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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا 
ُ
كيف ت

الثقافية؟ دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة اإلسبانية

حسني مليطات

مقدمة

ســاهم فعــل الرتمجــة يف التقــارب الثقــايف بــن الشــعوب؛ حيــث لعبــت ترمجــة العلــوم واآلداب املختلفــة 
ــة  ــوارق املعرفي ــة الف ــة إىل إزال ــر«(1)، إضاف ــذات واآلخ ــن ال ــا ب ــافة »وتبّدده ــب املس ــًا يف تقري دوًرا مه
ــارة  ــإّن الرتمجــة مــن لغــٍة إىل أخــرى عب ــر نتاجهــا العلمــي، وبذلــك، ف بينهــا، وتفســري معاملهــا، وتطوي
عــن تنميــة الــذات باســتعارة أفــكار اآلخريــن، فعــدا عــن كوهنــا عمليــة »نقــل« للمعلومــات، كــا يشــري 
غادامــري، إال أهّنــا فعــٌل تأويــيل، يســتهدف يف األســاس »نقــل« املعنــى نفســه؛ أي، فهــم »قصديــة الكاتــب« 
باللغــة األصــل، وإعــادة التعبــري عنــه، وباملعنــى نفســه، إىل اللغــة املرتجــم إليهــا، لتكــون الرتمجــة »أوضــح 
وأكثــر جاذبيــة مــن األصــل«(2)، بمعنــى، تأويــل النــص األصــيل بلغــٍة أخــرى، يقــول غادامــري: »كلُّ ترمجــة 
ــم  ــه املرتج ــذي يكّون ــل ال ــا ذروة التأوي ــول إهّن ــن أن نق ــا يمك ــى أنن ــل. حت ــه، تأوي ــت نفس ــي، يف الوق ه

للكلــات«(3). 
ومــا هيمنــا يف هــذه الدراســة معرفــة داللــة تلــك الكلــات التــي يكّوهنــا امُلرتجــم، ودورهــا يف احلفــاظ 
عــى اهلويــة الثقافيــة للغــة املرتجــم إليهــا، وذلــك بدراســة »معنــى« ترمجــة النصــوص الفكريــة والتارخييــة 

ــة:  ــة )الدوح ــكاالت المثاقف ــة وإش ــة، الترجم ــة الثقافي ــؤال الهوي ــة وس ــة: المثقاف ــان، الترجم ــم أولحي إبراهي  (1)

2014(، ص247. الدوليــة،  العربيــة  منتــدى العالقــات 
ــم(،  ــم )مترج ــن ناظ ــفية«، حس ــة فلس ــية لتأويلي ــوة األساس ــج ا»لخط ــة والمنه ــر، الحقيق ــورج غادامي ــز ج هان  (2)

)بيــروت: دار أويــا للطباعــة والنشــر، 2007(، ص508.
المرجع نفسه، ص506.  (3)

ــا  ــة أوتونوم ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــل عل ــم، تحّص ــث ومترج ــات، باح ــني مليط حس
ــث  ــي الحدي ــاألدب العرب ــص ب ــة، متخص ــن واألدب والثقاف ــات الف ــج دراس ــد – برنام ــي مدري ف
مــة. ومــن 

ّ
المحك والدراســات  المقــاالت  مــن  العديــد  لــه  الثقافيــة.  والدراســات  والمقــارن 

ترجماتــه إلــى العربيــة: ترجمــة روايــة »قبــر المنفــي« للروائــي اإللســباني خوزيــه ماريــا لوبيــث، 
وصــدرت عــام 2019م عــن دار »ســؤال« للنشــر والتوزيــع فــي بيــروت، وهــي روايــة تحاكــي 
التاريــخ األخيــر لوجــود المســلمين فــي األندلــس، ترجمــة كتــاب »قبــل النهايــة«، وهــو مذكــرات 
الكاتــب األرجنتينــي إرنســتو ســاباتو، صــدر فــي شــهر ينايــر 2021م عــن دار مــدارك للنشــر 

والتوزيــع.

حسني مليطات
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مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة اإلسبانية

ــى؛  ــّراء العــرب وال دور النــرش حت ــن الُق ــٍة واســعة ال ب ــي مل حتــظ بأمهي ــة، النصــوص الت إىل اللغــة العربي
وذلــك بســبب االهتــام املطلــق بالنصــوص األدبيــة اإلبداعيــة: الروايــة والشــعر، وحتديــًدا الروايــة، الــذي 
ــفي،  ــري، فلس ــاٍب فك ــوق كت ــرشاء حق ــام ب ــن االهت ــرًيا م ــب كث ــا أك ــى رشاء حقوقه ــال ع ــح اإلقب أصب
تارخيــي مــا، وبالتــايل، تقديــم »الكســب املــادي« عــى »الكســب املعــريف«، أي التضحيــة بذلــك النــوع مــن 
ــة املتخصصــة...  ــع والــرشاء يف معــارض الكتــب واملتاجــر اإللكرتوني ــة البي املعــارف عــى حســاب فاعلي
وغريهــا. وبالتــايل، مل حتــظ كثــرًيا الكتــب الفكريــة والتارخييــة باهتــام النارشيــن، ومــن ثــّم بعــدم اهتــام 
املثقفــن أيًضــا، مــع وجــود بعــض االســتثناءات عنــد بعــض دور النــرش العربيــة، التــي ختصــص »رســالتها 
املهنيــة« لتنويــر الفكــر العــريب، وتعريفــه عــى »مــا يفكــر« فيــه اآلخــرون، وبالتــايل اإلســهام يف احلفــاظ عــى 
اهلويــة الثقافيــة العربيــة، بالتعــّرف عــى هويــة ثقافــة اآلخريــن. وُتعــدُّ الكتــب الفكريــة والتارخييــة مــن أهــم 
مصــادر احلفــاظ عــى هــذه اهلويــة وتنميتهــا؛ فهــي تتضمــن معــايَن وأفــكاًرا نحتــاج إليهــا لفهــم »الكيفيــة« 
التــي ُيفّكــر فيهــا أولئــك الُكتــاب، والعبــور عــب أفكارهــم إىل ثقافتهــم، وفهــم أســاليب تعبريهــم، وطــرق 

تأمالهتــم، التــي ســتؤّدي دوًرا مهــا، بــكل تأكيــد، لتوطيــد أفكارنــا، وفهــم ثقافتنــا مــن الداخــل. 

أهمية ترجمة الكتب الفكرية والتاريخية

ينبغــي لنــا االهتــام برتمجــة الكتــب الفكريــة والتارخييــة إىل العربيــة، ومتابعــة مــا ينتــج منهــا بشــكٍل دوري؛ 
ــة اآلخــر، وال ســّيا يف  ــع رؤي ــه م ــا يف رؤيت ــد، ومتقارًب ــكل جدي ــا ب ــم عارًف ــريب امُلهت ــى يكــون القــارئ الع حت
دراســة املوضوعــات املعــارصة التــي يشــرتك كالمهــا )القــارئ العريب-والقــارئ اآلخــر( يف االســتفادة منهــا، 
مثــل الكتــب الفلســفية التــي تعيــد قــراءة مفهــوم الوبــاء، عــى ســبيل املثــال، أو تلــك التــي تقــرأ تاريــخ منطقــٍة 
ــم  ــه ُيدّع ــذا كل ــخ، فه ــورة... إل ــة متط ــف أدواٍت بحثي ــن بتوظي ــريب، ولك ــؤرٍخ غ ــور م ــن منظ ــا م ــٍة م عربي

األفــكار، ويســاعد يف تطويــر الــرؤى، وإعــادة النظــر يف الكثــري ممــا حيــوط بنــا. 
ــا،  ــرصة، يف معظمه ــا مقت ــة، نجده ــة إىل العربي ــة املرتمج ــة والتارخيي ــب الفكري ــات الكت ــودة إىل تصنيف وبالع
ــي  ــات الت ــر اللغ ــا أكث ــار أهن ــى اعتب ــة؛ ع ــية، واألملاني ــة، والفرنس ــات: اإلنجليزي ــن اللغ ــة م ــك املنقول ــى تل ع
هتتــم بالنتــاج الفكــري، واملفكــرون املعروفــون يتحدثــون هبــا، لكــن، يف املقابــل، هنــاك نتــاٌج فكــري أو تارخيــي 
، وحيتــاج إىل ترمجــة/ تأويــل مــن لغــات، مثــل: اإلســبانية أو اإليطاليــة، عــى ســبيل املثــال، وال ســّيا تلــك  منــيٌّ
ــة  ــة مــع األفــكار العربيــة، وبالتــايل املســامهة يف احلفــاظ عــى اهلوي الكتــب التــي تشــرتك يف أطروحتهــا الفكري

الثقافيــة للغــة املرتجــم إليهــا. 
وباالطــالع عــى العديــد مــن املؤلفــات الفكريــة والتارخييــة املكتوبــة باإلســبانية، نجــد عناويــن كثــرية تتضمن 
مــا أطلــق عليــه »التقــارب اهلويــايت« بــن الثقافتــن العربيــة واإلســبانية، فالقــرون الثانيــة التــي متثــل الوجــود 
ــة متنوعــة، ال تكتفــي بإعــادة  ــاج دراســات علمي ــة ســامهت يف إنت ــرة اإليبريي العــريب اإلســالمي يف شــبه اجلزي
ــط  ــرشق األوس ــريب يف ال ــع الع ــة الواق ــة« لدراس ــة نصي ــه »مركزي ــا جتعل ــب، وإن ــخ فحس ــك التاري ــراءة ذل ق
ــة،  ــة، واالجتاعي ــية، واالقتصادي ــكار السياس ــة األف ــايل، مناقش ــد، وبالت ــه التحدي ــى وج ــا ع ــال أفريقي وش
ــريية  ــراءات تفس ــة، وبق ــد احلداثوي ــا بع ــة وم ــج احلداثوي ــى املناه ــاد ع ــخ، باالعت ــة... إل ــة، واجلغرافي والثقافي

ــة.  ــة الراهن ــة« العربي مهمــة، للحديــث عــن »احلال
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ســت احلضــارة العربيــة اإلســالمية يف إســبانيا »ُبنيــًة« معرفيــة، ذات طابــع تأثــريي، ليــس عــى التكويــن  أسَّ
ــن الثقــايف األورويب أيًضــا؛ مــا جعــل الدارســن واملتخصصــن  ــا عــى التكوي الثقــايف اإلســباين فحســب، وإن
يســلطون الضــوء، بــإدراك تأمــيل، عــى نتــاج تلــك احلضــارة مــن العلــوم واملعــارف املختلفــة، مثــل: األدب، 
ــًة  ــكل لبن ــذي يش ــه، ال ــود« نفس ــألة الوج ــة »مس ــة إىل دراس ــا. إضاف ــة، وغريه ــب، واهلندس ــفة، والط والفلس
ــا  ــي تنتجه ــات الت ــًة باملؤلف ــا قائم ــو رسدن ــا، ول ــبانيا وأوروب ــارصة يف إس ــات املع ــات الدراس ــن لبن ــة م مهم
إســبانيا حــول تلــك الفــرتة لوجدنــا عناويــن متنوعــة وخمتلفــة تصــدر كل عــام، عــدا عــن البحــوث واملؤمتــرات 
ــراءة  ــادة ق ــى، إع ــردة؛ بمعن ــة املج ــراءات التارخيي ــن الق ــج ب ــايب يدم ــاج الكت ــذا النت ــت أّن ه ــة، والالف العلمي
الزمــن التارخيــي األندلــي، مــن منظــور املــؤرخ، والقــراءات الفكريــة، التــي جتعــل مــن ذلــك الزمــن جــرًسا 
ــال  ــط وش ــرشق األوس ــًدا دول ال ــريب، وحتدي ــامل الع ــه الع ــذي يعيش ــارص ال ــع املع ــف الواق ــور إىل وص للعب
أفريقيــا، جاعلــن مــن التاريــخ األندلــي احلقبــة الزمنيــة التأويليــة التــي ُتقّرهبــم لفهــم »األيديولوجيــا« العربيــة، 
وســيهتم الباحــث يف هــذه الدراســة بالنــوع الثــاين مــن الدراســات، حيــث ســيدرس ثنائيــات: الرتمجــة والفكــر، 
ــا« للكاتــب اإلســباين إميليــو غونثالــث فرّييــن،  ــا عرًب الرتمجــة واهلويــة الثقافيــة مــن خــالل كتــاب »عندمــا ُكنّ

الكتــاب الــذي ترمجتــه مؤخــًرا، وصــدر هــذا العــام عــن دار مــدارك للنــرش والتوزيــع. 

ا عرًبا، سرٌد ذاتي لتفسير وقائع اآلخرين
ّ

ن
ُ

عندما ك

ينتمــي عنــوان هــذا الكتــاب »عندمــا ُكنّــا عربــًا« إىل العناويــن الدالليــة اجلاذبــة واملثــرية للجــدل، ويتناســب 
ذلــك مــع الــرؤى األيديولوجيــة املختلفــة يف إســبانيا عــى وجــه التحديــد، فعندمــا ُكنّــا عرًبــا، مكــّون تعريفــي 
لــذات الكاتــب نفســه، وتعريــٌف منهجــي »لزمــن« وجــود العــرب يف إســبانيا، فــــ »كنــا« fuimos فعــل إشــاري، 
باللغــة اإلســبانية، حييــل إىل ضمــري »نحــن«، ويتضمــن معنيــن اثنــن: دارســو العلــوم العربيــة واإلســالمية يف 
ــاب.  ــل ذلــك يف اجلــزء األول مــن الكت ــن وأســاتذته وزمــالؤه، ويتمث ــو فري الزمــن احلديــث واملعــارص، إميلي
والوجــود العــريب يف إســبانيا، ويتمثــل ذلــك يف اجلــزء الثالــث منــه، وهيــدف الكاتــب مــن إيــراد هــذا الفعــل، 
ــبانيا،  ــل إس ــية داخ ــزاب السياس ــض األح ــن وبع ــض األكاديمي ــاط بع ــن أوس ــًعا ب ــداًل واس ــار ج ــذي أث ال
توثيــق أمهيــة »الــرتاث العــريب« يف األندلــس، وبيــان أثــره يف تكويــن »الثقافــة املعرفيــة« ليــس يف شــبه اجلزيــرة 
ــم الكتــاب إىل ثالثــة أقســام، القســم األول ينتمــي إىل  اإليبرييــة فحســب، وإنــا يف أوروبــا أيًضــا، ولذلــك ُقسِّ
»الــرسد الســريي للــذات«، حيــث يتحــدث إميليــو عــن »ذاتــه« يف أثنــاء دراســته للعلــوم اإلســالمية، والكيفيــة 
التــي درس فيهــا تلــك العلــوم، والقســم الثــاين، القســم »املنهجــي« الــذي خصصــه للحديــث عــن »املنهجيــة« 
التــي اعتمــد عليهــا يف كتابتــه هلــذا الكتــاب وملؤلفاتــه التارخييــة الســابقة أيًضــا، والقســم الثالــث، وهــو القســم 
ــا بعــد  ــد م ــخ األندلــي، ولكــن مــن منظــور ناق ــه« للتاري ــه احلديــث عــن »رؤيت ــذي يفّصــل في »النقــدي« ال
حداثــوي، ويســتند يف هــذا القســم إىل ســريته الذاتيــة أيًضــا مــن أجــل ترســيخ قناعاتــه كــدارس لتلــك احلقبــة 
الزمنيــة، ولذلــك نجــده ُيكثــر مــن »التقــارب« بــن األزمنــة واألماكــن والشــخصيات؛ هبــدف ترســيخ فكرتــه 

حــول تلــك احلقبــة عــى وجــه التحديــد. 
تكمــن أمهيــة كتــاب »عندمــا ُكنـّـا عرَبــا«، باعتبــاره كتاًبــا »تعريفًيــا« لـــ »الكيفيــة« التي يــدرس هبا املســتعربون 
ــك  ــٍة لتل ــاء دراس ــة يف أثن ــم« احلّي ــن »جتارهب ــث ع ــث احلدي ــن حي ــالمية، م ــة واإلس ــوم العربي ــون العل الغربي
العلــوم، كــا ُيعتــب كتاًبــا »اســتداللًيا« ألمهيــة الوجــود العــريب اإلســالمي يف إســبانيا، والدعــوة إىل جعــل نتــاج 
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دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة اإلسبانية

حضــارة اإلســالم Islam يف األندلــس مصــدًرا مــن مصــادر الثقافــة األوروبيــة، كــا كان عليــه احلــال بدايــات 
عــرص النهضــة، فهــذا يســاعد وفــق رأيــه، عــى تعزيــز احلــوار »األورويب-العــريب«، وذلــك مــن منطلــق اعتبــار 
»الثقافــة األندلســية« جــزًءا مــن »الثقافــة اإلســبانية«، وهــذا االعتبــار ســيجعل مــن ذلــك التاريــخ جــزًءا مــن 

أجــزاء التاريــخ األورويب بشــكٍل عــام. 
 islam )ــن ــالم )الدي ــن اإلس ــق ب ــيل: التفري ــا ي ــل ب ــاب، فتتمث ــذا الكت ــواردة يف ه ــة ال ــكار الرئيس ــا األف أم
واإلســالم )احلضــارة( Islam، وقــد فصــل املؤلــف بــن اإلســالمن بوضــع »عالمــة« كتابيــة للتفريــق بينهــا، 
ــاب، فــــ  ــري، وأرى أن هــذا الفصــل مــن الدوافــع الرئيســة لتأليــف هــذا الكت احلــرف الصغــري واحلــرف الكب
ــق داللــة ذلــك الفصــل وأمهيتــه مــن أجــل »فهــم« و»إدراك«  إميليــو حيــاول يف الكثــري مــن الصفحــات أن يوثِّ
العالقــة بــن احلضــارة والديــن. نقــد املؤسســة األكاديميــة اإلســبانية ملحدوديتهــا يف قــراءة تاريــخ األندلــس، 
واالقتصــار عــى القــراءات التقليديــة، دون االلتفــات إىل مناهــج بحثيــة »مــا بعــد حداثويــة« لدراســة التاريــخ، 
ــادة  ــة وإع ــة الزمني ــك احلقب ــن تل ــه م ــّم إمهال ــّا ت ــار ع ــض الغب ــوة« إىل نف ــة »الدع ــاب بمنزل ــذا الكت ــاء ه فج
اع بــن املؤلــف وعــدٍد  ــج الــرصِّ قراءتــه مــن »منظــور منهجــي« بعيــًدا عــن العاطفــة، وأرى أنَّ »تعميــم النقــد« أجَّ
مهــم مــن الُكتَّــاب املهتمــن بدراســة تاريــخ األندلــس، النقــد الــذي رأيــت أنــه موجــه يف األصــل إىل »املؤلفــن 
ــاء  ــا واالكتف ــادة ترتيبه ــو، وإع ــم إميلي ــا وصفه ــراء«، ك ــع »األوراق الصف ــون بجم ــذي يكتف ــن« ال التقليدي
»بســطحية التحليــل«، مــن دون »التعمــق« يف قــراءة احلــدث التارخيــي، ودراســة مكوناتــه وفــق املناهــج النقديــة 
احلداثويــة ومــا بعــد احلداثويــة أيًضــا، ومــع ذلــك فإننــي أرى أن االبتعــاد عــن »التعميــم« أســلم، وال ســّيا أّن 
هنــاك مؤسســات بحثيــة ونقــاَد تاريــخ درســوا األندلــس مــن منظــور منهجــي، إاّل أن إميليــو مل يــرش إليهــم. ومن 
األفــكار التــي تضمنهــا الِكتــاب أيًضــا: إثبــات إمكانيــة احلــوار األورويب-العــريب مــن خــالل العــودة إىل مصادر 
الثقافــة امُلشــرتكة بــن أوروبــا والعــامل العــريب، ولعــل هــذه الفكــرة مــن الدوافــع األساســية األخــرى لتأليــف 
هــذا الكتــاب، وال ســّيا أّن موضــوع احلــوار هــو موضــوع رســالة الدكتــوراه التــي كتبهــا إميليــو بانتســابه إىل 
جامعــات أوروبيــة خمتلفــة يف بلجيــكا وإنكلــرتا، عــدا عــن أّن لغــة احلــوار بــن أي ثقافتــن عبــارة عــن تكويــن 
»التعايــش« بينهــا. أيًضــا، توثيــق مكانــة احلضــارة اإلســالمية يف األندلــس وبيــان أمهيتهــا يف »التكويــن« الثقــايف 
األورويب، ويتمثــل ذلــك بعــرض النتــاج العلمــي والثقــايف الــذي أنتجه العلــاء العــرب واملســلمون يف األندلس، 
وبيــان أمهيتــه يف العلــوم والثقافــة األوروبيــة. كــا جــاء هــذا الكتــاب لنقــد مــا أطلــق عليهــم اســم أتبــاع »احلــق 
ــو  ــرض إميلي ــبانيا، وع ــس يف إس ــلمو األندل ــه مس ــا أنتج ــون م ــن يتجاهل ــدد الذي ــن اجل ــن املحافظ ــي« م اإلهل
عــدًدا مــن النــاذج احلّيــة الظاهــرة يف »اخلطابــات القوليــة« ألولئــك املحافظــن، الذيــن يــرون أّن »فعــل« إهنــاء 
ــة املحافظــن اإلســالمين،  ــارة عــن »اســرتداد«، ويقــارن هــذا برؤي الوجــود العــريب اإلســالمي يف إســبانيا عب
الذيــن يطلقــون عــى عامــل ذلــك الوجــود اســم »الفتــح«، ولذلــك، فــإّن إميليــو حيــاول يف هــذا الِكتــاب أن 
خيــرج مــن إطــار مــا يمكــن يل تســميته بــــ »فــوىض امُلســمّيات« حــول مســألة وجــود العــرب يف إســبانيا، ومــا 
هــو االســم الفعــيل الــذي يمكــن أن نطلقــه عليهــم، وبالتــايل أراد أن هيتــم بـــ »أثــر« ذلــك الوجود فحســب، وأن 
يربطــه بمســألة »التواصــل الثقــايف« أو »الرابــط الثقــايف الواحــد« الــذي جيمــع دول حــوض البحــر املتوســط، 

وقــد تأثــر بذلــك بأســتاذيه أمريكــو كاســرتو وماركيــز بيانويبــا.  
إّن كتــاب »عندمــا ُكنـّـا عرًبــا« كتــاب »تلخيــيص« للنتائــج التــي وصــل إليهــا الكاتــب يف أثنــاء رحالتــه املعرفية 
إىل دول العــامل العــريب واإلســالمي، ويــرى بعــض الدارســن أّنــه كتــاب ســريي، عــى اعتبــار أّن اجلــزء األكــب 
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منــه خمصــص لــرسد الــذات، أمــا أنــا فــأرى أنــه كتــاٌب جامــٌع بــن »الســرية الذاتيــة« و»النقــد«، عــى اعتبــار أّنــه 
جعــل مــن ســريته الذاتيــة، يف اجلــزء األول مــن الكتــاب، مــرآة لعكــس »رؤيتــه«، كباحــث متخصــص بتاريــخ 
وثقافــة األندلــس، ولذلــك يقــول جــان جــاك روســو يف مقدمــة كتابــه »االعرتافــات«: »إذا أراد امــرؤ أن يعــرف 
ــّد لــه يف أغلــب األحيــان مــن أن يبــدأ بقــراءة مــا يف ضمــري غــريه«(4)، وهــذا مــا فعلــه إميليــو،  ضمــريه فــال ُب

حيــث بنــى حــوادث ذاتــه وفــق حــوادث ذوات اآلخريــن.
ينظــر معظــم العــرب واملســلمن إىل النتــاج الفكــري والتارخيــي امُلضّمــن لتاريــخ األندلــس عــى أنــه نتــاج 
جتديــدي للهويــة الثقافيــة احلضاريــة التــي حافــظ عليهــا العــرب يف شــبه اجلزيــرة اإليبرييــة مــدة ثانيــة قــرون، 
وهــي اهلويــة امُلدركــة واملتجــذرة يف املخيلــة العربيــة حتــى يومنــا هــذا، والقائمــة عــى اعتبــار الوجــود العــريب 
ــم  ــح اس ــا؛ ليصب ــة كله ــات الثقاف ــى مكون ــًا ع ــا قائ ــا حضارًي ــًدا، وتكوينً ــا« ممت ــبانيا »فتًح ــالمي يف إس اإلس
ــا  ــاء إىل م ــالمي، باالنت ــريب اإلس ــي الع ــاًل يف الوع ــة أص ــة املتأصل ــك اهلوي ــز تل ــا لتعزي ــده كافًي ــس وح األندل
أنتجتــه تلــك احلقبــة، فاهلويــة الثقافيــة، كــا يــرى دنيــس كــوش، »حتيــل إىل جمموعــة انتــاء الفــرد األصليــة«(5)، 
وهــذا يــؤدي إىل جعلهــا تــؤدي دور »احلامــل لأليدولوجيــات« الــذي يــؤدي إىل »تطبيــع« االنتــاء الثقــايف(6).
ــا« مــن التجــارب النموذجيــة لتفســري دور الكتــب  ــا عرًب وأرى أّن جتربــة إميليــو فرّييــن يف كتابــه »عندمــا ُكنّ
الفكريــة وأمهيتهــا يف بنــاء هويتنــا الثقافيــة؛ فاهلــدف األســاس مــن الكتــاب هــو إظهــار التقــارب اهلويــايت بــن 
الثقافــن العربيــة واإلســبانية، كــا أرشت ســابًقا، مــن خــالل إعــادة قــراءة تاريــخ الوجــود العــريب اإلســالمي 
يف شــبه اجلزيــرة، وتذويــب الفــوارق بــن كلتــا الثقافتــن. فيؤطــر الكتــاب للعالقــة بينهــا مــن خــالل دعوتــه 
ــن الثقــايف اإلســباين/األورويب، وهــذا  املتكــررة إىل جعــل اإلرث الثقــايف العــريب يف إســبانيا جــزًءا مــن التكوي

كفيــل باحلفــاظ عــى اهلويــة الثقافيــة العربيــة، وإشــارًة إىل أصالتهــا وجتذرهــا. 
ــة التــي  ــوا عــن األوضــاع الراهن ــخ األندلــي، وكتب ــاب آخريــن، ممــن درســوا التاري ــة إىل جتــارب ُكّت إضاف
يعيشــها العــامل العــريب، عــدا عــن املؤلفــات الفكريــة األخــرى، التــي تناقــش قضايــا احليــاة املختلفــة، وبالعمــوم، 
فــإّن ترمجــة هــذا النــوع مــن املؤلفــات يســاعد يف توثيــق العالقــة بــن األنــا واآلخــر، فاســتقبال القــارئ العــريب 
هلــذه النصــوص يثــري أفــكاره، ويســاعده يف توطيــد عالقتــه بذاته/هويتــه، وتطويــر ثقافتــه، وبالتــايل، تعزيــز 
ــا  ــا إليه ــي دع ــوار« الت ــة احل ــر »لغ ــؤدي إىل تطوي ــه ي ــذا كل ــن، وه ــة اآلخري ــع ثقاف ــه م ــري عالقت ــه، وجتس انتائ

فرّييــن يف كتابــه. 
ــن« يف  ــري »نح ــة، فالضم ــة العربي ــايت للثقاف ــاء اهلوي ــل البن ــن عوام ــاب م ــوان الكت ــذب يف عن ــل اجل إن عام
ــا؟ وكيــف فصــل الكاتــب بــن  ــة، مثــل: كيــف كان اإلســبان عرًب ــا« مثــري لطــرح أســئلة ذاتي ــا عرًب عندمــا كن
ــود  ــع الوج ــب م ــف« الكات ــارة إىل »تعاط ــذا إش ــدُّ ه ــل ُيع ــل؟ وه ــك الفص ــة ذل ــا طبيع ــة؟ وم ــن والثقاف الدي
ــة  ــة فعلي ــن نتيج ــارة ع ــا عب ــئلة وغريه ــذه األس ــخ، ه ــة؟ ... إل ــرة اإليبريي ــبه اجلزي ــالمي يف ش ــريب اإلس الع

ــه.  ــي نفس ــود يف ذات املتلق ــايف املوج ــايت الثق ــون اهلوي للتك

ــة،  ــة للترجم ــة العربي ــروت: المنظم ــم(، )بي ــركيس )مترج ــز س ــل رام ــات، خلي ــو، االعتراف ــاك روس ــان ج ج  (4)

ص34.  ،)2012

دنيــس كــوش، مفهــوم الثقافــة فــي العلــوم االجتماعيــة، منيــر الســعيداني )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربية   (5)

للترجمــة، 2007(، ص149.
المرجع نفسه، ص149.  (6)
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دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة اإلسبانية

ــدّي  ــدت ل ــه ول ــي يف ترمجت ــإّن جتربت ــك ف ــخ والفكــر، ولذل ــن التاري ــا ب ــا جامًع ــاب كتاًب أصنــف هــذا الكت
الرغبــة يف دراســة أبعــاد خطاباتــه بأنواعهــا يف بنــاء هويتنــا الثقافيــة، ولذلــك جلــأت إىل مــا أطلــق عليــه القديــس 
ــى  ــه باملعن ــادة صوغ ــص، وإع ــرة الن ــة بفك ــى«(7)، باإلحاط ــاق املعن ــدس، »إحل ــاب امُلق ــم الكت ــريوم، ُمرتج ج
اللغــوي العــريب، وحاولــت أن أكــون موضوعًيــا يف عمليــة »النقــل«، وهــذه ســمٌة متيــز ترمجــة الكتــب الفكريــة 
ــة يف  ــاج إىل موثوقي ــاألوىل حتت ــال؛ ف ــبيل املث ــى س ــرسح ع ــعر وامل ــة والش ــل الرواي ــة، مث ــب اإلبداعي ــن الكت ع
ــى،  ــرف باملعن ــاط احل ــار أن ارتب ــى اعتب ــود، ع ــى املقص ــا باملعن ــرف، وإن ــس باحل ــزام لي ــيل، والت ــص األص الن
كــا يــرى أنطــوان برمــان، ســيجعل مــن الرتمجــة فعــاًل مســتحياًل وخائنًــا(8)، وبالتــايل فــإّن الــدور الــذي يؤّديــه 
املرتجــم للكتــب الفكريــة والتارخييــة حتديــًدا هــو دور »املرتجــم امُلفــرّس« الــذي يوضــح عــوامل املعنــى احلقيقيــة 

للمتلقــي باللغــة املرتجــم إليهــا. 
إّن املوضوعــات التــي اهتــم هبــا الكتــاب تســاهم يف إعــادة قــراءة فعليــة هلويتنــا، فقــد حتــدث فرّيين، بأســلوب 
الــرسد الــذايت، كــا أرشت، عــن جتربتــه واعتــزازه بتعلــم اللغــة العربيــة، ووصــف رسدي للحالــة التــي تعيشــها 
بعــض الــدول العربيــة، إضافــة إىل حتليــل ذايت، ومــن منظــور متخصــص بالعلــوم العربيــة اإلســالمية، للوقائــع 
التــي عاشــها العــامل العــريب، متوقًفــا أمــام أبرزهــا، مثــل: حــرب اخلليــج األوىل والثانيــة، واتفاقيــة أوســلو بــن 
الفلســطينين واإلرسائيليــن، واألبعــاد األيديولوجيــة لتأســيس بعــض اجلامعــات العربيــة، وظهــور مــا يطلــق 
عليــه اســم »اإلســالم الســيايس«، وثــورات الربيــع العــريب، ومــا نتــج منهــا مــن حــوادث... كل هــذه مثلــت 
مركزيــات نصيــة يف الكتــاب، حتــى يســهل عليــه مــوازاة مــا حيــدث يف العــامل العــريب حديًثــا مــع مــا حيــدث يف 
إســبانيا، مــن إعــادة ظهــور التيــارات اليمينيــة، وســطوة مــا أطلــق عليهــم اســم »أتبــاع احلــق اإلهلــي«، منطلًقــا 
مــن هــذا التــوازي للحديــث، وبأســلوب منهجــي، عــن تاريــخ األندلــس، ومســألة »احلــوار العــريب األورويب«. 
وكان التعبــري عنهــا بأســلوب »االســتذكار« أو »االســرتجاع« الزمنــي مثــرًيا، وحمفــًزا ملتابعــة القــراءة بفخــر، فــــ 
إميليــو اهتــم باحلــوادث املحوريــة يف حياتــه العلميــة، وال ســّيا تلــك التــي أســهمت يف تكوينــه املعــريف باعتبــاره 
متخصصــًا يف الدراســات العربيــة اإلســالمية، وهــذا كلــه ُيســاعد يف جعــل مضامــن الكتــاب تلــك، مضامــن 
ــه حــول بعــض شــخصيات عــرص  ــا كتب ــراءة م ــا ق ــو أعدن ــة. فل ــة العربي ــة الثقافي ــة اهلوي ــق أمهي ــة لتوثي تفاعلي
النهضــة العربيــة بدايــات القــرن العرشيــن، حممــد عبــده عــى ســبيل املثــال، لوجدنــا الكيفيــة التــي عــّب فيهــا 
ــا  ــن جهلن ــن الذي ــرواد املهم ــن ال ــده م ــد عب ــريب، فمحم ــايف الع ــّون الثق ــة املك ــن أمهي ــباين ع ــتعرب اإلس املس
ــوره عــى خمطــوط  ــة عث ــاء احلديــث عــن كيفي ــو يف أثن ــذايت الوصفــي إلميلي نتاجهــم املعــريف، فــكان الــرسد ال
جمهــول لعبــده، وكيــف عمــل عــى رشحــه وترمجتــه إىل اإلســبانية، بمثابــة »اخلطــاب الــرسدي« املحفــز للتعــرف 
إىل عــامل هــذا املفكــر العــريب، الــذي اســتطاع أن يؤســس لعــوامل النهضــة الفكريــة العربيــة مطلــع القــرن املــايض. 
ه فرّييــن مكوًنــا ثقافًيــا إســبانًيا/أوروبًيا،  وكذلــك يف أثنــاء حديثــه عــن املكــون الثقــايف األندلــي الــذي عــدَّ
معتمــًدا يف ذلــك عــى النتــاج الفكــري للفيلســوف ابــن رشــد، والنتــاج األديب البــن طفيــل، الشــخصيتن اللتــن 
ــطو  ــد ألرس ــن رش ــات اب ــبانية/األوروبية؛ فرشوح ــة اإلس ــة للثقاف ــخصيات املؤسس ــن الش ــن م ــا فرّيي مه عدَّ
أسســت للدراســات الفلســفية الغربيــة، وكتــاب »حــي بــن يقظــان« أول عمــل روائــي أديب أّثــر يف أعــال روائيــة 

أنطــوان برمــان، الترجمــة والحــرف أو مقــام الُبعــد، عــز الديــن الخطابــي )مترجــم(، )بيــروت: المنظمــة العربية   (7)

ــة، 2010(، ص51. للترجم
أنطوان برمان، الترجمة والحرف أو مقام الُبعد، ص63  (8)
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أوروبيــة عظيمــة.. وبــا أّن ابــن رشــد »ســّهل الفكــر النهضــوي احلــر، فــإّن ابــن طفيــل هــو أول َمــن اقــرتح مــا 
ُيطلــق عليــه اســم )روح عــرص التنويــر(«(9).. كل هــذه التعابــري الرسدية تســاهم يف البناء اهلويــايت لثقافتنــا؛ بإعادة 
ــة الثقافــة العربيــة وتطويرهــا،  قــراءة تلــك األعــال، والعمــل عليهــا، وتدريســها، وبالتــايل، العمــل عــى تنمي
واألهــم مــن ذلــك كلــه »احلفــاظ عليهــا«، وترســيخ وجودهــا، ولذلــك يقــول جابــر عصفــور: »تتكــون اهلويــة 
الثقافيــة مــن عنــارص ثابتــة، عميقــة اجلــذور، ضاربــة يف العمــق التارخيــي لألمــة التــي تنتســب إليهــا الثقافــة، 
ــة اخلــواص، أقصــد  ــه متباين وعنــارص متغــرية مرشوطــة بالتاريــخ املتحــول هلــذه األمــة بــكل لوازمــه وعمليات
إىل تلــك العمليــات التــي تــأيت مــن اخلــارج، متفاعلــة مــع العنــارص الثابتــة التــي تتأثــر هبــا وتؤثــر فيهــا عــى 

الســواء«(10). 

األندلس رمزّية التكوين الهوياتي الثقافي

ويتوافــق هــذا الكتــاب مــع غــريه مــن املؤلفــات التارخييــة الفكريــة التــي اهتمــت بدراســة تارخييــة األندلــس، 
واالنتقــال مــن خالهلــا إىل الوصــف الــرسدي املبــارش لتفســري الوقائــع املعــارصة التــي يعيشــها العــامل العــريب، 
ــث  ــدرو مارتيثني ــباين بي ــترشق اإلس ــة«(11)، للمس ــة والرمزّي ــس: الدالل ــاب »األندل ــات: كت ــذه املؤلف ــن ه وم
مونتابــث، وهــو مــن الشــخصيات التــي أثــارت إعجــاب إميليــو فرّييــن، ويــرى أّنــه مــن املتخصصــن البارزيــن 

الذيــن تركــوا أثــًرا بّينًــا يف الدراســات العربيــة، وال ســّيا املعــارصة منهــا. 
يتحــدث كتــاب »األندلــس: الداللــة والرمزّيــة« عن مفاهيــم اهلويــة الغرييــة، والواقعيــة والرمزيــة، واألندلس 
يف املخيــال العــريب... وغريهــا، وأرى أّن هــذا الكتــاب الصــادر باللغــة العربيــة عــن مؤسســة الفكــر العــريب مــن 
الكتــب املهمــة التــي دجمــت »الزمــن التارخيــي« بــــ »زمــن الكاتــب«، والتدليــل عــى أن التاريــخ عبــارة عــن 
»ختيــل« رمــزي، يوثــق الصــورة الفعليــة للحــارض. إّن هــذا الكتــاب بمنزلــة النــص التفســريي والداعــم ملفهــوم 
ــد  ــلمن«؛ ويتجس ــرب واملس ــر »الع ــب« واآلخ ــن »ذات الكات ــة ب ــه التقريبي ــة، بأطروحت ــة العربي ــة الثقافي اهلوي
ذلــك يف »اخلطابــات القوليــة« املختلفــة يف صفحاتــه، ومتثــل هــذه األطروحــة نوًعــا مــن البنــاء الفعــيل للهويــة 
الثقافيــة اإلســبانية والعربيــة ســواء، يقــول مونتابــث: »إّن معاجلــة الواقــع األندلــي تتعلــق بــــ »اآلخــر« الــذي 

يشــكل جــزًءا مــن الـــ »نحــن«؛ وهــو بــأي حــال مــن األحــوال، ليــس آخــر غريًبــا عنـّـا«(12).
ــدث  ــات احل ــن مركزي ــري ع ــا«، يف التعب ــا عرًب ــا كن ــاب »عندم ــرة كت ــع فك ــاب م ــذا الكت ــرة ه ــابه فك تتش
ــبان، إال  ــرب واإلس ــن الع ــة ب ــة الثقافي ــد اهلوي ــيل لتوطي ــكار الفع ــل االبت ــا عام ــي، وجعله ــي األندل التارخي
ــار أّن الوجــود العــريب يف إســبانيا ُيشــكل جــزًءا مــن  ــة: القومية/األندلــس، عــى اعتب ــم بثنائي أن مونتابــث هيت
إســبانيا األرض، وفــق رؤيــة املــؤرخ اإلســباين ماركيــز بيانويبــا، يقــول مونتابــث: »إّن الواقــع األندلــي جــزء 

ــر  ــدارك للنش ــاض: دار م ــم(، )الري ــات )مترج ــني مليط ــًا، حس ــا عرب ــا ُكنّ ــن، عندم ــث فيّري ــو غونثال إميلي  (9)

ص477.  ،)2022 والتوزيــع، 
جابر عصفور، الهوية الثقافية والنقد األدبي )القاهرة: دار الشروق، 2010(، ص82-81.  (10)
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مة
ّ

دراسات محك
سهم ترجمة النصوص الفكرية والتاريخية في بناء هويتنا الثقافية؟ 

ُ
كيف ت

دراسة تطبيقية من ترجمة بعض النصوص من اللغة اإلسبانية

مــن تارخينــا القومــي امُلشــرتك، ببؤســه وعظمتــه، بنــوره وعتمتــه، بقممــه وجلجــه العميقــة«(13)، وهــذا القــول 
بمنزلــة الدعــوة إىل احلفــاظ عــى اإلرث األندلــي بأنواعــه، وجعلــه جــزًءا مــن اإلرث اإلســباين كلــه، وبالتــايل 
جعلــه مكوًنــا مــن مكونــات اهلويــة الثقافيــة اإلســبانية. وقــراءة هــذا بالعربيــة حُيّفــز املتلقــي، وينمــي انتائــه إىل 
هويتــه الثقافيــة اخلاصــة بــه، بتطبيعهــا مــع الفكــرة القائلــة أن الوجــود الثقــايف احلضــاري للعــرب واملســلمن يف 

إســبانيا جــزء مــن الثقافــة العربيــة عامــة. 
وحيــاول مونتابــث التعبــري عــن هــذه الفكــرة يف فصــول خمصصــة لدراســة صــورة األندلــس يف األدب العــريب 
احلديــث، وتفســري أســباب اهتــام األدبــاء، مــن شــعراء وكتــاب روايــة، باألندلــس، التــي كانــت بالنســبة إليهــم 
ــار  ــتوطنت كب ــي اس ــة الت ــيس الدفين ــاعر واألحاس ــن املش ــة« م ــًة »رمزي ــج بني ــذي أنت ــود«، ال ــردوس املفق »الف
ــاب العــرب، مثــل: حممــود درويــش، ونــزار قبــاين، ورضــوى عاشــور... وغريهــم، فالتعالــق التارخيــي،  الُكّت
ــل  ــعرًيا جلع ــا وش ــاًل« رسدًي ــت »ختي ــريب، أنتج ــامل الع ــها الع ــي يعيش ــة الت ــاع الراهن ــن يف األوض ــادة الزم وإع
األندلــس »رمــًزا« لتصويــر الواقــع العــريب املعــارص، وبالتــايل، »ليــس غريًبــا أن ُيــدرك الكيــان األندلــي عــى 
أنــه نــوع مــن االنفعــال فائــق الوصــف ال يســعنا لكــي نصفــه ونعرضــه إال أن نعــود إىل عــامل املجــاز ومــا يشــمله 

مــن جدليــة وإحيائيــة«(14). 
وخالصــة القــول، إن ترمجــة الكتــب الفكريــة والتارخييــة مــن عوامــل تعزيــز وتنميــة اهلويــة الثقافــة املرتجــم 
إليهــا، فــال ُبــد مــن االهتــام، بعنايــة، بنوعيــة تلــك الكتــب املــراد ترمجتهــا، وجعلهــا »مركزيــة نصيــة« لتوثيــق 
ــا« و»األندلــس: الداللــة والرمزّيــة« إال نــاذج عــى هــذه  معنــى اهلويــة الثقافيــة، ومــا كتــاب »عندمــا ُكنــا عرًب
الكتــب، التــي ال ُبــد مــن قراءهتــا بتأمــل وإدراك؛ حتــى يســهل علينــا فهــم هويتنــا وواقعنــا مــن جهــة، والتعــرف 

إىل هويــة وثقافــة اآلخريــن مــن جهــة أخــرى. 
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