ْع َج َمة ( ،)lexicaliséesوتنضوي الثانية حتت نمط
مأسسة" ( ،)institutionaliseésوقد جتاوزت بذلك
التعبريات التواردية-االصطالحية "ا ُمل َ

احلدود الضابطة للمفردة يف ذاهتا وكذا يف ارتباطها بغريها ،داخل املنظومة الرتكيبية والداللية،

حيث تتميز بخصائص يطبعها عدم التأليف والغموض الداليل ،مما جيعل منها ً
كتل لغوي ًة صامء
يصعب حتليلها وتوليدها طبيع ًّيا وآل ًّيا عىل وفق القواعد املنظمة للبنيات اللغوية العادية ،ويضاعف
لتعرفها وتصنيفها وترمجتها آل ًّيا (.)Rhazi, 2015, pp. 112-121
كذلك اإلمكانات اإلجرائية ُّ

املتعددة املفردات وانعكاسها عىل الرتمجة اآلل َّية:
الداليل للتعبريات
 .4التعتيم
ِّ
ّ

ٍ
مؤرشا
إن إجراء عملية ترمجة التعبريات املتعددة املفردات يطرح
صعوبات كثريةً ،بل ُي َعدُّ
ً
ٍ
دال عىل التباسها وارتفاع نسب غموضها املتضاعفة ،ويشكل حتديا حقيقيا الكتساب ٍ
ًّ
أجنبية
لغة
ًّ
ً
ٍ
أنظمة للرتمجة اآللية ( ،)Danlos, 1988, p. 5حيث تتجاوز التقابالت بني
وتعلمها أو لبناء
املفردات للغتني املصدر واهلدف ذات الصبغة احلرفية ،التي ترتكز عىل معاجم املفردات يف بنائها،
ٍ
نقاش يف مستوى اإلنتاج يف الرتمجة ،وذلك يف إطار
وأصبحت مسألة التقابل ( )equivalenceمثار

التفاعل الرتمجي بني اللغات الطبيعية بصيغه الثنائية واملتعددة اللغات (غازي ،)2019 ،إذ مل يعد
ٍ
أحادي حتكمه العالقات التقابلية بني املفردات واأللفاظ والتعابري بني اللغتني
بتقابل
األمر يتعلق
ٍّ
ٍ
ٍ
متعددة من التقابل ترتبط بطبيعة التعابري التي
أصناف
فحسب ،بل جتاوز ذلك إىل
املصدر واهلدف
ُ

تُرا ُد ترمجتها ،وهذه األنامط من التقابالت يمكن إمجاهلا فيام يأيت (:)Sułkowska, 2008, p. 198

أ .التقابل املبارش :ويتسم بالرتمجة احلرفية من خالل البحث عن املفردات والتعابري املامثلة يف

اللغة اهلدف؛
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ب .التقابل غري املبارش :ويتميز بالبحث عن اخلصائص املورفو-تركيبية املميزة للغة اهلدف

خالل عملية الرتمجة؛

ج .التقابل املسكوك :ويتعلق بالتعبريات املتعددة املفردات ،التي تستوجب معاجل ًة خاص ًة
ٍ
ٍ
كيل من خالل االرتكاز عىل داللتها
بوصفها وحدات لغوي ًة مرتاص ًة تستوجب ترمجتها عىل نحو ٍّ
االستعاملية والتداولية.

وبنا ًء عىل ما سبق ،يرتكز التقابل املسكوك عىل الداللة االستعاملية والثقافية التي ال تتحصل

بحث
يدَّ د معنى التعبري املتعدد املفردات ،ثم ُي َ
من جمموع دالالت العنارص املكونة للتعبري ،وبذلك ُ َ
ٍ
عن مقابله يف اللغة اهلدف ،عرب ثالثة
إمكانات يمكن إمجاهلا فيام يأيت (بولعالم وغازي:)2018 ،

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مسكوك يف اللغة اهلدف :ويمكن أن
مقابل
مسكوك من خالل البحث عن
تعبري
 1.1ترمجة
ٍ
أمثلة يف سياق إجراء عملية ترمجة التعبريات العربية املتعددة الكلامت
نستدل عىل ذلك من خالل
إىل اللغة الفرنسية:1

يب
التعبري املسكوك العر ّ
ح َل ُه
َو َض َع َ ْ

َي ْس َب َح ِضدّ الت ّي ِ
ار
ُي َفت ُّت األكبا َد
ِ
و َضع اللم ِ
سات األخري َة
َ َ َ

الفرنيس
املقابل املسكوك
ّ
Débarrasser(se) de ses lourdes
charges
nager contre le courant
Causer de la douleur
Mettre la main finale

ٍ
مقابل مسكوك
اجلدول ( .)2ترمجة التعبري املسكوك من العربية إىل الفرنسية من خالل البحث عن

ٍ
بمقابالت
ومن خالل األمثلة السابقة ،نلحظ أن إجراء عملية ترمجة التعبريات املسكوكة
مسكوكة يف اللغة اهلدف ،تتضمن يف بعض األحيان صن ًفا من املقابالت تتكون من وحداتٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معجمية
مماثلة ،وحتمل دالل ًة مسكوك ًة ،نحو (:)149-Rhazi & Boulaalam, 2017, pp. 148
–يسبح ضد التيار،Nager contre le courant :
–ذرف دموع التامسيح،Verser les larmes des crocodiles :
 . 1ترمجنا بعض التعبريات املتعددة الكلامت ذات احلمولة الثقافية من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية.
وللمزيدُ ،ينظر.Rhazi, 2015 :

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
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وهذا يندرج ضمن عملية املثاقفة والتفاعل بني اللغات والثقافات ،التي تشكل الرتمجة إحدى
ٍ
ٍ
مسكوكة يف اللغة اهلدف تدل عىل
مقابالت
قنواهتا الرئيسة ،ويؤكد كذلك يف حالة عدم وجود
الداللة التداولية املطلوبة عىل االختالف والتنوع الثقايف.

ٍ
ٍ
 1.2ترمجة ٍ
بمفردة يف اللغة اهلدف :نحو (بولعالم وغازي:)2018 ،
مسكوك
تعبري
العريب
التعبري املسكوك
ّ
ِلق َي َح ْت َف ُه
أ َف َل ن َْج ُم ُه
َ َت َّل َل َو ْج ُه ُه

املفردة املقابلة بالفرنس َّية
Mourir

Echouer
Réjouir

ٍ
ٍ
اجلدول ( .)3ترمجة ٍ
بمفردة يف اللغة اهلدف
مسكوك
تعبري

ٍ
ٍ
 1.3ترمجة ٍ
عادي يف اللغة اهلدف :كام يف اجلدول اآليت (املرجع نفسه):
بتعبري
مسكوك
تعبري
ٍّ
العريب
التعبري املسكوك
ّ
داج ُه
ا ْن َت َف َخ ْت ْأو ُ
َ
أخوك ال َب َط ٌل
ُمك َْر ٌه
ي َق ْو َس ْيِ
َ
عاش َب ْ َ

العادي املقابل باللغة الفرنس َّية
التعبري
ُّ
Se mettre en colère
obéir par nécessité
Vivre dans une situation
difficile

ٍ
ٍ
اجلدول ( .)4ترمجة ٍ
عادي يف اللغة اهلدف
بتعبري
مسكوك
تعبري
ٍّ

ٍ
ٍ
شاملة
معطيات
حتم بناء قواعد
يتبني ممّا سبق أن ترمجة التعبريات املتعددة املفردات تقتيض ً
ٍ
مقابالت ثنائي ًة أو متعدد ًة يف مستوى اللغة اهلدف ،بحسب اإلمكانات
(املرجع نفسه) تتضمن

املطروحة عىل وفق الرتتيب املحدد آن ًفا ،وهذه العملية ستمكن ال حمالة من جتاوز األعطاب

والصعوبات التي تعرفها أنساق الرتمجة ،والسيام الرتمجة اآللية.

 .5دور املقاربة املختلطة اللسان َّية-اإلحصائ َّية يف معاجلة الغموض يف الرتمجة:

ٍ
ٍ
ٍ
النص يف البداية إىل ٍ
كلامت،
مجل ،ثم إىل
ختضع عملية الرتمجة عمو ًما إلجراءات حمددة ،إذ ُي َق َّطع ّ

من أجل تيسري البحث عنها يف املعجم املتضمن يف النظام وحتليلها وتصنيفها آل ًّيا ،ثم حيدد الربنامج
اخلصائص النحوية واملقابالت املمكنة يف اللغة اهلدف ،والوظائف الرتكيبية ملختلف مكونات
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اجلملة كالفعل والفاعل واملفعول وغريها وإرفاقها بقيمها الداللية التي ختضع هلا بعد التحويالت
رشع يف عملية النقل
( .)7-Rhazi & Boulaalam, 2017, pp. 1وفور إنجاز هذه اإلجراءات ُي َ

النص ،ثم الرتتيب املحيل للكلامت عىل وفق مستلزمات
املعجمي بني اللغتني مع مراعاة السياق ِّ ّ

النقل الرتكيبي واملعجمي (بولعالم ،2017 ،ص.)287

ٍ
خوارزميات
ونشري هنا إىل أن ترمجة التعبريات املتعددة املفردات آل ًّيا ال يمكن أن ُترى دون صوغ

تعرفها .1وهذه العملية ترتكز بالرضورة عىل حتديد مناطقها املعتمة (Laporte, 1988,
متكن من ُّ

 ،)p. 117ثم إخضاعها لعملية تقطي ٍع ( )segmentationتتجاوز تقنية البياضات وعالمات

ٍ
مكون دال ٍّيل
الرتقيم ،بوصفها آلي ًة شكلي ًة أثبتت جدواها يف التعابري العادية ،واعتامد تقطي ٍع قائ ٍم عىل
ٍ
ٍ
ٍ
صعوبات
واحدة ،غري أن هذه املسألة تطرح
مفردة
ترابطي ( )chunkingيضم أحيانًا أكثر من
ٍّ
ٍ
ٍ
خاصة هبا يف إطار
خوارزميات
املنصات اللسانية وضع
يف التعبريات املنفصلة ،واستطاعت بعض ّ
نسق األنحاء املحلية .وقد أثبتت التجربة أن بعض أنظمة الرتمجة اآللية تتعثر خالل عملية ترمجة
التعبريات املتعددة املفردات ،وجوهر هذه الوضعية يشكك يف األساس النظري التي تقوم عليه،
إذ تعتمد جلها عىل املقاربة اإلحصائية التي أثبتت عدم نجاعتها ،ويظل بذلك األساس اللساين
املحدد الرئيس إىل جانب التقنية اإلحصائية يف إنجاح عملية الرتمجة اآللية التي ال تزال تتلمس

ٍ
ٍ
ٍ
ومنهجية ذات
نظرية
تصورات
الطريق نحو حتسني أنظمتها وترقية أدواهتا من خالل االرتكاز عىل
ٍ
إحصائي ( )Rhazi & Boulaalam, 2017, p. 146( )approche hybrideتدمجلساين
بعد
ٍّ
ٍّ

موارد لساني ًة خارجي ًة ( )77-Constant, 2012, pp. 74كلام تطلب األمر ذلك .ويقدم الشكل
منصة
اآليت اخلطوات املتبعة يف التصنيف والتوسيم والرتمجة اآللية للتعبريات باستخدام مقاربة َّ

نوج  NooJذات األساس اللساين اهلنديس:

 . 1تعد الرسوم  graphesوأوتومات احلاالت النهائية أنحا ًء حملي ًة  grammaire localeبمنزلة خوارزميات
التحليل والتوليد.

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
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الشكل ( .)2املقاربة املختلطة ملعاجلة التعبريات العربية املتعددة الكلامت وترمجتها

وقد تبنينا هذه املقاربة الصورية ألهنا متثل قواعد األنحاء املحلية واخلوارزميات الضابطة

املنصة ،التي تستهدف إجياد التكافؤ الصحيح عند ترمجة التعبريات
لقواعد الرتمجة املجهزة يف َّ
املتعددة الكلامت العربية إىل اللغة الفرنسية أو العكس كام يف الشكل ( .)6وقد استخدمنا يف

املستوى الرتكيبي قواعد الرتمجة ،ويف املستوى الرصيف معاجم نوج اإللكرتونية بوصفها موارد

معجمي ًة موسع ًة ،ممثل ًة بمحوالت احلاالت املنتهية ( .)les transducteurs à état finisونتوقع
من هذه املقاربة التغلب عىل صعوبات الغموض الداليل التي تعرتي الرتمجة اآللية .ولتبيان هذه
املنهجية نورد تطبي ًقا جتريب ًّيا من خالل بعض أنظمة الرتمجة اآللية التي اخرتناها 1يف هذه الورقة

مثل:

رصف ،من
إجرائي
اختيار
ملنصات غوغل للرتمجة وروفرسو وسيسرتان ونوج
ٌ
 . 1نشري إىل أن اختيارنا ّ
ٌّ
ٌ
أجل اختبار جودهتا ً
أول ،والعتامدها عىل التشكيلة اللغوية التي تتضمن اللغة العربية ثان ًيا ،إذ إن هناك
ٍ
برجميات أخرى ال يتسع املقام لتبيان قصورها يف ترمجة التعبريات املتعددة الكلامت من اللغة العربية وإليها
أو من اللغة الفرنسية وإليها أو من اللغة اإلنجليزية وإليها.
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َّ
منصة روفريسو  Reverso Traductionللرتجمة كما يف الشكل اآلتي:
تجربة

ٍ
ملجموعة من التعبريات املتعددة الكلامت من اللغة
الشكالن ( )3و( .)4ترمجة روفريسو Reverso
العربية إىل اللغة الفرنسية والعكس

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
د

431

َّ
منصة سيسرتان  SYSTRAN Translate1للرتجمة كما يف الشكل اآلتي:
تجربة

ٍ
ملجموعة من التعبريات املتعددة املفردات من اللغة
الشكالن ( )5و( .)6ترمجة سيسرتان SYSRAN
العربية إىل اللغة الفرنسية والعكس

ٍ
جمهز
 . 1يتميز هذا النظام
بمجموعة من الوظائف الذكية التي تساعد عىل الرتمجة بمستوياهتا املتنوعة ،وهو ٌ
ٍ
ٍ
النص املرتجم ،مثل املدقق اإلمالئي والنحوي ،واملحلل املعجمي .وللمزيدُ ،ينظر:
بربجميات ملحقة ُ َت ِّود ّ
.www.systransoft.com
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َّ
منصة غوغل Google Translateللرتجمة كما يف الشكل اآلتي (& Rhazi
تجربة
:)Boulaalam, 2017, p. 150

ٍ
ملجموعة من التعبريات املتعددة املفردات من اللغة العربية
الشكالن ( )7و( .)8ترمجة غوغل Google
إىل اللغة الفرنسية والعكس

مالحظات بشأن َّ
املتعددة الكلامت:
دقة ترمجة التعبريات
.6
ٌ
ِّ
املنصات املختارة آن ًفا يف ترمجة التعبريات املتعددة الكلامت من اللغة
يتبني من خالل جتارب ّ

كبريا
العربية إىل اللغة الفرنسية والعكس ،أن أنظمة سيسرتان وروفريسو وغوغل تعاين
ً
قصورا ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عربية متعددة الكلامت بحمولتها الثقافية والتداولية
تعبريات
صحيحة لرتمجة
مقابالت
يف اقرتاح

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حاملة للمعنى
كلامت
عادية أو
مسكوكة أو تعابري
مقابالت
صحيح ،عرب
إىل الفرنسية والعكس
ٌ
نفسه ،مما يستلزم مراجع ًة دقيق ًة لربناجمها عىل ٍ
نحو يراعي اخلصائص والسامت املميزة للتعبريات
املتعددة املفردات ،التي متثل نسب ًة توازي نسبة التعابري العادية يف مستوى الرصيد اللغوي الطبيعي

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
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ٍ
ٍ
ٍ
من ٍ
موسعة هلذا النوع من البنيات املسكوكة دالل ًّيا
معرفية
معطيات
جهة ،كام يستلزم بناء قواعد

من ٍ
جهة أخرى.

املنصات،
ويف هذا السياق ،انبثقت موج ٌة من أنظمة الرتمجة اآللية يف سياق جيل لسانيات ّ

ٍ
توصيف ٍ
وواقعي ،وعىل وفق
دقيق
استطاعت إعادة النظر يف خمتلف الظواهر اللغوية عىل وفق
ٍّ

املدونات الشاملة واملعاجم اآللية التي تتضمن الوحدات اللسانية بشكليها البسيط
تقنيات
َّ
ٍ
أسس تعتمد تقنيات الوسم املحددة ملختلف اخلصائص
واملركب واملتصل واملنفصل م ًعا ،بتبني
والسامت املميزة للوحدات اللسانية الذرية ( )Atomic Liguistic Unitiesكام اقرتحتها مقاربة
منصة نوج  NooJ1يف الرتمجة اآللية:
َّ

منصة نوج  NooJبوصفها ً
َّ
آلة للرتجمة Rhazi( Machine Translation
تجربة
:)149-& Boulaalam, 2017, pp. 148

منصة نوج  NooJتُعنى بتطوير اللغات الطبيعية وتطبيقاهتا احلاسوبية كالرتمجة اآللية وحتليل النصوص
َّ . 1
ٍ
ٍ
لسانية تساعد عىل بناء املوارد اللسانية ُ
وت ّم ُعها كام ُت َبن ِْينُها ،وقادر ٌة عىل
بأدوات
واآلراء واملشاعر ،وهي جمهز ٌة
ٍ
ٍ
ضخمة يف شتى الظواهر اللغوية :اإلمالئية واخلطية والنحوية والرصفية
مدونة
صورنة ()formalisation
(إعرا ًبا واشتقا ًقا) واملداخل املعجمية البسيطة واملركبة بتعبرياهتا املتعددة املفردات (املتصلة منها واملنفصلة)،
زياد ًة عىل قدرهتا عىل صورنة البنيات الرصفية والتحويالت الرتكيبية بالتوسيامت ( (annotationsالداللية
التي تستجيب ألنحاء "نوج" اإللكرتونية .وللمزيدُ :ينظر.www.nooj-association.org :
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الشكل ( .)9تقنية نوج  NooJللرتمجة بواسطة إعداد الرسوم  Graphsواألنحاء املحلية اخلاصة
بالتعبريات املتعددة الكلامت

َّ
بمنصة نوج ( NooJغازي،2009 ،
السياقي ))concordance
عمليَّة الكشف
ّ
صص253-252؛ و.)152-Rhazi & Boulaalam, 2017, pp. 151
املنصة إلجياد البنيات الصحيحة
يوظف برنامج الكشف السياقي اآليل ( )concordanceيف َّ
النص َّية األصلية وذلك للمطابقة والتحقق من النصوص ،إذ
مورفو-تركيب ًّيا ودالل ًّيا يف سياقاهتا ِّ

ٍ
قاعدة تشتمل عىل مجيع التعبريات املتعددة املفردات املوجودة يف
يرتكز النظام اآليل مبدئ ًّيا عىل

ٍ
بحزمة
املنصة ،فيبحث يف نصوص املدونة املعاجلة ليطابق النتائج التي توصل إليها بالتحليل مرفق ًة
َّ
من األنحاء املحلية التي تساعد عىل إقامة هذا التطابق ،ومقارنتها باملعطيات اجلديدة ،مع تنظيم
ٍ
ٍ
دقيقة عن البنيات املعاجلة .و ُي َعدُّ الكشاف
إحصائي اعتام ًدا عىل أرقا ٍم
بتقرير
وفرز وتصدير النتائج
ٍّ
نحوا حمل ًّيا
السياقي ( )concordancierأدا ًة تسمح بالكشف عن البنيات اللغوية ،فيخصص هلا ً

معينًا يستطيع وصفها باستخراج املتواليات املناسبة من املدونة وذلك بتصنيفها وترمجتها كام يبني
الشكل اآليت (بولعالم وغازي:)2018 ،

لآلا
ِةمجرتلا ِديوجتو ِّيلالّدلا ِضومُغلا ِصيلقت يف تاَرفُملا ِةدِّدعتملا ِتاريبعتلا ُرود
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ملنصة نوج NooJ
الشكل ( .)10نتائج الرتمجة كام تظهر من خالل الكشف السياقي َّ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
منهجية قد ُي َمكِّن
وإجراءات
نظرية
أسس
إن التوصيف الدقيق لبناء املوارد اللسانية عىل وفق

من جتاوز ٍ
مجلة من الصعوبات التي شكلت عائ ًقا حقيق ًّيا أمام املعاجلة اآللية للغات الطبيعية،

املنصات
منصة نوج التي أسست للسانيات اجليل الرابع وهي لسانيات جيل ّ
وتؤكد هذا املنحى َّ
ذات األساس اهلنديس الذي جيمع بني اإلحصائي واللساين ،وبني األنحاء القائمة عىل املكونات

ٍ
جمموعة من اللغات الطبيعية ،وهذا ما يمهد لبناء
والرتابط م ًعا ،والذي يكفل إدماج خصوصيات

ٍ
ٍ
منصات وبيئات الرتمجة اآللية باملعاجم
قواعد إلكرتونية جديدة يف الرتمجة اآللية ،منها جتهيز ّ
اإللكرتونية املوسعة اخلاصة بالتعبريات املتعددة الكلامت بجميع أصنافها وبنياهتا.

منصات الرتمجة اآلل َّية يف تقليص الغموض:
 .7تقييم نتائج البحث من خالل اختبار ّ
لعل مسألة الغموض الداليل ،التي حاولنا اإلحاطة هبا يف هذه الورقة والتي هي نامج ٌة عن ترمجة
املنصات
التعبريات املتعددة املفردات من العربية إىل الفرنسية ومن الفرنسية إىل العربية كام حلظنا يف ّ

املختارة آن ًفا لالختبار والتجربة ،حتددها الطبيعة الصامء هلذه البنيات ،التي تتقلص كلام اعتمدت

ٍ
ٍ
ٍ
وقائمة
شاملة
معطيات
املنهجية اإلحصائية-اللسانية يف بناء واستثامر املوارد اخلارجية كقواعد

ٍ
بتصنيف ٍ
دقيق هلا عىل وفق الطرائق التي ذكرناها ورشحناها
عىل املالمح اللسانية والثقافية ،وذلك
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ٍ
منصة نوج  NooJيف ترقية تطبيقات الرتمجة ملا
بنامذج تطبيقية من حيث إنجازية وجودة وظائفَّ 1
هلا من ٍ
أمهية يف (:)154-Rhazi & Boulaalam, 2017, pp. 153
أ .تطوير التطبيقات ملعاجلة اللغة رصف ًّيا وتركيب ًّيا ودالل ًّيا وحتليل املدونات للمختصني يف
الرتمجة اآللية يف ٍ
إطار متعدد املعاجلات (.)multi-agent
ب .استغالل أدوات املعاجلة اآلل َّية ل ُّلغة مثل نظام إدارة البيانات ولغة الربجمة املفتوحة املصدر،

املدونات املعجمية املتصلة أو املنفصلة أو املتعددة املفردات بطرائق
التي تقدم إمكان معاجلة َّ

البحث واالختبار ودمج املوارد اخلارجية كلام تطلب األمر ذلك ،مع إمكان التحقق من البيانات
املستخرجة لضامن جودهتا بتصحيحها إذا لزم األمر ،وهذا ما يتطلب صورن ًة مكثف ًة للغة.

ج .حتديد املناطق الثابتة هلذه التعبريات ،ثم إخضاعها لعملية تقطي ٍع تتجاوز تقنية البياضات

والعالمات ،بوصفها آلي ًة شكلي ًة أثبتت جدواها للتعابري احلرة والبسيطة ،وذلك باعتامد تقطي ٍع
ٍ
ٍ
مفردة ،غري أن هذه املسألة تطرح
ترابطي ( )chunkingيضم تار ًة أكثر من
مكون دال ٍّيل
قائ ٍم عىل
ٍّ
ٍ
صعوبات للتعبريات املنفصلة (املرجع نفسه).

ٍ
خاص ًة باألنحاء املحلية ،تصاغ يدو ًّيا ومتثل الكرتون ًّيا
منصة نوج  NooJخوارزميات َّ
د .اعتامد َّ

بالرسوم واملحوالت.

املنصات ذات األساس اهلنديس
وانسجا ًما مع األدوات اإلجرائية التي توفرها لسانيات ّ
ٍ
لسانية ٍ
ٍ
ٍ
متصلة وغري
ذرية
وحدات
منصة نوجُ ،م ِّي َز ْت أربع
اللساين-احلاسويب ،كام مع مقاربة َّ
ٍ
متصلة ،هي :املورفيامت ،واملفردات البسيطة ،واملفردات املركبة ،والتعابري غري املتصلة التي
ٍ
ٍ
ٍ
حروف وفواصل ،ويضم الصنفان
متصلة ترد يف النصوص عىل شكل
متواليات غري
تتشكل من
األخريان ،زياد ًة عىل التعابري املسكوكة ،املتالزمات واملفردات املركبة والوحدات االسمية وبنيات

جر واملصطلحات ،وتتفاوت درجة مسكوكيتها بحسب
الفعل العامد والبنيات املتعدية بحرف ٍّ
معيار االتصال واالنفصال .وقد الحظنا كذلك أن التعبريات املتعددة املفردات تندرج ضمن
ٍ
متطورة مثل إنشاء املعجم بقواعده اإلعرابية واالشتقاقية والقواعد الرصفية
منصة نوج بوظائف
 . 1تتميز َّ
النص بتحليله اللغوي ،وتصدير كل التوسيامت ( )annotationsالنحوية والداللية ،والبحث
وإنشاء ّ
للنص مع الكشف السياقي
نص ،ثم التحليل اإلحصائي ّ
عن املفردة وتطبيق القواعد النحوية عىل شكل ٍّ
ٍ
النص إىل وحدات.
وجداول التوافق والفهرسة وتقسيم ّ

لآلا
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أس َسة" ،وقد جتاوزت
صنفني رئيسني مها التعابري ا ُمل َم ْع َج َمة ،والتعابري التواردية-االصطالحية "ا ُمل َم َ
بذلك حدود املفردة يف ذاهتا وكذا يف ارتباطها بغريها داخل املنظومة الرتكيبية والداللية.

 .8خالصات:

ٍ
جمموعة من
ثالثي أو حتى متعدد اللغات ،يقتيض االعتامد عىل
ثنائي أو
ٍّ
إن بناء نظا ٍم للرتمجة ٍّ

اإلجراءات املنهجية يتمثل أوهلا يف تبني املنهج اإلحصائي-اللساين ،وذلك باستغالل األساس
مدو ٍنة
النظري الوصفي للغات الطبيعية املتمثل يف نحو املكونات والنحو الرتابطي ،وباعتامد َّ
ٍ
ٍ
شاملة جلميع بيانات التعبريات املتعددة املفردات بخصائصها الداللية واملعجمية واملورفو-
لسانية

تركيبية ،متثل اجلملة فيها الوحدة األساس يف عملية الرتمجة كام يف نظام نوج  ،NooJللتعامل مع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أجنبية مع تبني ٍ
لغات
معطيات يف
قاعدة
موحدة يف مجيع اللغات ،وبناء
كطريقة
سنن ()code

ٍ
تعرف النصوص التي توجد فيها
مدقق
إمالئي للنصوص غري املسكوكة حتى يتسنى للربنامج ُّ
ٍّ

التعبريات املتعددة الكلامت ،زياد ًة عىل مراعاة األنساق الثقافية بأبعادها التفاعلية املنتجة هلذه
ٍ
البنيات التي تساعد عىل فه ٍم سلي ٍم وطبيعي ٍ
لغات
للغة ما ونقل حمتواها الثقايف واحلضاري إىل
ٍّ
ٍ
وثقافات أخرى ،وهذا ما يستلزم االعتامد عىل املوارد اخلارجية ،مما يضاعف اإلمكانات اإلجرائية

ملعاجلتها وتصنيفها وترمجتها آل ًّيا.
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الجلس ُة السابعة
حال وحقوق المِ لكيَّ ِة الفكريَّة
الترجم ُة
ُ
وإشكاالت االن ِت ِ
حقوق املِلكي ِة الفكري ِة يف ِ
ُ
جمال الرتمجة .مجال شح ّيد.
َّ
َّ

ِ
والترشيعات ا َملنوط ُة هبا .رانية غانم.
قاتا
ُ
عو ُ
ُ -ثالث َّي ُة الرتمجةُ :م ِّ

جمال الترمجة
الفكري ِة يف
ِلكي ِة
ِ
ُ
َّ
حقوق امل َّ
جمال ّ
شحيد
ّ
الفرن�سي والنقد والترجمة في جامعة دمشق
أستاذ األدب

"رغم جحافل الرش والتتفيه والتعمية ،تبقى لكل ٍ
مهنة أخالقياهتا ()éthique؛ إن هزلت

أو ماتت ،فعىل األرض السالم .وتتمثل أخالقيات الرتمجة ً
النص األصيل
أول يف األمانة جتاه ّ
الترصف فيه كاإلضافة والبرت والتحريف واحلذف
املزمع ترمجته؛ أي باعتباره ِملكًا ملؤلفه ال جيوز
ّ
والتصحيح والتلطيف" (شح ّيد ،2010 ،ص.)9

ٍ
ٍ
ٌ
فكرية .وهي ال
أعامل
حقوق خاص ٌة بملكية
واملقصود بحقوق املؤلف واملرتجم والفنان أهنا
ٍ
ٍ
أيضا إجراءات هذه امللكية.
مادية يناهلا هذا املؤلف أو املرتجم
بأجور
تتعلق
فحسب ،بل تن ّظم ً
ُ

وهذه احلقوق شخصي ٌة؛ ألن العمل األديب أو الفني ٌ
نابع من شخصية الكاتب أو املرتجم،
عمل ٌ
ٍ
ٍ
منجز
بعمل
وهو ِمن َث َّم جز ٌء منه ،ويستحق احلامية .ترتبط إذن حقوق املؤلف واملرتجم والفنان
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معلوماتية،
برجميات
سينامئي،
مرسحي أو
عمل
موسيقي،
تلحني
يب،
(نص أد ٍّ
ممهور باسم صانعه ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ

ٍ
ٍ
 .)...وهذا العمل ٌ
مدون ٌة موسيقي ٌة ،لوح ٌة فني ٌة أو
شكل
وفكري ذو
إبداعي
عمل
(نصَّ ،
معني ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌ
وممهورا بشخصية صانعه أو صانعيه ،فيكون ً
ً
عمل فرد ًّيا (كأن
أصيل
متثال )... ،جيب أن يكون
ً

نقول إن كتاب األمري الصغري هو من صنع أنطوان دي سانت أكزوبريي) أو يكون ً
عمل مشرتكًا
ٍ
(كام يف برامج الكومبيوتر)َ .
امتيازات مع ّين ًة:
أصحابا
وتنح حقوق امللكية الفكرية صاح َبها أو
َ
متثيل رسم ًّيا ،توقيع ٍ
(أجورا مالي ًةً ،
نوع من االعرتاف بأبوة العمل
مادي ًة ومعنوي ًة
كتاب ،)... ،وهي ٌ
ً
ٍ
بشخص ٍ
ٍ
بمجموعة من األشخاص .وتط ّبق هذه احلامية خالل مدّ ٍة مع ّي ٍنة
حمدد أو
األديب وحرصها
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ٍ
بجدل ٍ
كبري يف التاريخ وارتبطت بعمر صانعها وبالسنوات اخلمسني التي تيل وفاتَه ،ثم
حظيت

تاح ًة للجميع (.)Marino, 2016
تصبح ملكي ًة مجاعي ًة ُم َ

 .1نشأة حقوق امللك َّية الرتمج َّية:

ظهرت يف العرص احلديث ،وإن عىل ٍ
مشو ٍ
ش يف البداية ،الندماجها يف حقوق التأليف
نحو ّ

وبراءات االخرتاع .وانطلقت من إنكلرتا عام  ،1624مع (" )Statute of Monopoliesحول

براءات االخرتاع" ،ثم عام  1710مع ( )Statute of Anneالتي أطلقت مقولة الـ ()copyright

بشأن األعامل األدبية وحدّ دهتا زمن ًّيا بأربع عرشة سن ًة قابل ًة للتجديد مر ًة واحدةً ،إن كان املؤلف عىل

قيد احلياة .وألن الكتّاب الذين يعيشون من مردود كتبهم كانوا نادرين جدًّ ا يف القرن الثامن عرش،
ني محائ َّي ِ
نص ِ
ما عدا احلاصلني عىل ٍ
ني عا َمي  1791و،1793
منح من الدولة ،أطلقت الثورة الفرنسية َّ
وال سيام أن النارشين كانوا يرهتنون الكتّاب ويعطوهنم مستَح ّق ٍ
ات بخس ًة .ومن هنا انطلقت مقولة
َ
فصب فولتري ً
مثل صواعقه عىل رأس
التنويريني "جيب سحق اخلسيس" (.)écraser l›infâme
ّ
كنت غار ًقا يف الذل والعار وأنا أغادر القرصان  /الذي قام
النارش جان فريرون  ،J. Fréronقالُ " :
فاختلس مع ثمرة جهدي  /رشيف ،فيام هو يك ّلمني عن الرشف" ،أو "لدغ الثعبان فريرون ذات يوم

نص عام  1791عن
 /هل تعلمون ماذا حصل؟ مات الثعبان" (أوريو ،2018 ،ص .)622ويقول ُّ
ِ
القابلة للتنديد بني باقي حقوق امللكية؛ ألهنا ثمرة
وغري
أكثر احلقوق قداس ًة
حقوق املؤلف" :إهنا ُ
ُ
فكر الكاتب" (.)Basalamah, p. 74, 106
وينص قانون عام  1793عىل أن "مؤلفي املكتوبات
ُّ
ٍ
ٍ
ورسامت ،سيتمتّعون طوال
لوحات
بشتى أنواعها وملحني املوسيقى والرسامني الذين يبتكرون
خيوهلم بيع أعامهلم وترصيفها يف أرايض اجلمهورية ،وباحلق يف التنازل
حياهتم باحلق احلرصي الذي ّ
عن ملكيتها كل ًّيا أو جزئ ًّيا" (املرجع نفسه ،ص.)135

ِ
ُس احتكار النارشين ،ونشأ حق املؤلف وتكليف املرتجم َ
نقل كتابه؛ ذلك أن
وشي ًئا فشي ًئا ك َ

واجب ،ألن تطور البرشية ال يتم إال بتطور
الكلمة احلرة تُن َقل وت َُت َجم ،وأن نرش أفكار التنوير
ٌ

ب ما حيدث يف فرنسا الثورية .ومن هنا
األفكار .وكان الثوار الفرنسيون متيقنني من أن العامل َير ُق ُ
نشأت فكرة رضورة الرتمجة وإيالئها االحرتا َم الالزم .ونادى التنويريون الفرنسيون بحرية الرأي

واحرتامه؛ "ألن الناس ُي َلقون
أحرارا" ،كام قالت "رشعة حقوق اإلنسان واملواطن" ،وشدّ دوا عىل
ً
ٍ
ٍ
أي
حق مقدّ ٌس وغري
إنسان" (البند السابع عرش من الرشعة).
أن "امللكية هي ٌّ
مستباح ،وال ُي َرم منه ّ

رتلا ِلاجم يف ِةَّيركفلا ِةَّيكلِملا ُقوقح
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ٍ
وأسهمت الصحف ،التي قفز عددها عام  1789من ٍ
ثالثمئة
وست وستّني صحيف ًة إىل
مئة
ٍّ
ٍ
ٍ
وعي حلقوق املؤلف واملرتجم .وكان بومارشيه
الثني صحيف ًة عام  ،1790يف خلق
ومخس و َث َ

 Beaumarchaisمن أهم الداعني إىل احرتام حقوق املؤلف واملرتجم يف جمال املرسح ،وتصدّ ى
ٍ
ٍ
متهاودة.
بأسعار
وت َّرب إىل فرنسا
لقرصنة الكتب ،وال سيام تلك التي كانت تُطبع يف بلجيكا ُ َ
ٍ
سنوات.
وصار حق امللكية لدى املؤلف ساري املفعول خالل حياته وبعد وفاته بخمس
ويف القرن التاسع عرش ،احتدمت مسألة احلقوق ،وصارت جز ًءا أساس ًّيا من األُطروحات

التنويرية .ولكن نابوليون بونابرت ق ّيد الصحافة واملرسح لضبط احلكم الفردي اإلمرباطوري،

لصوصا هم
فاشتدت حركة القرصنة يف بلجيكا ،ممّا دفع الكتّاب الفرنسيني إىل عَدّ البالجكة
ً

أيضا .وقال الروائي بلزاك يف هذا الشأن" :عمري ثالثون عا ًما ،ديوين مئتا ألف
واهلولنديني ً
فرنك؛ رسقت مني بلجيكا مليون فرنك" .ولتجاوز املصائب امللمة بجمهورية األدب ،أسس

بلزاك "مجعية األدباء يف فرنسا" .ولكن األفكار االشرتاكية الناشئة سعت عب ًثا إىل إلغاء امللكية
ٍ
بعامة ،ومنها امللكية الفكرية.

ويف عام  1852و ّقعت اإلمرباطورية الثانية ( )1870-1852مع بلجيكا اتفاقي ًة خاص ًة بامللكية

املرشعون
األدبية للكتب األجنبية والتقليد والتزوير  ،contrefaçonفخ ّفت القرصنة .واهتم ّ

فأقر مؤمتر بروكسل ( )1858أهنا مخسون سن ًة بعد الوفاة post mortem
آنذاك برفع مدة احلقوقّ ،

ٍ
سنوات للمرتمجات .ويف هذا املؤمتر ظهرت بدايات حقوق املرتجم ،بعد أن كانت جز ًءا من
رش
و َع ُ
ٍ
ٍ
مؤمتر تناول حقوق
ظروف .واحلق أن أول
حقوق املؤلف ،عىل الرغم من بقاء الدمج بينهام يف عدّ ِة

حرصا هو مؤمتر بروكسل هذا الذي استكمله مؤمتر أنفريس عام ,1861
املرتجم
ً

ٍ
يب دو ٍّيل ،و ُأ ِّسست
وبمناسبة إقامة املعرض الدويل يف باريس عام  ،1878انعقد أول
مؤمتر أد ٍّ
خصوصا .ونُظِر يف مسألة
مجعيات وطني ٌة إلقرار حقوق امللكية الفكرية عىل مستوى العامل الغريب
ٌ
ً

الرتمجة عىل أهنا الفرصة املناسبة الستقبال اآلخر يف لغته .وركّز تورغينييف عىل اختيار املرتجم

ّاب األوروبيني أن يسمحوا برتمجة أعامهلم .وطالب
املكني .وناشد مندوب الربازيل بريالتا الكت َ

والت وايتامن باستبعاد املرتمجني اللصوص .فتصدى له تورغينييف ً
قائل :مل يكن بطرس األكرب

وأقر املؤمتر يف املحصلة أن الرتمجة
ًّ
لصا ألن الروس ترمجوا يف عهده جمموع ًة من الكتب الغربيةّ .
ٍ
بال
حقوق كآفة الكرمة (حرشة الـ .)philloxera
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وألزم مؤمتر لندن عا َم  1878برئاسة فيكتور هوغو النارشين طباع َة العبارة اآلتية يف صفحة

العنوان الداخلية" :متنع ترمجته إال بإذن املؤلف" .ورأى أن الرتمجة املقرصنة تكون جتاري ًة وغري
ٍ
متقنة .وتوالت املؤمترات اخلاصة باحلقوق :لشبونة ( ،)1880فيينا ( ،)1881روما ( ،)1882برين

( ،)1883بروكسل ( ،)1884انفريس ( ،)1885جنيف ( ،)1885البندقية ( ،)1888باريس (،)1896

برلني ( ،)1908بروكسل ( ،)1948برازافيل ( ،)1963نيودهلي ( ،)1963ستوكهومل ( ،)1967باريس
مؤمترين منها مها مؤمترا برين ونريويب.
( ،)1971نريويب ( ،)1976وأهم
َ

فبعد مؤمتر برين ُأ ِ
نشئت االتفاقية الدولية اخلاصة بحقوق املؤلف  CUDAوو ّقعتها يف جنيف

ست وثالثون دول ًة ،بإرشاف اليونسكو .وبعد حترر معظم دول العامل الثالث من االستعامر ،طالبت
ٌّ
َ
َث ٌ
وعرشون دول ًة إفريقي ًة بتعديل الرشوط السابقة ،ألهنا أوروبية اللون ،بحيث تُالئم أوضاع
الث

سيرتجم ،وشدّ دت
العامل الثالث .فر ّدت الدول األوروبية برضورة االعرتاف بأبوة العمل الذي
َ

عىل الرتمجة اجليدة واملرتجم اجليد .ولكنّها قبلت تسهيل اإلجراءات (ختفيف املبالغ املطلوبة،
مؤمتر نريويب عىل أن حق املرتجم جز ٌء من حق املؤلف ،وعىل
ونص
وإجراءات التحويل ،إلخ)َّ .
ُ
إطارا قانون ًّيا حيمي
رضورة محاية املرتمجني وترمجاهتم وتطبيقها ميدان ًّيا ،وطالب بإنشاء الدول ً

عمل املرتمجني .فركّز عىل توصيف مهنة املرتجم وحتديد واجباهتا األخالقية وحقوقها ومناقب ّيتها.
وأوىص باإلجراءات العملية اآلتية:

أ .كتابة ٍ
عقد بني املرتجم ودار ٍ
أجرا منص ًفا ونسب ًة عىل املبيعات.
نرش يتضمن ً
حوايش توضيحي ًة.
النص بحذافريه مع إمكان وضع املرتجم
ب .التزام ّ
َ
ج .ذكر اسم املرتجم عىل الغالف ويف الداخل.
د .التزام النارش تأمني الدعاية الرتوجيية.

ٍ
خالف.
هـ .حتديد هيئات التحكيم يف حال حصول

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عالقة بني
مجعيات للمرتمجني ،وبتأمني
نقابات أو
احتادات أو
وأوىص مؤمتر نريويب بإنشاء
املرتجم واملؤلف ،إن أمكن ،وبتكليف ُمراج ٍع َم ٍ
للنص املرتجم .وطالب الدول التي يرتجم
كني ّ
ٍ
ٍ
ٍ
دقيقة،
علمية
ترمجة
منها وإليها بتوحيد املصطلحات ،وبتأمني الوثائق والوسائل الرضورية إلنجاز
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حديثة.
كمبيوترية
وبأجهزة
عامرة
بمكتبة
جمهزة
ترمجة
وباستضافة بعض املرتمجني يف مراكز
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 .2ميثاق املرتجم:
اعت ُِمدَ هذا امليثاق عام  1963يف دوبروفنيك ،وعُدِّ ل عام  1994يف أوسلو .وال يتعلق هذا
امليثاق بدول احلامية ،بل يتعلق باملرتمجني أنفسهم الذين ينظرون يف مصاحلهم املشرتكة يف إطار ٍ
مهنة

ٍ
ٍ
ظروف حمددةٌ .ويسعى هذا امليثاق إىل إبراز احلقوق والواجبات املرتتّبة
ومستقلة حتيط هبا
نوعية
ٌ
عىل املرتجم.

فعليه أن يعرتف ً
لنص كتبه
أول بأن مهنته مهن ٌة ملحق ٌة بمهنة املؤلف ،وبأنه يف املحصلة خيضع ٍّ
ٍ
كاتب يرتجم ً
عمل له وطريقته .فال
غريه .وينبغي له ،من َث َّم ،أن يتك ّيف مع أسلوب تفكري كل
ُ
ُي َت َجم بودلريً ،
فهم متأن ًيا لإلحياءات
مثل ،كام ت َُت َجم الرواية البوليسية؛ ذلك أن ترمجة بودلري تقتيض ً

املرتجم .وترمجة بروست ،بجمله الطويلة
النص
َ
والصور والقراءة بني السطور واألداء الشعري يف ّ

النص الربوستي املع ّقد .لذا
واملتداخلة ،تقتيض من املرتجم قراء ًة متأني ًة وصبور ًة تدخل إىل أغوار ّ
ٍ
ٍ
سنوات كامل ًة يف ترمجة ٍ
واحد .فقد أمىض سليامن البستاينً ،
مثل ،ثامين
عمل
أمىض فحول املرتمجني

ولقراء العربية.
مرشف ًة هلومريوس وللبستاين نفسه ّ
عرشة سن ًة يف ترمجة اإللياذة ً
شعرا ،وأتت النتيجة ّ
النص ما مل يقله،
النص ،ولو كان يعارضها .فال حيق له تقويل ّ
وعليه أن يلتزم نقل أفكار ّ
النص األصيل
واالقتطاع أو الزيادة أو التفنيد أو التلطيف يف متن الرتمجة .ولكن ّ
حيق له أن ُي ِمدَّ
ّ
يتحرج من
ببعض احلوايش التوضيحية .ومن يقبل أن يرتجم روايات املركيز دي ساد ينبغي له ّأل ّ
املجون الذي تسبح فيه هذه الروايات.

مرتجم آخر؛ ألنه بذلك
أيضا أال يقبل ختفيف أجور الرتمجة ،كي ال ينافسه يف أخذها
وعليه ً
ٌ

أيضا ،إذ يتعامل يف هذه املهنة الرشيفة بعقلية
حيط من مقام الرتمجة ،و ُييسء إىل املهنة وإىل نفسه ً

"الدكنجي"ً ،
حيسن الوضع االقتصادي للرتمجة واملرتمجني ،وال س ّيام يف بلدان العامل
فبدل من أن ّ
ٍ
كسلعة تباع بأبخس األثامن.
الثالث ،يتعامل معها
ٍ
ٍ
ٍ
وعليه أال ي ِ
بعيدة عن اختصاصه .فهناك مرتمجون خمتصون باآلثار،
علمية
جماالت
قح َم نفسه يف
ُ

بالطب والعلوم ،وآخرون باملوسيقى ،وآخرون باحلقوق ،إلخ .وعىل مرتجم األدب أن
وآخرون
ّ
حرجا يف ترمجة ٍ
خمتص بالرياضيات احلديثة ،إال إذا كانت ثقافته العلمية والرياضية متين ًة
كتاب ٍّ
جيد ً

تؤهله لذلك.
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وحتمل مسؤولية ترمجته.
وعىل املرتجم أن يسعى إلرساء أسس القانون األخالقي للمرتجم
ّ
وعليه أن يقبل طو ًعا أن ِ
كني ترمجتَه؛ ألن الكامل هلل وحده .والتواضع يف هذا
يراجع
مرتجم َم ٌ
ٌ
رضوري ،إذ سيجد هذا ا ُمل ِ
املترسعة أو
راجع عد ًدا من العثرات واألخطاء النامجة عن القراءة
الصدد
ٌّ
ّ

كثريا عن فيلم األربعمئة رضبة لفرانسوا تروفو Les Quatre cents coups
عن اجلهل .وقد قرأنا ً

كام ترمجها الكثريون ،واملقصود ليس الرضبات بل املقالب واحليل.

ٍ
كلامت
وعندما نتحدث عن األمانة يف الرتمجة ،ال نعني هبا الرتمجة احلرفية؛ ألننا ال نرتجم
نصوصا هلا سياقاهتا وتلميحاهتا وأساليبها اللغوية .والرتمجة احلرفية ترمج ٌة
قاموسي ًة ،بل نرتجم
ً
ِ
الغر والعديم احليلة .فإذا ترمجنا ()entrer sous la Coupole
فاشل ٌة ،ال ُي ْقدم عليها إال املرتجم ّ
بـ"دخل حتت القبة" ،فهذا ال يعني شي ًئا ،إذ إن العبارة تعني "انتمى إىل املجمع العلمي الفرنيس أو

األكاديمية الفرنسية" .وكلمة ( )péripatéticienneال تعني املشاءة (أو التي تنتمي إىل مدرسة

املشائني عند أرسطو) بل تعني العاهرة .وكلمة ( )le Boisال تعني الغابة فقط ،بل تعني غابة

كثريا يف سباعية بروست.
بولونيا يف باريس ،ونجدها ً

وينبغي للمرتجم أن يملك ناصية اللغتني :املصدر واهلدف ،وأن يكون واسع املفردات

والعبارات يف اللغة التي يرتجم إليها ،وأال خيطئ يف القواعد .ونصف املرتمجني العرب ال يتعاملون
ً
سليم مع العدد أو مع املمنوع من الرصف يف العربية .لذا ينبغي ملراكز الرتمجة التي حترتم
تعامل ً
نفسها أن تك ّلف مدق ًقا لغو ًّيا ين ّقي النصوص الضعيفة من عثراهتا.

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأدبية،
واجتامعية،
وفنية،
وجغرافية،
تارخيية،
واسعة:
عامة
بثقافة
أيضا أن يتمتّع
وعليه ً
ٍ
وفكرية .إذ كان عىل املرتجم أمحد الصمعي ،الذي ترجم معظم كتب ُأمربتو إيكو ،أن ي ّطلع

عىل الظروف االجتامعية والفكرية والعلمية والدينية للقرون الوسطى يف أوروبا ،وعىل ساعات

الصلوات الرهبانية وتسمياهتا الرسم ّية ،ولو مل يفعل ذلك ما استطاع أن يرتجم رواية اسم الوردة.
ِ
ِ
َ
الفلكية التي كانت سائد ًة يف القرن السابع عرش
باملعلومات
يكون عىل عل ٍم
وكذلك كان عليه أن
ليتمكن من ترمجة رواية جزيرة اليوم السابع ،وأن يكون له اطالع ٍ
كاف عىل األوضاع السياسية
ٌ
ٍ
ٍ
ترمجة جيدة لرواية مقربة براغ.
والدبلوماسية املع ّقدة يف أوروبا الرشقية ليتمكن من إنجاز
ٍ
ٍ
معني أن تطلب احلقوق من النارش األصيل.
عمل
إنجاز
وعىل دار النرش التي تكلف املرتجم
َ
ٍ
ٍ
ويعرف النارشون الغربيون أن وضع الكتاب يف العامل العريب يف حالة بائسة ،فال يطلبون إال مبل ًغا
زهيدً ا ،ويتساهلون يف ذلك كي تصل كتبهم إىل ٍ
ٍ
مليار.
لغة ُي َقدَّ ر عدد الناطقني هبا بنحو نصف
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ٍ
بعدد من
أعرج عليها لضيق املساحة ا ُملتاحة .ولكن املرتجم يتمتع
وهناك
ٌ
واجبات أخرى لن ّ

احلقوق ،ومنها أنه حيظىً ،
أول ،باحلامية القانونية لألعامل الفكرية .ومن سوء احلظ أهنا مغ َّيب ٌة يف
ٍ
ٌ
حقوق أخالقي ٌة ووصائي ٌة
أيضا بحقوق ملكية ترمجته ،وهي
عدد من بلدان العامل الثالث .ويتمتع ً

تشبه حقوق املؤلف .وتبقى هذه احلقوق له ولورثته مخسني عا ًما.

ٍ
ٍ
ُدرج أسامء املرتمجني عىل صفحة
نضال
وتوصل املرتمجون ،بعد
ّ
طويل مع النارشين ،إىل أن ت َ

الغالف ،ألهنم ُينجزون ً
مهم ُي َسب هلم ،وفرضوا عىل النارشين أال ُيس َقط يش ٌء من ترمجتهم
عمل ًّ

دون الرجوع إليهم.

مرض برتمجته وبسمعته ،وال سيام التهم باالنتحال
وحيق للمرتجم ً
أيضا أن يمنع كل استخدا ٍم ٍّ

حيق له أن ّ
لنصه املرتجم أو استخداماته
والرسقة .وكذلك ّ
يتدخل يف اإلعداد املرسحي والسينامئي ّ
وحيق له أن يطالب بحقوقه املالية يف هذه احلالة.
األخرىّ .

كثريا من مستوى
وعىل الرغم من ذلك ،نلحظ أن املستوى املعييش للمرتجم الغريب أفضل ً

خصوصا .ونادرون هم املرتمجون العرب الذين يعيشون
املرتجم يف العامل الثالث عمو ًما والعريب
ً
من ترمجاهتم ،بعكس املرتمجني الغربيني الذين يمتهنون الرتمجة.

ٍ
بعقود معروفة الصيغة تُذكَر فيها مجيع التفاصيل املتعلقة بالرتمجة
وحيظى املرتجم يف الغرب

وهيئات للمرتمجني ،وتتدخل يف حال حصول نزا ٍع بني املرتجم
ونقابات
احتادات
وترشف عليها
ٌ
ٌ
ٌ

والنارش.

ويستفيد املرتمجون من القوانني اخلاصة باملؤلفني التي تضمن هلم تأمينًا صح ًّيا ،وتقاعدً ا،
ٍ
ٍ
ومعونات عائلي ًة.
بطالة،
وتعويض
حوارا بني احلضارات واللغات والشعوب .ولتنظيم هذا
والرتمجة رسال ٌة نبيل ٌة؛ ألهنا تقيم
ً
ٍ
ٍ
عربية للرتمجة تنهض بعمليات
منظمة
العمل ،الذي ما زال فرد ًّيا يف معظم البلدان ،ال بدَّ من "إنشاء

التوثيق والتنشيط والتنسيق بني خمتلف املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ودور النرش املعنية
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بتنظيم العملية الرتمجية" .1و ُي َعدُّ تطور الرتمجة جز ًءا من التطور الثقايف عمو ًما .وهذه هي النتيجة

التي توصل إليها رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاين وطه حسني ،أي أن الثقافة املتطورة ختلق
ٍ
جمتمعات مدن ّي ًة حر ًة وديموقراطي ًة حترتم حقوق اإلنسان واملواطنة السليمة.

 . 1يمكن االستئناس هنا بالفصل احلادي عرش من كتاب الرتمجة يف الوطن العريب :الواقع واملأمول ،الصادر
عام  2000عن مركز دراسات الوحدة العربية ،وبتوصيات املؤمتر العلمي األول للمرتمجني العرب (بغداد
 30-28آذار )1988 ،املدرجة يف كتاب علم الرتمجة بني النظرية والتطبيق (تونس ،دار املعارف للطباعة والنرش،
ّ
النص.
 .)1992واالستشهاد من مقالة مجال شح ّيد املدرجة يف
مستهل هذا ّ
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ِ
نوطة هبا
عوقا ُتها
ُالثي ُة
والتشريعات املَ ُ
ُ
الترمجةُ :م ِّ
ث َّ
رانية غانم
َّ
اللبنانية
دكتوراه في إدارة املعلومات -الجامعة

متهيد:
ٍ
وسيلة لنقل املعارف
تشكل الرتمجة جرس العبور بني خمتلف احلضارات والشعوب وأهم
ٍ
واالرتقاء باحلضارة اإلنسانية .ومل تقترص الرتمجات العربية عىل ٍ
واحدة ،بل تعدت ذلك لتشمل
لغة

اللغات الفارسية واليونانية واإلسبانية والفرنسية .وألمهية الرتمجة ،بدأ عد ٌد من اجلهات بتشجيع
ٍ
ٍ
لغات ،وقد
ثقافات قبل أن تكون ترمجة
الرتمجة وبذل اجلهود يف سبيل تطويرها ،فالرتمجة ترمجة

ِ
قائم بذاته له مبادئه وأدواته.
أصبحت ع ًلم ً

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأدبية،
ودينية،
وسياسية،
وأمنية،
وعسكرية،
وزراعية،
هندسية،
ترمجات
وتتنوع الرتمجات بني
وقاس وحيتاج إىل ٍ
جهد ٍ
ٍ
املرتجم
يتقاض
كبري .والرتمجة ال تنجح إذا مل
متعب
والعمل يف الرتمجة
َ
ٌ
ُ
مكافأ ًة كبريةً ،وهذا ما ظهر يف "بيت احلكمة" يف أثناء حكم هارون الرشيد.

ٍ
ٍ
َّ
هائلة يف
إمكانات
إن التطورات التكنولوجية الرسيعة والثورة املعلوماتية وما أحدثته من
احلصول عىل املؤلفات واملعلومات ،وضعت قانون محاية امللكية الفكرية أمام حتدٍّ ٍ
كبري .إذ باتت
الدول العربية كاف ًة ملزم ًة أن تطبق اتفاقية حقوق امللكية الفكرية ،من هنا بات لِزا ًما عىل دور النرش
ٍ
يت وغري مدعو ٍم ،فهو َمن
بجهد
أيضاُ .ث َّم إن املرتجم يعمل
رشاء حق التأليف والرتمجة ً
فردي وذا ٍّ
ٍّ
ينتقي الكتاب ويرتمجه ،وبعدها حياول إجياد دار ٍ
نرش له.
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اإلشكالية:
شكلت حركة الرتمجة أحد العوامل األساسية يف النهضة منذ بداية القرن التاسع عرش ،لكن

النص ،وعدم تطبيق قانون امللكية الفكرية،
اإلشكالية اليوم تتمثل يف الرتمجة دون استئذان صاحب ّ
إذ ُتعدُّ الرتمجة غري احلاصلة عىل ٍ
إذن من أكرب وجوه القرصنة.
َ

وكذلك ترتكز إشكالية الدراسة يف أن واقع الرتمجة تغلب عليه العشوائية والفوىض ،ونلحظ
ٍ
بيانات حتدد واقع الكتب املرتمجة
أيضا قلة أعداد الرتمجات يف بلداننا العربية ،وعدم وجود قاعدة
ً
إىل العربية ،واهتام املرتجم باختيار الكتب التي حتقق رغباته واهتامماته الذاتية.

كذلك يوجد ٌ
كبري يف األجور بني املرتمجني واملؤلفني األصليني ،وبعضهم يرى أن املرتجم
فرق ٌ
يأيت يف درجة ٍ
ثانية وهو ٌ
علم أن الرتمجة عملي ٌة مشرتك ٌة بني املؤلف األصيل واملرتجم.
ناقل للثقافةً ،

هدف الدراسة:
إن هذه الورقة هتدف إىل عرض احلامية القانونية حلق الرتمجة ،وذلك باستخدام املنهج التحلييل

والرجوع إىل النصوص القانونية واستقراء قوانني محاية حقوق امللكية الفكرية يف بعض الدول

العربية ،وال سيام لبنان .ويف املبحث األول منها سنعرض ملفهوم امللكية الفكرية وجودة الرتمجة،
ثم ننتقل يف املبحث الثاين إىل قانون محاية امللكية الفكرية.

وتطورها:
األول .امللك َّية الفكر َّية :تارخيها
ُّ
املبحث َّ
ٌ
ملحة تاريخيَّة:
بدأ االهتامم بامللكية الصناعية قبل امللكية الفكرية ،إذ انطلق العمل برباءات االخرتاع يف إيطاليا،

ترخيصا بالنرش أو
وبقي بعدها اإلنتاج العلمي خاض ًعا لسلطة امللك يف أوروبا ،يعطي من يشاء
ً

حيرمه ،ومن هنا انطلقت كلمة ( )royaltyلتسمية حقوق املؤلف .وجاءت بعدها الثورة الفرنسية

ٍ
ترشيعي حلامية حق املؤلف
نموذج
وألغت حرصية احلقوق وكرست حرية الطبع وحاولت إجياد
ٍّ

يف عمله .ويف بريطانيا اعرتف القانون بحق املؤلف يف عمله عام  ،1710وأشار الفيلسوف جون
لوك  John Lockeإىل التناقض بني حق املؤلف يف امتالك ٍ
كبريا ورضورة بث
عمل بذل فيه جهدً ا ً
ٍ
بعدد
املعرفة للمجتمع .من هذا املنطلق حددت قوانني امللكية الفكرية حدًّ ا زمن ًّيا بعد وفاة املؤلف
من السنوات بني  50سن ًة و.70
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ومع انتشار القراءة ناضل األدباء الستحصال حقوقهم من خالل اتفاقية برن عام  1886التي

حتمي حقوق املؤلف عىل الصعيد الدويل ،ومن مبادئ هذه االتفاقية مبدأ احلامية التلقائية التي تقيض

باحلامية للمؤلفني يف املصنفات حمل احلامية بمجرد نسبتها إليهم ،ومبدأ املعاملة الوطنية الذي يقيض
بمعاملة املؤلفني يف ٍ
دولة من الدول األعضاء يف االحتاد غري دولة منشإ املصنف باحلقوق أنفسها
التي ختوهلا قوانني تلك الدول حال ًّيا أو يف املستقبل لرعاياها ،ومبدأ استقالل احلامية ،أي إن نطاق

احلامية حلق املؤلف خيضع للترشيع الوطني للدولة املطلوب توفري احلامية فيها دون سواها .وأدى
ٍ
جديد لصناعة الكتاب ،وتوزعت األدوار بني املؤلف والنارش
تطور امللك ّية الفكرية إىل خلق تنظي ٍم
واملوزع واملطبعة وبائع الكتب ،وكذلك توسع سوق الكتاب يف أوروبا بانتشار التعليم.1
واملرتجم
ّ

التحول نحو اقتصاد املعلومات تطبيق قوانني محاية امللك ّية الفكر ّية من ًعا للقرصنة
وحتّم
ّ

وانتهاك حقوق املؤ ّلف .ومع عوملة التبادالت التجارية صار من الرضوري توسيع تطبيق قوانني
محاية امللك ّية الفكر ّية يف كل البلدان ،إذ أضيفت حقوق امللك ّية الفكر ّية يف نظام التجارة العامل ّية عام

 ،1994وعملت الدول املتقدمة صناع ًّيا عىل تضمني االتفاقات التجارية الثنائية بنو ًدا تتعلق بحامية
امللكية الفكرية.

ويعود الدور األسايس يف إنتاج أي ٍ
املرشعون أفضل
عمل
إبداعي ٍّ
ٍّ
ثقايف إىل املؤلف ،لذلك مل جيد ِّ

ُعرف امللك ّية الفكر ّية بأهنا احلق
من صيغة امللك ّية للتعبري عن حق املؤلف يف االنتفاع بعمله .وت ّ
ٍ
ٍ
صاحب االبتكار.
مطلقة ُيعطاها
بحرصية
والترصف فيها
يف استخدام إنتاجات الفكر البرشي
ُ
ّ
صناعية و ُأخرى ٍ
ٍ
ٍ
أدبية.
ملكية
وتنقسم امللك ّية الفكر ّية إىل
حرصي للمؤلف ،أ ّما الفكرة
حق
وحتمي امللكية الفكرية شكل التعبري عن الفكرة ،فالتعبري ٌّ
ٌّ

فهي ٌ
حق املؤلف وورثته ببعض
ملك للجميع ،إذ "يتمتّع ا ُملبدع األصيل للمصنف املحمي بموجب ّ

احلقوق األساسية ،إذ هلم احلق االستئثاري يف االنتفاع باملصنف أو الترصيح لآلخرين باالنتفاع به
متفق عليها .ويمكن ُمل ِ
ٍ
برشوط ٍ
بدع املصنّف أن يمنع ما ييل أو يرصح به :استنساخ املصنّف بمختلف
األشكال ،مثل النرش املطبعي أو التسجيل الصويت وأداء املصنف أمام اجلمهور ،كام يف املرسح ّيات

1 . www.wipo.int\edocs\mdocs\arab.
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سمعية  ...وبثه بواسطة
أرشطة
مدجمة أو
أقراص
تسجيالت عىل
أو كاملصنفات املوسيقية وإجراء
ٍ
لغات ُأخرى ،أو حتويره من ٍ
ٍ
قصة
اإلذاعة أو الكابل أو الساتل وترمجته إىل
روائية أو فيلم".1

وحتمي احلقوق املعنوية شخص ّية املؤ ّلف واحرتام اسمه ،وتتعلق احلقوق املادية باستثامر العمل
املؤلف أن يتنازل عن حقوقه املاد ّية لكن ال يمكنه
الفكري واالستفادة من مردوده املادي .ويمكن
َ
التنازل عن حقوقه املعنوية .وقد منع القانون اللبناين حلامية امللكية الفكرية الصادر عام  1999بيع
ٍ
ٍ
بنسبة من إيرادات األثر،
حمدود ،وحدد احلق املادي للمؤلف بأنه مشارك ٌة
األثر هنائ ًّيا مقابل مبل ٍغ
املؤلف أن حيتفظ بجزءٍ
وفرض حتديد مدة العقد الذي يسمح للنارش باستغالل مبتكره .ويمكن
َ
ٍ
ٍ
واحدة من عمله أو يمكن أن حيتفظ بحقوقه كامل ًة يف الرتمجات.
طبعة
من حقوقه ،فيسمح بنسخ
ٍ
بوضوح بغية محاية حق
وحيكُم عقد النرش العالقة بني املؤلف والنارش ،إذ حتدد تفاصيل العقد
الطرفني من احلقوق املاد ّية إىل حقوق النرش اإللكرتوين وحتويل العمل إىل مرسح ّي ٍة أو ٍ
عمل مرتج ٍم.

ومحت جمموع ٌة من الدول العرب ّية حقوق املؤلفني يف ترشيعاهتا الوطنيةّ ،إل أن عد ًدا منها
تأخر يف إبرام االتفاقيات الدولية .و ُت َعدُّ تونس الدولة العرب ّية األوىل التي أبرمت اتفاقية برن،
وتلتها دول املغرب ولبنان وموريتانيا وليبيا ومرص ،وبعدها جاءت البحرين واجلزائر واألردن
وسلطنة ُعامن ودولة اإلمارات العربية املتحدة والسعودية وسوريا واليمن .وهذا التأخري يف إبرام
مثل ،أتاح هلا ترمجة ٍ
االتفاقيات الدول ّية يف بعض الدول ،كسوريا ً
كثري من املؤلفات الغرب ّية؛ ألن
الرتمجة تشكل عب ًءا مال ًّيا ،لكوهنا تستلزم رشاء حقوق الرتمجة من نارشها األصيلً ،
فضل عن كلفة
الرتمجة وحقوق التأليف العائدة إىل املرتجم.
وعىل الرغم من انضامم الدول العربية إىل االتفاقيات الدولية حلامية امللك ّية الفكرية ،نجد

بعضها يتغاىض عن االنتهاكات احلاصلة حلق املؤلف من تزوير بعض املطابع الكتب التي حققت
ٍ
ٍ
ألعامل غرب ّي ٍة من غري رشاء حقوقها من نارشها األصيل.
ترمجات
نجاحا ،أو نرش
ً

أو ًَّل .مفهوم الرتجمة يف اللغة واالصطالح:

ٍ
بلسان آخر" (ابن
فسه
من حيث اللغة ،جاء يف لسان العرب" :ويقال :قد ترجم كال َمه ،إذا َّ
ووضحه ،وكال َم
عجم الوسيط" :ترجم الكالم :ب َّينَه َّ
منظور1414 ،هـ ،ج ،12ص .)229ويقول ا ُمل َ
غري ِه وعنه :ن َق َله من ٍ
ٍ
ِ
لغة إىل أخرى،
ولفالن :ذك ََر ترمج َت ُه" (جممع اللغة العربية ،2004 ،ص.)83
ُ
ُ
1 . www.wipo.int.
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أما يف االصطالح ،فقد ورد تعريف الرتمجة يف معجم مص َط َل ِ
حات األ َدب بأهنا "إعادة كتابة
ُ َ ُ
ّ
ِ
ٍ
ب هبا ً
أصل" (وهبه ،1974 ،ص.)576
موضو ٍع بلغة غري اللغة التي كُت َ
ٍ
ٍ
ٍ
معلومات عن املؤلف من أجل معرفة
موسعة لتوضيح املعنى ومجع
قراءة
فالرتمجة حتتاج إذن إىل

النص .الرتمجة إذن هي فهم اللغة املصدر والتعبري يف اللغة اهلدف وفهم
الظروف التي كتب فيها ّ

روح الكاتب وشخصيته.

مفهوم األمانة يف الرتجمة:
يقول اجلاحظ" :ال بدَّ للرتمجان من أن يكون بيانه يف نفس الرتمجة" (اجلاحظ1424 ،هـ،
ٍ
كامالت ينبغي
ج ،1ص ،)54ويقول جورج مونان" :الرتمجات عندنا كالنساء ،لكي ي ُك َّن
ٍ
أن ي ُكن وفي ٍ
ات
ومجيالت يف نفس الوقت" ( .)Mounin, 1976, p. 145فاألمانة يف الرتمجة
َّ ّ
تطابق يف املعنى ووفا ٌء للغة اهلدف واللغة
إذن هي احرتام القواعد النحوية ،وأن يكون هناك
ٌ
املصدر ووفا ٌء ملتلقي الرتمجة.
ّ
الحق يف الرتجمة:
مفهوم
نصت
املؤلف إ ّياه ،ويمنح
املرش ُع
َ
هو ٌّ
املرتجم يف مقابلة ذلك ح ًّقا يف ترمجته .فقد َّ
حق ُ
َ
يمنح ّ

اتفاقية برن عىل إعطاء املؤلف كل احلق يف ترمجة أعامله .و ُت َعدّ الرتمجة من املصنفات املشت ّقة التي
ِ
كبريا وإتقانًا
َّ
نصت عىل محايتها األنظمة والقوانني .و ُت َعدّ الرتمجة ع ًلم ً
قائم بذاته يستدعي جهدً ا ً
ٍ
ٍ
للغات لكي يكون العمل ذا نتيجة فعالة ويعكس صورة العمل األصيل أو املصنف األصيل .لقد
ٍ
ٍ
ٍ
دور ٌ
بارزا
فعال
دورا ً
وكبري منذ العهد العبايس ،وما شهده من حركة ثقافية كبرية أ ّدى ً
كان للرتمجة ٌ
ٌ
يف ترمجة الكتب اإلغريقية إىل العربية.
عمل إىل ٍ
وتعدّ ترمجة أي ٍ
لغة ُأخرى ح ًّقا من احلقوق املالية التي تعود إىل صاحب حق املؤلف،
ومن َثم تتطلب عملية الرتمجة استحصال ٍ
حممي بصفته
املرتجم هو كذلك
إذن من املؤلف ،والعمل
َ
ٌّ
َّ
ً
مبتكرا ومصن ًفا أدب ًّياّ ،إل أن الرتمجة السيئة من شأهنا أن تيسء إىل العمل األصيل وصاحبه
عمل
ً

وتعتدي عىل حقوقه املعنوية.

َّ
شتق له احلقوق الكاملة يف مؤلفه ،برشط عدم اإلخالل بحقوق املؤلف
إن مؤلف العمل ا ُمل ّ

األصيل .ولذلك ،كان من الرضوري ،كام ذكرنا آن ًفا ،استحصال إذن مؤلف املصنف األصيل قبل
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ٍ
استغالل للمصنف الفرعي،
علم أن بعضهم يكتفي باستحصال املوافقة قبل أي
البدء بالرتمجةً ،
وهذا يشكل جرم ٍ
ٍ
ككتاب مرتج ٍم ،أن يتث ّبت
تقليد .وكذلك ،عىل النارش الذي ينرش مصنّفا مشت ًّقا،
ُ

إذن مؤلف العمل األصيلّ ،
من أن املرتجم قد استحصل َ
بجرم التقليد.
وإل كان عرض ًة للعقوبة ُ
ولصاحب املصنف األصيل احلق يف أن يقرر طرائق استغالل عمله ،فيمكن ً
رتجم
مثل أن يقبل أن ُي َ
ٍ
رواية إىل ٍ
عمله إىل الفرنسية فقط دون اإلنكليزية ،أو حتويل
مرسحي فقط ،وقد يكون اإلذن
عمل
ٍّ
ٍ
ٍ
معينةّ ،
أيضا دفع البدل
زمنية
بمدّ ٍة
وإل تعذر استثامر املصنّف املشتق ،ويتطلب ذلك ً
حمد ًدا ً
أيضا ُ
املادي يف مقابلة اإلذن ا ُملعطى وهو نسب ٌة معين ٌة من اإليرادات.
ويف املا َّدة  17من قانون محاية امللكية األدب ّية والفن ّية اللبناين" :إن عقود استغالل احلقوق املادية

أو الترصف هبا ،أ ًّيا كان موضوعها ،جيب أن تنظم خط ًّيا حتت طائلة البطالن بني املتعاقدين ،وأن

تنص إلزام ًّيا
تذكر بالتفصيل احلقوق موضوع العقد ،وأن تكون حمدد ًة يف الزمان واملكان ،وأن َّ
ٍ
ٍ
تتضمن تلك
مئوية من اإليرادات يف عملية االستغالل والبيع ،وإذا مل
بنسبة
عىل مشاركة املؤلف
ّ
ٍ
اعتبارا من تاريخ توقيع العقد"
سنوات فقط
كم أهنا مفقود ٌة لفرتة عرش
ً
العقود مهل ًة حمدد ًة تعترب ُح ً
(اجلمهورية اللبنانية.)1999 ،

أيضا اختيار ِ
ِ
ٍ
اعرتاض للمؤلف بالطريقة التي
العبارات واجلُ َمل من غري أي
وحيق
للمرتجم ً
جيدها مناسب ًة ّإل يف حال تغيري املعنى أو تشويه العملً .
فمثل ،جاء يف القانون املرصي أن التعديل

يف جمال الرتمجة ال يعدُّ اعتدا ًء ّإل إذا أغفل املرتجم مواطن احلذف والتغيري وأساء إىل سمعة املؤلف.

ثانيًا .معايري جودة الرتجمة:
ف جوران  Juranاجلودة بأهنا مالءمة الغرض أو احلاجة ،ويعرفها ديمنغ Deming
عر ُ
ُي ِّ
بأهنا استهداف حاجات املستهلك احلالية واملستقبلية ،ويعرفها كروسبي  Crosbyبأهنا املطابقة

للمتطلبات .ويعرف بعضهم اجلودة بأهنا توفري السلع التي ال ُيعيدُ ها العمالء ،وقد ورد تعريفها

يف معجم مصطلحات منظمة  ISOبأهنا جممل اخلصائص والصفات للمنتج أو اخلدمة التي تولد
القدرة عىل تلبية احلاجات املضمرة أو املرصحة للزبون.

وقد أتى معيار  ،17100الذي أعدته املنظمة الدولية للمعايري اآليزو وصدر عام  ،2015حمدِّ ًدا

ملعايري الرتمجة ذات اجلودة العالية واملطابقة للخدمات واملواصفات ،ومن أهم أهدافه:
ٍ
ٍ
ممكنة من جودة الرتمجات.
درجة
 -احلصول عىل رضا العميل وحتقيق أعىل
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ٍ
 تأمني فريق ٍمؤهل للعمل يف الرتمجة.
عمل
 محاية رسية الوثائق واملستندات. -التطوير املستمر والتدريب وطمأنة العمالء.

ٍ
ٍ
ً
متخصصة يف جمال الرتمجة.
شهادة
حاصل عىل
 أن يكون املرتجم -التث ّبت من صحة الرتمجة وتدقيق أخطائها واملراجعة اللغوية.

 -أن تكون الرتمجة خالي ًة من العيوب.

ُ
النزول عنه.
املرتجم
معني للجودة ال يمكن
 أن يكون هناك حدٌٌّ
َ

ثالثًا .معوِّقات الرتجمة:

ٍ
ٌ
خطط اسرتاتيجي ٌة
رتجم ،فال توجد
تعاين الرتمجة معوقات عد ًة تتمثل يف اختيار الكتاب الذي س ُي َ
ِ
الواجبة ترمجتُها ،واالبتعاد عن األهواء الشخصية يف الرتمجة ،وكذلك تعاين الرتمجة
النتقاء الكتب
قلة اإلنفاق ،فال ميزانيات خمصصة هلذا الشأن.

وتعاين الرتمجة مشكالت رسوم حقوق امللكية الفكرية وهي باهظ ٌة يف عاملنا العريب .إن حقوق
ٍ
الصف
الرتمجة وامللكية الفكرية تقف حجر عثرة أمام الرتمجة املعارصة ،وحتتاج الرتمجة إىل تع ُّلم َّ
ِ
وعلم الداللة واملعاين واملصطلح الصحيح هلا ،أي أصل املفردة ،وأن يراعى اختالف الثقافات.
ِ
َ
ولذلك جيب عىل الدول
املستويني االقتصادي والعلمي،
مهم يف حياتنا عىل
دورا ًّ
وتؤ ّدي الرتمجة ً
العربية تبنّي حركة الرتمجة واإلنفاق عىل الرتمجة واملرتمجني (العسيوي ،2017 ،صص.)271-270

وعجزا عن إيصال املعنى احلقيقي والدقيق،
كذلك تعاين الرتمجة تطر ًفا يف بعض املوضوعات
ً
فلكل ٍ
لغة مفرداهتا وثقافتها ومصطلحاهتا ،ومن أبرز املشكالت تلك التي تتمثل يف قواعد اللغة،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فنحن يف العربيةً ،
ٍ
صحيح وعل ٍم
نص
مثل ،نبدأ بجملة اسم ّية ومجلة فعل ّية ،فنحن نحتاج إىل إنتاج ٍّ

بالتعامل مع األفعال باللغة العربية.

إحصائيات واضح ٌة
ونلحظ يف عاملنا العريب أن املؤسسات احلكومية ال تدعم الرتمجة وال توجد
ٌ
ٍ
مؤسسات أمريي ًة يف دول اخلليج العريب اجتهت نحو تشجيع الرتمجة من
لعدد الرتمجاتّ ،إل أن
ٍ
خالل منح اجلوائز ودعم إصدار ٍ
مرتمجة.
كتب
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من هنا تأيت رضورة العمل عىل إجياد من يشرتي حق الرتمجة من النارش ،وأن تُرصد موازن ٌة

لرشاء حقوق التأليف ومكافأة املرتجم .إن عىل املرتجم أن يستحصل إذن الرتمجة من صاحب

النص األصيل أو من صاحب دار النرش الذي أخذ العمل عىل عاتقه .لذلك ،عىل مؤسسات الرتمجة
ّ
ٍ
ُماور ُة دور النرش واحلصول عىل موافقة لرتمجة أي ٍ
عمل ،ومن ثم تكليف املرتجم َ
ذلك من أجل

اللحاق بالتطورات التكنولوجية احلاصلة .وبعد أن أصدرت الدول االتفاقيات الدولية بات يف
ٍ
ترمجات ملؤلفني مرت
استطاعة النارشين أن ينرشوا األعامل من غري رشاء حقوقها ،وكذلك نرش

املدة القانونية لوفاهتم.

واملالحظ أن هناك هلف ًة عىل ترمجة الكتب العاملية املشهورة .وي ِ
قدم بعض املرتمجني عىل عرض
ُ

املرتجم وكأنه املؤلف األصيل للكتاب ،ففي عرص التكنولوجيا وحوار احلضارات والتبادل الثقايف
الدائم جيب االرتكاز عىل الرتمجة لكرس حواجز اللغاتّ ،إل أن اإلشكالية تكمن يف االعتداء عىل
حقوق املؤلف واستباحة اسمه وتعبه حتت عنوان الرتمجة من غري ٍ
حق.
إذن أو ٍّ

وقد انترشت فوىض الرتمجة بفعل جمموعة نارشين يدعون املرتجم إىل ترمجة ٍ
كتب حتقق هلم

أرباحا رسيع ًة من غري أي احرتا ٍم حلقوق امللكية الفكرية .وتتعدد ترمجة الكتاب الواحد وتتنافس
ً

رواجا .وهكذا ،غرقت السوق يف فوىض الرتمجة ،أ ّما النارش امللتزم
دور النرش عىل أكثر الكتب
ً
ٍ
ٍ
فهو من ينرش الكتاب بلغته األصلية وترمجته يف وقت واحد ،عىل الرغم من أن ذلك يتطلب مبالغ

مالي ًة هائل ًة ورشو ًطا للتوسع.

نستنتج إذن أن هناك صعوب ًة يف معرفة عدد الرتمجات يف البلدان العربية ،ألن عد ًدا منها تم دون
رشاء حقوق املؤلف ،وال س ّيام بعد تأخر ٍ
كثري من الدول عن إبرام االتفاقيات الدولية حلامية حقوق

املؤلف .وعىل الرغم من ذلك ،هناك حرك ٌة ملحوظ ٌة يف حقل الرتمجة يف ضوء مبادرات مؤسسة
ٍ
ٍ
اخلليج العريب ودعم إصدار ٍ
مبادرات فردي ًة يف حقل الرتمجة مر ّدها إىل
مرتمجةّ .إل أن هناك
كتب
ٍ
مبادرة املرتجم الشخصية واهتامماته ،وال توجد أية ٍ
واضحة لتسويق الرتمجات ،يف ظل معاناة
خطة
ّ
تدن األجور.
املرتمجني ّ
ٍ
معوقات عدةً ،منها:
وكذلك تواجه الرتمجات
 رداءة بعض النصوص املرتمجة.النص املرتجم.
 -عدم مراجعة دار النرش ّ
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 عدم توحيد املصطلحات وتعددها من ٍبلد إىل آخر.
 افتقاد قواعد املعلومات وغياب الببليوغرافيات لألعامل املرتمجة إىل اللغة العربية. غياب اخلطط والربامج لدى دور النرش وغياب التنسيق يف ما بينها ،وذا يؤدي إىل بعثرةٍ
ٍ
أعامل
اجلهود ونرش
جمتزأة (كتورة.)2007 ،

واملرصي
والقطري
اللبناين
املبحث الثاين .قانون امللك َّية الفكر َّية يف الترشيع
ّ
ّ
ّ
والسعودي:
ّ
ُت َعدّ الرتمجة من احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،فهي من احلقوق االستئثارية التي يتمتع هبا
املؤلف يف ترمجة مصنفاته وكذلك املرتجم عىل ترمجته ملا يبذل من ٍ
جهد لنقل املصنف من لغته
األصلية إىل ٍ
ٍ
مقدار من
لغة ُأخرى ،وهو األمر الذي ُيكسبه ح ًّقا أدب ًّيا ومال ًّيا عىل ترمجته لتوافر

االبتكار فيها.

ٍ
ألسباب تعود إىل مدَّ ة
وهناك بعض االستثناءات التي ال تشملها احلامية القانونية ،وذلك إ ّما
ٍ
ألسباب تعود إىل طبيعة املصنف نفسه ،منها أن يكون من كتب الرتاث ً
مثل ،فتجوز
احلامية وإ ّما

ترمجتها ألهنا آلت إىل امللك العام ،إذ انتهت مدة احلامية القانونية هلا ،وكذلك فإن املصنفات املستثناة
من حق الرتمجة هي ما نرش يف اجلريدة الرسمية من القرارات واألنظمة والفتاوى واألحكام
واملصنفات التي ترتجم لالستخدام الشخيص ،أي دون االستغالل التجاري واملايل ،فهذه

االستثناءات فيها إتاح ٌة لنرش الثقافة واملعرفة ،وقد أقرهتا الرشيعة اإلسالمية.

اللبناني:
أو ًَّل .قانون حماية امللكيَّة الفكريَّة يف الترشيع
ّ

ٍ
تناول قانون محاية امللكية الفكرية واألدبية مسألة الرتمجة عىل ٍ
ُص عليها
نحو
خجول ،إذ ن َّ

يف املا َّدة  15منه ف ُق ِّر َر أن لصاحب املؤلف وحده احلق يف االستغالل املادي لعمله وأعطاه احلق
احلرصي يف إجازة أو منع ترمجة العمل إىل ٍ
لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو حتويره أو تلخيصه أو

تكييفه أو إعادة توزيع العمل املوسيقي.

لكل ٍ
أحد ترمجة ٍ
ومن َث َّم يمكن ،بمفهوم املخالفةّ ،
عمل ما لغري االستغالل املادي دون الرجوع

إىل صاحب احلق.
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وكان سبق للمرشع يف املا َّدة  3من القانون عينه أن تناول عىل ٍ
نحو مبه ٍم مسألة "ترمجات األعامل

وتكييفها لف ٍّن من الفنون وحتويلها وإعادة التوزيع املوسيقي" ،وعدّ ها من األعامل الفرعية التي
ٍ
رواية ما
ُت َعدّ حممي ًة ،دون ذكر االستغالل املادي .فهل قصد هنا بالرتمجة حتوير العمل ،أي جعل
ٍ
مرسحية؟ أعتقد أن هذا هو املقصود ال الرتمجة الكتابية ٍ
ملنتج ما،
سينامئي أو موضوع
موضوع فيل ٍم
ٍّ
ّ
النص.
وإل تناقضت موا ّد ّ
تناو ُل األعامل غري املشمولة باحلامية ،ومنها:
ويف املا َّدة ً 4
أيضا من القانون املذكور ُ

 -القوانني واملراسيم االشرتاعية واملراسيم والقرارات الصادرة عن مجيع سلطات الدولة

وأجهزهتا وترمجاهتا الرسمية.

 -األحكام القضائية بجميع أنواعها وترمجاهتا الرسمية.

 األفكار واملعطيات والوقائع العلمية املجردة ،ومن َث َّم يمكن ترمجة هذه األعامل ونرشهاٍ
مشمولة باحلامية.
ألهنا غري
ٍ
بوضوح عىل محاية حق املرتجم
ينص املرشع
ويف قانون محاية امللكية الفكرية واألدبية اللبناين مل َّ

كام فعل املرشع املرصي يف املا َّدة  3من القانون  82لعام " 2002محاية امللكية الفكرية" ،واملرشع
نص يف الفصل األول (املا َّدة  )1عىل محاية
التونيس يف الفصلني (املادتني) األوىل والسادسة إذ َّ

حق الرتمجة من ضمن احلقوق الفكرية واألدبية التي تشملها احلامية ،ويف الفصل ( 6املا َّدة  )6أن

نص عىل
أصحاب الرتمجات يتمتعون باحلامية التي اقتضاها هذا القانون ،واملرشع املغريب الذي َّ
هذه احلامية يف املا َّدة  5الفقرة "أ".

ٍ
حممية يف القانون اللبناين ،أو احلامية مقرر ٌة ضمنًا ألن هذه الرتمجة ٌ
عمل
فهل أعامل الرتمجة غري

ٍ
بوضوح.
النص عليها
فكري كسواه؟ أعتقد أن احلامية مقرر ٌة ضمن ًّيا وإن كان األفضل ّ
ٌّ

ٍ
ٍ
مقارنة ،كالقانون املرصي ً
ويف قوانني
سنوات ملن
مثل ،يف املا َّدة  8منهُ ،حدِّ َدت مهلة مخس
يستحصل حق الرتمجة من صاحب املؤلف ،عىل أن ُينجز الرتمجة وينرشها خالل هذه املهلة ّ
وإل

فقد حقه يف ذلك .وهو يرمي ،من خالل حتديد هذه املهلة ،إىل عدم حرمان املواطنني من املعرفة،
ٍ
وسيلة.
فاملعرفة ملك البرشية وال جيوز طمسها بأ ّية

أيضا مل يقدم املرشع عىل هذا األمر ،وهذا يعني أنه يمكن أ ًّيا كان أن يستحصل من
ويف لبنان ً
ٍ
مؤلف ما إجاز ًة لرتمجته ويسجل هذا احلق يف الدوائر املختصة بحامية امللكية الفكرية
صاحب
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ويجم عن ترمجة هذا املؤلف ،فيحرم الناس من حق االطالع عىل هذا املؤلف بلغتهم،
واألدبيةُ ،

ويكون من َث َّم قد خرق مبدأ حق البرشية يف املعرفة.

ٍ
ناحية أخرى ،تناول املرشع اللبناين ،كسواه من املرشعني ،يف املا َّدة  49مدة محاية احلقوق
ومن

املادية للمؤلف ،فقرر أن هذه احلامية متتد طوال حياة املؤلف مضاف ًة إليها مخسون سن ًة ترسي ابتدا ًء
من هناية السنة التي حصلت فيها وفاته.
وإذا كان املؤ َّلف مشرتكًا كانت مدة احلامية مخسني سن ًة بعد وفاة آخر املؤلفني املشرتكني ،عىل أن
ترسي ابتدا ًء من هناية السنة التي حصلت فيها وفاة آخر املشرتكني يف املؤ َّلف.
واجب ،بل إن من أوىل واجبات املرشع يف هذا املجال محاية
أمر
ٌ
ٌ
صحيح أن محاية حقوق املؤلف ٌ

حمفزا أساس ًّيا لإلنتاج الفكري واألديب ،لكن أن متتد هذه احلامية
هذا احلق؛ ألن هذه احلامية ت َعدّ ً
ٍ
معقول ،فهي مد ٌة طويل ٌة قد تصل عمل ًّيا إىل
أمر غري
إىل ما يزيد عىل مخسني عا ًما بعد وفاة املؤلف ٌ
مئة عا ٍم أو أكثر .وقد كان األجدى أن تكون هذه املهلة أقل من مخسني سن ًة تبدأ من تاريخ إنتاج
املؤ َّلف ال من تاريخ وفاة املؤ ِّلف.
بمعنًى آخر ،جيب املوازنة بني محاية حق املؤلف وحتفيزه عىل اإلنتاج الفكري واألديب ،وحق
ٍ
عامة للمجتمع وتقدمه ورقيه .فالقوانني
البرشية يف املعرفة واالطالع ملا هلذا األمر من فوائد

ٍ
سنوات وحق االخرتاع يمتد إىل عرش
واألعراف الدولية تقرر أن حق االكتشاف يمتد إىل مخس
ٍ
سنوات.

ِ
بالنص عىل تقرير احلامية حلقوق املؤلف ،بل ذهب إىل فرض
يكتف املرشع
ويف كل األحوال ،مل
ّ
ٍ
ٍ
طبيعي ،إذ َّ
بعقوبات
محائي ال يقرتن
نص
عقوبات عىل من يعتدي عىل هذه احلقوق .وهذا أمر
أي ٍّ
إن َّ
ٍّ
ٌّ
ٍ
ٍ
فورية يمكن اللجوء إليها حلامية
إجراءات
نص عىل
عىل املخالف لن يكون ذا جدوى .وكذلكّ ،
هذا احلق ووقف االعتداء عليه من خالل قضاء العجلة ،إىل جانب النيابة العامة وحمكمة البداية.

املرشع يف املا َّدة  81وما يليها من قانون محاية امللكية الفكرية أنه جيوز لصاحب احلق،
لقد قرر ّ
ٍ
ٍ
وشيك عىل حقوقه ،اللجوء إىل قايض العجلة
اعتداء
وملن خيلفه يف هذا احلق ،والذي خيشى وقوع

ٍ
إجراءات تفيض إىل وقف االعتداء عىل هذه احلقوق .واملثال الواضح يف هذا املجال
وطلب اختاذ

توزع ،وهو إجرا ٌء
هو طلب وقف توزيع ونرش املنتج األديب أو الفكري والتحفظ عىل النسخ التي ّ
البت بأصل الدعوى محاي ًة حلقوق املؤلف إىل حني البت النهائي بأصل
يمكن القضا َء اختا ُذ ُه قبل ّ
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ٍ
ٍ
إكراهية إلجبار املعتدي عىل
غرامة
النزاع .وكذلك أعطى اجلهات القضائية املذكورة حق فرض
تنفيذ هذه اإلجراءات املقررة واآليلة إىل وقف التعدي.

ِ
يكتف هبا،
وهذه األحكام التي قررها املرشع لوقف االعتداء املسبب للرضر الالحق باملؤلف مل

نص يف املادتني  83و 84عىل حق املؤلف يف مراجعة القضاء املختص عند وقوع االعتداء عىل
فقد َّ

حق من حقوقه لطلب التعويض عن الرضر الناجم عن هذا االعتداء .والتعويض عن الرضر،
أي ٍّ
كثريا ما يلجأ القضاء فيه إىل التعويض النقدي عند تعذر
وإن كان األصل فيه هو التعويض العينيً ،
ٍ
رضر وحيكم له
الوصول إىل التعويض العيني .فالقايض يف هذه احلالة يقدر ما حلق باملؤلف من
ٍ
رضرا معنو ًّيا.
بتعويض
ٍّ
رضرا ماد ًّيا أم ً
نقدي عنه ،سوا ٌء أكان ً

وحتفيزا
بل ذهب املرشع إىل أبعد من ذلك ،فإمعانًا يف محاية حقوق امللكية الفكرية واألدبية،
ً

لإلنتاج الفكري واألديب ،قرر املرشع عَدَّ االعتداء عىل هذه احلقوق اعتدا ًء عىل املجتمع ،وعليه قرر
ٍ
عقوبات جزائي ًة عىل من يعتدي عىل حقوق املؤلف وعىل احلقوق املجاورة.

ففي املا َّدة  85قرر عقوبتي السجن والغرامة بحق كل من يقلد توقيع املؤلف أو يستخدم إشار ًة
ٍ
ٍ
فني ،أو يقلد
خمتلس يف
من اإلشارات التي يستخدمها ،أو يلجأ إىل استخدام اس ٍم
عمل أد ٍّ
يب أو ٍّ
عمل أدب ًّيا أو فن ًّيا .بل كذلك ُيعا َقب هبذه العقوبات إذا باع أو عرض ً
ً
عمل مقلدً ا أو موق ًعا عليه
من غري صاحبه ،وكان عا ًملا بذلك.

ٍ
ٍ
اعتداء ،عن
اعتداء ،أو حتى حماولة
نص عىل العقوبات أنفسها عند وقوع
أ ّما يف املا َّدة  86فقد ّ
ٍ
حق من حقوق املؤلف أو احلقوق املجاورة املنصوص عليها يف قانون
معرفة وبغي َة الربح ،عىل أي ٍّ
محاية امللكية الفكرية واألدبية.

النص عىل مضاعفة هذه العقوبات يف حاالت التكرار ،إمعانًا منه
وكذلك مل َيغ ُفل املرشع عن ّ
ٍ
يف تأمني ٍ
كافية هلذه احلقوق.
محاية

ثانيًا .قانون حماية امللكيَّة الفكريَّة يف الترشيع القطريّ :
تناول القانون القطري  7لسنة  2002مسألة محاية حق املؤلف واحلقوق املجاورة .وقد عدد،

عىل سبيل املثال ال احلرص ،يف املا َّدة  2منه املصنفات واملؤلفات التي يتمتع أصحاهبا باحلامية ،ثم يف
ونص عىل مصنفات الرتمجة يف البند  1من هذه املا َّدة.
املا َّدة  3تناول املصنفات املشتقةَّ ،
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املا َّدة " :3مع مراعاة احلامية املنصوص عليها يف املا َّدة السابقة ،تتمتع باحلامية املصنفات املشتقة

التالية :مصنفات الرتمجة والتلخيص والتعديل والرشح وغريها من التحويرات".

فنص يف املا َّدة  7عىل
ويف الفصل األول من الباب الثالث تناول حقوق املؤلف املال ّية واألدبيةَّ ،

اآليت" :للمؤلف أو ملالك حق املؤلف ،وحده دون غريه ،احلق يف مبارشة األعامل التالية أو الترصيح

بمبارشهتا:

 .1استنساخ املصنف
 .2ترمجة املصنف
"... .3

ٍ
ٍ
مصنف ح ًّقا من حقوق املؤلف ،وعدَّ ها ح ًّقا
مؤلف أو أي
فقد عدّ املرشع القطري ترمجة أي

مشت ًّقا من احلق األسايس للمؤلف وأضفى عليها محاي ًة قانوني ًة ،بل عاد يف املا َّدة  7ليؤكد أن للمؤلف

املؤلف أو منح سواه اإلذن برتمجة مؤ َّلفه.
أو مالك حق املؤلف وحده دون سواه احلق يف ترمجة َ

والالفت يف القانون القطري أنه وإن كانت مدة احلامية فيه متتد إىل مخسني سن ًة ،فإن هذه املهلة
نرشّ ،إل إذا ُأعيدَ نرش مؤ َّل ٍ
تبدأ من تاريخ أول ٍ
تعديالت جوهري ٌة جتعله
ف ما بعد أن ُأدخ َلت عليه
ٌ
ٍ
ٍ
كبرية ،وذلك بخالف أغلب الترشيعات العربية التي قررت احلامية خلمسني
بدرجة
مصن ًفا جديدً ا

سن ًة ترسي ابتدا ًء من هناية السنة التي حصلت فيها وفاة املؤلف.

ِ
وال ّ
حق املؤلف ،بل قرن هذه األحكام
يكتف
شك يف أن املرشع القطري مل
بالنص عىل محاية ّ
ّ
ٍ
فنص يف املا َّدة  47عىل دور القرارات التي يمكن املحكم َة أن تتخذها
بعقوبات عىل املخالفنيّ ،
لتأمني هذه احلامية ،وهي:
أ -األمر بوقف التعدي.

ب -ضبط النسخ املخالفة والتحفظ عليها أو عىل أي ٍ
جزء منها.

جـ -مصادرة النسخ املخالفة أو أ ّية مواد استعملت يف االستنساخ.

د -احلكم بالتعويض املناسب.

هـ -مصادرة عائدات االستغالل النامجة عن املخالفة.
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أيضا يف البند  2عىل أنه إذا ثبت أن الطالب هو مالك احلق وأن حقوقه قد اعت ُِد َي عليها
نص ً
بل ّ

ٌ
وشيك ،فللمحكمة أن تتخذ أ ًّيا من اإلجراءات املنصوص عليها يف البند ()1
أو أن التعدي عليها
من هذه املا َّدة عىل ٍ
حتفظي ملنع فعل التعدي من احلدوث أو بغية احلفاظ عىل ٍ
دليل له عالق ٌة
نحو
ٍّ

بفعل التعدي.

نص عىل العقوبات اجلزائية التي ت َُنزل باملخالف لنصوص احلامية هذه،
أ ّما يف املا َّدة  48فقد ّ
ٍ
ٌ
قانون آخر ،يعاقب باحلبس مد ًة
ينص عليها
فنص عىل اآليت" :مع عدم اإلخالل بأ ّية عقوبة أشدّ ُّ
ّ
ٍ
أشهر وال تزيد عىل سنة ،وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثني ألف ٍ
ٍ
ريال وال تزيد عىل
ال تقل عن ستة
ٍ
ٍ
مائة ألف ٍ
ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتنيُّ ،
مملوك له،
مصنف غري
كل من قام بنرش أو استغالل
ٍ
يب ٍ
موثق من مؤلف املصنف أو ورثته أو ممن يمثله".
دون احلصول عىل إذن كتا ٍّ
ٍ
ٍ
تعديل يف حقيقة
عقوبات ت َُنزل بحق النارش الذي يقدم عىل
نص عىل
أ ّما يف املا َّدة  49فقد ّ
املصنف أو يف طبيعته أو موضوعه أو عنوانه بخالف تعليامت املؤلف ،وهي عقوبة احلبس التي قد
ٍ
تصل مدهتا إىل ٍ
غرامة قد تصل إىل مخسني ألف ٍ
قطري .وهذه العقوبة تنزل بالنارش
ريال
سنة مع
ٍّ
ٍ
مردود ما ٍّيل من التعديل ،بل ولو مل يكن يسعى إىل هذا الكسب املادي.
ولو مل حيقق أي

ثالثًا .قانون حماية امللكيَّة الفكريَّة يف الترشيع املرصيّ والسعوديّ :
حافزا للمرتمجني عىل مواصلة إنتاجهم الفكري والقدرة عىل الترصف
تشكل احلامية القانونية ً

الص ُعد الثقافية واالقتصادية
عنرص
فيه ،فاإلنتاج الفكري
أسايس يف تطوير املجتمعات عىل مجيع ُّ
ٌّ
ٌ
أيضا بمستوى احلامية التي تو َّفر لإلنتاج الفكري .وقد جاء
واالجتامعية ،ويقاس تطور الشعوب ً
النص عىل محاية الرتمجة" :حيمي هذا النظام
يف املا َّدة الثالثة من نظام محاية حقوق املؤلف السعودي ّ

مصنفات الرتمجة ومصنفات التلخيص أو التعديل أو الرشح أو التحقيق أو غري ذلك من أوجه
التحوير" (نظام محاية حقوق املؤلف السعودي الصادر باملرسوم امللكي الرقم م 41/بتاريخ
1424/7/2هـ).

ونص القانون
ونص قانون محاية امللكية السعودي يف املا َّدة الثالثة منه عىل محاية حقوق الرتمجةَّ ،
َّ

أيضا عىل محاية هذه احلقوق يف املا َّدة  147منه.
املرصي ً

إن تطبيق قانون محاية حق املؤلف يعني أن يتمتع املصنف باالبتكار ،أي القدرة عىل إبراز الطابع

الشخيص للمؤلف حتى يتناول فكر ًة أو موضو ًعا .ويف قانون محاية حقوق امللكية الفكرية املرصي
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 82لسنة  2002أن االبتكار يعني "الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة عىل املصنف" ،وذلك
بحسب املا َّدة  ،138البند "."2

ً
وعمل شا ًّقا ،فهو ليس
مبتكرا؛ ألهنا تتطلب موهب ًة وجهدً ا
أمرا
ً
لذلكُ ،ت َعدّ ترمجة املصنف ً
ٍ
ٍ
النص وكيانه.
جمرد حتويل العمل من لغة إىل لغة أخرى ،بل هو انتقاء العبارات التي حتافظ عىل قوة ّ
أيضا.
فاالبتكار هو فن التعبري وال يقترص عىل العمل األصيل ،بل يشمل املصنفات املشتقة ً

وتنص املا َّدة  138من القانون املرصي عىل أن املصنف املشتق هو "املصنف الذي يستمد أصله
ّ
ٍ
من مصنف سابق الوجود كالرتمجات والتوزيعات املوسيقية وجتميعات املصنفات بام يف ذلك

قواعد البيانات املقروءة ،سوا ٌء من احلاسب أو غريه وجمموعات التعبري الفولكلوري ما دامت
مبتكر ًة من حيث ترتيب أو اختيار حمتوياهتا".

أقر املرشع املرصي تلك القواعد يف املا َّدة  ،140فذكر أنه "تتمتع بحامية هذا القانون حقوق
وقد ّ
ٍ
خاص املصنفات املشتقة وذلك دون اإلخالل باحلامية
املؤلفني عىل مصنفاهتم األدبية والفنية وبوجه ٍّ
مبتكرا".
املقررة للمصنفات التي اشتقت منها ،وتشمل احلامية عنوان املصنف إذا كان
ً

أيضا عىل أن كل الرتمجات التي ختالف النظام واآلداب وتتجاوز
ونص القانون املرصي ً
َّ
نص يف املا َّدة  148منه عىل أنه "تنتهي محاية حق املؤلف وحق
الرشعية ال ختضع للحامية .وكذلك َّ
ٍ
من ترجم مصنفه إىل ٍ
أجنبية أخرى يف ترمجة ذلك املصنف إىل اللغة العربية إذا مل يبارش املؤلف
لغة

ٍ
سنوات من تاريخ أول ٍ
نرش للمصنف
أو املرتجم هذا احلق بنفسه أو بواسطة غريه يف مدى ثالث
األصيل أو املرتجم".

نصت املا َّدة  143من القانون املرصي حلامية حقوق امللكية الفكرية عىل أنه يتمتع
وكذلك َّ
أبدية غري ٍ
ٍ
بحقوق ٍ
ٍ
قابلة للتقادم أو للتنازل .وتشمل هذه
أدبية
املؤلف وخلفه العام عىل املصنف
احلقوق ما يأيت:

 .1إتاحة املصنف للجمهور أول ٍ
مرة.
 .2احلق يف نسبة املصنف إىل مؤلفه.

ً
تشوهيا أو حتري ًفا له ،وال يعد التعديل يف
تعديل َي ُعدُّ ُه املؤلف
 .3احلق يف منع تعديل املصنف
ً
جمال الرتمجة اعتدا ًء ّإل إذا أغفل املرتجم اإلشارة إىل مواطن احلذف أو التغيري أو أساء بعمله إىل

سمعة املؤلف ومكانته.
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لقد راعى املرشع املرصي الظروف اخلاصة بحالة الرتمجة ،إذ إن طبيعة الرتمجة تقتيض السامح
كبري من حرية الترصف حتى تتمكن من انجاز العمل املرتجم ٍ
ٍ
بقدر ٍ
بدقة .وقد قضت املا َّدة  2/2من
ٍ
ٍ
تعديل
حذف أو
القانون املرصي القديم بعدم جواز اعرتاض املؤلف عىل ما قد حيدثه املرتجم من
ّإل إذا أغفل املرتجم اإلشارة إىل مواطن احلذف أو التعديل ،أو ترتب عىل الرتمجة املساس بسمعة

املؤلف ومكانته الفنية.

وبشأن حصول املرتجم عىل ٍ
ٍ
نصت املا َّدة  147من القانون املرصي  82لسنة 2002
إذن
مسبقَّ ،

ٍ
عىل اآليت" :يتمتع املؤلف َ
استغالل
استئثاري يف الرتخيص أو املنع ألي
بحق
وخ َلفه العام من بعده ٍّ
ٍّ
ٍ
ملصنفه بأي ٍ
وبخاصة عن طريق النسخ أو البث اإلذاعي أو إعادة البث اإلذاعي
وجه من الوجوه،
العلني ،أو التوصيل العلني أو الرتمجة أو التحرير ،أو التأجري أو اإلعارة أو اإلتاحة للجمهور بام

يف ذلك يف إتاحته عرب أجهزة احلاسب اآليل أو من خالل شبكات اإلنرتنت أو شبكات املعلومات

أو شبكات االتصاالت وغريها من الوسائل .وال ينطبق احلق االستئثاري يف التأجري عىل برامج

احلاسب اآليل إذا مل تكن هي املحل األسايس للتأجري وال عىل تأجري املصنفات السمعية البرصية،
متى كان ال يؤدي إىل انتشار نسخها عىل ٍ
رضرا ماد ًّيا بصاحب احلق االستئثاري املشار
نحو يلحق ً

إليه .كام يتمتع املؤلف َ
وخ َلفه من بعده باحلق يف تتبع أعامل الترصيف يف النسخة األصلية ملصنفه،
ٍ
ٍ
والذي خيوله احلصول عىل ٍ
معينة ال جتاوز عرش ًة يف املئة من الزيادة التي حتققت من
مئوية
نسبة
ٍ
ترصف يف هذه النسخة .ويستنفد حق منع الغري من استرياد أو استخدام أو بيع أو
كل عملية
توزيع مصنفه املحمي وف ًقا ألحكام هذا القانون إذا قام باستغالله وتسويقه يف أية ٍ
دولة أو رخص

للغري بذلك".

نصت اتفاقية برن يف الفقرة الثالثة من املا َّدة  2فيها عىل اآليت" :تتمتع الرتمجات والتحويرات
وقد َّ
ٍ
والتعديالت وما جيري عىل املصنف األديب أو الفني من حتويالت أخرى نفس احلامية التي تتمتع هبا
املصنفات األصلية ،وذلك من دون املساس بحقوق املصنف األصيل".

ونصت املا َّدة الثانية من االتفاقية العربية حلامية حق املؤلف عىل أنه يتمتع باحلامية من ُمنِ َح إذنًا
َّ

برتمجة عمل املؤلف األصيل ،وسوا ٌء أكان ذلك من طريق التعاقد احلر أم من طريق الرتخيص فإن
هذه الرتمجة تتمتع باحلامية التي يتمتع هبا العمل األصيل.

أ ّما ما يتع ّلق بتحديد مدَّ ة احلامية ،فقد حرصت القوانني والترشيعات الوطنية والدولية عىل

تأمني احلامية للرتمجة لضامن استمرار اإلبداع واالبتكار وتشجيعهام ،فاالعتداء عىل حقوق املؤلف
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شخص
تألي ًفا أو ترمج ًة ييسء إىل صاحب املصنف معنو ًّيا وييسء إىل سمعته األدبية ،كأن يرتجم
ٌ
لغة ٍ
إذن منه أو يرتجم العمل إىل ٍ
عمله دون ٍ
ثالثة دون إذن املؤلف األصيل واملرتجم ،بام يسبب هلام
ٍ
تعويض ،وهذا ما يعرب عنه باحلامية
رضرا مال ًّيا .وهو األمر الذي يتطلب وقف هذا الرضر وطلب
ً
املدنية وهي إ ّما مسؤولي ٌة عقدي ٌة ،فقد يكون االعتداء قد وقع ً
مثل إذا أخل املرتجم أو النارش

باتفاقيته والتزاماهتا ،وإ ّما مسؤولي ٌة تقصريي ٌة ،فقد ينرش العمل من غري معرفة اآلخر ،أو ُيرتجم

من غري إذن املؤلف.

رضرا للغري يلزم من
نص القانون املدين املرصي يف مادته  163عىل أن "كل خطإٍ سبب
وقد َّ
ً

ارتكبه بالتعويض" .أ ّما يف القانون السعودي فقد جاء يف املا َّدة  28من نظام احلامية املدنية حلقوق
املؤلف أنه "يعاقب من يعتدي عىل حق املؤلف بالغرامة بام ال يتجاوز عرشة آالف ٍ
ريال وإغالق

ٍ
رضر ،ويف
املؤسسة أو املطبعة بام ال يتجاوز  15يو ًما إضاف ًة إىل تعويض صاحب احلق عام حلقه من
حالة العود يمكن مضاعفة الغرامة .كام جيوز احلكم باإلغالق ٍ
ملدة ال تتجاوز تسعني يو ًما إضاف ًة
ٍ
ٍ
مؤقت
بقرار
إىل التعويض املايل لصاحب احلق ،كام جيوز مصادرة الن َُّسخ أو إتالفها ،كذلك جيوز
ٍ
ٍ
وأقرت
وقف النرش أو عرض املصنف أو احلجز عىل نسخة أو صورة حتى الفصل يف املوضوع"َّ .
املا َّدة  24من النظام السعودي أن "لصاحب حق املؤلف أو من يمثله حق املطالبة بالتعويض عن

األرضار التي حلقت به جراء االعتداء عىل حقوقه التي حيميها النظام".

نوع آخر من احلامية هو احلامية اجلنائية التي تتمثل يف السجن أو الغرامة املالية أو عقوبات
وهناك ٌ

تتمثل يف مصادرة الن َُّسخ أو اتالفها ،وهي أقوى من العقوبة املدنية ألهنا ال تقترص عىل املال.

الفارايب ودار العلم للماليني يف جمال الرتمجة:
املبحث الثالث :جتربة دار
ّ
ازداد عدد الرتمجات يف السنوات املاضية ،وشهدت تعا ُظ ًم بسبب ارتفاع نسبة القراءة .أ ّما

خالل السنتني األخريتني فقد شهدت دور النرش اللبنانية تراج ًعا يف حركة الرتمجة بسبب انتشار
املواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي.

وتنحرص جهود الرتمجة يف لبنان يف دور النرش واجلهود الفردية ،وحركة الرتمجة متخبط ٌة يف

أيضاُ .ث َّم إن اجلمهور اختلفت توجهاته وانفتحت قابليته عىل العامل
ظل األزمات االقتصادية ً

اإللكرتوين ،فدور النرش ال يمكنها املجازفة يف ظل األزمات االقتصادية والسياسية التي تشهدها
ِّنني ومنحهم الوقت الكايف واملردود املادي.
البالد .وهناك جهدٌ ُيبذل يف اختيار املرتمجني املتمك َ
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ٍ
ٍ
بحث دائ ٍم
سؤال لدار العلم للماليني عن حركة الرتمجة أكد مسؤولو الدار أهنا يف حالة
ويف

عن األعامل لرتمجتها؛ ألن الرتمجة وج ٌه آخر من الوجوه الثقافية املمتعة من عمل النارش الذي عليه

االطالع عىل مجيع األعامل العاملية وأبرز املؤلفني .ويذكر مسؤولو الدار أن انتقاء الكتب للرتمجة

ليس باألمر السهل؛ إذ جيب معرفة أذواق اجلمهور .وتكون الرتمجة من اللغة اإلنكليزية إىل اللغة
ٍ
ٍ
ُرتجم ً
مهمة،
تارخيية
وكتب تارخيي ٌة ملعارك
روايات مشهور ٌة ملؤلفني مشهورين،
مثل
ٌ
ٌ
العربية ،وت َ
وكتب لألطفال ،إىل ٍ
وهم يلتقون
كتب هلا عالق ٌة بالربامج التلفزيونية مثل (ُ .)The Doctors
ٌ
النارشين من أجل التفاوض عىل حقوق الرتمجة .وتشكل الرتمجة عب ًئا مال ًّيا؛ ألهنا تستوجب رشاء
ٍ
رب ُم بني الطرفني حتدد
حقوق امللكية الفكرية من مؤلفها األصيل أو نارشها ،وذلك من خالل عقد ُي َ
ٍ
وست ،وحتدد الكلفة املادية للعمل املرتجم ،وجيب كذلك أن
سنوات
فيه املدَّ ة الزمنية بني مخس
ٍّ
تتمتع الرتمجة باجلودة واإلبداع واللغة الصحيحة والدقة يف اختيار املصطلحات املناسبة.

أيضا أن أبرز العقبات التي تواجههم أن بعضهم يستسهل
ويؤكد مسؤولو دار العلم للماليني ً
ً
أشكال
التعدي عىل حقوق املؤلفني ،فانتهاكات حقوق امللكية الفكرية تأخذ يف األسواق العربية
ٍ
ٍ
ٍ
غربية دون رشاء حقوقها من نارشها األصيل ،فالدار تدفع مجيع
ألعامل
ترمجات
خمتلف ًة ،منها نرش

احلقوق للمؤلف أو دار النرش لرتمجة الكتاب ثم تُصدَ م بعدها بأن الكتاب نفسه قد ت ِ
ُرج َم من غري
َّ
ٍ
ٍ
كبرية.
خسارة
رشاء احلقوق ،وهنا تقع يف
وقال املسؤولون يف دار الفارايب إن الرتمجة تعدّ نافذ ًة نحو املعرفة وتطوير اللغة واملصطلحات

خصوصا
واملفاهيم ،ولذلك ُياولون أن يعكفوا قدر املستطاع عىل األعامل املرتمجة ،وهيتمون
ً

أيضا بعض الرتمجات يف جمال
بالرتمجات املتعلقة بالعلوم اإلنسانية واالجتامعية .وتشمل براجمهم ً
الروايةّ ،إل أن نسبتها ضئيل ٌة جدًّ ا .وهيتمون برتمجة الكتب من الفرنسية إىل العربية بالدرجة األوىل،

واختيارهم للكتاب يكون من طريق فهم أذواق اجلمهور والسوق اللبنانية والعربية ،أ ّما الكتب
التي تنال اجلوائز العاملية فتأيت يف املرتبة الثانية.

ويضيف مسؤولو دار الفارايب أهنم يلتزمون الصدقية واجلودة وإبرام ٍ
عقد حلامية حقوق النارش

واملؤلف واملرتجم .ويشمل هذا العقد البدل املادي واإليرادات وعدد النسخ وسنوات احلقوق،
ٍ
سنوات إىل ٍ
عرش .وهناك عقدٌ آخر مع املرتجم حيدد فيه الوقت إلنجاز الرتمجة
إذ ترتدد بني مخس
ٍ
ٍ
وتعديل .فهذه هي أبرز رشوط العقد .وأبرز العقبات
حتوير
بالنص دون
والبدل املادي والتقيد
ّ
ثم ّ
إن الرتمجة ختضع للسوق،
التي تعرتض طريقهم تتعلق باملصطلحات وقدر توافرها وتداوهلاَّ .
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طموحات كبريةٌ ،ولكن األسواق يف بعض األحيان غري مشج ٍ
عة ،وهي مرتبط ٌة بالظروف
فهناك
ٌ
ّ
االقتصادية واالجتامعية ،فسوق الكتاب يف تراج ٍع وكذلك الرتمجات.

خامتة:
ارتفاع يف مستوى القرصنة ورسقة األعامل واملصنفات األدبية والفنية ،وعىل الدول العربية
هناك
ٌ

أن تعيد النظر يف قوانينها كلام دعت احلاجة إىل ذلك .واألهم هو تطبيق القوانني واألحكام وتطبيق
هذه النصوص القانونية .وحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة جيب أن تواكب مجيع التطورات،
ً
مهم يف االقتصاد وواجهة الدول احلضارية ،لذلك وجبت محايتها من
فاملصنفات تشكّل
عامل ًّ
االنتهاك والقرصنة.
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الجلس ُة الثامنة
وإشاعة
حركة النهضة
العرب في
مين
ترج
ُ
َ
إسهامات ال ُ
ِ
ِ
م ِ
ِ
وحقوق اإلنسان
الديمقراطيَّ ِة
ِ
ِ
ِ
حركة النهضة .ماهر شفيق فريد.
العرب يف
املرتمجني
إسهامات
إغارات عىل ُتو ِم املعرفة:
ُ
ٌ
َ

ِ
ِ
الرتمجة بوصفها خدم ًة حقوق َّية .عبد الصمد
احلق يف الرتمجة :مقارب ٌة جينيالوج َّي ٌة يف
مناحلق إىل ِّ
ترمجة ِّ
الكباص.

إغارات على ُتخو ِم املعرفة
ٌ

ِ
حركة النهضة
العرب يف
ني
ُ
ِ
إسهامات املترمج َ
ماهر شفيق فريد
ّ
ّ
بكل َّية اآلداب -جامعة القاهرة
أستاذ األدب اإلنكليزي والترجمة ِ

قامت النهضة الفكرية يف العامل العريب منذ النصف األول من القرن التاسع عرش عىل ثالث

مقصور عىل الركيزة الثانية وهي الرتمجة.
ركائز هي التأليف والرتمجة وإحياء الرتاث .وحديثنا هنا
ٌ
فإىل أي حدٍّ أسهمت يف حتقيق هذه النهضة؟ وما املجاالت التنويرية التي اقتحمتها؟ وهل نجحت

يف إشاعة التعددية الثقافية وإرساء قواعد الديمقراطية وتوكيد حقوق اإلنسان العريب وتبصريه

بواجباته؟ (سأستخدم االختصارات =ترمجة).

يمكن تأريخ بداية هذه النهضة بالبعثة التي أوفدها حممد عيل باشا ،وايل مرص حتت اخلالفة
ٍ
بتزكية من الشيخ املستنري حسن العطار ،رفاعة
ضمت البعثة،
العثامنية ،إىل باريس عام  .1826وقد َّ
رافع الطهطاوي إما ًما للبعثة يف شؤون الدين وإقامة الصالة .فتعلم الطهطاوي اللغة الفرنسية

ف املسترشق الفرنيس سيلفسرت دي سايس وسجل مالحظاته عىل احلضارة الفرنسية يف
وتعر َ
َّ

كتابه ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ( )1834وفيه أعلن إعجابه باجلوانب الطيبة يف احلضارة
ٍ
ٍ
كلامت جديد ًة عىلعرب
الغربية دون أن خيلو كالمه عليها من حتفظات .وكان أول من ترجم "أو ّ
اللغة العربية مثل ترمجة كلمة ( Charteميثاق ،دستور) إىل "الرشطة" وكلمة ( Journalجريدة،
ٍ
كتاب منها
صحيفة) إىل "جرناالت" ،ويف أثناء إقامته يف باريس ترجم اثني عرش كتا ًبا أو شذر ًة من
نبذ ٌة يف تاريخ اإلسكندر األكرب وكتاب أصول املعادن وكتاب دائرة العلوم يف أحالم األمم ومقدم ٌة
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ٍ
مقاالت يف اهلندسة ونبذ ٌة يف امليثولوجيا اليونانية ،وكذلك ترجم رواية
يف اجلغرافيا الطبيعية وثالث
األديب الفرنيس فنلون تليامك وهو ابن أوديسيوس أو يوليسيز .ولدى عودة الطهطاوي إىل مرص

توىل عدة مناصب وأنشأ مدرسة األلسن للغات والرتمجة التي خترج فيها تالميذه ممن ترمجوا يف شتى
جماالت املعرفة ،مما يعيد إىل الذاكرة مدرسة احلكمة يف عرص اخلليفة املأمون.

ٍ
ٍ
ٍ
حمورية يف تاريخ الفكر
لكتبأمثلة عىل وجه التحديد
وسأرضب عد ًدا من األمثلة "أربعة

عرب يف القرن العرشين.
اإلنساين نقلها مرتمجون ٌ

فالكتاب األول هو حماورات أفالطون :أوطيفرون ،الدفاع ،أقريطون ،فيدون ،الذي ترمجه زكي
ٍ
نجيب حممود .وليست الرتمجة عن األصل اليوناين ،ولكنها من خالل ٍ
وسيطة هي اإلنجليزية،
لغة

ولكنها ترمج ٌة مقتدر ٌة جتمع بني دقة النقل ،فقد عارضتها عىل الرتمجة اإلنجليزية املستخدمة،
ونصاعة التعبري .وليست ترمجة أفالطون باألمر اليسري عىل املرتجم يف أي ٍ
شاعر إىل
لغة؛ فهو
ٌ
جانب كونه فيلسو ًفا ،وأي ٍ
يشء يمكن أن يكون أكثر شاعري ًة من أسطورة الكهف؟ واملشكلة التي
ٍ
مقالة له يف جملة نيويورك لعرض الكتب
تواجه دارسه أو مرتمجه ،عىل حد قول م .ف .برينت يف
وقوهتا ،واحلذق
( 27سبتمرب  ،)1979هي كيفية مجع املتصدي للمهمة بني عمق الرؤية األفالطونية َّ

معجز من اخليال الفلسفي واملنطق،
مزيج
ٌ
السقراطي للحجج التي يسوقها .إن حماورات أفالطون ٌ

وعىل مفرسه أن يستجيب لكال األمرين.

وأهم النصوص التي ترمجها زكي نجيب حممود هو الدفاع (القرن الرابع ق.م) .وليست الدفاع

حماور ًة باملعنى الدقيق للكلمة ،وإنام هي إيرا ٌد لدفاع سقراط عن نفسه يف حماكته أمام حمكمة أثينا،
إذ ُّاتم بعدم التقوى وإفساد الشباب .إذ يقول سقراط إنه ليس بالسوفسطائي وال بالفيسلوف

الطبيعي ،وإنام حكمته الوحيدة تتمثل يف أنه يعرف أنه ال يعرف .لقد حثه اهلاتف اإلهلي عىل أن
ٍ
أحكم منه ،ولكنه مل جيد أحدً ا يفي هبذا املطلب .فمىض إىل من اشتهروا باحلكمة،
رجل
يبحث عن
َ

فلم جيد شي ًئا منها لدهيم ،وحني حاول أن يقنعهم بذلك ثارت حفيظتهم ،ومن ثم وجهوا إليه
االهتامات التي يواجهها اآلن .ويتحول سقراط إىل مليتوس ،مدعي االهتام ،ر ًّدا عليه (يف ثالثية

نجيب حمفوظ يقول كامل عبد اجلواد ما معناه :كل الناس يتذكرون اسم سقراط ،ولكن من منهم
يتذكر اسم ُقضاته؟) .ثم خياطب سقراط القضاة ً
قائل إنه غري ناد ٍم وإنه ال بدَّ له من االستمرار
ٍ
إهلي حيثه عىل توكيد رضورة الفضيلة .وإن أعدموه فإهنم بذلك
يف اجلهر بتعاليمه إطاع ًة لصوت ٍّ
يؤذون أنفسهم؛ ألنه أشبه بذبابة اخليل أو املاشية التي ختز أثينا من أجل التنبيه والتحذير.
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والكتاب الثاين هو كتاب عامل التاريخ الطبيعي اإلنجليزي تشارلز داروين أصل األنواع ()1859

الذي ترمجه إسامعيل مظهر .والعنوان الكامل للكتاب بحسب الرتمجة هو أصل األنواع وتطورها
ٍ
بمقدمة
باالنتخاب الطبيعي وحفظ السالالت املخبوة يف التناحر عىل البقاء .وو َّطأ مظهر لرتمجته

يف نحو ٍ
ثامن وتسعني صفح ًة ناقش فيها املذاهب القديمة يف النشوء ،وأثر احلاالت اخلارجية يف
ٍ
ٍ
وافية ملذهبه يف التطور .فهي
خالصة
األحياء ،وسرية التطور بوصفها من سرية داروين ،مع تقديم

ٍ
كاتب مجع بني الثقافتني األدبية والعلمية ،وكان
لكتاب عميق األثر اضطلع هبا يف عام 1918
ترمج ٌة
ٌ
أسلوب ٍ
ٍ
مميز يقوم عىل القصد يف العبارة وتوخي الدقة يف التعبري .وإىل مظهر وشبيل شميل
صاحب

وسالمة موسى يرجع الفضل يف تقديم نظرية التطور إىل القارئ العريب.

والكتاب الثالث هو كتاب تفسري األحالم ( )1900ملؤسس التحليل النفيس سيجموند فرويد

نتعرف نظريات "طبيب فينا" يف
الذي ترمجه مصطفى صفوان ترمج ًة كامل ًة جليل ًة أتاحت لنا أن َّ
ٍ
حيوية قد تكون هلا،
املغزى النفيس للحلم ،وعالقة األحالم بالعمليات العقلية ،وأ ّية وظائف

ومدى انطواء مضمون األحالم الفردية عىل "معنًى" يمكن العثور عليه يف سائر البنية النفسية .ومن
أهم أفكار الكتاب –كام يقول رونالدسث -تقسيمه األحالم إىل ثالث ٍ
فئات بالنظر إىل العالقة بني
مضموهنا الكامن والظاهري .فهناكً ،
أول ،األحالم التي هلا معنًى ،ومن ثم يمكن أن تدخل دون
ٍ
حتي احلامل
مشقة يف مضمون حياتنا العقلية .وهناك ،ثان ًيا ،األحالم التي هلا معنًى يف ذاهتا ولكنها ِّ
ألنه ال يستطيع أن يدخلها يف حياته العقلية .وهناك ،ثال ًثا ،األحالم التي ليس هلا معنًى وال هي
بالقابلة للفهم والتي تبدو منبتّة الصلة خمتلط ًة بال معنًى .وهذه إىل حدٍّ ٍ
كبري كُربى الفئات الثالث،
ومهمة املحلل النفيس هي أن يتوصل إىل معناها اخلفي يف ضوء خربات احلامل وماضيه.

وأرسى املرتجم مصطفى صفوان ،الذي ترجم فيام بعد مرسحية شكسبري عطيل إىل العامية
ٍ
ٍ
أساسية يف حتليل األحالم مثل التكثيف والرتميز واإلبدال،
مصطلحات
املرصية! ،قواعد ترمجة
والذكرى الساترة ،واملضمون اجليل والكامن للحلم .ومن املؤسف أن ترمجة أعامل فرويد األخرى
ٍ
ٍ
الحقة مرتمجون مثل أمحد عكاشة وعثامن نجايت وعبد املنعم احلفني جاءت
مرحلة
التي أنجزها يف

ٍ
ٍ
مقلقة هي اطراد االنحدار يف مستويات
ظاهرة
مستوى من ترمجة صفوان ،مما يومئ إىل
أدنى
ً

التأليف والرتمجة عمو ًما ،نتيج ًة النحدار مستويات التعليم بمراحله املختلفة يف املدارس واملعاهد
واجلامعات.
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والكتاب الرابع هو كتاب األديب واملفكر اإلنجليزي ه .ج .ولز معامل تاريخ اإلنسانية ()1920
ٍ
جملدات وضعت هذا الكنز النفيس من املعرفة يف
الذي ترمجه عبد العزيز توفيق جاويد يف أربعة
متناول قارئ العربية .ففي املجلد األول يتحدث عن نشأة الكون واإلنسان واحلضارات .ويف
الثاين عن تاريخ اإلغريق والرومان ومن عارصومها .ويف الثالث عن املسيحية واإلسالم والعصور

الوسطى وعرص النهضة .ويف الرابع عن التاريخ احلديث ابتدا ًء من عام  1600حتى تاريخ وضع
ٍ
بملخص له يف ٍ
ٍ
جملد
الكتاب .وأردف ولز هذا الكتاب
أيضا عام
واحد عام  1922ترمجه جاويد ً
 1958بعنوان موجز تاريخ العامل .وعلق املرتجم عىل الكتابني بقوله" :انظر إليه يف الكتابني كليهام

فرحا بالكتابة وصناعة الورق ،ونشوء العلوم احلديثة عىل أيدي يونان ،وصمود
وهو يدق البشائر ً

منار العلم البطلمي باإلسكندرية ،ورفع العرب لواء احلضارة بني املحيطني .وكم حتزنه احلروب
ٍ
ويشقيه ما تعود به عىل اإلنسانية من ٍ
دمار
ووقوف بدوالب املدنية عن التقدم" .ترمج ٌة عربي ٌة ،ولكن
ٍ
عربية هي! عربي ٌة جزلة اللفظ حمكمة املنطق جلية الفكر.
أ ّية

هذه أربعة ٍ
كتب يف جماالت الفلسفة والعلم وعلم النفس والتاريخ نقلها مرتمجون تضطرم فيهم
ِ
وحب استطال ٍع ٌ
نبيل يسعى إىل تلقيح العقل العريب بخري ثامر الثقافات األجنبية.
املعرفة
شعل ُة
ُّ
ومما ُي َسب هلؤالء املرتمجني وغريهم أهنم مل يكونوا يكتفون بنقل النصوص ً
نقل أخرس وإنام

كانوا –مع حرصهم عىل أمانة النقل -حيرصون عىل التعليق عىل كتابات الغربيني وتصويب ما قد
ٍ
ٍ
ٍ
نية ،أو ٍ
نية أو بسوء ٍ
أخطاء ،بحسن ٍ
متحاملة ،أو إساءة فه ٍم .لقد ترجم
عنرصية
نزعة
يشوهبا من

الشاعر واللغوي عيل اجلارم ً
مثل كتاب املسترشق اإلنجليزي ستانيل لني بول قصة العرب يف
ٍ
بأبيات من نظمه تلخص املنظور العريب إىل فردوس العرب املفقود واحلضارة
إسبانيا فختم ترمجته
ٍ
قرون عىل الشاطئ اآلخر للبحر املتوسط:
الزاهرة التي أقاموها عىل امتداد ثامنية
ٌ
َ
َّ
َ
َ
الس ُ
تقشــع عــن َس ئ�ــم َّ
ــوم
ــد ق ٍ
ــحاب
أمامــك ِق َّصــة عــن جم ِ
ِ
َ
ُ
وإن ن ُ
ــودوا ِ َل ُ
لحــرب ل َّبــوا
مناصــل إن ُد ُعــوا ِل
كر َمــةٍ أجابــوا
ِ
ُ
َ
ُّ
َّ
َ
ي خَ
ت
ــه ُخــط الج َ ُ
التــار� ن ُ
أرد�
ع�ــم إن
َســلوا
ــواب
فــف ي َصفحا ِت ِ
وحني يرتجم زكي نجيب حممود كتاب الناقد اإلنجليزي هـ .ب .تشارلتن فنون األدب ال

يكتفي بأمثلة املؤلف من األدب اإلنجليزي وإنام يضيف ،وهو يسمي عمله تعري ًبا ،أمثل ًة من األدب

جسورا بني الثقافتني ،فيورد ً
مثل تعليق األصمعي عىل قول أحد الشعراء يف اهلجاء:
العريب تقيم
ً
ُ
أ
ُ َ
أ
ّ
ٌ
َ
َ
اســتنب َح الضيــاف ك بَ ُ�ــم
قــوم إذا
ــار
قالــوا ل ِّ ِمــم
بــول عــى الن ِ
ي
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ٍ
لفظي ٍ
ٍ
كلمة هنا تضاعف من أثر اهلجاء املوجع والذم
دقيق أن كل
ترشيح
موضحا من خالل
ً
ٍّ
الدامغ .ويورد تعليق اخلنساء عىل قول حسان بن ٍ
ثابت:
َ
َ ُ ُ
ــن � ُّ
لضــى
لنــا الج َ فنــات الغ ُّــر َي َمل ْع َ ِب

نَ
ُ
ُ َ
وأســيافنا َيقط ْــرن ِمــن ج� َــد ٍة َدمــا

وكيف أوضحت للشاعر الشادي نواحي الضعف يف قوله.

ومن مرشوعات الرتمجة اجلامعية موسوعة قصة احلضارة للباحث األمريكي ويل ديورانت،

وقد صدرت عن جلنة التأليف والرتمجة والنرش يف قاهرة النصف األول من القرن املايض ،ثم
ٍ
ٍ
جديدة يف اثنني وعرشين جملدً ا اشرتك يف ترمجتها نخب ٌة من
طبعة
أعادت مكتبة األرسة إصدارها يف
أفضل املرتمجني ،هم حممد بدران ،وفؤاد أندراوس ،وزكي نجيب حممود ،وآخرون .وتشمل هذه
املوسوعة تاريخ البرشية منذ قدامى اإلغريق حتى العرص احلديث.

ٍ
بقسط
ويف عرص هنضة الفكر العريب يف العقود األوىل من القرن العرشين ،حظيت علوم الرتبية
جديدة عىل قي ٍم بن ٍ
ٍ
ٍ
وافر من اهتامم املرتمجني؛ ملا يف ذلك من ٍ
ٍ
ّاءة تسهم يف تطور
أجيال
أثر يف تنشئة

املجتمع .وكان لإلمام حممد عبده" ،عبقري اإلصالح والتعليم" كام دعاه عباس حممود العقاد يف

بارز يف إصالح مناهج التعليم األزهري وإعداد رجال الدين ملواجهة معطيات
دور ٌ
كتابه عنهٌ ،
ٍ
ٍ
ِ
يمض زم ٌن ٌ
طويل حتى ترجم األديب إبراهيم عبد القادر املازين كتاب الفيلسوف
جديد .ومل
عرص
الفرنيس جان جاك روسو إميل بعنوان الرتبية الطبيعية أو إميل القرن الثامن عرش .والكتاب رواي ٌة
ٍ
لتلميذ متخ َّي ٍل يدعى إميل منذ مولده حتى بلوغه سن الرشد.
فلسفي ٌة ترسم صور ًة للرتبية املثالية
ويرى روسو أن اإلنسان يتعلم من خربته باحلياة ومالمسته لألشياء أكثر مما يتعلم من الدرس

األكاديمي النظري .فإميل يطرح عىل نفسه أسئل ًة وجييب عنها من واقع مالحظته للطبيعة .ويف
مرحلة انتقاله من املراهقة إىل الرشد ،يركز روسو عىل نمو غريزته اجلنسية وغرائزه االجتامعية.
والقسم األخري من الرواية حيمل عنوان "صويف أو املرأة" وهو عن تعليم الفتيات وتربيتهن.

وكذلك ترجم حممد السباعي ،والد الروائي يوسف السباعي ،كتاب الرتبية للفيلسوف

كتاب يف علم االجتامع يطبق نظرية دارون يف التطور عىل
اإلنجليزي هربرت سبنرس ،وهو
ٌ

خاضع لقوانني النشوء واالرتقاء،
عضوي
املجتمعات واألفراد مؤكدً ا أن املجتمع ،كالفرد ،كائ ٌن
ٌ
ٌّ
وهو ما يعرف بالداروينية االجتامعية التي تقول ببقاء األصلح أو األنسب واألقدر عىل التكيف

مع ظروف البيئة.
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ٍ
مستوى رفي ٍع جيعلها جز ًءا من تراث األدب العريب مثل :زاديج
وشهد عرص النهضة ترمجات عىل ً

لفولتري برتمجة طه حسني ،ومقاالت فرنسيس بيكون برتمجة عباس حممود العقاد ،وسانني آلرتز

باشيف برتمجة إبراهيم املازين ،ورباعيات عمر اخليام برتمجة حممد السباعي ،ورفاييل لالمارتني
برتمجة أمحد حسن الزيات ،ومرسحيات شكسبري وكورين برتمجة خليل مطران ،وروضات الفردوس

ملادرياجا برتمجة عيل أدهم ،وبيكويك لديكنز برتمجة عباس حافظ ،وفاوست جلوته برتمجة حممد
عوض حممد ،ومكبث لشكسبري -بالشعر املرسل -برتمجة حممد فريد أبو حديد .وظهرت الح ًقا

ترمجات ممتاز ٌة منها :كنديد لفولتري برتمجة عادل زعيرت ،والكوميديا اإلهلية لدانتي برتمجة حسن
ٌ
عثامن ،وبرومثيوس طلي ًقا لشليل برتمجة لويس عوض ،وآل بودنربوك لتوماس مان برتمجة عبد
الرمحن بدوي ،ودون كيخوته برتمجة عبد العزيز األهواين ،وتس سليلة دربرفيل لتوماس هاردي

برتمجة فخري أبو السعود ،ومرسحيات شكسبري ،والفردوس املفقود مللتون ،وقصيدة دون جوان

لبايرون برتمجة حممد عناين ،والصخب والعنف لفوكنر برتمجة جربا إبراهيم جربا ،وبييل بد مللفيل

برتمجة مصطفى حبيب ،ومرتفعات وذرنج إلمييل برونتي برتمجة أنور احلناوي ،واعرتافات جان

جاك روسو برتمجة حممد بدر الدين خليل ،وما كانت تعرفه ميزي هلنري جيمز برتمجة نظمي لوقا،
وجرس سان لويس راي لثورنتون وايلدر برتمجة عبد القادر القط ،ورحلة إىل اهلند إلدوارد فورسرت

برتمجة عزالدين إسامعيل ،ومسخ الكائنات وفن اهلوى ألوفيد برتمجة ثروت عكاشة ،واإلنيادة
لفرجيل برتمجة ٍ
فريق من أساتذة الكالسيات باجلامعات املرصية ،وملحمة جلجامش برتمجة

طه باقر ،ونامذج من الشعر الفاريس والرتكي برتمجة حسني جميب املرصي وعبد الوهاب عزام،
ويوليسيس جيمز جويس برتمجة طه حممود طه ،ومرسحيات آداموف برتمجة شفيق مقار ،وقصائد

برخت برتمجة عبد الغفار مكاوي ،والقلعة لكافكا برتمجة مصطفى ماهر ،واألمل ملالرو برتمجة
فؤاد كامل ،وبلياس ومليزاند ملرتلنك برتمجة حييى حقي ،والقوزاق لتولستوي برتمجة إبراهيم زكي

خورشيد ،والشوارع العارية لفاسكو براتولنيي برتمجة إدوار اخلراط ،وأقاصيص إدجار آالن بو
برتمجة أمني روفائيل ،ودير بارم لستندال برتمجة عبد احلميد الدواخيل ،وما األدب لسارتر برتمجة

حممد غنيمي هالل ،وسرية أدبية لكولردج برتمجة عبد احلكيم حسان ،ومثنوي جالل الدين الرومي
برتمجة إبراهيم الدسوقي شتا ،والبيت والعامل لطاغور برتمجة شكري عياد ،وملحمة بيولف وقدماء

اإلنجليز برتمجة جمدي وهبة ،ومويب ديك مللفيل برتمجة إحسان عباس ،وكاجلوال لكامو برتمجة

رمسيس يونان ،والذباب لسارتر برتمجة حممد القصاص ،والشقيقات الثالث لتشكوف برتمجة

ودفاع عن األدب لدهيامل برتمجة حممد مندور ،وقصائد أدولفو بيكر برتمجة ماهر
عىل الراعي،
ٌ
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البطوطي ،وقصائد كفا فيس برتمجة نعيم عطية ،ومرسحيات إسخولوس ويوربديز برتمجة عيل
حافظ ،وقصائد سان جون برس برتمجة أدونيس ،وقصة مدينتني برتمجة منري البعلبكي ،ومبادئ
النقد األديب لرتشاردز برتمجة حممد مصطفى بدوي ،وأناشيد إزرا باوند برتمجة حسن حلمي،
وقصائد رنبو برتمجة رفعت سالم.

ٍ
ٍ
ثقافية عىل امتداد العامل العريب يف نرش األعامل
جمالت
وال ينبغي أن نُغفل الدور الذي أ َّدته عدة

ّ
كمجلت الرسالة ألمحد حسن الزيات ،والثقافة ألمحد أمني ،والكاتب
املرتمجة والتعريف هبا،

املرصي لطه حسني ،والعصور إلسامعيل مظهر ،واملجلة اجلديدة لسالمة موسى ،واهلالل جلرجي
زيدان.

مالحظات ختام َّية:
ٌ

ٍ
ٍ
ٍ
ومستخف عىل سبيل التقية تار ًة أخرى.
رصيح تارةً،
سيايس
بوعي
–اقرتنت حركة الرتمجة
ٍّ
ٍ
رئيس للجامعة املرصية وللمجمع اللغوي املرصي
فحني ترجم أمحد لطفي السيد ،أول
واملفكر الليربايل ،أعامل أرسطو كان يريد أن يؤكد قيم العقل واالستنارة واحلرية والعدل

يف عهد احلكم األوتوقراطي للملك فؤاد األول والد امللك فاروق من بعده .وحني ترجم

نموذجا
طه حسني ،تلميذ لطفي السيد ،كتاب أرسطو نظام األثينيني كان يرمي إىل أن يقدم
ً
أيضا مؤلف كتاب َّ
املعذبون يف األرض
للديمقراطية األثينية تنتفع به مرص .وطه حسني هو ً

الداعي إىل العدل االجتامعي والكاشف عن معاناة الطبقات الفقرية .وحني ترجم عبد

مدونة االمرباطور الروماين جوستنيان ،من
العزيز فهمي ،شيخ القضاة كام كان ُيدعىَّ ،
القرن السادس امليالدي ،يف القانون فإنه كان يرمي إىل إرساء دعائم احلكم الدستوري

وإعالء احلق عىل القوة .وحني ترجم طه السباعي كتاب الفيلسوف اإلنجليزي جون
ستيوارت ميل حول احلرية ،وهو إنجيل اللربالية الربيطانية ،كان يرضب ً
مثل الحرتام

ديمقراطي يسوي بني املواطنني أمام القانون .وعىل
برملاين
احلريات الفردية يف ظل نظا ٍم
ٍّ
ٍّ
ٍ
نحو أكثر راديكالي ًة ترجم راشد الرباوي كتاب كارل ماركس رأس املال الذي ُحظِ َر من
ٍ
يب آخر أصدر حممد عيتاين ترمج ًة أخرى للكتاب.
التداول يف مرص .ويف بلد عر ٍّ

–عىل الرغم من أن ترمجة العلوم اإلنسانية واآلداب والفنون كانت –وما زالت حتى اليوم

-غالب ًة عىل ترمجة العلوم البحتة والتطبيقية ،مل تعدم هذه األخرية متخصصني يرتمجون
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فيها .ومن أمثلة ذلك تاريخ العلم واإلنسية اجلديدة جلورج سارتون برتمجة إسامعيل
مظهر ،والنسبية أللربت أينشتاين برتمجة رمسيس شحاته ،وألف باء النسبية لربتراند
كتب جليمز جينز وإسحق عظيموف وفرينر هايزنربج
رسل برتمجة فؤاد كامل .وت ِ َ
ُرجت ٌ

ومالينوفسكي وجورج جاموف وستفن هوكنج وغريهم من العلامء بأقالم أمحد مستجري
ومصطفى فهمي وعزت عامر وأمحد زكي وممدوح عبد املنعم وهاشم أمحد وسمري صادق

ملح ًة إذ
وأمحد فوزي وعيل يوسف عيل وغريهم .ويلبي هذا النوع من الرتمجات حاج ًة ّ
ٍ
يقدم النظريات العلمية وأحدث تطوراهتا ٍ
سائغة تربأ من اإلفراط يف الرطانة التقنية
بلغة
وتربط مفاهيم العلم بحركة املجتمع ونبض احلياة.

ٍ
ٍ
الحقة للنصوص أن ُف ِسها
لرتمجات
–و َّطأت ترمجات العقود األوىل من القرن العرشين
ٍ
ختصصا يتمتعون ،بعد مرور السنني ،بميزة االطالع عىل أحدث
رجال أكثر
عىل أيدي
ً
التطورات العلمية واألدبية والنقدية يف ميداهنم .وهكذا ،فإن ترمجة سليم البستاين الرائدة

إللياذة هومريوس قد أعقبتها ترمجة دريني خشبة امللخصة ،ثم ترمجة أمني سالمة ،ثم
ٍ
لعدد من املرتمجني بإرشاف أمحد عتامن ،أستاذ الكالسيات
ترمج ٌة كامل ٌة عن األصل اليوناين
الراحل بجامعة القاهرة .وترمجة إسامعيل مظهر الرائدة لكتاب داروين أصل األنواع تلتها

ترمج ٌة أخرى علمي ٌة ممتاز ٌة ملجدي حممود املليجي صدرت عن املجلس األعىل للثقافة

بالقاهرة يف إطار املرشوع القومي للرتمجة .وأردفها املرتجم بنقل عملني آخرين لداروين

مها كتاب نشأة اإلنسان واالنتخاب اجلنيس وكتاب التعبري عن االنفعاالت يف اإلنسان
ٍ
ٍ
إضافات كمي ًة
حجر وجيلب الزمن
حجرا فوق
واحليوانات .وهكذا ،يرتاكم البناء املعريف
ً
وكيفي ًة م ًعا إىل الرتاث الثقايف.

ٍ
ٍ
ٌ
معوان
واحد وهو
مؤلف
معريف بعينه أو
–جنح بعض املرتمجني تدرجي ًّيا إىل التخصص يف فر ٍع
ٍّ
عىل التعمق واإلجادة .فوجدنا املرتجم والدبلومايس السوري سامي الدرويب يتخصص
يف ترمجة روايات دوستويفسكي وأعامل الفيلسوف الفرنيس برجسون ،وثروت عكاشة
يتخصص يف ترمجة أعامل جربان خليل جربان املكتوبة باإلنجليزية ،وحممود حممود
يتخصص يف ترمجة أولدس هكسيل ،وحممد إسامعيل حممد يتخصص يف ترمجة بريانديلو
وعبد املعطي شعراوي يتخصص يف ترمجة يوربديز .ويف هذه األلفية الثالثة ختصص أمحد

ة
ضهنلا ِكرح يف ِبرعلا َنيمجرتملا ُتاماهسإ
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ٍ
أمريكي مثا ٍّيل من مطلع القرن العرشين هو جوزايا
فيلسوف
األنصاري يف ترمجة أعامل
ٍّ

رويس.

–شهدت العقود األخرية ظاهر ًة إجيابي ًة هي اتساع دائرة االهتاممات بحيث انفتحت الثقافة
العربية عىل ٍ
ً
وشامل وجنو ًبا ،فأصبحنا اليوم نرتجم
كثري من ثقافات العامل رش ًقا وغر ًبا

ً
قديم نقترص عىل آداب أوروبا
مثل آدا ًبا إفريقي ًة وآسيوي ًة وأمريكي ًة التيني ًة ،يف حني كنا ً
ٍ
بدرجة ّأقل
وأمريكا الشاملية وال سيام املكتوب منها باإلنجليزية والفرنسية وكذلك

األملانية واإليطالية واإلسبانية .وال شك يف أن إنشاء أقسا ٍم للغات الروسية واليابانيةوالصينية يف ٍ
أثر ٍ
عدد من كليات العامل العريب اجلامعية قد كان ذا ٍ
كبري يف تكوين كوادر
ٍ
ٍ
حاجة إىل اللجوء
جديدة من املرتمجني القادرين عىل الرتمجة من هذه اللغات مبارشةً ،دون
ٍ
إىل ٍ
وسيطة .هذا إىل جانب الرتمجات عن اللغات الرشقية كالفارسية والرتكية واهلندية
لغة
والصينية واألوردية والعربية وغريها.

–إن مشكالت العامل العريب كثريةٌ ،وحاله اليوم ليس أفضل األحوال ،ولكن تبقى بارقة ٍ
أمل
أو ضوء ينبغي احلفاظ عليه يف آخر النفق .إنه تلك الرغبة املقدسة املرمضة الالعجة حتملها
مجاع ٌة منا بني جوانحها ،رغبة اإلغارة عىل ختوم املعرفة واستيعاب ما لدى اآلخرين من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وفلسفات هبا تتحقق إنسانية اإلنسان .فهل من اإلرساف يف
وآداب وقي ٍم
وفنون
أفكار
ٍ
ٍ
ٍ
وتبديد للطاقات
وتشاحن
احرتاب
التفاؤل –عىل الرغم من كل ما نراه حولنا اليوم من

ٍ
ٍ
عبثية -أن نقول إن الرتمجة واإلنشاء –فهام صنوان ال
حروب
واألنفس والثروات يف
يفرتقان -قد يكونان العنقاء التي قد يتولد من رمادها –يف ٍ
ٌ
إنسانزمن ليس بالبعيد

يب جديدٌ ؟
عر ٌّ
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املراجع:
وكثري من األعامل املذكورة هنا ،وال سيام الصادرة يف العقود األوىل من
مالحظة :مكان النرش :القاهرة،
ٌ
القرن العرشين ،ال حتمل تارخيًا.

 أفالطون .حماورات فالطون ،ترمجة د .زكي نجيب حممود .القاهرة :جلنة التأليف والرتمجة والنرش،د.ت.

 -بول ،ستانيل لني .قصة العرب يف إسبانيا .ترمجة عيل اجلارم .القاهرة :دار املعارف ،د.ت.

 تشارلتن ،ه .ب .فنون األدب .تعريب زكي نجيب حممود .القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب،.2011

 -داروين ،تشارلز .أصل األنواع .ترمجة إسامعيل مظهر .القاهرة :مكتبة النهضة ،د.ت.

 -داروين ،تشارلز .أصل األنواع .ترمجة د .جمدي حممود املليجي .القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.2004 ،

 داروين ،تشارلز .التعبري عن االنفعاالت يف اإلنسان واحليوانات .ترمجة د .جمدي حممود املليجي.القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.2005 ،

 داروين ،تشارلز .نشأة اإلنسان واالنتخاب اجلنيس .ترمجة د .جمدي حممود املليجي .القاهرة :املجلساألعىل للثقافة.2005 ،

 درويش ،أمحد .مادة "ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز" يف قاموس األدب العريب احلديث .إعداد وحتريرد .محدي السكوت .ط .2القاهرة :دار الرشوق.2009 ،
 ديورانت ،ويل .قصة احلضارة ( 22جز ًءا) .ترمجة حممد بدران ،وفؤاد أندراوس ،وزكي نجيب حممودوآخرين .ط .2القاهرة :جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،د.ت.

 الطهطاوي ،رفاعة رافع .ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ( .)1834القاهرة :اهليئة املرصية العامةللكتاب.1993 ،
 -فرويد ،سيجموند .تفسري األحالم .ترمجة د .مصطفى صفوان .القاهرة :دار املعارف ،د.ت.

 ولز ،هـ .ج .معامل تاريخ اإلنسانية .ترمجة عبد العزيز توفيق جاويد .القاهرة :جلنة التأليف والرتمجةوالنرش ،د.ت.

 ولز ،هـ .ج .موجز تاريخ العامل .ترمجة عبد العزيز توفيق جاويد .القاهرة :سلسلة األلف كتاب (األوىل)،د.ت.

ِ
احلق يف الترمجة
من
احلق إىل ِّ
ترمجة ِّ
ِ
حقوقية
خدمة
الترمجة بوصفها
جينيالوجي ٌة يف
مقاربة
ٌ
ً
َّ
َّ
عبد الصمد الكباص
ٌ
ومترجم والكاتب ُّ
َّ
ٌ
الفلسفية باملغرب
العام ملركز األبحاث
باحث

السؤال واخللف َّية:
هل كان باإلمكان تصور كونية حقوق اإلنسان خارج املجهود الذي يبذله املرتجم؟ هل كان

رواجا
باإلمكان أن تتخطى احلقوق حدود "اإلقليمية اللسانية" من غري فعل الرتمجة الذي يضمن
ً
ٍ
أرضية النتعاش
لألفكار والتصورات خارج رمحها اللغوي الذي ولدت فيه؟ وهل يمكن تصور

حقوق اإلنسان يف ُبعدها الكوين خارج عملية املثاقفة التي تشكل الرتمجة ً
جمال حيو ًّيا لتحققها؟

املؤسسة لقضية الرتمجة وحقوق اإلنسان ،التي
تقودنا هذه األسئلة إىل صلب اإلشكالية
ِّ

تعرف هذه احلقوق إىل مستوى أمهيتها يف إشباع االستفادة
تتجاوز دور هذه العملية احليوية يف ُّ
منها وضامهنا ،وهو ما يؤدي إىل حتديد الرتمجة بوصفها ممارس ًة حقوقي ًة تدخل يف صلب النشاط
الكوين الذي يرسخ هذه احلقوق خارج احلواجز التي يتكرر ذكرها يف خمتلف الوثائق والعهود
الدولية حلقوق اإلنسان ابتدا ًء بإعالن  10من ديسمرب عام  ،1948وهي العرق واللون واجلنس
واللغة والدين والرأي السيايس وغري السيايس واألصل الوطني واالجتامعي والثروة واملولد.

وسنحلل كيفية إسهام الرتمجة يف حتقيق مبدإ "املستوى املشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه مجيع

الشعوب" والذي تشري إليه ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،بأن جتعل من الذات تنسي ًقا
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ٍ
مرات يف خمتلف املواثيق والعهود الدولية
كون ًّيا ،وذلك بتخطي "حاجز اللغة" الذي يرتدد عدة
حلقوق اإلنسان.

وسنحلل كذلك دور الرتمجة يف حتقيق مضامني املا َّدة  18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ٍ
تنص عىل َّ
شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين" ،وكذا املا َّدة  19من
أن "لكل
التي ُّ

ٍ
شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا احلق حرية
اإلعالن نفسه التي تقر أن "لكل
ٍ
ٍ
وسيلة كانت دون
تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية
اعتناق اآلراء دون أي
أن "لكل ٍ
ٍ
تنص يف فقرهتا األوىل عىل َّ
فرد احلق يف أن يشرتك
تقيد باحلدود اجلغرافية" ،واملا َّدة  27التي ُّ
حرا يف حياة املجتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون واإلسهام يف التقدم العلمي واالستفادة
اشرتاكًا ًّ
من نتائجه" ،وكذا املا َّدة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية التي تؤكد مر ًة أخرى
ٍ
شخص احلق يف حرية التعبري .ويشمل هذا احلق حريته يف التامس
احلقوق السابقة ،إذ تقر أن "لكل

ٍ
اعتبار للحدود ،سوا ٌء عىل
خمتلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام
ٍ
مكتوب أو مطبو ٍع أو يف ٍ
ٍ
وسيلة أخرى خيتارها" ،وكذلك احلال مع العهد
فني أو بأية
شكل
قالب ٍّ
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املا َّدة .15

وسنبني بالتفصيل أن ال سبيل لتحقيق مقتضيات هذه املواد ،أي لتحقيق إشباعها العميل الذي

يتيح االستفادة الفعلية من حرية الفكر والوجدان واعتناق اآلراء واحلق يف املعرفة ،إال من خالل
الرتمجة .إذ ما الذي سيكونه احلق يف املعرفة إذا ما اقترص عىل املعرفة التي حتوزها ثقافتنا فقط؟ وما
حمصورا يف حدود ما تنتجه ثقافتنا؟ ثم
الذي سيؤول إليه حق االستمتاع بالعلوم والفنون إذا كان
ً
حجرا قرس ًّيا عىل
إن إلزام الفرد تكوين آرائه عىل أساس الرأي الواحد املتاح من داخل ثقافته ،يمثل
ً

حريته وعىل حقه يف االختيار املنصوص عليه يف املواد التي سبق ذكرها .وهذا يعني أن هذا احلق

ال ُيشبع إال بتمكينه من جتاوز احلدود التي تفرضها ثقافته .وهذه العملية ال تتيحها ،كام سنثبت
ذلك ،إال الرتمجة.

احلق يف املعرفة إىل ّ
من ّ
احلق يف الرتمجة:
مرص ٍح به .إذ يصعب أن نفصل بني احلق يف املعرفة واحلق يف الرتمجة،
متثل الرتمجة ح ًّقا غري َّ
تأسيسا غري ٍ
قابل للتعويض عىل احلق الثاين .فاالرتباط بني املعرفة
مؤسس
بل إن احلق األول
ٌ
ً

كون ميدانًا يستقطب إمكانات التفاعل بني الذات والعامل بوصفه نسق اآلخرية الذي
والرتمجة ُي ّ

ةمجرتلا يف ِّقحلا ىلإ ِّقحلا ِةمجرت نم

487

يشمل الذات نفسها ،والذي يعني حاجتها احليوية الستكامل مرشوعها من خالله وعرب التجاوب

مع قواه.

وإذا كانت الرتمجة غاي ًة معرفي ًة ،فإهنا يف اآلن نفسه وعىل ٍ
ٌ
اشتغال عىل الذات؛
نحو أعمق

ألهنا ختلق الفسحة الالزمة لتخصيبها باالختالف الذي يرشط استمرارها .إهنا حتول اللغة إىل
ٍ
معرب للكوين .فالتشابكات الرمزية الكثيفة التي تتكون منها ال تسمح بالتعبري عن العامل امللغز
بتعرف الذات يف مرآة الغري ،أي بوصفها جز ًءا من الكونية.
فحسب ،بل تسمح
للذات
ُ
أساسا ُّ
ً
ٍ
ً
معرفة ال تكتمل
سؤال مقل ًقا ،يتحول عرب الرتمجة إىل
وهكذا ،فالغري الذي يظهر يف قرارة الذات

مرشوعا مالز ًما للتجربة اإلنسانية .وهي بذلك تعني كيفية إمكان اإلنسان أن يتعامل مع
وتظل
ً

األشياء التي ال يعرف واملعاين التي مل تتولد من داخل قوانني لغته اخلاصة ،واحلقائق التي مل
ينتجها نظام ثقافته.

ترميم
وتظهر اخلدمة احلقوقية األوىل التي تؤدهيا الرتمجة يف ترميم احلق األصيل يف اللغة ،وهو
ٌ
تربز معامل أمهيته احلاسمة يف جتاوز القصور الذي ينطوي عليه احلق يف اللغة اخلاصة ،والذي يتحول
ٍ
ٍ
بنمط من احلرمان أو احلجر .ففي حدود احلق يف اللغة ،يتحول
مسكون
حق
من غري الرتمجة إىل ٍّ

هذا الكائن الذي يعثر عىل آثار كينونته يف اللغة التي يتكلم إىل جمرد ٍ
كائن أسري معاين هذه اللغة
ٍ
تفاعل مع ما يتولد عىل ضفافها الربانية،
وحقائقها ،التي مهام بلغت قوهتا ووجاهتها تظل ،من غري

ً
امللحة إىل
شكل قاس ًيا من انغالق الكينونة عىل ذاهتا .وإذا كانت الرتمجة تعرب عن هذه احلاجة ّ
اآلخر ،بوصفه ً
شكل رمز ًّيا ملا ال نستطيع إنتاجه من داخل احلدود التي تفرضها علينا لغتنا ،فإهنا
فعل ملقاومة القصور الذايت الذي تنطوي عليه كل ٍ
يف الوقت نفسه متثل ً
لغة يف متثيل ما ال يمثل إال
من داخل لغة الغري.

ويربز ذلك احلرمان من املعرفة ،عندما نستحرض طبيعة اللغة بوصفها النظام الذي ُيقطع العامل،

إهنا بالتسمية ترشع يف تعيني ما يمكن أن يظهر ،أي ما يمكن معرفته ،ومن ثمة فإننا نظل حمرومني
مما ال تستطيع لغتنا تسميته .وهكذاُ ،ت َعدّ الرتمجة ً
عامل لنمو العامل الذي تُقطعه لغتنا أي العامل الذي

يعرف ال ما يفكر فيه متكلم
تسمح بظهوره .إهنا جتسد حق املتحدث من داخل لغته األم يف أن
َ
ٍ
يعرف كذلك العامل الذي يرتك آثاره يف البنية التمثيلية هلذه اللغة ،والذي ال
لغة أخرى فقط ،بل أن
َ

متاحا للتحقق إال من داخل حدود هذه اللغة ،أي من أنامط غرابتها بإزاء اللغات األخرى
يكون ً
من البنى الرتكيبية والصوتية والداللية واألسلوبية والبالغية.
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َّ
ختوهلا اللغة ال تكمن يف كوهنا تسمح بإمكان التخاطب بإزاء األشياء
إن قوة التسمية التي ِّ

أن ُفسها ،بل تكمن يف كون التسمية هي املساحة التي ترشع يف إطارها األشياء يف الظهور .ويمكننا

أن نستدعي يف هذا السياق مزاعم ما أسمته مجاعة مو ( )GROUPE µبـ"االمربيالية اللسانية"

التي تؤكد أن ما يمكن رؤيته كام ٌن يف ما يمكن قوله ،حيث يمكننا أن "ندرك بعض األشياء ،ألن

الكلمة التي تشري إليها موجود ٌة" (جمموعة مو ،2012 ،ص ،70و ،)171وهو ما يعني أن العامل يزداد
ٍ
متساوية يف قدراهتا املعجمية ويف
غزار ًة أمام املتكلم انطال ًقا من معجم لغته .وألن اللغات غري
تظل كل ٍ
إمكاناهتا األسلوبية ويف األشكال التمثيلية التي تتيحهاّ ،
لغة منها حمروم ًة من العامل الذي
تتيحه اللغات األخرى مهام بلغت درجة قوهتا وهيمنتها .وهو ما يعني أن إشباع احلق يف املعرفة
الذي تكرسه كل املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان يظل موز ًعا يف إمكانه الكوين بني خمتلف اللغات.

الكوين:
الرتمجة ونشاط
ّ

ٍ
عبور للحدود اللغوية تتحدى املقاومة الداخلية
من خالل الرتمجة يتجىل الكوين بوصفه حالة
لكل ٍ
لغة يف اشتباكاهتا الثقافية وكثافتها الرمزية .وقد كانت املعاجلات األنثروبولوجية للغة سباق ًة
إلثبات احليوية التي حتققها الرتمجة يف مقاومة االستحالة التي تقيمها كل ٍ
لغة .فاستنا ًدا إىل فرضية
وورف-سابري ،فالنظام اللغوي يف أساسه هو الربنامج املتحكم يف األنشطة الذهنية للمتكلم ويف
حتليله لالنفعاالت ،إنه ليس جمرد ٍ
أداة إلعادة اإلنتاج تتيح صياغة األفكار ،بل هو الذي يبنيها.
وهكذا ،فكل ٍ
لغة حتمل رؤي ًة للعامل وتنظم ثقافة املجتمع الناطق هبذه اللغة ،إذ ال نستطيع إدراك

الواقع إال عىل أساس التقطيع الذي متليه لغتنا ،وهو ما يعني حسب فرضية النسبية اللغوية أن
اختالف بني عاملني .وهبذا،
االختالف بني لغتني ليس اختال ًفا يف طريقة قول اليشء نفسه ،بل هو
ٌ

فالرتمجة جتسد عمقها احلقوقي بوصفها معرك ًة مزدوج ًة النتزاع عامل الذات وعامل الغري م ًعا من
ً
متبادل باالختالف الذي ال
االنغالق الذي تفرضه عليهام لغاهتام ،ومتثل يف الوقت نفسه اعرتا ًفا

يمكن جتاوزه.

أيضا النظر إىل اللغة بوصفها تقاليد ثقافي ًة كام قال جون جوزيف (جوزيف،
ويستدعي ذلك ً

 ،2007ص ،)71إذ إن األطفال من خالل الكلامت التي تلقنوها يتعلمون تقليدً ا معينًا بشأن كيفية

رؤية األشياء وسامعها وشمها وتذوقها واإلحساس هبا وتصنيفها .ومن هذه الزاوية ،فالرتمجة

أيضا
ال تؤ ِّمن نقل املعاين متحرر ًة من نسق الدال الذي تولدت من داخله
فحسب ،بل خترتق ً
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ثقافة ،والذي يدل عىل تركيبة حية من العالقات
نمط احلياة الذي يشكل النواة اجلوهرية لكل
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االجتامعية والتحيزات الثقافية (جمموع ٌة من الكتّاب ،1997 ،ص .)60إذ إن املتكلم ال حيني يف

نظم صوري ًة حتدد ما يمكن قوله وتتشكل من القواعد الرتكيبية والرصفية واألطر الداللية،
كالمه ً
وإنام ُيف ّعل أنام ًطا من التداخل الشامل بني احلقائق والواقع والقيم ،عىل النحو الذي تكون فيه

ربا عن شبكة املعتقدات التي ينسجها نمط احلياة عن الواقع .ويمكننا أن نستحرض هنا ما
اللغة مع ً
اخرتاق هلذه النواة ومتكني متكلم ٍ
ٍ
لغة أخرى من متلكها ،حمطم ًة
تفعله ترمجة األعامل األدبية من
ٍ
ٍ
لغوية الذي َي ُؤول يف حال غياب الرتمجة
جلامعة
بذلك النرجسية الثقافية املمجدة لنمط احلياة الذايت
ٍ
ٍ
يض يغذي النزعة االستعالئية التي تتحول بفعل اإلفراط فيها إىل تطرف يف
منولوج
إىل
داخيل َم َر ٍّ
ٍّ
استهجان الغري.

و ُي َمكّننا جاك الكان من االنتباه إىل أن ممارسة اللغة ختضع لتوسط اإلحالة عىل الغري .وال هيم

ذلك التخاطب بني الناس فقط ،بل هيم كذلك التخاطب الكوين بني اللغات الذي تتيحه الرتمجة.
فهذه األخرية ال ختدم سيدين فقط" :األجنبي يف غربته والقارئ يف رغبته يف التملك" ،كام قال

بول ريكور (ريكور ،2008 ،ص ،)55بل تؤجج تلك املفارقة التي تدمج الذات والغري عرب متزق
ٍ
المتناه للتعاون من أجل الكوين .فبحسب منطق الرتمجة ،تسيطر الذات عىل
لغاهتام يف مرشو ٍع

الدال والغري يسيطر عىل املدلول ،إهنا جتعل الغري ً
قابل للتسمية من داخل لغة الذات ،أي حتوله
ٍ
ٍ
ً
أصيل يف معرفة
خصب يتحقق من داخل الدال الذي تسيطر عليه .وهو ما يعني ح ًّقا
مدلول
إىل
ٍ
ٍ
بعض ،تتحول
بإطالق .فالغربة املتبادلة بني اللغات ،أي غربة بعضها بإزاء
الغري ،أي ح ًّقا يف املعرفة

مسرتسل لكل ٍ
ٍ
ٍ
لغة بإمكانات اللغات األخرى ،أي إمكاناهتا يف صنع احلقائق
تعزيز
مع الرتمجة إىل
وإنتاج املعارف وتعميق التجارب القيمية.

ٍ
بامتياز ،املدافع األصيل بنشاطه اليومي
يؤكد ذلك حقيقة أساسية هي أن املرتجم هو احلقوقي
حمرر فعيل وعىل ن ٍ
َحو مستدا ٍم
املبحر بني اللغات عن احلق يف املعرفة ،ومتكني هذا احلق من كونيته .إنه ٌ ٌّ
لفكرة اإلنسانية من كل األشكال املتنامية لالنغالق ،ويف مقدمتها االنغالق اللغوي ،الذي تتحول
ٍ
ٍ
ٍ
متصادمة .إن االمتداد الكوين للمعرفة الذي يتجاوز حدود
متصلبة
كيانات
معه فكرة اإلنسانية إىل

الذات وقدراهتا ،ومنها حدودها الرمزية التي جتسدها لغتها ،يكشف النواة اجلوهرية للوجاهة

احلقوقية للرتمجة ،وهي أن العامل يف امتداده الكبري كُتب بلغة اآلخر ومن حقنا أن نعرفه من داخل

لغتنا .أو كام قال ميشال فوكو" :إذا كانت اللغة مل تعد تشبه مبارش ًة األشياء التي تسميها ،فإهنا
ٍ
شكل آخر ،يف أن تكون مكان االنكشافات،
ليست مفصول ًة عن العامل ،هلذا السبب فهي تستمر ،يف
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وأن تؤلف جز ًءا من املدى الذي تظهر فيه احلقيقة وتعلن عن نفسها .إهنا صورة عاملٍ يفتدي نفسه
حني بدأ يصغي للكلمة احلقيقية .هلذا فإن كل لغات العامل كام أمكننا أن نعرفها بفضل هذا النرص

تشكل م ًعا صورة احلقيقة" (فوكو ،1990 ،ص.)53

ُّ
احلق يف الرتمجة :ما يعود للذات من اآلخر:
تظهر صورة املرتجم يف مهمته احلقوقية بوصفه مقاو ًما للفقر املعريف ،لكنه عىل ٍ
جوهري
نحو
ٍّ
يكشف أن لغة الغري تفتقر إلينا مثلام نفتقر إليها ،وأن الرتمجة هي التي تعوض هذا االفتقار الذي
ٍ
ٍ
بعض ،توزعت
وتقوت غرابتها بعضها بإزاء
يرتقي إىل مكون لألصل .فبقدر ما توزعت اللغات َّ

ٌ
وضئيل يف الوقت نفسه
أسايس
معها احلقيقة .وهو ما يعني أن نصيبي من معرفة احلقيقة وإنتاجها
ٌّ
ٍ
أيضا أن الضيافة اللغوية التي
نجز خارجي يف حدود
لغات أخرى .وهو ما يعني ً
باملقارنة بام ُي َ
ٍ
ٍ
تنفذها الرتمجة حتظى بقيمة رفيعة يف ترميم األصل ،وتعويض الفقدان ،واالحتفاظ بموق ٍع محي ٍم
للغري يف قلب الذات.

خاص
وقد حتدث بول ريكور عن الرغبة يف الرتمجة مستعيدً ا هولدرلن الذي يؤكد أن كل ما هو ٌّ
يت ينبغي أن ُيتع َّلم
كأجنبي (ريكور ،2008 ،ص ،42و ،)43لكن هذه الرغبة يف عمقها ليست
وذا ٌّ
ٍّ
ٍ
ٍ
متيحا للمعاين
رغبة فرد أو حتى مجاعة بقدر ما هي رغبة الكوين الذي يرسخ عربها حتديه للحدودً ،
واحلقائق والتجارب أن تتحقق خارج النسق الدال الذي ولدت فيه ،خال ًقا بذلك من داخل كل ٍ
لغة
من جيازف بعبور اللغات ،وهم املرتمجون الذين يواجهون حمنة مالقاة األجنبي داخل لغته اخلاصة

(املرجع نفسه ،ص .)44والعنرص اجلوهري الذي يكشف عنه هذا الوضع يتمثل يف حتديد فضاء
ٍ
منطق شمو ٍّيل
بناء الكوين الذي يشكل ندا ًء للتجربة اإلنسانية وهي تضع نفسها يف صلب إمكان

للحق .وخيص ذلك فكرة العامل الذي يتعني يف بنائه الثقايف بوصفه حرك ًة بني اللغات ،أي حرك ًة
ٍ
لغة عىل ٍ
تتخطى األسوار الثقافية التي تنصبها كل ٍ
ٍ
حدود
انغالق داخل
حدة وحتول فكرة العامل إىل
ممارسة من داخله إىل ٍ
ٍ
ٍ
رمزية يتحكم فيها النسق الدال بقوانينهً ،
نمط من احلوار الداخيل،
حمول كل
أي منولوج monologueال يستطيع استيعاب إمكان اآلخر بوصفه اختال ًفا غري ٍ
قابل للتجاوز.

وتتعهد الرتمجة ،بوصفها نشا ًطا للكوينَ ،
هتيأة فضاء هذه احلركة بني اللغات التي منها تتغذى

مرتكزا للنظر إىل اإلنسان يف املرجعية احلقوقية .ألن عاملية
فكرة العامل وصفة العاملية التي تشكل
ً
ٍ
رشط ،والذي يقوم مرتكزه األسايس
حيول انفتاح الذات إىل
اإلنسان تتقوى من هذا اإلمكان الذي ّ
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عىل أن هناك ما يتجاوز حدود لغتي وحدود كل ٍ
لغة ،ومع ذلك يتيح هلا إمكان التعبري عنه بقدراهتا
ٍ
ٍ
بامهية
جلملة من احلقوق املرتبطة
اخلاصة .وهذا يعني أن اعتامد "صفة اإلنسانية" استحقا ًقا كون ًّيا
معرت ٍ
ف بوضعها احلقوقي ،يستمد فعاليته من هذا االغتناء الرمزي الذي يصدر عن املحافظة عىل
َ
ٍ
جتاوز حدود اللغة كإمكان دائ ٍم مالز ٍم للنشاط التارخيي لإلنسان ،والذي يتضمن يف اآلن نفسه

جتاوز حدود الثقافة-اللغة ما دامت كل ٍ
لغة هي يف الوقت نفسه نظا ًما ثقاف ًّيا .وذلك بالضبط هو
ما تطلبه فكرة كونية احلق.

إن التشديد عىل َّ
َّ
أن فكرة العامل مؤسس ٌة عىل هذه احلركة بني اللغات ،أي تلك احلركة التي تضم
لغة عىل ٍ
كلية تنتظم انطال ًقا مما تفلته كل ٍ
الكثرة اللغوية التي حيفل هبا الوجود البرشي إىل ٍ
حدة ،أي

تلك اإلمكانية يف قول الوجود التي يستحيل عليها إنتاجها وتتوافر يف ٍ
لغة أخرى ،يسمح باالقرتاب

من التكون اجلينيالوجي للرتمجة بوصفها ً
فعل تارخي ًّيا يؤجج املعرفة عىل التغلب عىل قصور اللغة،
أية ٍ
لغة ،يف أن تكون وحدها احلاضن األصيل إلمكان املعرفة ومتثيل العامل .وعىل ٍ
نحو جد ٍّيل،
ّ

يكشف أن املعرفة التي صارت عاملي ًة هي التي استفادت من هذه احلركة بني اللغات ،عىل ٍ
نحو
ٍ
تنسيق بني حدين حيافظان عىل كياهنام أحدمها بإزاء َ
اآلخر
حيدد مغامرة املعنى فيها بوصفه حصيلة

دائم .املعنى هنا يصري رد ٍ
فعل بني لغتني.
بوصفهام متخارجني ً

فحسب ،بل يف
إن احلق يف املعرفة يف وضعه العام ال يعني احلق يف الوصول إىل ما يعرفه البرش
ُ
ٍ
تساوق مع انفتاح الزمن .وهو ما يعني أن إشباع هذا احلق
اجلملة الكلية إىل ما يمكن أن ُيعرف يف

ٌ
دائم يتم من داخل كل اللغات ويف العالقة بينها ،أي حتريك الرتمجة املستمر هذا للمدلوالت
عمل ٌ
دال عىل ٍ
 signifiésالتي تُنتج داخل كل ٍ
حدة ،وإخراجها منه عىل ٍ
نسق ٍّ
نحو جتد فيه مكانًا لالستقرار
داخل ٍ
نسق ٍّ
دال آخر.

الرتمجة وترميم انكسارات الكائن:
ُعمق الرتمجة ،بوصفها العملية التي تفاوض بني الثقافات واللغات ُمسهم ًة يف حتقق مفهوم
ت ِّ

وضع األصل بوصفه حصيلة ما ُيشتق منه .فهي تعينه ال من حيث هو لغ ٌة مثالي ٌة فوق كل
العامل،
َ
ٍ
كلامت ،وال من حيث هو الكلمة األوىل التي منها اش ُت َّقت كل
اللغات ،لغ ٌة تسكنها املعاين من غري

ٍ
دائم متل ًفا ،أي ما ال حييا أبدً ا إال من خالل هذه
اللغات ،لكنه ما ُيعدَّ ل
باستمرار عىل قاعدة ما كان ً
ٍ
ختارج بإزاء نفسه،
احلاجة الدائمة إىل إعادة بنائه عرب آثار اختالفه اجلواين ،الذي ُيدَّ د كحركة
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ٍ
ٍ
مضاعفة .وهكذا،
والدة
أي ذاك الذي ال يعثر عىل كينونته إال وقد صارت بعيد ًة عنه ،يف عملية
ٍ
ترمجة ،عن أن الرتمجة األصلية هي اللغة نفسها حيث تنعقد العالقة احلميمة
تكشف الرتمجة ،كل

ربا عىل مغادرة ذاته لكي يعثر عليها
بني الكلمة والوجود ،أي العالقة التي جيد فيها الوجود نفسه جم ً
ٍ
ٍ
خمتلفة
أشكال
يف الكلمة .أي إن ما ُيستعاد يف الرتمجة هو هذه الصيغة التي هبا يتوزع الوجود يف
لغة عىل ٍ
قابلة للتعيني عرب اختالف ما يقال عنه من داخل كل ٍ
ٍ
حدة .إنه الكوين الذي ينبعث يف
ُ
فحسب ،بل
كوين هو احلق يف املعرفة
فضاء املختلف .وبذلك ،فالرتمجة ال تؤ ِّمن االستفادة من ٍّ
ُ
حق ٍّ

تؤ ِّمن كذلك احلق يف الكوين ،حيث تقوم الرتمجة بعمل املونادة ( )monadeالاليبنتزية ،نسب ًة إىل
اليبنتز  ،Leibnizالتي "تُدخل الذات املتناهية يف تفصيل الالمتناهي" كام قال جيل دولوز (دولوز،

 ،2009ص ،)145إهنا تدفع فضاء التعبري اخلاص ،أي اللغة اخلاصة ،لالنفساح الستيعاب الكوين،
مثلام جتعلها جز ًءا منه .أي إهنا ،عىل ٍ
نحو آخر ،ال تُدخل الكوين إىل اللغة اخلاصة إال لكي ُترجها
ٍ
إىل فضائه ،حائل ًة بذلك دون أن تتحول اللغة إىل ٍ
قرسية ينغلق فيها اجلزئي الصغري عىل نفسه
عزلة

حمروما من الكل الكبري الذي يقف عىل الضفاف الربانية لكل ٍ
لغة.
ً

وال يعكس تعدد اللغات سوى ما توزع من الوجود فيها .وهي ،بنا ًء عىل ذلك ،جتسد الشكل

كون وحدهتا التي ترتفع إىل مستوى القيمة .إهنا تعكس
الرمزي لتوزع اهلوية اإلنسانية ،أي ما ُي ّ
ٍ
أشكال قد تبدو متعارض ًة .إذ يربز جوهر عملية الرتمجة
تعددية الواحد وهي تعرب عن نفسها يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بعضها
أنساق دالة
لكائن يبعثر صورته يف
يلم هذا التشتت الرمزي هلوية مرحتلة
غريب ُ
بوصفها ما ّ
ٍ
عن
بعض .إهنا األثر اإلنساين املوزع بني اللغات الذي يشكل بلغة املنطق "املاصدق" بالنسبة إىل

ؤو ًل من خالل اقتداره
فكرة اإلنسان ،أي اإلنسان بوصفه هوي ًة تالحق نفسها فيام يتغاير منهاُ ،م ّ
اللغوي .والرتمجة هنا تعيد اكتشاف نمط الغرابة التي تتملص منها الذات لتحوهلا إىل ٍ
هتمة تالحق
الغري فقط ،وذلك بإعادة حتديدها لغرابة الغري بوصفها تشري مبارش ًة إىل الغرابة األليفة للذات.

ً
أصيل يف اللغة .وكل مرتج ٍم ينفذ مبارش ًة هذا التفكري ،بإفرازه الصيغة
تفكريا
ومتثل الرتمجة
ً

التي تنعكس هبا لغ ٌة معين ٌة يف ذاهتا بوساطة لغة الغري .فهو ال يكتفي بأن جيعل هذه اللغة أو تلك
ٍ
جمال إلبانة اآلخر ،لكنه يفجر القدرات الكامنة لكل ٍ
ً
لغات أخرى.
لغة يف التخاطب الكوين مع
ٍ
ٍ
ثقافة بأن جتعل انكسارات الكائن التي يعكسها تعدد
مهمة داخل كل
وهي بذلك تنجز أقوى

خاص ،أي ما
اللغات قابل ًة للرتميم .فبعملها املستمر يف إعادة تكوين اآلخر داخل دائرة ما هو
ٌّ
ٍ
ثقافة
يعود للذات يف صلتها احلميمة بلغتها ،تكشف أن درجة األمان امليتافيزيقي التي حتمي كل

ةمجرتلا يف ِّقحلا ىلإ ِّقحلا ِةمجرت نم

493

بافرتاضها املسبق لقدرهتا الدائمة عىل إنتاج املعنى ،متحصل ٌة ً
أصل من كون اآلخر َمف ًّيا يف تركيب

أي معنًى .بل إن العمل الواصل الذي تنجزه الرتمجة بني الثقافات يعزز ،من داخل الصلة التي

يعيد تأسيسها بني اللغة نفسها وإمكاناهتا ،تأثري وضع املعنى بوصفه ما تدين به الذات للغري ،حمقق ًة

بذلك الرشط األويل لإلنسان بوصفه كائنًا حقوق ًّيا ،أي كائنًا يكتسب ماهيته احلقوقية من خالل

جتاوز حدود اللغة والثقافة والعرق واجلنس واللون واالنتامء الطبقي .وال خيفى أن استكامل هذه
املاهية الذي ال يتوقف يف الزمن ويظل جمهو ًدا جوهر ًّيا للتجربة اإلنسانية ،ال يتم إال من خالل هذا

الرتق الرمزي الذي تنفذه الرتمجة يف عمق التمزقات التي تعرتي التعبري الثقايف عن هذا الكائن .إهنا

تؤسس اللحمة املعرفية التي حتمل التشديد نفسه الذي أشار إليه بول ريكور عىل أنني أعرف "أن

اآلخر ليس أحد مواضيع فكري ،ولكنه مثيل ٌ
حقيقي للفكر ،وأنه يدركني أنا نفيس كآخر،
فاعل
ٌّ
ٍ
ٍ
كطبيعة
وأننا م ًعا نستهدف العامل
مشرتكة" (ريكور ،2005 ،ص.)612

وإذا كانت الرتمجة هي العمل التارخيي املفتوح الستكامل املاهية "اإلنسانية" لنفسها فيام تفرق
ٍ
ٍ
ٍ
هي أهم
منها يف أشكال اآلخرية املتعارضة املتحققة داخل أنساق رمزية خمتلفة ،فإهنا تنفذ عملي ًة َ
العمليات وأكثرها جوهري ًة وهي التي يقوم عليها االستحقاق احلقوقي لإلنسان ،واملتمثلة يف

االنتقال من مستوى املعرفة إىل االعرتاف؛ ألن معرفة اآلخر يش ٌء واالعرتاف به يش ٌء آخر .لكن
اعرتاف بجدارة ما يقوله اآلخر ،ولذلك نرتمجه .إهنا
الرتمجة ترسخ االعرتاف يف املعرفة ،ألهنا
ٌ

ممارس ٌة مرشوط ٌة بالزمن وبطابعه التجزيئي الذي يفرض عليها أن حتظى بنفسها بوصفها عملي ًة
( )processusوصريور ًة ( )devenirلن تعثر أبدً ا عىل حلظة اكتامهلا األكرب ،من أجل حتقيق
الدرجة القصوى ملساواة الذات لنفسها يف اآلخر.

وتتامهى الرتمجة مع املفهوم الذي قدمه جيل دولوز  G. Deleuzeوفيليكس غاتاري F.

ٍ

 Guattariيف "أوديب املضاد" للكوين ( )l’universelبوصفه جسدً ا بال أعضاء (Deleuze et

 ،)Guattari, 1995, p. 173ال ينفصل فيه اإلنتاج عن الرغبة عرب تشفري التدفقات ()les flux

إنجازا هلذا االمتداد الكوين الذي يصل التقطعات احلتمية للكائن
وفك شفرهتا .فهي تشكل
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متباعدة ،معزز ًة امتداداته فيها من خالل إعادة تشفري ما يعود
ولغوية
ثقافية
أنظمة
وانقساماته عرب
ٍ
ٍ
ٍ
تدفقات
إىل هذا الكائن من
رمزية .فقد كان هذا "اجلسد بال
أعضاء" ،الذي يشكل الكوين بلغة

دولوز وغاتاري ،بالنسبة إىل الرتمجة هو تلك احلصيلة املستنتجة من اإلنتاج الراغب الذي تقوم

به ،والذي بموجبه تُف ّعل الرغبة التي تسكنها بوصفها الرغبة يف اآلخر ،الرغبة يف االقرتاب منه،
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تعرفه التي تفيض إىل االعرتاف به ،ومن ثمة الرغبة يف جلبه إىل الدائرة اخلاصة للذات،
والرغبة يف ُّ

ليحققا م ًعا انتام ًء مشرتكًا للصريورة املنتجة.

وال يمكن أن نعثر حتت تسمية اإلنسان إال عىل حصيلة ما تصوره عن نفسه .وانطال ًقا من
ٍ
منفصل عن العملية التمثيلية التي يودعها يف
هذه النقطة ،كان ما يتشكل بوصفه طبيع ًة له غري
ٍ
ٍ
المتناه .فإذا كانت
تأوييل
مسلسل
التدفقات الرمزية التي يف حضنها يستطيع أن يميز نفسه عرب
ٍّ
الذات تنعكس يف طريقة متثيلها لألشياء ،مستند ًة إىل امليل اجلوهري للمعرفة يف أن ترتب أشياء

العامل يف جمال التسمية ،فإن ما تعمل الرتمجة عىل تنميته ليس سوى تلك املاهية التي تفوق الذات
ٍ
وكل ٍ
أيضا يتكون ذلك املجال الذي ُيفصح
ذات أخرى
موازية والتي تغطي إمكاهنام ،والتي منها ً
عن املتغريات التي تُنسب إىل الكائن ،والتي جتعله ،يف شتاته املمزق يف التدفقات الرمزية املوزع
ٍ
ٍ
خمتلفة ،يشري إىل أنه يف النهاية ما يستحقه من نفسه ،أي التغايرات التي جيب أن
لغات
جمراها يف

ٍ
انفصال ُيترب يف التقاء
جوهري من كينونته التي ال تتحقق إال بوصفها حركة
عنرص
يقبلها عىل أهنا
ٌّ
ٌ

هذه الكينونة باللغة ،يف انفصال املدلول عن الدال الذي ُولد منه ،لريحتل ويستقر يف نسق ٍّ
دال آخر،
ٍ
متثييل آخر ،وكلام تعززت حركة االنفصال تعززت
وانفصال التمثيل َّ
عمن َتَثله مود ًعا نفسه يف جمال ٍّ
رابطة هذه الكينونة بنفسها التي توضع بسبب ذلك يف مقام احلق الذي يضمنه االختالف .إن األمر
ٍ
أفراد ،بل يتعلق
نوع يستمر يف ما ينحدر منه من
هنا ال يتعلق بالنوع ،أي اإلنسان من حيث هو ٌ
ٍ
بالقيمة التي ترسخه ٍ
حقوقية.
كبنية
ٍ
بعامة
يمكننا أن نستدل عىل هذا األداء الصميمي الذي تؤديه الرتمجة يف تنمية كينونة اإلنسان

املعززة باالنفصال الذي حيكمها ،بمجالني اثنني ،مها الرسد واملفهوم .فإذا كانت اللغات الصورية

تدين بقوهتا وفعاليتها لدقتها النامجة عن فقرها الداليل الذي جنَّبها الغموض ،فإن اللغات الطبيعية
يف مقابلة ذلك تدين بقوهتا يف حترير احلياة لثرائها الناجم عن قدرهتا عىل تأجيج الغموض الذي

جيعل البنية اهلشة للكلمة مكمنًا للكيان اللغزي للحياة نفسها التي ال يستوعبها أي معنًى وال
ٍ
تأويل ،والتي يف الوقت نفسه جتعل كل معنًى منسو ًبا ً
أصل إىل الالمعنى الذي يمثل
يشبعها أي
ٍ
ً
مدخل إىل
كلمة أن تكون
تلك احلركة الناسفة للمبهم والغامض وامللتبس الذي يفرض عىل كل

ٍ
ٍ
عاملٍ
خدمة تؤدهيا الرتمجة عندما
موغل يف غرابته املتعذرة االختزال .هنا يمكننا أن نتساءل :أي
ٍ
أعامل رسدي ًة؟ إهنا تقتحم حيا ًة كامل ًة متخفي ًة خلف ٍ
تعالج ً
أنظمة
غابة من الكلامت التي تنتمي إىل
ٍ
ٍ
ٍ
حمددة للبنى اللغوية التي ترشطها .إهنا تستهدف يف ٍ
عمل ٍّ
جلامعة
شاق امتالك الرس العظيم
صارمة
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ٍ
معينة وهي تعيد متلك نفسها كدوا ٍم يف الزمن عرب ما حتكيه؛ ألن الرسد جترب ٌة وجودي ٌة إلعادة متلك
ٍ
وأساسا هو البنية التي تظهر
كاستمرار فيام ترسد،
نفسها
ً
تتعرف َ
الزمن واإلبقاء عىل الذات التي َّ

فيها احلياة متامسكة ،التي من غريها تظل متناثر ًة ومتشظي ًة .إنه الفعل اخلاص بكائن احلكاية ،الذي
هو اإلنسان ،الذي يقاوم به ما أسامه بول ريكور الطابع اهلرويب للحياة (ريكور ،2005 ،ص،)329

حيث إن "قصص البعض متشابك ٌة ومتداخل ٌة متا ًما مع قصص البعض اآلخر .هناك أقسا ٌم بكاملها

من حيايت تشكل جز ًءا من تاريخ حياة آخرين" (املرجع نفسه ،ص.)327

ٍ
أجزاء من احلكمة البرشية
والرتمجة ،إذ تستهدف جتربة الرسد ،مت ِّك ُن يف الوقت نفسه من ترميم
ٍ
ٍ
خليط من النسج
ببعض ،تلك احلكمة التي حتققها الوحدة الرسدية للحياة التي تقوم عىل
بعضها
اخليايل والتجربة احلية" .فبسبب الطابع اهلرويب للحياة احلقيقية نحتاج إىل معونة القصة اخليالية كي
ٍ
ٍ
بطريقة
ننظم احلياة
استعادية بعد مرور احلدث" (املرجع نفسه ،ص.)329

إن ترمجة الرسد ،وهي تثني احلكمة التي حتوزها الذات عىل احلكمة التي حيوزها اآلخر ،جتعل
ٍ
ٍ
ٍ
مشارك لتجربة احلياة التي خيوضها غريه.
سارد
واحد منهام مقر ًبا من رس الثاين ،وحتوله إىل
كل
إهنا تكشف عن أنه يف عمق فعل الذات ال يوجد سوى التفاعل الذي به تستمر فكرة اإلنسانية،

بوصفها حياةً ،وتتواصل.

أ ّما ما يتعلق باملفهوم ،فال يمكن استجالء املهمة الوجودية القصوى التي تنفذها الرتمجة إال
ٍ
ببساطة ليس
مصطلحا؛ ألنه
بتبديد االلتباس الذي يعمم يف بعض احلاالت بشأنه .فاملفهوم ليس
ً
حصيلة ٍ
اتفاق ،مثلام أنه ليس قضي ًة تصف واقع ًة أو طائف ًة من الوقائع .املفهوم يبتكر عا ًملا ،وتلك
ٍ
جدير هبذه التسمية حيمل يف طياته صيغ ًة تعديلي ًة
هي خاصيته اجلوهرية .لذلك ،فكل مفهو ٍم

للوجود؛ ألنه ٌ
معبأ باحلدث الذي يرسخ جترب ًة جديد ًة يف حياة الفكر ،ويف صيغة وجود األشياء
ٍ
فحسب ،بل حتملها
تتعرفه
ُ
حوله .والرتمجة عندما تشتغل عىل املفهوم ال متكِّن من جعل ثقافة ما َّ
كذلك عىل استيعاب إمكانات احلدث التي ترافقه ،مؤهل ًة إياها للتعايش مع العامل الذي يبتكره،
ختوهلا إمكان اإلسهام يف توسيع هذا العامل الذي تبتكره ،ألن املفهوم ال يمكن نقله ،بل يوصل
مثلام ّ
ٍ
ٍ
ٍ
جتربة
جديدة تفعل فيه وتشتد به .أي إن ترمجة املفهوم ال يمكن إدراكها إال بوصفها نشوء
بحياة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
إضايف يتعني فيه وجوده
باقتدار
جديدة حيظى فيها الكائن
بحياة
جديدة للمفهوم ،أي التحا ًما
ٍّ

بوصفه أف ًقا ً
قابل لإلغناء والنامء.
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استنتاج:
تقودنا معاجلة املنشأ اجلينيالوجي للرتمجة إىل حتديد قيمتها احلقوقية الفائقة .إذ إهنا ترتبط مبارش ًة

بجوهر التجربة الوجودية لإلنسان بوصفه الكائن الذي متثل الرتمجة أحد احتياجاته احليوية؛ ألن

احتياجا أقىص الستكامل مرشوعه ،وألن هذا االحتياج جيد مبدأه األسمى يف أن
اآلخر يظل ،عنده،
ً
ٍ
كينونة ما إن تدخل مدار التجربة اإلنسانية حتى جتد نفسها مندرج ًة يف ٍ
نسق للمضاعفة تكون
كل
ٍ
كينونة أخرى .وعىل وفق هذا املبدإ ال ترشع األشياء يف االنتامء إىل
فيه مدعو ًة إىل أن متيز نفسها يف

الفضاء اخلاص للتجربة اإلنسانية إال عندما متيز كينونتها يف كينونة اللغة التي تصبح عند الذات
دائم آخر" كام قال ميشال فوكو (فوكو،1986 ،
نفسها مضاعف ًة يف اآلخر ،ما دامت اللغة "يقطنها ً

إنتاجا لآلخر،
ص ،)106فهي ُتوقع الذات فيام يغيب عنها .وهنا يتبدى دور الرتمجة بوصفها
ً

مرتبط ًة بام حتدده التجربة اإلنسانية املستوعبة يف بنية اجلزء املتلف ،التي يتعني فيها جوهر اجلهد
ٍ
ٍ
سابقة
مناسبة
مرتكزا حول الفقد الذي يتحقق أنثربولوج ًّيا كام سبق أن حللنا ذلك يف
اإلنساين
ً
ٍ
ٍ
كإتالف
جذري للمدلول املطلق ،ويف العالقة بالرغبة
كفقدان
(الكباص ،)2006 ،يف العالقة باللغة
ٍّ
كفقدان لألصل الذي يسبق كل ٍ
ٍ
بداية يف الزمن .وهي
ملوضوع اإلشباع الكيل ،ويف العالقة بالزمن
البنية نفسها ،أي بنية اجلزء املتلف ،التي ترسخ احلق للذات فيام يعود لآلخر؛ ألنه يظل األفق
الدائم لرتميم ما يرتتب عىل هذا اإلتالف ،أي ترميم متزق املعنى وصدع الرغبة وانشقاق الزمن.

إن الرتمجة يف هذا النطاق متثل إجاب ًة عن هذا الوضع الذي يرشط اإلنسان والذي حدده هانس
ٍ
جورج غادامري استنادا إىل ٍ
هيغلية ً
قائل إن اإلنسان "يف هذا العامل ليس بطبيعته ما جيب أن
رؤية
ً
يكونه" (غادامري ،2007 ،ص ،)60وهذا العمل يف عمق هذا الفارق بني ما يكون عليه اإلنسان

بحكم طبيعته وبني ما يعوزه بحكم ما يتصوره عن نفسهُ ،يدخل جمهوده يف الرتمجة ضمن القصدية
الكلية حلياته التارخيية التي تشمل جممل جتربته يف العامل ،والتي جتعل كل ٍ
ذات ال يمكنها وحدها
أن تشبع متطلبات املاهية الكونية لإلنسان ،عىل الرغم من أهنا تشكل أحد حتققاهتا .إذ إن الذات،
وهي تقرتب من اآلخر من خالل الرتمجة ،ال تكتفي بفهمه ،بل تتشبع به ،أي متنح نفسها ما يسمح

بامتداد هذه املاهية الكونية لإلنسان التي ال تنفصل يف بنائها عن توسط اللغة للتجربة اإلنسانية يف

كليتها .وهبذا ،تنجز الرتمجة فعل ًّيا العمل الالحم لكثرة البرش بوحدة اإلنسان ،التي تشكل األرضية

األساسية لكونية احلق.

ةمجرتلا يف ِّقحلا ىلإ ِّقحلا ِةمجرت نم
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ٍ
معرفة
ويكشف احلق يف املعرفة ،الذي تكرسه املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،عن أن كل
تظل مدين ًة بام يعزز نقصها .فاإلنسان ،وهو ييضء باملعرفة التباسات وجوده بوصفه حيا ًة من
ٍ
جمهود
االختالف ،يتحرك عىل قاعدة ثغرة املعنى الذي ال يكتمل والذي يفرض عليه أال يكون أي
قائم ،أي يف االجتاه الذي ال يقف يف مداه األقىص الذي ال
يف الفهم إال حركة يف اجتاه جتاوز ما هو ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ممكنة .وهبذا املعنى ،ال
إنسانية
جتربة
ُيبلغ قط سوى آخر التاريخ الذي يشكل األفق الرباين لكل
يمكن أن يدل احلق يف املعرفة إال عىل احلق يف جتاوز ما نعرفه.

ٍ
معرفة ال يمكن أحدً ا أن يصادره منا .يمكنه أن يمنعنا من التعبري
ومن املؤكد أن ما نحوزه من
دائم
عنه ،وهذا الوضع يشكل جترب ًة تارخيي ًة ال يمكننا إنكارها لكل املجتمعات اإلنسانية .إذ هناك ً

ما ال ينبغي اإلفصاح عنه ،وهناك ما ال ينبغي أن حيظى بالتعميم حيث ُيكم عليه بأن يظل جترب ًة
رسي ًة .يعني ذلك أن احلق يف املعرفة ال يمكن أن يكون معن ًّيا بام نملكه من املعارف ،لكنه هيم عىل
ٍ
أيضا أن احلق يف
نحو
تأسييس ما مل تُتِحه لنا قدراتنا ،أي احلق يف معرفة ما يعرفه اآلخر .ويؤكد ذلك ً
ٍّ
أساسا إىل ما ينقص الذات أي ما هي فاقد ٌة له ،وليس كاحلق يف احلياة الذي يستهدف
املعرفة موج ٌه ً
تعزيز ما نحوزه سل ًفا ومحايته.

وهنا يظهر جل ًّيا أن احلق يف املعرفة ال يمكن أن يكون يف منتهاه األكثر نجاع ًة سوى احلق يف

الرتمجة ،الذي ينطوي يف الوقت نفسه عىل احلق يف الفهم .وهذا احلق ،كام ظهر من التحليل السابق،
ال يمكن استيفاؤه إال هبذا السفر بني اللغات ،فمن اجليل أن أي مرتج ٍم وهو يبحر يف عوامل ٍ
لغة غري

لغته ال يستهدف الكلمة يف حد ذاهتا ،بل يستهدف املعرفة التي أتاحتها .إنه يعمل من أجل هذا
وانتصارا له.
احلق
ً

ٍ
ثقافة حتمل نقصها
وتثبت الرتمجة أن اآلخرية هي البنية األساسية ملا نتوق إليه ،ما دامت كل
ٌ
ً
اكتامل ،بل هي ٌ
متحرك للعوز األسايس الذي يدفع يف اجتاه إنتاج اآلخر
عمل
اخلاص ،فهي ليست

ومراكمته بوصفه ً
جمال لتوليد املعنى ،واحتياط ًّيا لبناء املخاطب الرمزي الذي منه ينبع إمكان كل
لغة .إذ إن اللغة موجه ٌة يف منشئها ملخاطبة ٍ
ٍ
مريض حلالة التوحد .وبذلك،
أحد ما ،وإال فهي َع َر ٌض
ٌّ
ٍ
مستقبيل ،فكام
وجود
تكون الرتمجة وحدها هي القادرة عىل كشف ما حيمله احلق يف املعرفة من
ٍّ
يقول األنثروبولوجيون" :كلام تعددت طرق الرؤيةَّ ،
قل ما لن ُي َرى" (جمموع ٌة من ال ُكتّاب،1997 ،
ص.)195
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املراجع العرب َّية:

 جوزيف ،جون .اللغة واهلوية :قومي ٌة ،إثني ٌة ،دينية .ترمجة عبد النور خراقي .سلسلة كتاب عامل املعرفة .342ط .1الكويت :املجلس الوطني للثقافة واآلداب.2007 ،
 -دولوز ،جيل .االختالف والتكرار .ترمجة وفاء شعبان .ط .1بريوت :املنظمة العربية للرتمجة.2009 ،

 -ريكور ،بول .الذات عينها كآخر .ترمجة جورج زينايت .ط .1بريوت :املنظمة العربية للرتمجة.2005 ،

 -ريكور ،بول .عن الرتمجة .ترمجة حسني مخري .ط .1اجلزائر :منشورات االختالف.2008 ،

 غادامري ،هانز جورج .احلقيقة واملنهج .ترمجة حسن ناظم وعيل حاكم صالح .ط .1طرابلس – ليبيا:دار أويا للطباعة والنرش.2007 ،

 -فوكو ،ميشال .أركيولوجيا املعرفة .ترمجة سامل يافوت .ط .1بريوت :املركز الثقايف العريب.1986 ،

 فوكو ،ميشال .الكلامت واألشياء .ترمجة فريق مركز اإلنامء القومي للرتمجة .ط .1بريوت :مركز اإلنامءالقومي.1990 ،
 -الكباص ،عبد الصمد .املجرى األنطولوجي .ط .1الدار البيضاء :دار إفريقيا الرشق.2006 ،

 جمموع ٌة من ال ُكتّاب .نظرية الثقافة .ترمجة عيل سيد الصاوي .سلسلة كتاب عامل املعرفة  .223ط.1الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون.1997 ،

ٌ
 جمموعة مو.بحث يف العالمة املرئية :من أجل بالغة الصورة .ترمجة سمر حممد سعد .ط .1بريوت:
املنظمة العربية للرتمجة.2012 ،

املراجع األجنب َّية:

- Deleuze, G., et Guattari, F., L’anti-Œdipe capitalisme et schisophrénie, Tunis, edition
Céras, 1995.

ِكون يف املُؤ َتمر
املُشار َ
بيان الصايف

طالبة دكتوراه علوم سياسية /رشق أوسط -جامعة خاركوف الرتبوية الوطنية
(سكفورودا) أوكرانيا.
نزار عيون السود

مرتجم وأستاذ يف جامعتي دمشق والقلمون ومستشار الرتمجة يف وزارة الثقافة السورية.

عبد اهلل ح ّبه

مرتجم وباحث وصحفي.

ديمرتي ميكولسكي

باحث ومرتجم يف أكاديمية العلوم االجتامعية ومعهد االسترشاق التابع ألكاديمية
العلوم الروس ّية منذ عام .1993
كاتارينا بيلو

مرتمجة وباحثة وأستاذ الفلسفة املشارك يف اجلامعة األمريكية يف القاهرة.

تشانغ هونغ يب (زاهرة)

كاتبة ومرتمجة وأكاديمية وعميد كلية الدراسات العربية يف جامعة الدراسات الدولية
ببكني.
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عبد املجيد صغري عيل

رئيس قسم اللغة العربية ،جامعة كاليكوت ،كريال ،اهلند.

أوليغ ميرتافانوفيتش بافيكني

مرتجم ودبلومايس سابق ورئيس جلنة العالقات اخلارجية الحتاد أدباء روسيا حاليا.
الشافعي ابتدون

كاتب وصحفي ومرتجم.
مشفق الرمحن
مرتجم وحمرر وأستاذ اللغة العربية ورئيس قسم الرتبية والتعليم ،ومرشد طالب اللغة

العربية يف جامعة النقاية للعلوم اإلسالمية ،ماليزيا.
نور احلريري

مهندسة ومرتمجة وباحثة يف الدراسات اآلنغلوفنية واجلندرية يف جامعة غوته ،أملانيا.
لوك ليفغرين
أستاذ اللغة العربية والرتمجة والعميد املقيم يف كلية ماذر هاوس ،جامعة هارفارد.
هدى املجاطي
باحثة وأكاديمية ورئيسة رابطة كاتبات املغرب (فرع طنجة).
إدريس مقبول
أستاذ اللسانيات التداولية وحتليل اخلطاب .مدير مركز ابن غازي للدراسات واألبحاث

االسرتاتيجية .وعضو جملس أمناء املركز الدويل للدراسات واألبحاث العلمية والرتبوية
بباريس.

أمحد الصمعي
مرتجم وباحث وأستاذ اللغة واآلداب اإليطالية يف اجلامعة التونسية.

َتؤُملا يف َنوكِراشُملا
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رمضان حسن النجار

أستاذ لغويات وترمجة يف كلية اآلداب جامعة القاهرة.
دوان موسى الزبيدي

باحث ومدقق لغوي وإعالمي ومدرس لغة عربية.

حسن أوزال

كاتب ومرتجم وعضو احتاد كتاب املغرب.
معاوية عبد املجيد

مرتجم عن اإليطالية واإلسبانية واملرشف املشارك عىل مدونة املقهى الثقايف اإليطايل.

نجيب طوايبية

مرتجم وأستاذ لغة فرنسية ومسؤول نرش ومدير مؤسسة (نتاج لألبحاث والرتمجة)
اجلزائر.
رفعت عطفة

كاتب ومرتجم وأستاذ األدب والتاريخ والثقافة اإلسبانية يف جامعات سورية وإسبانيا
وفرنسا واملكسيك والدول العربية.
حسن محزة

أستاذ فخري يف جامعة ليون ،فرنسا ،ومدير مكتب املعجمية واملصطلحية والقاموسية
والرتمجة العربية ،ونائب رئيس املجلس العلمي ملعجم الدوحة التارخيي للغة العربية.
عبد اجلواد احلردان

«س ِ
وجتي إمام» ،تركيا.
مرتجم وأستاذ أصول الفقه واملناهج يف جامعة ُ
شهرزاد خلفي

باحثة ومرتمجة وأستاذ اللغة الفرنسية والدراسات الرتمجية واملساعد يف جامعة مصطفى
اسطمبويل ،معسكر ،اجلزائر.
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خالد اليعبودي

كاتب ومرتجم وأستاذ اللسانيات يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط ،املغرب،
ورئيس اجلمعية العربية للمصطلحية والرتمجة.
عز الدين غازي

أستاذ باحث يف اهلندسة اللسانية واملعجميات احلاسوبية والرتمجة بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة القايض  -عياض ،مراكش ،املغرب.
مجال شحيد

أستاذ األدب الفرنيس والنقد والرتمجة يف جامعة دمشق واملعهد العايل املرسحي ،وعض
و هيئة حترير جملة جسور ثقافية.
رانية غانم

صحافية وأستاذة يف اجلامعة اللبنانية ،كلية املعلومات.

ماهر شفيق فريد

كاتب ومرتجم وأستاذ األدب اإلنكليزي والرتمجة بكلية اآلداب جامعة القاهرة.

عبد الصمد الكباص

باحث ومرتجم والكاتب العام ملركز األبحاث الفلسفية باملغرب.

السا ِب َقة
كر و َتذك ٌ
ري ِب ُن َس ِخ املُؤ َت َم ِر ّ
ُش ٌ
ُّسخ ِة الس ِ
ِ
طيب يل ،و َقد انت ََه ْي ُت ِمن َت ِ
اد َس ِة ِمن ( ُم َ
جة وإشكاالت ا ُملثا َق َفة)،
ؤتَر َّ
الت َ َ
َي ُ
رير َأعامل الن َ ّ
ِ
ني َع ِ
ِ
َأن ُأ َقدِّ َم َج َ
جائز ِة ّ
وإسناد ِهم ُم ِه َّم َة
ج ِة لِثِ َقتِ ِهم يب
زيل ُشكري إىل
حد لِ َّ
لت َ َ
الشيخ َ َ
ليه و َعىل َ
القائم َ
صني َإل ،وهي ثِ َق ٌة جع َلتْني َأحت َِم ُل َعن ََت ِ
عامل ِ
ُّسخ ِة ِمن م َ ِ
رير َأ ِ
َت ِ
هذه الن َ
هذه
َ َ
َ
الر ِ َّ
ول َّ
ؤت َ ِرهم الدّ ِ ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُصب َعينَي َهدَ ًفا ِسوى الرضا ِعندَ اهلل تَعاىل ُثم ال َق ِ
بول
طمئنًّا هان ًئا َغ َري واض ٍع ن َ
َّ
ِّ
َّ
ا َمل َه َّمة و َم َش َّقتَها ُم َ
ِعندَ من َك َّلفوين ِعبء ِ
قال َع َّز ِمن ٍ
هذه األَمان َِة ،و َقد َ
{و ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َس َ َيى اهللُ َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه
قائلَ :
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون إ َ ٰل َعالِ ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
ون} "ال ُقرآن الكريم ،سورة
َوا ُْل ْؤمن َ
الش َها َدة َف ُينَ ِّب ُئكُم ب َم كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ
ت ُّد َ
ُون َو َس ُ َ
التَّوبة ،اآلية ."105

ُسخ َته الس ِ
ؤت ِر بِنُس ِ
ِ
ِ
خ ِه اخلَ ِ
اد َس َة
مس التي َس َب َق ْت ن َ ُ ّ
َّذكري بِإصدارات َأعامل ا ُمل َ َ َ
وال َيفوتُني ُهنا الت ُ
ِ
ِ
ِ
هذه؛
وح َّر َر ُه الدُّ كتور ُماب
ورة عا ِم  ،2014كانَت اإلنجليز َّي ُة ُل َغ َت ُه األَساس َّي َة َ
فإصدار ُه األَ َّو ُل ،لدَ َ
ُ
اإلمام وحممد عبد العزيز؛ وإصداره ال ّثاين ،لِدَ ور ِة عا ِم  ،2015كانَت ُّ ِ
وح َّر َر ُه
ُُ
التك َّي ُة ُل َغ َت ُه األَساس َّي َة َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الدُّ كتور وليد محارنة؛ َأ ّما
ورة عا ِم  ،2016فكانَت اإلسبان َّي ُة ُل َغ َت ُه األساس َّي َة
إصدار ُه ال ّثال ُث ،لدَ َ
ُ
ِ
ِ
وح َّر َر ُه الدُّ كتور زيدان جاسم؛ و َأ ّما
الفرنس َّي ُة ُل َغ َت ُه
ور ِة عا ِم  ،2017فكانَت
َ
الرابِ ُع ،لدَ َ
إصدار ُه ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزواوي بغوره؛ يف حني َأ َّن
ورة عا ِم  ،2018كانَت
وح َّر َر ُه الدُّ كتور َّ
األَساس َّي َة َ
إصدار ُه اخلام َس ،لدَ َ
َ
ِ
وح َّر َر ُه الدُّ كتور عبد احلكيم شباط.
األَملان َّي ُة ُل َغ َت ُه األَساس َّي َة َ
بار الذين هم َخري س َل ٍ
ولئك ا ُملحر ِرين ِ
الك ِ
الش ِ
ف َأرجو َأن َأ َ
كر ك ُُّل ُّ
ُّ
كون َقد َخ َل ْفت ُُهم
َ ُ
كر ألُ َ َ ِّ َ
ُ َ
فالش ُ
ٍ ِ
ِ
اإلخالص الذي اخ َت ُّطو ُه.
وس ُت َعىل َن ِج
بِ َخري ْ
كيان َأمحد حازم

