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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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مة 
ّ

دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

باحــث فــي الحقــل اللســاني والســيميائي وتحليــل الخطــاب، تحّصــل علــى دكتــوراه، تخصص 
ا(، 

ً
ــابق ــة المغربية)س ــراس الثقافي ــة أج ــر مجل ــة تحري ــو هيئ ــاب، عض ــل الخط ــانيات وتحلي اللس

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة المدونــة للدراســات اللغويــة واألدبيــة )الجزائــر(، عضــو هيئــة تحريــر 
والمعنــى  التشــكل  )الكتــب(:  مؤلفاتــه  مــن  )الجزائــر(.  األدبيــة  للدراســات  الحكمــة  مجلــة 
)جماعــي، 2013(، أســئلة الروايــة المغربيــة )2012(، ضميــر الروايــة العربيــة )جماعــي، 2014(، 
التعليــم األولــى بالمغــرب )2015(، الخطــاب الروائــي عنــد عبــد الرحمــن منيــف )2016(، المنهــج 
ــاب  ــات الخط ــي، 2019(، حفري ــة )جماع ــل الحكاي ــي )2017(، تأوي ــدي العرب ــاب النق ــي الخط ف
)جماعــي، 2021(، التاريــخ والمتخيــل الســردي العربــي )2021(. شــارك فــي العديــد مــن اللقــاءات 

ــة والعربيــة. ــة المحلي الثقافي
سعيد بوعيطة

المقدمة

انطلــق هــذا البحــث مــن إشــكالية تــّم صوغهــا مــن خــالل مجموعــٍة مــن األســئلة الجوهريــة التــي 
شــكلت هاجــس هــذا البحــث وهمــه. أبرزهــا، هــل بإمــكان المجتمــع العربــي أن يعــرف نهضــًة فكريــة 
وثقافيــة واســعة وتطــوًرا تنموًيــا شــاماًل مــن دون فعــل الترجمــة والتعريــب؟ بمعنــى هــل يمكــن أن يعتمد 
ــب  ــة والتعري ــن للترجم ــل يمك ــر؟ ه ــتعانة باآلخ ــن دون االس ــة م ــة العربي ــة الثقاف ــي تنمي ــه ف ــى نفس عل
أن يؤديــا دورًا فاعــاًل فــي التنميــة اللغويــة والبنــاء الحضــاري؟ هــل تملــك اللغــة العربيــة القــدرة علــى 
إنتــاج العلــم والمعرفــة والثقافــة للمشــاركة فــي حــراك التفاعــل الثقافــي اإلنســاني؟ هــل بإمــكان حركــة 
التعريــب أن تجعــل مــن األلفيــة الثالثــة شــعاًرا لهــا المعلومــات والثقافــة؟ كيــف الســبيل إلــى مواجهــة 
التحديــات التــي تفرضهــا العولمــة علــى المجتمــع العربــي والمتمثلــة أساًســا فــي الثــورة التكنولوجيــة 

والثقافيــة التــي أضحــت تهيمــن علــى العالــم فــي ظــل العولمــة؟                                                                                                                                        
لإلجابــة عــن هــذه األســئلة وغيرهــا، اقتضــت الخطــة اإلجرائيــة التركيــز علــى أربعــة محــاور رئيســة. 
ُخصــص المحــور األول ملناقشــة إشــكالية مفهــوم الرتمجــة والتعريــب. أمــا الثانــي، فتنــاول الــدور الــذي 
ــار  ــذا االزده ــن ه ــث مّك ــة. حي ــة العربي ــاري لألم ــايف واحلض ــار الثق ــود االزده ــان عه ــة إب ــه الرتمج أّدت
الثقافــة العربيــة مــن أن تتفاعــل وتتحــاور مــع غريهــا مــن الثقافــات العامليــة التــي ســبقتها أو عارصهتــا. 
أمــا املحــور الثالــث، فخصــص للحديــث عــن دور الرتمجــة والتعريــب اليــوم يف خلــق تفاعــٍل ثقــايف وبعثــه 
بــن العــرب وغريهــم مــن الشــعوب مــن خــالل الكشــف عــن دور الرتمجــة يف الوعــي بالــذات وإدراك 
اآلخــر، وإحــداث هنضــٍة ثقافيــة واقتصاديــة وعلميــة يف الثقافــة املتلقيــة. أمــا املحــور الرابــع، فركــز عــى 
ــر  ــة، وتفج ــة وفكري ــة وتنموي ــات ثقافي ــي حتدي ــب، وه ــة والتعري ــا الرتمج ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي أب

ــة. املعرفــة واكتســاح العوملــة للخصوصيــات اللســانية والثقافي
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سعيد بوعيطة 
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1. الترجمة والتعريب، إشكالية المفهوم

تقتضــي الخطــة اإلجرائيــة لهــذا البحــث أن تقــف عنــد مفهومــي الترجمــة والتعريــب بوصفهمــا مفهوميــن 
ــل  ــة، فه ــات العولم ــة تحدي ــي ومواجه ــل الثقاف ــي التفاع ــا ف ــن دورهم ــف ع ــا للكش ــتعين بهم ــين نس أساس
ــان  ــن يتقاطع ــر؟ أم أن المفهومي ــن اآلخ ــتقلًة ع ــًة مس ــٍح دالل ــكل مصطل ــب؟ أم أن ل ــة التعري ــة رديف الترجم

ــد نقطــة واحــدة؟ ــان عن ويلتقي

1.1ـ مفهوم الترجـمـة

قبــل مناقشــة هــذه اإلشــكالية، ســنعمل علــى تحديــد المصطلــح كمــا ورد فــي المعاجــم اللغويــة العربيــة 
واألجنبيــة، وهــذا قبــل عرضــه فــي أدبيــات الترجمــة والتعريــب. تناولــت المعاجــم اللغويــة العربيــة مدلوالٍت 
عــدة لكلمــة ترجمــة. فقــد جــاء فــي لســان العــرب أن كلمــة الترجمــان والترجمــان )بفتــح التــاء وضمهــا( تدل 
علــى »المفســر«. يقــال: وقــد ترجــم كالمــه، إذا فســره بلســان آخــر، ومنــه الترجمــان(1). تلتقــي هــذه األدلــة 
مــع مــا جــاء يف املعاجــم الفرنســية، حيــث كلمــة »Traduire«، تنحــرص يف معــاين النقــل والتحويــل أو اإلحالــة، 

كــا تــدل عــى التفســري والتأويــل واإلبانــة عــن األفــكار بتعبــرٍي واضــح(2).                                                                                            
ــى  ــة إل ــن لغ ــوظ م ــل الملف ــي نق ــة تعن ــة الترجم ــر )le Grand Robert( أن كلم ــر الكبي ــم روبي ــد معج يؤك
أخــرى بالمحافظــة علــى التكافــؤ الداللــي للنــص، فضــاًل عــن داللــة التفســير أو إزالــة التشــفير، وال تبتعــد 
ــة  ــل الكلم ــى أن أص ــب إل ــا، إذ تذه ــا إليه ــي أومأن ــدالالت الت ــن ال ــة ع ــوعة الترجم ــة موس ــًرا صاحب كثي
ــي  ــذي يعن ــة )Traducère( ال ــى الالتيني ــةـ يرتقــي إل ــد مــن اللغــات مــا عــدا األلماني (Traduction( فــي العدي

 Traduire quelqu’un( نقــل عبــر.... إاّل أن هــذا المعنــى ال يــزال محسوًســا فــي الفرنســية مــن خــالل العبــارة
en justice( / إحالــة شــخص علــى العدالــة(. فقــد الحظــت الباحثــة جويــل رضــوان أن الكلمــة اإلنجليزيــة 

تطابــق الكلمــة الفرنســية )Translation( التــي كانــت فــي الســابق مقترنــة )Traduction( التــي تعنــي نقــل صــورة 
مــن دون اإلســاءة إلــى ترتيبهــا الداخلــي(3).

ــد  ــف عن ــا ال تق ــى كثرته ــي عل ــة وه ــف الترجم ــدم تعاري ــي ال يع ــل المعرف ــذا الحق ــي ه ــث ف إن الباح
ــا  ــت إليه ــي ولج ــة الت ــة والعلمي ــة والفكري ــة واألدبي ــاالت المعرفي ــول والمج ــدد الحق ــد لتع ــوم واح مفه
ــة أو  ــرة ضيق ــي دائ ــا ف ــن حصره ــًدا ال يمك ــعٍة ج ــاٍد واس ــة ذا أبع ــح الترجم ــا كان مصطل ــن هن ــة، وم الترجم
تعريــف مبســط، فهــي أواًل عمــٌل ثقافــي ينتــج عنــه تثاقــٍف طويــل األمــد علــى صعيــد األفــراد والجماعــات، 
وهــي تعبــر عــن أبعــاد حضاريــة قابلــة للتعميــم واالنتشــار عبــر تفاعــل الثقافــات فــي إطــار مــن العالقــات 
المبنيــة علــى التبــادل الثقافــي الحــر واإلبداعــي بيــن مختلــف الشــعوب والقوميــات«. أمــا الترجمــة بمعناهــا 
العــام، فهــي نقــل وتحويــل مــا ُكتــب أو قيــل فــي اللغــة المصــدر إلــى اللغــة الهــدف، وهــذا مــا يؤكــده جويــل 
رضــوان فــي قولــه: »الترجمــة هــي تحويــل المعنــى نفســه الــذي يقصــده المؤلــف األصلــي للنــص إلــى لغــة 

ابن منظور، لسان العرب، عبد الله العاليلي )مقدم(، ج 1، ط3، )بيروت: دار لسان العرب، 1976(، ص174.   (1)

(2) Nouveau Dictionnaire Pratique Quillet, (Paris: Librairie Aristide Quillet,1974), P.909. 

(3) Paul Robert, Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de langue française, Sté 

Nouveau Littré, (Paris: 1974), P609. 
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أخــرى«(4). لكــن عــى الرغــم مــن أمهيــة هــذا التعريــف، فإنــه ال يعطــي صــورة دقيقــة عــن الرتمجــة بوصفهــا 
علــًا وإبداًعــا ومهــارة. حيــث اقتــرص دور الرتمجــة فيــه عــى النقــل اللغــوي فحســب. غــري أن التعريــف التــايل 
يرقــى بالرتمجــة مــن كوهنــا نقــاًل مــن لغــة إىل أخــرى، إىل كوهنــا تعبــرًيا عــن املعــاين واألفــكار بلغــٍة ثانيــة إهنــا 
هــي التعبــري بلغــٍة ثانيــة عــن املعــاين التــي تــم التعبــري عنهــا بلغــٍة أوىل. ومــع تطــور اخلــبة الرتمجيــة، تأكــد أن 
ــا »فهــي مهــارٌة تتمثــل يف حماولــة إحــالل رســالٍة/ أو بيــاٍن مكتــوب بإحــدى  الرتمجــة قبــل أن تكــون علــًا وفنً

اللغــات برســالٍة/ أو بيــاٍن مكتــوب بلغــٍة أخــرى«(5). 
لكــن علــى الرغــم مــن تعــدد الــرؤى والمقاربــات، فــإن الترجمــة بشــكٍل عــام »إحــالل النــص المكتــوب 
بإحــدى اللغــات والتــي نطلــق عليهــا اللغــة المصــدر إلــى نــٍص يعادلــه مكتــوٌب بلغــٍة أخــرى والتــي نشــير 
إليهــا بأنهــا اللغــة المســتهدفة«(6). هلــذا، فــإن أفضــل الرتمجــات ليســت تلــك التــي تبقــي نصــب عــن القــارئ 
وإىل األبــد حقيقــة أن هــذا العمــل مــا هــو إال ترمجــة وليــس تأليفــًا أصلًيــا، وإنــا هــو تلــك الرتمجــة التــي ينســى 
ــن  ــر يف ذه ــن النظ ــا يمع ــب، مثل ــن الكات ــر يف ذه ــن النظ ــه يمع ــعر أن ــه يش ــة وجتعل ــا ترمج ــا أهن ــارئ مطلًق الق
كاتــب معــارص. وال يعتــب هــذا األمــر يف الواقــع أمــًرا ســهاًل يف تنفيــذه ولكنــه رغــم ذلــك يعتــب املهمــة التــي 
جيــب أن يلتزمهــا أي مرتجــم باديــة يف عملــه«(7). وإذا كان النــص الســابق يؤكــد عــى إبداعيــة النــص املرتَجــم 
مــن حيــث كونــه ال جيعــل القــارئ يميــز بــن مــا هــو أصيــل ومــا هــو مرتجــم، فــإن الرتمجــة تبقــى هــي »املعــادل 
ــل الشــكيل بــن  ــد باملقاب النــيص يف مــا بــن نــيص اللغــة املصــدر واللغــة املســتهدفة، وهــذا ال يســتوجب التقي
النصــن عــى مســتوى املفــردات أو القواعــد، ولكــن توصيــل املحتــوى املعــادل للنــص كلــه«(8). فعــى الرغــم 
مــن أن للرتمجــة مفاهيــم شــتى وكثــرية، تعــددت بتعــدد الباحثــن املتخصصــن يف هــذا احلقــل املعــريف، فإهنــا 
تلتقــي عنــد داللــة التحويــل والنقــل مــن لغــٍة إىل لغــٍة أخــرى. بــل هــي فعــٌل ثقــايف. يذهــب جيــل ورجــز إىل 
أن الرتمجــة هــي »حتويــل نــٍص مــن لغــٍة أساًســا إىل نــٍص مناظــر يف لغــٍة أخــرى مــع احلفــاظ قــدر اإلمــكان عــى 
ــل  ــور، نق ــذا املنظ ــن ه ــة م ــة«(9). إن الرتمج ــكلية وأدواره الوظيفي ــاته الش ــيل وس ــص األص ــرض الن ــوى غ حمت
معــاين اجلمــل والرتاكيــب ال األلفــاظ مــن لغــٍة إىل أخــرى. عكــس التعريــب الــذي يتمثــل يف إجيــاد كلمــٍة عربيــة 
للمصطلــح أو للفــظ الــذي يقابلــه يف األجنبيــة، أو إخضــاع اللفــظ الغــريب لــألوزان العربيــة. مــن هنــا، تــبز 
أمهيــة الرتمجــة مــن خــالل توحيــد دالالت املصطلحــات واملفاهيــم. قصــد نــرش ثقافــٍة إنســانية مشــرتكة تقــارب 
مــا بــن الشــعوب، وال تزيــد مــن حــدة التباعــد والتنافــر يف مــا بينهــا عــى خلفيــة ثقافتهــا املحليــة(10). كــا أن 
للرتمجــة بعــًدا ثقافًيــا وحضارًيــا. ممــا جيعلهــا تتجــاوز كوهنــا »جمــرد نقــل كلمــة أو فكــرة مــن لغــٍة إىل أخــرى، بــل 

ــري،  ــود معم ــة مول ــر: جامع ــم(، )الجزائ ــن )مترج ــد يحيات ــات، محم ــوعة الترجم ــوان، موس ــل رض جوي  (4)

ص65.  ،)1998 اللغويــة،  الممارســة  مختبــر  منشــورات 
المرجع نفسه، ص69.  (5)

ــات  ــز دراس ــروت: مرك ــان، ط1 )بي ــي الياب ــي ف ــث العلم ــور البح ــي تط ــا ف ــة وأثره ــعود، الترجم ــر مس ضاه  (6)

ص93.  ،)2005 العربيــة،  الوحــدة 
(7)  Peter Newmark, A Textbook of translation, (New York: Prentice Hall, 1988), P.57. 

حســام الديــن مصطفــى، دور الترجمــة والتعريــب فــي تطــور حركــة البحــث العلمــي، ط1 )بيــروت: دار الفكــر،   (8)

ص101.  ،)2009

المرجع نفسه، ص104.  (9)

المرجع نفسه، ص132.  (10)
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هــي بالدرجــة األوىل فعــُل ثقافــٍة حيــة قــادرة عــى حتويــل مــوارد املجتمــع إىل قــوٍة حمركــة للطاقــات اإلبداعيــة 
فيــه، ولدهيــا القــدرة عــى حتويــل الثقافــة إىل فعــٍل حضــاري وديناميــة لتغيــري املجتمــع، بعــد أن أصبــح العــامل 
كلــه مســاحًة ثقافيــًة واحــدة يف عــرص العوملــة، تعيــش نوًعــا مــن التفاعــل اليومــي واملبــارش بــن خمتلــف أشــكال 
الثقافــات واللغــات والشــعوب«(11). مــن هــذا املنظــور، التصقــت الرتمجــة بالثقافــة، وأضحــت أحــد العوامــل 
ــا  ــت الرتمجــة وســتبقى عمــاًل ثقافًي ــا، كان ــات. مــن هن ــرة يف تفاعــل الثقاف ــة للتثاقــف، واملؤث األساســية املنتِج
بامتيــاز. ينتــج منــه »تثاقــٌف طويــل األمــد عــى صعيــد األفــراد واجلاعــات، وهــي تعــب عــن أبعــاد حضاريــة 
قابلــة للتعميــم واالنتشــار عــب تفاعــل الثقافــات يف إطــار العالقــات املبنيــة عــى التبــادل الثقــايف احلــر، واإلبــداع 
بــن خمتلــف الشــعوب والقوميــات، وهــي حــواٌر ضمنــي بــن جتــارب الشــعوب الثقافيــة عــب الكلمــة الفاعلــة. 
ــاح والتواصــل احلــر،  ــة االنفت ــا تنجــح يف نــرش ثقاف ــا تبتعــد عــن االســتعالء الثقــايف، بقــدر م لكنهــا بقــدر م

وُيغــرس تأثريهــا اإلجيــايب عميًقــا يف وجــدان املتلقــي لتصبــح جــزًءا مــن تراثــه الثقــايف«(12). 
ــراد  ــد األف ــى صعي ــدى عل ــل الم ــٌف طوي ــه تثاق ــج عن ــا ينت ــاًل ثقافًي ــة عم ــون الترجم ــداًل بك ــلمنا ج إذا س
ــٍي  ــن رق ــا م ــا بلغن ــه مهم ــتغناء عن ــن االس ــاري ال يمك ــٌل حض ــور عم ــذا المنظ ــن ه ــي م ــات، فه والجماع
وتقــدم، فــال نتصــور عالمنــا مــن دون أن تســتفيد مــن نشــاطات الترجمــة، فهــي وحدهــا األداة التــي يمكــن من 
خاللهــا الوصــول إلــى هــذه اللغــة المشــتركة وتلعــب دور الوســاطة بيــن اللغــات المختلفــة، ولمــا اســتفادت 
كل أمــٍة مــن علــوم وفنــون األمــم األخــرى، وال ازدهــر المحتــوى العلمــي والمعرفــي اإلنســاني، وال نشــطت 
حركــة التفاعــل فــي مــا بيــن الشــعوب بعضهــا بعًضــا، ال يمكننــا بحــال مــن األحــوال أن نتخيــل عالمنــا مــن 
دون ترجمــة. والترجمــة ليســت نشــاط حقــٍل بيــن طرفيــن متباعديــن، بــل إن الترجمــة نشــاٌط مؤثــٌر ومتأثــر، 
ــاٌة نابضــٌة تربــط بيــن بحــار وأنهــار اللغــات المختلفــة، وهــي أم الفنــون اإلنســانية التــي تنقــل الثقافــات  وقن
ــا،  ــن هن ــا«(13). م ــاني قدًم ــور اإلنس ــة التط ــع عجل ــعوب، وتدف ــن الش ــب بي ــى التقري ــل عل ــم وتعم ــن األم بي
ــٌة وتالقــٌح وحــواٌر  ــا يف ثقافــة اآلخــر. فالرتمجــة إضاف ــة وليســت اســتالًبا وذوباًن ــًة نوعي تصبــح الرتمجــة إضاف
ثقــايف وحضــاري. ألن »احلضــارات التــي كان هلــا حضــوٌر فعــيل يف إثــراء الــرتاث اإلنســاين مل تغتــن مــن تلقــاء 
ذاهتــا، بــل مــن قدرهتــا عــى اســتيعاب عنــارص ثقافيــة أجنبيــة وإدماجهــا يف تركيبهــا وحتويلهــا إىل فعــٍل ثقــايف 
مغايــر، مــن دون أن تتنــازل عــن مبادئهــا الثابتــة، فداخــل احلضــارة اإلســالمية نجــد بصــات الثقافــات اليونانيــة 
والفارســية واهلنديــة... وداخــل الثقافــات الغربيــة هنــاك حضــوٌر قــوي للثقافــة العربيــة اإلســالمية«(14). وإن 
كان الفعــل الرتمجــي يتأســس عــى احلــوار واإلضافــة بــن الثقافــات واحلضــارات، فــإن نتائــج هــذا احلــور تنتــج 
املثاقفــة بــن احلضــارات، ومــن هنــا عــدت الرتمجــة رديفــة املثاقفــة )Acculturation(، فكالمهــا بحــٌث وســعي 
نحــو ارتيــاد آفــاق مغايــرة ألشــكال الثقافــة املختلفــة، وأســئلة الوجــود املتعــددة... يف ظــل التعايــش احلضــاري 
والتنــوع الثقــايف، كــا خيتــزالن )الرتمجــة واملثاقفــة( واقــع تعايــش احلضــارات املختلفــة يف حلظــٍة مــن حلظــات 
اإلبــداع التــي يتمخــض عنهــا جتــدد احلضــارات وناؤهــا... ويف هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار الرتمجــة مثاقفــًة 

المرجع نفسه، ص142.  (11)

المرجع نفسه، ص145.  (12)

ــة،  ــة األكاديمّي ــرة: المكتب ــة، ط1 )القاه ــتقبلّية أم رفاهّي ــرورة مس ــات ض ــوار الّثقاف ــر، ح ــل أدي ــل صموئي نبي  (13)

ص111.    ،)2005

ــة الســعودية، العــدد 33،  ــة، المملكــة العربي ــة الجوب ــعيد، دور الّترجمــة فــي العولمــة، مجّل ــورة هــادي الّس ن  (14)

2011، ص65. خريــف 
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كــا حددهــا الباحــث االجتاعــي الفرنــي ميشــال دو كوســرت Michel De Coster بوصفهــا »جمموعــة الثقافــات 
التــي حتــدث نتيجــة شــكٍل مــن أشــكال االتصــال بــن الثقافــات املختلفــة، كالتأثــري والتأثــر واالســترياد واحلوار 
والرفــض والتمثــل، وغــري ذلــك ممــا يــؤدي إىل حضــور عنــارص جديــدة يف طريقــة التفكــري وأســلوب معاجلــة 
القضايــا وحتليــل اإلشــكاليات، ممــا يعنــي أن الرتكيبــة الثقافيــة واملفاهيميــة ال يمكــن أن تبقــى أو تعــود بحــاٍل 

مــن األحــوال إىل مــا كانــت عليــه قبــل العمليــة«(15).
ــة الــذات واآلخــر والتواصــل معــه،  ــه معرف ــه يعنــي ممــا يعني ــا التعمــق فــي مفهــوم الترجمــة، فإن إذا أردن
وخلــق التفاعــل الثقافــي والحضــاري معــه. ممــا يصــب فــي مصلحــة االرتقــاء بالحضــارة اإلنســانية عموًمــا، 
ــه الــذي تســاعدنا الترجمــة فــي  ــر ثقافــات األمــم علــى وجــه الخصــوص وبالقــدر ذات وفــي إنضــاج وتطوي
معرفــة اآلخــر، فإنهــا تعيننــا علــى إدراك حقيقتنــا ومعرفــة ذواتنــا. فمــن خــالل تعريفهــا لنــا باآلخــر، يمكــن 
أن نســتوضح أوجــه التشــابه واالختــالف فــي مــا بيــن هــذا اآلخــر وبيننــا. فحيــن تتشــكل لدينــا رؤيــة واضحــة 
عــن اآلخــر، يمكننــا ســاعتها أن نقــارب بينــه وبيــن أنفســنا. كمــا أن اطالعنــا علــى الصــورة التــي رســمها لنــا 
اآلخــر، يجعلنــا نقــف عــن مواطــن القــوة والضعــف فينــا.... فمــن خــالل الترجمــة يمكننــا أن نحصــل علــى 

نقــد اآلخــر لنــا، ومــن خاللهــا، أيًضــا، يمكننــا أن ننتقــد أنفســنا(16).

2.1 ـ مفهوم التعريب

ــرف  ــد ع ــح ق ــون المصطل ــى ك ــًرا إل ــاد. نظ ــددة األبع ــرى متع ــكاليًة أخ ــب إش ــوم التعري ــرح مفه يط
اســتعماالٍت متعــددة فــي عصــوٍر تاريخيــة وسياســية متعاقبــة ومتباينــة األهــداف واألهــواء والمقاصــد. مــن 
هنــا، اتخــذ المفهــوم هــذه الصبغــة المعقــدة. وقبــل تنــاول مناقشــة هــذه المســألة حــرٌي بنــا أن نبســط مفهــوم 
الكلمــة كمــا تناولتهــا المعاجــم العربيــة، لكلمــة »تعريــب« معــاٍن عــدة تداولتهــا المعاجــم اللغويــة العربيــة. 
ــال األزهــري:  ــة والتوضيــح. ق ــي اإلبان ــٌة بموضــوع البحــث، فمــن هــذه المعان ــه صل وســأقتصر علــى مــا ل
»اإلعــراب والتعريــب معناهمــا واحــد، وهــو اإلبانــة. يقــال: أعــرب عنــه لســانه وعــرب )بتضعيــف الــراء( أي 
أبــان وأفصــح، وأعــرب عــن الرجــل، بيــن عنــه، وعــرب عنــه )بتضعيــف الــراء( تكلــم بحجتــه«(17). والشــك 
أن داللــة اإلبانــة واإلفصــاح )ال تبتعــد عــن داللــة اإليضــاح والتفســري، وهــذا مــا أبــان عنــه الفــريوز آبــادي: 
»اإلعــراب اإلبانــة واإلفصــاح )عــن الــيشء(«(18). مــن خــالل هــذا املعنــى، فــإن )اإلبانــة واإلفصــاح ال خيرجان 
عــن داللــة التفســري، ومــا املبــن إال مفــرًسا وموضًحــا، و»التعريــب هتذيــب املنطــق عــن اللحــان«(19). وللتفريــق 
بــن مصطلحــي التعريــب والرتمجــة، حــدد الباحــث شــحادة اخلــوري التعريــب يف ثالثــة أنــاط: تعريــب اللفــظ، 

وتعريــب النــص، وتعريــب املجــال.                                                      

نورة هادي الّسعيد، دور الّترجمة في العولمة، مجّلة الجوبة، ص83.  (15)

المرجع نفسه، ص84.  (16)

األزهــري، تهذيــب اللغــة، رشــيد عبــد الرحمــن العبيــدي )محقــق(، ط3، ج17 )مصــر: الهيئــة العامــة المصرية   (17)

ــاب، 1975(، ص213. للكت
رشــيد برهــون، الّترجمــة ورهانــات العولمــة والمثاقفــة، مجلــة عالــم الفكــر، الكويــت، العــدد1، المجلــد32،   (18)

ــبتمبر 2002، ص132. ــول/ س أيل
(19)  رشيد برهون، الّترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، ص133.
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ــا  ــة علــى منهــاج العــرب فــي النطــق والــوزن، فقديًم أ ـ تعريــب اللفــظ: بمعنــى التفــوه باللفظــة األعجمي
ــي  ــة فه ــوات العربي ــة أوزان وأص ــت اللفظ ــإذا وافق ــيد... ف ــردوس، أكس ــن، ف ــور، سوس ــاق، ناط ــل: تري قي

ــد؛ ــل واح ــرب والدخي ــل المع ــة، وقي ــدت دخيل ــة، وإال ُع معرب
ــى  ــذا بمعن ــة، وه ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــات األجنبي ــدى اللغ ــن إح ــص م ــل الن ــو نق ــص: ه ــب الن ب ـ تعري
ــة لتتحــاور مــع الثقافــات األخــرى إســهاًما مــع المثاقفــة  ــا العربي ــة ثقافتن ــإذا كانــت غايتهــا تنمي الترجمــة، ف

ــب؛ ــي تعري ــة فه ــارة العالمي ــانية والحض اإلنس
تـ  تعريــــب المـجـــال: يجعــل اللغــة أداتــه التعبيريــة مثــل تعريــب مجــال التعلــم، أو الفضــاء، أو اإلعالم، 

بمعنــى جعــل اللغــة العربيــة هــي لغــة الفكــر والشــعور(20).                                                                                                                           
تفّطــن علمــاء العربيــة إلــى مفهــوم التعريــب، وعالجــوه فــي كثيــٍر مــن المباحــث اللغويــة وغيــر اللغويــة، 
وأدركــوا الفــرق بينــه وبيــن الترجمــة. وهــذا مــا انتبــه إليــه ابــن خلــدون فــي مقدمتــه حينمــا حــاول أن يدقــق 
بيــن مفهــوم التعريــب، ومفهــوم الترجمــة. يقــول فــي هــذا الصــدد: »ولمــا كان كتابنــا مشــتمال علــى أخبــار 
ــا  ــا ليســت مــن لغــة كتابن ــا أســماؤهم أو بعــض كلماتهــم حروف ــر وبعــض العجــم، وكانــت تعــرض لن البرب
وال اصطــالح أوضاعنــا، واضطررنــا إلــى بيانــه لــم نكتــف برســم الحــرف الــذي يليــه كمــا قلنــا ألنــه عندنــا 
غيــر واف للداللــة عليــه، فاصطلحــت فــي كتابــي هــذا علــى أن أضــع ذلــك الحــرف العجمــي بمــا يــدل علــى 
الحرفيــن اللذيــن يكتنفانــه ليتوســط القــارئ بالنطــق بيــن مخارجــي الحرفيــن فتحصــل تأديتــه، وإنمــا اقتبســت 
ذلــك مــن رســم أهــل المصحــف حــروف اإلشــمام كالصــراط فــي قــراءة خلــف. فــإن النطــق بصــاده فيهــا 
متوســط بيــن الصــاد والــزاي، فوضعــوا الصــاد ورســموا فــي داخلهــا شــكل الــزاي ودل عندهــم كل التوســط 
ــة مــن  ــن الحرفيــن«(21). يتبــن مــن خــالل هــذا النــص أن ابــن خلــدون أدرك حقيقــة التعريــب بوصفــه آل بي
ــٌد  ــة التــي متكــن القــارئ مــن التوصــل بالنطــق للحــرف األعجمــي. وهــو هبــذا التصــور بعي ــات اللغوي اآللي
عــن الرتمجــة التــي هــي املعــادل النــيص يف مــا بــن نــيص اللغــة املصــدر واللغــة املســتهدفة. كــا أن هنــاك مــن 
ذهــب إىل تســاوي »التعريــب« واإلعــراب يف املعنــى اللغــوي، ويقصــد هبــا »اإلبانــة«. والكلمتــان مشــتقتان مــن 
لفظــي عــّرب )بتضعيــف الــراء( وأعــرب »بمعنــى أبــان وأفصــح. ألن اإلعــراب يفصــح عــن املعــاين باحلــركات 
التــي تفــرق بــن الوظائــف وتوضيــح الفــوارق بينهــا مــن خــالل اســتخدام عالمــات اإلعــراب املختلفــة، ومــن 
هنــا وقياســا عــى ذلــك فــإن التعريــب هــو ختصــص يف توضيــح داللــة األلفــاظ، ويتنــاول نقــل اللفــظ العجمــي 
ــظ  ــاول اللف ــاظ، تن ــة األلف ــح دالل ــص يف توضي ــا، ختص ــا أومأن ــب، ك ــة(22). وإذا كان التعري ــة العربي إىل اللغ
األعجمــي إىل اللغــة العربيــة، فإنــه مــن جهــة أخــرى ظاهــر مــن ظواهــر التقــاء اللغــات. قــد »يكــون التأثــري 
ــل وبعــد  ــة قب ــي جــاءت إىل العربي ــة الكلمــة أو املفــردات، وقــد لوحــظ عــى األلفــاظ الت يف األصــوات أو بني
اإلســالم بأهنــا تتعلــق باحلســيات ال املعنويــات، وهــي متعلقــة باألطعمــة واألرشبــة واأللبســة واملصطلحــات 
ــه اللغــات  ــاًل إذا مــا قــورن بــا أخذت ــة قلي اإلداريــة وغريهــا، ويعتــب مــا دخــل العربيــة مــن األلفــاظ األجنبي

حسام الدين مصطفى، دور الترجمة والتعريب في تطور حركة البحث العلمي، ص162.   (20)

عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ط1 )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984(، ص153.  (21)

محمد مبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ط3 )بيروت: دار الفكر، 1988(، ص292.  (22)
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األخــرى مــن العربيــة، كالفارســية مثــال«(23). نــدرك ممــا ســبق أن التعريــب مــن األلفــاظ املتعــددة املعــاين، وأنــه 
ــا  ــى تصورن ــدل ع ــايس ال ي ــرص العب ــب يف الع ــوم التعري ــة، فمفه ــة تارخيي ــداف كل مرحل ــٌع أله ــوٌم خاض مفه
نحــن املعــارصون، فقضايــا القدمــاء غــري قضايانــا، وإشــكالياهتم غــري إشــكالياتنا. إال أن املبــدأ العــام للمفهــوم 
ــية يف  ــة والسياس ــة واإليديولوجي ــداف الثقافي ــواء واأله ــب األه ــع حس ــوم خيض ــل املفه ــا جع ــا. مم ــى ثابًت يبق
بعــض األحيــان. وهــذا مــا يؤكــده قــول عبــد امللــك مرتــاض: »وإذا كانــت قضيــة التعريــب تعنــي يف حقيقــة 
ــا عــى املصالــح العارضــة، ويربطوهنــا  ــة، فــراح قــوم يؤولوهنــا تأويــال قائ األمــر تصحيــح الشــخصية الوطني
ــذرا  ــوم ع ــؤالء الق ــذر ه ــه أن يع ــا، لعل ــع وجوهه ــن مجي ــة م ــذه القضي ــل ه ــذي يتأم ــا، وال ــا وثيق ــز ربط باخلب
ــاء إىل األرض،  ــن الس ــزوال م ــفل، ون ــى إىل أس ــن أع ــا م ــم هبوط ــاس إليه ــي بالقي ــب يعن ــيا، ألن التعري نفس
وخروجــا مــن هــذا النعيــم ]....[، و حرمانــا مــن هــذه الســعادة احلاملــة التــي يرفلــون يف أثواهبــا احلســان، فقــد 
مكنتهــم هــذه الفرنســية التــي تعلموهــا، أو علموهــا، مــن تبــوء مناصــب إداريــة عاليــة جعلتهــم ينظــرون إىل 

التعريــب نظــرة عــداء«(24).
وعلــى هذا األســاس، فــإن مفهــوم التعريب يختلــف باختــالف األهــداف والمقاصــد والمشــاريع والغايات، 
فحاجتنــا إلــى التعريــب اليــوم، غيــر حاجــة األوليــن ومــن هنــا »يختلــف مفهــوم التعريــب باختــالف مــا يــراد 
مــن لفظــه فــإذا كان هــذا اللفــظ يعنــي فــي بعــض البلــدان العربيــة تعريــب العلــوم الطبيــة والــذرة وســواها 
مــن العلــوم ذات الطبيــة المعقــدة، فإنــه يعنــي فــي بلــدان عربيــة أخــرى... تعريــب الحالــة المدنيــة والقضــاء 
والتعليــم فــي بعــض مراحلــه الدنيــا، فــإذا تــم لنــا ذلــك، استشــرفنا تعريــب العلــوم التكنولوجيــة«(25). إذا كان 
مفهــوم التعريــب خيتلــف باختــالف مــا يــراد مــن لفظــه وأهدافــه، فــإن ذلــك يفــرتض أال نعنــي هبــذا املفهــوم 
التعصــب، واالنغــالق، واالنعــزال، بــل إن طبيعتــه تقتــي االنفتــاح عــى اآلخــر، وإال مــا جــدوى التعريــب؟ 
إن الدعــوة للتعريــب ليســت مبنيــة عــى أي تعصــب أو تعــال فكــري، بــل هتــدف فقــط إىل إحــالل اللغــة القومية 
حملهــا الطبيعــي واملــرشوع. لذلــك، فهــي ال تتنــاىف مطلًقــا مــع دراســة اللغــات األجنبيــة. بــل جيــب أن تؤكــد، 
وبــكل إحلــاح أن مثقفينــا يف حاجــٍة ماســة إىل معرفــة اللغــات احليــة الكــبى، فهــي نوافــذ مفتوحــة عــى عــوامل 
ــه  ــا ألن ــري لن ــرٌي كب ــه خ ــة في ــات األجنبي ــاٍل بالثقاف ــارة، وكل اتص ــن احلض ــائر ميادي ــت يف س ــدت وتقدم اجته
ســيمدنا بلقاحــات ســتفيدنا يف بنــاء ثقافتنــا اجلديــدة(26). مــن هنــا، تــبز حاجتنــا إىل التعريــب. ألن الغايــة منــه 
ال تقتــرص عــى إحيــاء الــرتاث فحســب، بــل التفاعــل مــع اآلخــر حينــا يفــرض علينــا مصطلحاتــه. ونكــون 
حينئــذ يف حاجــٍة ماســة إىل اســتريادها حينــا نســتورد األشــياء اجلديــدة علينــا. ألجــل ذلــك »ال نريــد التعريــب 
مــن أجــل الــرتاث، أو مــن أجــل املــايض، ولكننــا نريــد التعريــب ألننــا نريــد أن ننشــئ ثقافــة عربيــة جديــدة، 
ونخلــق تراثــا آخــر ألجيــال املســتقبل، فالعربيــة ليســت لغــة أجدادنــا وحدهــم، بــل هــي لغتنــا نحــن أيضــا، 

إذن فالواجــب يقتــي منــا أن ننظــر إىل التعريــب مــن زاويــة احلــارض واملســتقبل قبــل كل يش«(27).

عبــد المالــك مرتــاض، التعريــب والثــورة الثقافيــة، مجلــة الحيــاة الثقافيــة، العــدد21، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر   (23)

ص96.  ،1974

(24)  المرجع نفسه، ص97.

ــنة7،  ــدد19، الس ــب، الع ــاص بالتعري ــدد خ ــة: ع ــة األصال ــد، مجل ــوم والغ ــن الي ــب بي ــر، التعري ــد زنيب محم  (25)

ص99.  ،1974

(26)  المرجع نفسه، ص98.

عبد الكريم خليفة، وسائل تطوير اللغة العربية العلمية، مجلة همزة وصل، العدد6، 1975، ص103.  (27)
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 انطالًقــا ممــا ســبق، تبــرز أهميــة التعريــب ودوره بوصفــه أداًة للحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية، 
ــة  ــة ومواكب ــافات العلمي ــع االكتش ــل م ــن التواص ــا م ــه يمكنن ــار، ألن ــور واالزده ــل التط ــن عوام ــاًل م وعام
ــا  ــد هويتن ــتغلها لتأكي ــا أن نس ــد لن ــة الب ــب أداة قوي ــيبقى »التعري ــذا، س ــة. ل ــة والفكري ــتجدات المعرفي المس
وفــرض وجودنــا، وبــدال مــن أن نســتورد العلــوم واألفــكار وندســها فــي عقــول أبنائنــا أحــرى بنــا أن نعربهــا 
ونصبغهــا بصبغتنــا... إن هنــاك خطــرا داهمــا يتأتــى مــن التراخــي فــي مســيرة التعريــب، وهــذا الخطــر يتمثــل 
فــي هجــرة العقــول والكفــاءات العربيــة إلــى البلــدان التــي درســت العلــوم بلغاتهــا، وهــذا خطــر يمــس األمــن 
القومــي العربــي علــى وجهيــن، أولهمــا تجريــف ســهل للكفــاءات البشــرية العربيــة وخفــض وتقليــل العقــول 
والكفــاءات العالمــة فــي وطننــا العربــي، ثانيهمــا مــا ينتــج عــن اســتمرار تقوقعنــا مــن دون نقــل عــادل لجوهــر 
هــذه العلــوم عبــر مــا نثــق بهــم مــن أبنــاء عروبتنــا، والوجــه األخيــر اختــالل ميــزان التأثيــر الثقافــي لصالــح 
اآلخــر ممــا يضعنــا فــي حالــة خنــوع وتبعيــة«(28). يف ضــوء مــا ســبق، يتميــز التعريــب عــن الرتمجــة بــا لــه مــن 
خصوصيــات وقواعــد، فهــو نســٌق خــاٌص مســتقٌل متفــرد ال يمكــن خلطــه بالرتمجــة عــى عمومهــا، لــه مميــزات 
وقواعــد خاصــة مــا يتعلــق بأمــور االشــتقاق والصياغــة اللفظيــة والتطــور اللغــوي والــرصيف، والتعريــب علــٌم 
ــم  ــي رغ ــي أكاديم ــري منهج ــن تأط ــتحقه م ــا يس ــظ ب ــه مل حي ــة، إال أن ــون اللغ ــن رضوب فن ــتقٌل ورضٌب م مس

أمهيتــه والــرورات التــي تدفــع إىل الرتكيــز عليــه خاصــًة خــالل الفــرتة مــن تاريــخ احلضــارة العربيــة(29).                                                                            
 إن أهــم مــا يميــز التعريــب عــن الترجمــة، أن األول يســعى إلــى نقــل المفهــوم والمصطلــح مًعــا فــي حيــن 
تكتفــي الترجمــة بنقــل المعنــى. وهــذا مــا يؤكــده حســام الديــن مصطفــى مــن خــالل قولــه: »يبــرز التبايــن بين 
الترجمــة والتعريــب فــي أن الترجمــة ال تســعى إلــى تعريــب اللســان وتغييــر منطــوق ولفــظ اللغــة، وإنمــا تهتــم 
ــح  ــي نقــل المفهــوم والمصطل ــب ف ــل التعري ــا يتمث ــتهدفة، بينم ــى باســتخدام ألفــاظ اللغــة المس بنقــل المعن
األجنبــي وصياغتــه باللفــظ العربــي فــي حــال توافــره أو إيجــاد لفــظ جديــد يعبــر عــن المفهــوم أو المصطلــح 
المعــرب، ويمكــن القــول إن الترجمــة إطــار عالمــي تتنــاول اللغــة أمــا التعريــب فيأتــي انطالقــا مــن التركيــز 
علــى الســمات المحليــة القوميــة للغــة«(30). هلــذا، فــإن فائــدة التعريــب أكثــر مــن خطورتــه كــا يزعــم البعــض، 
فهــو ال يــر ببنيــة اللغــة، بــل »رضوري حليــاة العلــم، وال خــوف منــه عــى كيــان اللغــة، فإنــا اللغــة قائمــة 
ــاهم  ــا«(31). يس ــاز هب ــي متت ــا الت ــعرها وخصائصه ــا وش ــا وبياهن ــا ونحوه ــا ورصفه ــا وأفعاهل ــروف معانيه بح
ــة بــن الناطقــن  ــة والفني ــاء جمــاالٍت بعينهــا. وذلــك مــن خــالل إشــاعة املصطلحــات العلمي التعريــب يف إغن
بالعربيــة، وهــي مصطلحــاٌت علميــة عامــة تــكاد تكــون مشــرتكة بــن العلــاء والباحثــن. أمــا اإلعــراض عــن 
ــا  ــا بصيغته ــب نقله ــذا يتوج ــة. ل ــة واملفاهيمي ــحنتها الداللي ــلبها ش ــا، ويس ــن حمتواه ــا م ــد يفرغه ــا، فق تعريبه
األصليــة إىل اللغــة املرتجــم إليهــا للحــد مــن االلتبــاس الــذي قــد يكتنفهــا. لــذا، حيــرص املتخصصــون التعريــب 

يف جمــاالٍت معينــة(32).

ــات،  ــة الصوتي ــة، مجل ــات العربي ــب ومقترح ــات التعري ــن مقتضي ــة بي ــة المصطلحي ــوري زاوي، الترجم لعم  (28)

الجزائــر، العــدد9، أيلــول/ ســبتمبر، 2011، ص26. 
حسام الدين مصطفى، دور الترجمة والتعريب في تطور حركة البحث العلمي، ص164.   (29)

المرجع نفسه، ص166.  (30)

المرجع نفسه، ص167.  (31)

المرجع نفسه، ص170.  (32)
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دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

2. دور حـركة الترجمة والتعريب في ازدهار الحضارة العربية 
1.2 ـ دور حركة الترجمة والتعريب في توطين المعرفة ولغة المعرفة 

ــي  ــة، وف ــارة العربي ــار الحض ــي ازده ــب ف ــة والتعري ــة الترجم ــان دور حرك ــى بي ــة إل ــذه الجزئي ــدف ه ته
توطيــن المعرفــة ولغــة المعرفــة، ولمناقشــة هــذه الجزئيــة مــن البحــث رأينــا مــن الضــروري بدايــًة اإلشــارة 
إلــى تأصيــل الترجمــة والتعريــب فــي الحضــارة العربيــة فضــاًل عــن دور هــذه الحركــة فــي إقامــة حــواٍر ثقافــي 
ــج  ــة التــي كانــت ســائدًة آن ذاك، لنصــل إلــى رصــد نتائ ــة وغيرهــا مــن الثقافــات العالمي ــة العربي ــن الثقاف بي

التفاعــل الــذي أقامتــه حركــة الترجمــة والتعريــب.
ــد  ــي تمت ــة الت ــارة العربي ــي الحض ــٌة ف ــب متأصل ــة والتعري ــة الترجم ــة أن حرك ــادر التاريخي ــد المص تؤك
بجذورهــا إلــى عصــور بعيــدة فــي التاريــخ. إنهــا نشــاٌط إنســاني يواكــب التطــور االجتماعــي البشــري فــي 
جميــع مراحلــه. ألن اإلنســان فــي حاجــٍة ملحــة إلــى التواصــل مــع األمــم والشــعوب كافــة مهمــا اختلفــت 
لغاتهــا. وقــد بزغــت الترجمــة »نتيجــة لألنشــطة اإلنســانية منــذ بدايــات المجتمــع البشــري، ومــا تضمنــه مــن 
ــل  ــة لتتفاع ــا الجغرافي ــن حدوده ــعوب م ــرج بالش ــتطاعت أن تخ ــكرية اس ــة وعس ــة واقتصادي ــاطات ديني نش
ــدم  ــة وع ــم اللغوي ــاطة النظ ــرا لبس ــفوية نظ ــة الش ــي الترجم ــة ه ــور الترجم ــى ص ــت أول ــا، وكان ــع جيرانه م
اختــراع الكتابــة، فكانــت الترجمــة هــي أداة التفاهــم بيــن القبائــل والتجمعــات البشــرية ســواء خــالل األنشــطة 
التجاريــة التــي تتــم وقــت الســلم أو المعاهــدات واالتفاقيــات التــي تظهــر فــي وقــت الحــرب، وفــي العصــور 
ــي  ــاعدت ف ــي، وس ــي واألدب ــاج الفن ــة، والنت ــم الديني ــر التعالي ــي نش ــا ف ــة دورا هام ــت الترجم ــة لعب القديم

ــة«(33). ــة واإلغريقي ــة والفرعوني ــة واألشــورية والفينيقي ــن الحضــارات القديمــة كالبابلي إحــداث التفاعــل بي
مــن هنــا، وجــدت الترجمــة فــي التاريــخ اإلنســاني منــذ القــدم. خاصــًة فــي بــالد العــراق. فقــد ُعثــر علــى 
مخطوطــاٍت قديمــة ثنائيــة اللغــة )الســومرية واألكاديــة(، يرجــع تاريخهــا إلــى عــام 3000 ق.م. فضــاًل عــن 
ــه  ــع تاريخ ــٌر يرج ــو حج ــة، وه ــاط الترجم ــح نش ــي توض ــل الت ــدم الدالئ ــن أق ــد م ــذي يع ــيد ال ــر الرش حج
إلــى عــام 200 ق.م. ُعثــر عليــه فــي مدينــة الرشــيد المصريــة عــام 1977 م منقوًشــا عليهــا نصــوص باللغــة 
الهيروغليفيــة )المصريــة القديمــة( والديموطيقيــة )المصريــة القديمــة العاميــة(، واليونانيــة. فقــد قــام الكهنــة 
بنقــش هــذه النصــوص تخليــًدا لذكــرى »بطليمــوس الخامــس« 205 ق.م ـ 180 ق.م. وكانــت النقــوش تعبــر 
ــالل  ــن خ ــة، وم ــة واليوناني ــن الديموطيقي ــى اللغتي ــة إل ــة الهيروغليفي ــن اللغ ــي م ــص األصل ــة الن ــن ترجم ع
ــات(34).  ــة الترجم ــر مقارب ــوز عب ــك الرم ــام 1882 ف ــامبليون ع ــوا ش ــي فرانس ــتطاع الفرنس ــر اس ــذا الحج ه
أمــا اجلانــب العــريب، فــإن املصــادر التارخييــة تؤكــد هــي األخــرى أن العــرب مارســوا الرتمجــة بوصفهــا نشــاًطا 
إنســانًيا، وأداًة للتواصــل بينهــم وبــن غريهــم مــن األمــم، خاصــًة املجــاورة هلــم. وقــد ثبــت تارخيًيــا أن حركــة 
الفتوحــات التــي رافقــت مســرية اإلســكندر األكــب أدت إىل نــرش احلضــارة اليونانيــة يف غــرب آســيا ورشقهــا، 
مــا أطلــق عليــه املؤرخــون اســم احلضــارة »اهللنســتية« التــي متتــد مــن وفــاة اإلســكندر )323 ق.م( حتــى تاريخ 
ــابور  ــرتات: جنديس ــذه الف ــة يف ه ــز احلضاري ــهر املراك ــت أش ــالدي. فكان ــابع املي ــرن الس ــريب يف الق ــح الع الفت
ــوم  ــن عل ــري م ــة الكث ــان برتمج ــام الرسي ــد ق ــرص... وق ــكندرية يف م ــام، واإلس ــا يف الش ــتان، وأنطاكي يف خوزس

ــة  ــورات جامع ــعودية: منش ــة الس ــة العربي ــب، ط1 )المملك ــة والتعري ــور، الترجم ــن منص ــد المحس ــمة عب بس  (33)

الملــك ســعود، 1998(، ص112.
(34)  شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي: العصر العباسي الثاني، ط2 )مصر: دار المعارف، 1975(، ص131.
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ومعــارف اليونانيــن إىل اللغــة الرسيانيــة(35). امتــاز العــرص »اهللنســتي« بطابعــه الرشقــي وشــهد نشــاًطا يف حركة 
نقــل العلــوم واآلداب املختلفــة مــن اللغــة اليونانيــة. وقــد قــام الرسيــان بجهــوٍد بالغــٍة يف هــذا املضــار. حيــث 
حرصــوا عــى نقــل مــا وصلهــم مــن علــوم وآداب إىل لغتهــم، وكانــوا الســبب يف بقــاء الكثري مــن املؤلفــات التي 
ضــاع معظــم مــا كتــب منهــا بلغتــه اليونانيــة األصليــة، واحلــق أن اللغــة الرسيانيــة قــد أســهمت أيًضــا يف محايــة 
الكثــري مــن املؤلفــات الفارســية التــي ضــاع نصهــا األصــيل، وبذلــك أصبحــت الرسيانيــة لغــة العلــم واملعرفــة. 
ــالدي،  ــابع املي ــرن الس ــع الق ــرص يف مطل ــام وم ــراق والش ــارس والع ــالد ف ــلمن ب ــى املس ــح اهلل ع ــا فت وعندم
ــات  ــى ثقاف ــوا ع ــرتة، وانفتح ــذه الف ــت يف ه ــي كان ــارات الت ــة باحلض ــم العربي ــم ولغته ــت حضارهت وامتزج
وعلــوم مل يألفوهــا، ونقلــوا مــن العلــوم التــي وجدوهــا مــا أثــرى ثقافتهــم وحضارهتــم العربيــة اإلســالمية(36). 
أمــا خــالل الفــرتة اإلســالمية، فــإن حركــة الرتمجــة والتعريــب قــد عرفت انتعاًشــا بســبب مــن الدعوة اإلســالمية 
التــي كانــت يف حاجــٍة ماســة إىل مبعوثــن إىل العجــم لتبليــغ الرســالة املحمديــة. ومــا كان هــؤالء أن يبلغــوا هــذه 
الرســالة لــو مل يكونــوا عــى معرفــٍة تامــٍة بلغــات األعاجــم، »وكان ابــن ثابــت مــن أشــهر ســفراء النبــي )صــى 
اهلل عليــه وســلم(. إذ اســتطاع أن يتقــن اللغــات الرسيانيــة والفارســية والروميــة. وهنــاك أدلــٌة وشــواهد عديــدة 
ــي  ــاص الت ــن الع ــر ب ــردة عم ــة ب ــذه األدل ــة ه ــن أمثل ــة وم ــرف الرتمج ــد ع ــالم ق ــدر اإلس ــرص ص ــد أن ع تؤك
ــات  ــة رواي ــة )وثم ــا بالعربي ــا ترمجته ــة وحتته ــة اليوناني ــطور باللغ ــا س ــنة 22 هـــ/ 642م، وعليه ــع إىل س ترج
تقــول( إن ســلان الفــاريس قــام برتمجــة معــاين ســورة الفاحتــة إىل اللغــة الفارســية. وقــد َقويــت حركــة الرتمجــة 
خــالل العــرص األمــوي. حيــث أورد العديــد مــن املصــادر أن خالــد بــن يزيــد ابــن معاويــة املشــهور بــــ )حكيم 
آل مــروان( كان أول مــن أرســل إىل اإلســكندرية ليجلــب كتــب الطــب والكيميــاء لتتــم ترمجتهــا((37). وملــا جــاء 
العــرص العبــايس توســعت اهتامــات املرتمجــن. فكانــت جمــاالت حركــة الرتمجــة والتعريــب أكثــر توســًعا مــن 
العصــور الســابقة. كــا ســاهم يف ذلــك تشــجيع اخللفــاء العباســين للمرتمجــن والعلــاء وســخائهم معهــم كــي 
جيعلــوا مــن بغــداد حــارضة اخلالفــة اإلســالمية. بــل جعلــوا الرتمجــة نشــاًطا مــن أنشــطة الدولــة. فقــد اســتعان 
اخلليفــة أبــو جعفــر املنصــور بحنــن بــن إســحاق لنقــل كتــب الطــب، وســار عــى هنجــه هــارون الرشــيد الــذي 
أنشــأ دار احلكمــة لتصبــح أشــبه بمؤسســة أكاديميــة للرتمجــة. ومــن بعــده، جــاء املأمــون الــذي زاد مــن تشــجيعه 
للمرتمجــن كاحلجــاج بــن مطــر، وابــن البطريــق. كــا تأثــرت احلضــارة اإلســالمية بعلــوم وفنــون وآداب األمــم 
ــري  ــر تأث ــون، وظه ــى اآلداب والفن ــية ع ــارة الفارس ــري احلض ــر تأث ــة، وظه ــة الرتمج ــالل حرك ــن خ ــرى م األخ
ــات  ــاب والرياضي ــوم احلس ــد يف عل ــارة اهلن ــر حض ــوم، وأث ــفة والعل ــان يف الفلس ــان والروم ــارات اليون حض
والفلــك(38). ســاهم هــذا التأثــري البالــغ والقــوي حلركــة الرتمجــة يف العــرص العبــايس يف تطويرهــا. حتــى ليخيــل 
ــة إال ترمجــوه  ــه الرسياني ــاين أو مــن ترمجت ــه اليون ــا يف أصل ــا يوناني ــذ كتاب لإلنســان أن املرتمجــن »مل يرتكــوا حينئ
إىل العربيــة«(39). كــا عــد اللغويــون الرتمجــة والتعريــب رافــًدا مــن روافــد التنميــة اللغويــة، وإحــدى وســائل 
ــرص  ــهد الع ــارف. وش ــارات واملع ــل احلض ــره، وأداًة لنق ــر وفك ــة اآلخ ــى ثقاف ــذًة ع ــاين، وناف ــال اإلنس االتص
العبــايس انفتاًحــا فكرًيــا أعــان عليــه مــا نقــل مــن حضــارة الــرشق كالفارســية واهلنديــة، ومــا نقــل مــن حضــارة 

(35)  المرجع نفسه، ص142.

(36)  المرجع نفسه، ص143.

(37)  شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي: العصر العباسي الثاني، ص143.

المرجع نفسه، ص146.  (38)

المرجع نفسه، ص151.  (39)
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ــيطة إذا  ــا، فقــد »اســتعانوا بلغــات وس ــة، ومل يكــن اجلهــل لبعــض اللغــات عائًق ــة والرسياني الغــرب كاليوناني
ــل إىل  ــة األص ــة اهلندي ــة ودمن ــع كليل ــن املقف ــل اب ــا نق ــك عندم ــال ذل ــة األم، مث ــن اللغ ــل م ــم النق ــرس عليه ع

ــة مــن لغــة وســيطة هــي الفارســية«(40).                          العربي

2 ـ 2. حركة الترجمة والتعريب في ازدهار الحضارة العربية                                                                             

إذا كانــت الجزئيــة الســابقة قــد أّصلــت حركــة الترجمــة والتعريــب العربيــة اإلســالمية وأظهــرت اهتمــام 
العــرب فــي الترجمــة منــذ عصــر فجــر اإلســالم، فــإن الجزئيــة التاليــة تهــدف إلــى تبيــان دور حركــة الترجمــة 

والتعريــب فــي ازدهــار وتطــور الحضــارة العربيــة، وتوطيــن المعرفــة ولغــة المعرفــة.                                                                                                                                   
ــات  ــه الفتوح ــا حققت ــى م ــًة عل ــأًنا وأهمي ــل ش ــيرتها ال يق ــات مس ــي بداي ــب ف ــة التعري ــه حرك ــا أنجزت إن م
العســكرية. بــل ربمــا كان دور التعريــب أعظــم فــي تدعيــم الوجــود العربــي، وتأكيــًدا الســتقالليته. إن تعريــب 
العلــوم واألفــكار، أداٌة يمكــن مــن خاللهــا إحيــاء ثوابــت هــذه األمــة وترســيخها مــن خــالل اإلصــرار علــى أن 
تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة الســائدة فــي مجــاالت الحيــاة والتعامــل، ومــن المحــزن أن نجــد الكثيــر مــن 
معاهدنــا ومؤسســاتنا التعليميــة تعتمــد اســتخدام لغــاٍت أجنبيــة فــي نظمهــا التعليميــة، وهــي ظاهــرٌة ال نجدهــا 
ــرٍي مــن حركــة  ــد العــرب كانــت أســبق بكث ــٍة أخــرى(41). والواقــع فــإن حركــة الرتمجــة عن ــد أي أمــٍة أو دول عن
التعريــب التــي مل تزدهــر إال يف العــرص العبــايس، وهــذا مــا أكــد عليــه إســاعيل العــريب حــن قــال: »وإذا كانــت 
حركــة التعريــب العلمــي مل تشــهد االزدهــار الــذي عرفتــه يف العــرص العبــايس، فــإن حركــة الرتمجــة مــع ذلــك، 
متتــد جذورهــا إىل عهــد بنــي أميــة، بــل إىل فــرتة مبكــرة مــن هــذا العهــد، فاجلاحــظ وابــن النديــم يذكــران أن خالد 
بــن يزيــد بــن معاويــة ترمجــت لــه كتــب يف الصنعــة والطــب والنجــوم )علــم الفلــك(... عــى أن املمكــن القــول 
إن النقــل والرتمجــة العلميــة قــد أصبحــا مهمــة مــن مهــام الدولــة ترعاهــا وتنفــق عليهــا بســخاء ابتــداء مــن عهــد 
أيب جعفــر املنصــور اخلليفــة العبــايس الثــاين)158 هـــ/775م(«(42). وقــد عرفــت حركــة التعريــب أوجهــا ورقيها 
يف عهــد اخلليفــة املأمــون الــذي كان عــرصه عــرص التعريــب والرتمجــة ونقــل املعــارف مــن خمتلــف الصنــوف، فقــد 
كان »عــرصه مزدهــرا بالعباقــرة والعلــاء واملفكريــن يف كل علــم وفــن، جــاء يف كتــاب )الغيث المســجم في شــرح 
الميــة العجــم( أن املأمــون مل يبتكــر النقــل والتعريــب بــل ســبقه قبلــه كثــري، فــإن حيــي بــن خالــد البمكــي عــرب 
مــن كتــب الفــرس كثــريا مثــل )كليلــة ودمنــة( وعــرب ألجلــه كتــاب )املجســطي( مــن كتــب اليونــان، واملشــهور 
أن أول مــن عــرب كتــب اليونــان هــو خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة ملــا أولــع بكتــب الكيميــاء«(43). وكدليــٍل عــى 
الرقــي الــذي عرفتــه حركــة الرتمجــة والتعريــب يف العــرص العبــايس، جــاء بيــت احلكمــة بوصفــه أكاديميــًة عليــا 
للرتمجــة لتؤطــر جهــود العلــاء املرتمجــن، ولتحقيــق األهــداف املرســومة للدولــة العباســية املتمثلــة يف التواصــل 

المرجع نفسه، ص152.  (40)

ــّي  ــز الّثقاف ــرب: المرك ــّدار البيضاء-المغ ــّول، ط1 )ال ــم التح ــي عال ــة ف ــة العربّي ــؤال الّثقاف ــل، س ــي أوملي عل  (41)

ص132.   ،)2005 العربــّي، 
إســماعيل العربــي، تجربتــان فــي التعريــب، مجلــة األصالــة، الجزائــر، مركــز األصالــة للدراســات والبحــوث،   (42)

عــدد 54، 1974، ص176.
ــر  ــروت: دار الفك ــّي، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــف ف ــة المثّق ــذور أزم ــي، ج ــؤي صاف ــي ول ــد الموصّل أحم  (43)

ص162.           ،)2002 المعاصــر، 
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الدائــم مــع األمــم األخــرى واالطــالع عــى ثقافتهــم وعلومهــم وآداهبــم. مــن هنــا، أصبــح بيــت احلكمــة رمــًزا 
للنهضــة الثقافيــة العربيــة اإلســالمية يف عهــد املأمــون الــذي أغــدق أمــوااًل طائلة عــى املرتمجــن الذين نقلــوا علوم 
ــة  ــٍر بالــغ يف التشــجيع عــى الرتمجــة األمــر الــذي كان يغــذي املكتب األمــم األخــرى. وال خيفــى مــا هلــذا مــن أث
العربيــة ويرفدهــا وال ســّيا إذا قدرنــا عــدد املؤلفــات التــي اتــكأت عــى الكتــب املرتمجــة، وحجــم اإلضافــة التــي 
قدمتهــا املرتمجــات للمتــون العربيــة، وقــد دار حــوار احلضــارات حتــت ســقف مكتبــة بيــت احلكمــة، حيــث إن 
غالبيــة الذيــن تولــوا أمــر إدارهتــا وأرشفــوا عــى حركــة الرتمجــة فيهــا كانــوا علــاء مــن خمتلــف الثقافــات(44). هلذا، 
ــص يف  ــايس وباألخ ــرص العب ــة يف الع ــر الرتمج ــا مل تزده ــة م ــارات العربي ــار للحض ــور أي ازده ــن أن نتص ال يمك
عــرص املأمــون مــن خــالل بيــت احلكمــة الــذي لعــب دوًرا أساســًيا يف توطــن املعرفــة ولغــة املعرفــة ألجــل ذلــك 
»كان عهــد املأمون...العــرص الذهبــي للرتمجــة يف اإلســالم، إذ أنشــأ بيــت احلكمــة يف بغــداد للرتمجــة والبحــث، 
فتمــت ترمجــة بعــض مؤلفــات أفالطــون، وأرســطو، وبطليمــوس، وغريهــم مــن الفالســفة واألدبــاء، ويقــال إن 
حنــن بــن إســحاق كان يبيــع مرتمجاتــه للمأمــون بــا يعــادل وزهنــا ذهبــا، وبذلــك كانــت الرتمجــة أغــزر وأعظــم 

منافــذ إثــراء العربيــة بمختلــف أنــواع العلــوم والفنــون والفلســفة«(45).                                                                                                                                    
ــن  ــة أم م ــوٍل عربي ــن أص ــوا م ــواء أكان ــم، س ــن وغيره ــاب واللغويي ــاء والكت ــد العلم ــتقرئ لجه إن المس
ــٍة  ــة بطريق ــات األعجمي ــوا الثقاف ــد تمثل ــة، فق ــن الترجم ــا م ــم حًظ ــدم له ــن يع ــوف ل ــة، س ــوٍل أعجمي أص
مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وّطنــوا بذلــك المعرفــة، ولغــة المعرفــة مــن خــالل حركــة الترجمــة والتعريــب التــي 
ــن  ــة الفاتحي ــن أم ــاًل بي ــوا فاص ــم يضع ــارات، إذ ل ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــب معادل ــق أصع ــن تحقي ــم م مكنته
وشــعوب البــالد المفتوحــة. وهــذا الجاحــظ أحــد أعــالم الفكــر والثقافــة فــي العصــر العباســي، تمثــل ثقافات 
عصــره، ومثلهــا خيــر تمثيــل فــي كتبــه الكثيــرة المتنوعــة، وكغيــره مــن متكلمــي عصــره، كان مطلًعــا علــى مــا 
ُترجــم إلــى العربيــة مــن الثقافــات الفارســية والهنديــة، ومــن آثــار اليونــان فــي العلــم أو الفلســفة، ومنهــا كتاب 
ــة  ــي اللغ ــه ف ــن نوع ــو األول م ــذي ه ــوان« ال ــاب الحي ــف »كت ــى تألي ــجعه عل ــا ش ــطو«، مم ــوان ألرس »الحي
العربيــة. كان الجاحــظ يقــرأ للعلمــاء األجانــب، إضافــة إلــى أرســطو ومعلمــه أفالطــون وأبقــراط وبطليمــوس 
وجالينــوس حيــث ورد ذكرهــم فــي كثيــٍر مــن مواضــع كتــاب الحيــوان(46). وإذا كانــت ثقافــة اجلاحــظ وفكــره 
قــد ارتبطــا يف تطورمهــا وغزارهتــا بحركــة الرتمجــة التــي ظهــر تأثريهــا يف كثــري مــن مؤلفاتــه، كــا أومأنــا منــذ 
حــن، فــإن الفــارايب )339 هـــ( يعــد نموذًجــا آخــر مــن نــاذج العلــاء الذيــن ســامهوا بشــكٍل كبــري يف تفعيــل 
ــت  ــد بلغ ــات »وق ــن اللغ ــد م ــة والعدي ــة العربي ــن الثقاف ــم ب ــل الدائ ــور التواص ــة جس ــة وإقام ــة الرتمج حرك
شــهرة العــامل اإلســالمي يف إجــادة عــدد كبــري مــن اللغــات األجنبيــة درجــًة منقطعــة النظــري، حتــى فقــد ذكــر 
كثــري مــن املؤرخــن أنــه كان يعــرف ســبعن لغــة، وهــذا الرقــم يــدل عــى مبلــغ شــهرته بــن معارصيــه بتمكنــه 
مــن معظــم لغــات الكتابــة واحلديــث الســائدة يف عــرصه وخاصــة الرتكيــة، وهــي لغتــه األصليــة ـ والفارســية 
واليونانيــة التــي يتحــدث عنهــا يف كتبــه حديــث العــامل اخلبــري، وقــد وصــل يف إحاطتــه باللغــة العربيــة وهــي 
ليســت لغتــه األصليــة إىل حــد أنــه كان ينظــم هبــا الشــعر، وهــو يعتــب املؤســس احلقيقــي للدراســات اإلســالمية 

(44)  أحمد الموصّلي ولؤي صافي، جذور أزمة المثّقف في الوطن العربّي، ص162.

(45)  المرجع نفسه، ص163.

علــي القاســمي، علــم المصطلــح: أسســه النظريــة وتطبيقاتــه العلميــة، ط1 )بيــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون،   (46)
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يف التاريــخ اإلســالمي، واملنشــئ األول ملــا نســميه »الفلســفة اإلســالمية«(47).                                                                                                                       
ممــا ال شــّك فيــه أن حركــة الترجمــة والتعريــب لــم تبــق محصــورًة فــي المشــرق بــل امتــدت إلــى الجهــة 
الغربيــة مــن العالــم العربــي، وأعنــي بذلــك بــالد األندلــس التــي شــهدت حركــة ترجمــٍة فاعلــة كانــت أحــد 
العوامــل األساســية فــي تفعيــل الحضــارة العربيــة بالحضــارة الغربيــة، ويعــد أبــو حيــان األندلســي )745 هـــ( 
ــية  ــية، والفارس ــة كالحبش ــات األجنبي ــض اللغ ــا ببع ــكان ملم ــب، »ف ــة والتعري ــة الترجم ــاب حرك ــد أقط أح
والتركيــة. وقــد ألــف فــي قواعــد هــذه اللغــات، فألــف فــي التركيــة »اإلدراك في لســان األتــراك، وزهــو الملك 
فــي نحــو التــرك، واألفعــال فــي لســان األتــراك« وألــف فــي الفارســية »منطــق الخــرس فــي لســان الفــرس« 

وألــف فــي الحبشــية »جــالء الغبــش عــن لســان الحبــش« ومقارنــة بيــن اللغتيــن العربيــة والحبشــية«(48).

3 ـ أثر الترجـمة والتعـريب فـي الـتفاعـل الثقافي فـي ظل الخالفـة اإلسـالمية 

ــة الناجمــة عــن الترجمــة والتعريــب فــي التفاعــل الثقافــي فــي  ــار اإليجابي ــة اآلث ــاول فــي هــذه الجزئي نتن
ــم  ــات األم ــن ثقاف ــا م ــة وغيره ــة العربي ــن الثقاف ــراٍك بي ــن ح ــا م ــج عنهم ــا نت ــالمية، وم ــة اإلس ــل الخالف ظ
األجنبيــة. وســوف يتضــح أن الحضــارة العربيــة اإلســالمية مــا كان لهــا أن تعــرف هــذه القفــزة النوعيــة لــوال 
أثــر الترجمــة والتعريــب التــي بــرزت نتائجهــا اإليجابيــة علــى مســتويات عــدة، والتــي أكــدت جدارتهــا فــي 

التعامــل الحياتــي.                                                                                                                                  
مــن أبــرز وأهــم تأثيــرات الترجمــة والتعريــب وأهمهــا إدراك العلمــاء العــرب حقيقــة وأبعــاد هــذه اآلليــات 
ــل،  ــل والتحوي ــدود النق ــد ح ــف عن ــة ال تق ــوا أن الترجم ــم، إذ أدرك ــن األم ــي بي ــل الثقاف ــي التفاع ــة ف اللغوي
وإنمــا تقــوم بتوطيــن المعرفــة، وهــذا هــو األثــر األهــم الــذي أحدثتــه الترجمــة ووعــاه العلمــاء المترجمــون، 
فقــد كان أبــو بكــر الــرازي )865 هـــ/ 925م( أول مــن رفــض نظريــة األخــالط، وذلــك فــي كتابــه )الشــكوك 
علــى جالينــوس( وأخضــع الطــب للتجريــب، وليــس للنظــر الفلســفي وعندمــا نصــل إلــى ابــن زهــر وابــن 
ــاه  ــب بمعن ــات الط ــى بداي ــا إل ــوس ووصلن ــراط وجالين ــن أبق ــًرا ع ــا كثي ــد ابتعدن ــون ق ــا نك ــس فإنن النفي
الحديــث، بمــا يتضمنــه مــن تشــريح، وتجريــب، وجراحــة. وهــذا يعنــي أن الترجمــة تــؤدي فــي النهايــة إلــى 
توطيــن شــيئين متكامليــن همــا: المعرفــة ولغــة المعرفــة بحيــث يمكــن التفكيــر بلغــة المعرفــة للتوســع فــي 

المعرفــة، والتوســع فــي المعرفــة يوســع اللغــة مــن داخلهــا«(49).
يعــّد الخوارزمــي أحــد العلمــاء الذيــن اســتفادوا مــن الترجمــة وتعريــب العلــوم فــي عصــره، ونتــج عــن 
ــوم  ــًرا بالعل ــا ومنبه ــم معجًب ــا المترج ــي كان فيه ــة الت ــى للترجم ــل األول ــاوزه للمراح ــتفادة تج ــذه االس ه
المنقولــة، فقــد انتقــل الغزالــي إلــى مرحلــة النقــد والتعليــل والتمحيــص. ويؤكــد النــص التالــي علــى هــذا 
التجــاوز واإلعجــاب منتقــًدا العلمــاء الذيــن انبهــروا بكبــار األســماء، كاشــًفا عــن تهافتهــم وقصورهــم »إنمــا 
مصــدر كفرهــم ســماعهم أســماء هائلــة كســقراط وأبقــراط وأفالطــون وأرســطو طاليــس وأمثالهــم، وإطنــاب 

(47)  علي القاسمي، علم المصطلح، ص124.

(48)  المرجع نفسه، ص131. 

(49)  ابــن النديــم، الفهرســت، يوســف علــي طويــل )ضبــط وشــرح(، ط2 )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2002(، 

ص477.
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طوائــف مــن متبعيهــم، وضاللهــم فــي وصــف عقولهــم وحســن أصولهــم ودقــة علومهــم الهندســية والمنطقية 
والطبيعيــة واإللهيــة، واســتبدادهم لفــرط الــذكاء والفطنــة باســتخراج تلــك األمــور الخفيــة، وحكايتهــم عنهــم 
أنهــم مــع رزانــة عقلهــم وغــزارة فضلهــم منكــرون للشــرائع والنحــل وجاحــدون لتفاصــل األديــان والملــل، 

ومعتقــدون أنهــا نواميــس مؤلفــة وحيــل مزخرفــة«(50).
ــة  ــى الثقاف ــة عل ــر الدخيل ــالف العناص ــرة اخت ــي ثم ــة ه ــاٍت مختلف ــالمية ثقاف ــة اإلس ــت الخالف ــد عرف وق
العربيــة التــي وطنــت أرض الخالفــة، فامتزجــت ثقافــات هــذه العناصــر عــن طريــق الحــراك اللغــوي الــذي 
كان وراء نمــو الحضــارة العربيــة اإلســالمية، و»كان هنــاك لقــاح بيــن الثقافــات ونشــأ مــن هــذا اللقــاح ثقافــات 
جديــدة تحمــل صفــات مــن هــذه وتلــك، وصفــات جديــدة لــم تكــن فــي هــذه وال فــي تلــك، وأصبــح لهــا 

طابــع خــاص يميزهــا عمــا ســواها«(51).
ــٍر مــن الثقافــات  ــروز كثي ــة اإلســالمية ب وقــد نتــج مــن حركــة الترجمــة والتعريــب التــي شــهدتها الخالف
ــة،  ــة اليوناني ــة الفارســية، والثقاف ــة رئيســة وهــي: الثقاف ــة اتجاهــات ثقافي ــة يمكــن اختزالهــا فــي ثالث األجنبي
ــة بالثقافــة الفارســية مــن  ــة األم، وتمظهــر تفاعــل الثقافــة العربي ــة، فضــاًل عــن الثقافــة العربي ــة الهندي والثقاف
خــالل حركــة الترجمــة والتعريــب التــي نشــطت فــي هــذه الفتــرة التاريخيــة، وتجلــى فــي مــا تجلــى ذلــك فــي 
األلفــاظ اللغويــة الجديــدة التــي لــم يألفهــا العــرب بســبب مــا ُأدخــل عليهــا مــن األدوات واآلالت ومظاهــر 
ــب  ــة والتعري ــر الترجم ــد أث ــٍة تجس ــٍة تاريخي ــوٌص ذات قيم ــن نص ــان والتبيي ــي البي ــرى، وف ــارة األخ الحض
للثقافــة الفارســية فــي الثقافــة العربيــة، ومــن ذلــك مــا يقولــه الجاحــظ : »أال تــرى أن أهــل المدينــة لمــا نــزل 
فيهــم نــاس مــن الفــرس فــي قديــم الدهــر علقــوا بألفــاظ مــن ألفاظهــم ولذلــك يســمون البطيــخ »الخربــز«.... 
وكــذا أهــل الكوفــة فإنهــم يســمون »المســحاة« »بــال«، و»بــال« بالفارســية... وأهــل البصــرة إذا التقــت أربــع 
ــوق أو  ــمون الس ــية، ويس ــو فارس ــو«، والجهارس ــة »الجهارس ــل الكوف ــميها أه ــة، ويس ــمونها مربع ــرق يس ط

ــارا، والخيــار فارســية ]....[«(52). الســويقة »وازار«، والــوازارة فارســية، ويســمون »القثــاء« خي
ونتيجــة لذلــك األثــر الــذي أحدثتــه الترجمــة والتعريــب نشــطت الحركــة العلميــة فــي العصــر العباســي 
ــم  ــد ترج ــة، وق ــات األجنبي ــا الثقاف ــتهرت به ــي اش ــة الت ــب المعرف ــت كل جوان ــر ومس ــع النظي ــكٍل منقط بش
عبــد اللــه ابــن المقفــع كتــب تاريــخ الفــرس مــن أول نشــأتهم إلــى آخــر أيامهــم، وقــد ســماه ابــن المقفــع 
ــرف  ــادات، والع ــم والع ــن »النظ ــى اآليي ــه. ومعن ــن نام ــاب آيي ــك كت ــم كذل ــرس.... وترج ــوك الف ــخ مل تاري
والشــرائع«. فالكتــاب وصــٌف لنظــم الفــرس، وتقاليدهــم وعرفهــم، كذلــك ترجــم ابــن المقفــع عــن الفارســية 
كليلــة ودمنــة، وكتــاب مــزدك وهــو يتضمــن ســيرة الزعيــم الدينــي الفارســي المشــهور، وكتــاب التــاج فــي 

ــة(53). ــاب اليتيم ــر، وكت ــر واألدب الصغي ــاب األدب الكبي ــروان، وكت ــيرة انوش س
ــب  ــن الكت ــم م ــا ُترج ــهر م ــن أش ــة، وم ــة واألدبي ــة والديني ــب التاريخي ــة الكت ــون بترجم ــم المترجم اهت
التاريخيــة مــا أشــار إليــه حمــزة األصبهانــي، كتــاب ســير ملــوك الفــرس مــن نقــل ابــن المقفــع، وكتــاب ســير 

الخوارزمي، مفاتيح العلوم، إبراهيم األنباري )محقق(، ط2 )بيروت: دار الكتاب، 1989(، ص213.     (50)

أحمد الموصّلي ولؤي صافي، جذور أزمة المثّقف في الوطن العربّي، ص166.  (51)

فيصــل دراج، الرغبــة بيــن المثاقفــة والحقيقــة، مجلــة التســامح، ســلطنة عمــان، الســنة 4، العــدد17، 2003،   (52)

ص88.
المرجع نفسه، ص82.  (53)
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ملــوك الفــرس مــن نقــل زادويــه بــن شــاهويه األصفهانــي. وفــي األدب ترجــم الكثيــر، ومــن ذلــك كتــاب هزار 
أفســانه ومعنــاه ألــف خرافــة، وهــو أصــل مــن أصــول ألــف ليلــة وليلــة، وكتــاب بوشــفاس، وكتــاب خرافــة 
ــذان، وكتــاب  ــذ موب ــه اليتيــم، وكتــاب نمــرود، وكتــاب موب ونزهــة، وكتــاب الــدب والثعلــب وكتــاب روزب

اردشــير فــي التدبيــر وتوقيعــات كســرى، وكتــاب أدب الحــرب(54).
إن الــذي ســاعد فــي نهضــة حركــة الترجمــة والتعريــب فــي هــذا العصــر إتقــان رجــال العصــر اللغــة العربية 
فضــاًل عــن اللغــات األجنبيــة األخــرى، األمــر الــذي مكنهــم مــن خلــق تفاعــل ثقافــي بيــن الحضارتيــن العربية 
والفارســية، فــكان النتــاج الفكــري واألدبــي والعلمــي باللغتيــن. فقــد تعلــم العــرب الفارســية ووجــدوا فيهــا 
مــن الغــذاء مــا لــم يجــدوه فــي العربيــة، فعكفــوا علــى كتبهــا بتدارســها، وأمعنــوا فــي دراســتها، ثــم أخرجــوا 

أدًبــا فيــه معانــي الفــرس وبالغــة العــرب(55).
ــى  ــة والتعريــب، وتجل ــق الترجم ــة عــن طري ــة العربي ــي الثقاف ــا ف ــة حضــور أيًض ــة الهندي   كمــا كان للثقاف
ــم.  ــتوى الحك ــي، ومس ــتوى األدب القصص ــب، ومس ــتوى التعري ــتويات/ مس ــة مس ــي ثالث ــور ف ــذا الحض ه
أمــا المســتوى األول فهــو قديــم، ويمكــن رده إلــى مــا قبــل اإلســالم، وكان ذلــك »أيــام كان العــرب يتاجــرون 
مــع الهنــد وينقلــون ســلعا هنديــة ويحملــون مــع هــذه الســلع أســماءها وقــد ذكــر الســيوطي ألفاظــا هنديــة 
ــاظ  ــن األلف ــة م ــة العربي ــي اللغ ــا ورد ف ــور، ومم ــل وكاف ــل »زنجبي ــم، مث ــرآن الكري ــي الق ــت ووردت ف عرب
الهنديــة اآلبنــوس والببغــاء والخيــزران والفلفــل واألهليلــج، وغيــر ذلــك مــن أســماء النباتــات والحيوانــات 

ــة«(56). الهندي
أمــا مســتوى األدب القصصــي الــذي أبــان عــن ولــع المترجميــن بترجمــة القصــص الهنــدي لمــا يتضمنــه 
مــن حكــٍم وأمثــاٍل تنســجم مــع الطبيعــة العربيــة، ومــن أشــهر مــا ُترجــم، كتــاب الســندباد الــذي ورد ذكــره 
فــي الفهرســت كتــاب ســندباد الحكيــم وهــو نســختان، كبيــرة وأخــرى صغيــرة، والخلــف فيــه مثــل الخلــف 
فــي كليلــة ودمنــة، والغالــب واألقــرب إلــى الحــق أن تكــون الهنــد صنعتــه. وفــي الفهرســت إشــارات أخــرى 
مــن ابــن النديــم إلــى أســماء كتــب الهنــد المترجمــة فــي الخرافــات واألســمار واألحاديــث(57). أمــا املســتوى 
الثالــث ويتمثــل يف احِلكــم التــي ترمجــت مــن اهلنديــة إىل العربيــة، وقــد »اشــتهرت اهلنــد هبــذا، وملئــت كتــب 

األدب املؤلفــة يف هــذا العــرص هبــذا النــوع«(58).
ــي  ــالمية، وف ــة اإلس ــارة العربي ــدة الحض ــد أعم ــي أح ــب ه ــة والتعري ــى أن الترجم ــبق إل ــا س ــص مم نخل
التاريــخ شــواهد حيــة تبــرز أثــر الترجمــة فــي التواصــل بيــن األمــم فــي ضــوء االعتــراف الثقافــي الــذي أثمــر 
ــل كالفلســفة والمنطــق  ــًة مــن قب ــم تكــن معروف ــدة ل ــن جدي ــروز ميادي ــة تتمظهــر فــي ب ــًة راقي حضــارًة عربي
ــن  ــى م ــدد ال يحص ــدات وع ــآالف المجل ــة ب ــة العربي ــت اللغ ــب، أغن ــاء والط ــك والكيمي ــد والفل والنق
المصطلحــات المترجمــة والكلمــات المعربــة التــي لــم تكــن معروفــة، وهــو األثــر الــذي كان لــه دور كبيــر 

ــة.          ــور الالحق ــي العص ــانية ف ــارة اإلنس ــة الحض ــي نهض ف
سليمان العباس، الترجمة نافذتنا على العالم، ط1 )األردن: منشورات جامعة الزرقاء، 2000(، ص19.  (54)

المرجع نفسه، ص25.  (55)

ابن النديم، الفهرست، ص421.  (56)

سليمان العباس، الترجمة نافذتنا على العالم، ص35.  (57)

المرجع نفسه، ص42.  (58)
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ــن  ــي توطي ــب ف ــة والتعري ــة الترجم ــل دور حرك ــدرس والتحلي ــت بال ــابقة تناول ــة الس ــت الجزئي  إذا كان
ــرب  ــاء الع ــة للعلم ــت مدين ــي كان ــالمية الت ــة اإلس ــارة العربي ــار الحض ــي ازده ــة، وف ــة المعرف ــة ولغ المعرف
فــي كل فــروع المعرفــة، ولــوال أعمــال هــؤالء الضطــر علمــاء النهضــة األوروبيــة أن يبــدؤوا مــن حيــث بــدأ 
هــؤالء، ولتأخــر ســير المدنيــة قروًنــا عــدة فــإن هــذه الجزئيــة مــن البحــث تأتــي لتؤكــد علــى هــذا التواصــل 
المعرفــي، وأن حاجتنــا اليــوم إلــى الترجمــة والتعريــب أصبحــت أكثــر مــن ضــرورٍة ملحــة الختــزال مســافات 
ــوم،  ــم الي ــه العال ــذي يعرف ــا ال ــي والتكنولوجي ــي والمعرف ــور العلم ــب التط ــن رك ــا ع ــي تبعدن ــف الت التخل
ــل  ــب أداًة للتفاع ــة والتعري ــل الترجم ــبيل لجع ــف الس ــة فكي ــا العولم ــي تفرضه ــات الت ــة التحدي ولمواجه

ــة بشــكٍل خــاص؟                                 ــي تفــرض علــى الترجمــة بشــكٍل عــام واللغــة العربي ــات الت الثقافــي ومواجهــة التحدي

1.4. الحاجة اليوم إلى الترجمة والتعريب

إن الرقــي الــذي تشــهده الحضــارة المعاصــرة اليوم في جميــع المجــاالت والمياديــن المعرفيــة والتكنولوجية 
الدقيقــة ال تشــكل مــن دون شــك ثمــرة جهــد أمــٍة واحــدة أو جنــٍس واحــد مــن األجنــاس البشــرية. إنمــا هــو 
ثمــرة تضافــر جهــود اإلنســانية التــي أســهمت فــي بنــاء هــذه الحضــارة منــذ آالف الســنين ومــن هنــا كانــت هذه 
الحضــارة اليــوم حضــارًة عالميــًة إنســانية. ألنهــا »حصيلــة جهد إنســاني مشــترك أســهمت فيــه جميع الشــعوب، 
ــر فــي التعــرف والتعــاون بيــن مختلــف الجماعــات  ــه الترجمــة بــدور الوســيط الفاعــل المؤث واضطلعــت في
البشــرية، وتخصيــب معارفهــا وتالقحهــا فالترجمــة مكنــت األفــكار مــن التحليــق فــي عوالــم جديــدة، وكتــب 
لهــا البقــاء واالنتشــار والنمــاء، وبالترجمــة اســتطاعت شــعوب كثيــرة أن تواكــب تطــور المعرفــة وتقــف علــى 
عتبــة الحداثــة، وتحقــق تقدمهــا ورفاهيتهــا. وبالترجمــة نقــدر أن نعــرف اآلخــر ونــدرك الــذات ونقيــم حــوار 
ــوم إىل  ــا الي ــت حاجتن ــق، أصبح ــذا املنطل ــن ه ــه الجميع«(59). م ــم في ــالما ينع ــس س ــازع ويؤس ــي التن ــاء ينه بن
الرتمجــة والتعريــب أكثــر مــن رضورة. فكيــف الســبيل إىل مالحقــة حضــارة اليــوم التــي تســري برسعــة الضــوء 
املعتمــد عــى خدمــات الرتمجــة والتعريــب بوصفهــا آليــاٍت لغويــة مكينــة تســاعدنا يف االقــرتاب ولــو قليــاًل مــن 
املســافة التــي تفصــل بيننــا وبــن مــا وصلــت إليــه املدنيــة املعــارصة. ذلــك أن »احلاجــة إىل الرتمجــة والتعريــب 
اليــوم أصبحــت رضورة بعــد أن ختلفنــا، وتقــدم علينــا الغــرب، واحلركــة تكــون يف مســارين متعاكســن فالرتمجــة 
مــن العربيــة وإليهــا، ومــا ترجــم مــن العربيــة املعــارصة هــو بعــض الروايــات وقليــل مــن الكتــب العلميــة ومــا 
ترجــم إلينــا كثــري«(60). وعــى هــذا األســاس أضحــى للرتمجــة دوٌر مهــٌم يف حتقيــق عالقــات التواصــل مــع العــامل، 
وعــى دعامتهــا ينهــض احلــوار الثقــايف والعلــم بــن الشــعوب واألمــم، وقــد أثبــت التاريــخ نجاعتهــا وأمهيتهــا 
ودورهــا يف امتــالك اللغــات املتعــددة، وبنــاء جســور التواصــل بــن خمتلــف األمــم. فالتقــدم أصبــح يقــاس اليــوم 
بازدهــار حركــة الرتمجــة وشــموليتها ألجــل ذلــك ســتظل الرتمجــة وســيلة حاســمة يف تعميــق التواصــل مــع العامل 
املتقــدم، ويف توســيع دوائــر احلــوار التــي تــؤدي إىل امتــالك مفــردات العــرص ولغاتــه، وجتســري اهلــوة الفاصلــة 
بــن املتقــدم واملتخلــف، والســبيل إىل فتــح آفــاق جديــدة مــن وعــود املســتقبل الــذي ال حــد إلمكاناتــه، وعالمــة 

ــم  ــة، الموس ــات األردني ــي المؤسس ــة ف ــر اللغ ــتقبل )األردن: مؤتم ــق المس ــة طري ــور، الترجم ــد عصف محم  (59)

ــي(، ص29. ــة العربيــة األردن ــع اللغ ــرون لمجم ــابع والعش ــي الس الثقاف
المرجع نفسه، ص31.  (60)



43

مة 
ّ

دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

االنتســاب إىل احلضــارة العامليــة يف تنوعهــا اخلــالق. ولذلــك أصبحــت »درجــة التقــدم تقــاس بدرجــة ازدهــار 
حركــة الرتمجــة يف هــذه األمــة أو تلــك. كــا تقــاس بشــمول هــذه احلركــة فيتعــدد جماالهتــا التــي تصــل احلــارض 
باملــايض يف التطلــع إىل املســتقبل، ونقــل العلــوم اإلنســانية بالعلــوم البحتــة يف شــبكة املعرفــة البرشيــة التــي تتوازن 

مكوناهتــا، وتتجــاوب عنارصهــا التــي ال تعــرف التنافــر أو التجــزؤ«(61).
ــي  ــا ف ــم، فإنه ــع العال ــل م ــات التواص ــق عالق ــي تعمي ــن، دوٌر ف ــذ حي ــرنا من ــا أش ــة، كم وإذا كان للترجم
الوقــت نفســه أداٌة مــن أدوات التفاعــل الحضــاري بــل هــي ضــرورٌة ألي شــكل مــن أشــكال التفاعــل »فــال 
ــا ذو  ــة دوره ــا كان للترجم ــن هن ــا، وم ــة في طليعته ــف اللغ ــن أدوات تق ــاري م ــل الحض ــذا للتفاع ــد له ب
ــه  ــل علــى نطــاق محــدود، ولكن ــن األمــم وحــوار الحضــارات، كان ذلــك قب ــر فــي التعــارف بي ــر الكبي األث
اليــوم وفــي ظــل المســتجدات التقنيــة و العلميــة، أصبحــت ضــرورة ملحــة توليهــا األمــم مزيــًدا مــن عنايتهــا 
ــا، تعاظــم دور الرتمجــة يف احلــارض  ــرا فــي خططهــا وســعيها نحــو المســتقبل«(62). مــن هن وتعــول عليهــا كثي
بفعــل التطــور املعــريف والتكنولوجــي وخمتلــف وســائل االتصــال التــي ال تــرأف باملتخلفــن عنهــا، أو الغافلــن 
عــن أمهيتهــا يف خضــم عــاملٍ بمعطيــاٍت جديــدة أقرهتــا متغــرياٌت عديــدة ومتنوعــة، وعلينــا أن نســاهم يف بنــاء 
احلضــارة اإلنســانية متأثريــن هبــا ومؤثريــن، فاعلــن ومتفاعلــن، فاحتــن نوافذهــا لريــاح التجديــد، مــن دون 
أن نســمح هلــذه الريــاح باقتــالع جذورنــا الراســخة رســوخ األرض(63). غــري أن تعاظــم دور الرتمجــة يف الوقــت 
احلــارض ال يعنــي بتاًتــا االكتفــاء بالرتمجــة والنقــل للعلــوم واملعــارف التــي ال تتوافــر لدينــا، بــل ينبغــي أن متهــد 
الرتمجــة ألهــل اللغــة املنقــول إليهــا باإلضافــة والتطويــر والزيــادة، وهــذا مــا وعتــه الثقافــة العربيــة يف عهــود 
ازدهارهــا، ولتوضيــح ذلــك نســتعن هبــذا املثــال املتعلــق باملعرفــة الطبيــة يف الثقافــة العربيــة، هــذه الثقافــة التــي 
اســتوعبت املعرفــة الطبيــة، ومل تكتــف بــا اســتوعبته، وبــا حصلــت عليــه مــن الثقافــة األجنبيــة عــب الرتمجــة، 
بــل أخــذت تبنــي عليهــا وتضيــف هلــا بلغتهــا هــي، بعــد أن اســتقرت فيهــا مصطلحــات العلــم، ســواء عــن 
طريــق ترمجــة املفاهيــم أو تعريبهــا. لذلــك فــإن ابــن ســينا، توســع يف نظريــة الطبائــع األربــع التــي تتحكــم فيهــا 
األخــالط األربعــة، وأضــاف هلــا يف كتــاب القانــون يف الطــب جوانــب تتعلــق بالعواطــف وامللــكات العقليــة 

ــالم. ــة والوعي واألح ــات األخالقي واالجتاه

2.4. دور الترجمة في إدراك الهوية ومعرفة اآلخر 

هــل يمكــن أن نتواصــل مــع الثقافــات العالميــة مــن دون االعتمــاد علــى الترجمــة؟ إن اإلجابــة عــن هــذا 
ــي  ــة الت ــب األداة اللغوي ــم نكتس ــا ل ــر م ــع اآلخ ــل م ــق التواص ــن أن يتحق ــورة، إذ ال يمك ــدو ميس ــؤال تب الس
تمكننــا مــن إقامــة جســور التواصــل مــع شــعوب العالــم. ألجــل ذلــك فــال يختلــف اثنــان فــي اإلجابــة عــن 
الســؤال الســابق، ومــن الصعــب إيجــاد تواصــل ثنائــي عميــق ومبــارش بــن مجيــع الــدول والشــعوب العربيــة 
مــن دون اللجــوء إىل الرتمجــة كأســلوٍب ناجــع جلعــل اللغــة العربيــة أداة التواصــل الثقــايف األساســية بــن العرب 
ــة والنظــام  ــرص العومل ــى عنهــا يف ع ــة ال غن ــة وحضاري ــذ ثقافي ــرى كنواف ــة األخ ــات احلي ــاٍل للغ ــن دون إغف م

محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص34.  (61)

المرجع نفسه، ص33.  (62)

عبــد الحميــد شــكري، فــن الترجمــة اإلعالميــة فــي وســائل االتصــال الجماهيــري، ط1 )القاهــرة: دار الفكــر   (63)

العربــي، 2004(، ص121.
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العاملــي اجلديــد(64). إن أقــل مــا يمكــن أن يقــال عــن الرتمجــة إهّنــا حــواٌر ضمنــي بــن جتــارب الشــعوب حــواٌر 
ــة، ومعرفة اآلخــر، وإدراك الــذات، وهــذا مــا  ــة وتيســري التنمي ــاء اجلســور بــن اجلاعــات البرشي هيــدف إىل بن
ــل  ــرس التواص ــة، فتي ــة املختلف ــات البرشي ــن اجلاع ــور ب ــة جس ــي الرتمج ــه: »تبن ــمي يف قول ــيل القاس ــده ع يؤك
والتفاعــل بينهــا، ســواء أكان هــذا التفاعــل اقتصاديــة أو ثقافيــة أو اجتاعيــة. ألن الرتمجــة هــي البوابــة التــي تعــب 
منهــا الــذات إىل اآلخــر أو يقتحــم اآلخــر الــذات تعمــل الرتمجــة عــى تيســري التنميــة البرشيــة، فهــي حــارضة 
ــا  ــا، وغريه ــتنباهتا وتوطينه ــا أو اس ــل التكنولوجي ــة ونق ــة العلمي ــاعة املعرف ــاري، وإش ــادل التج ــا يف التب دوًم
ــاة  ــة حي ــة إىل ترقي ــة اهلادف ــق التنمي ــه يف حتقي ــر وتقنيات ــوم اآلخ ــن عل ــتفادة م ــة لالس ــات الروري ــن العملي م
اإلنســان«(65). وإذا كان تأثــري الرتمجــة يف الثقافــة املنقــول إليهــا مــن البدهييــات واملســلات، فــإن تأثــري الرتمجــة 
أشــد مــا يكــون يف التفاعــل الثقــايف، فهــو املجــال الــذي يتجــى فيــه التأثــري والتأثــر، »فهــي تكمــن يف منظومــة 
ــايف،  ــزو الثق ــايف، والغ ــراغ الثق ــايف، واإلف ــل الثق ــة، والتغلغ ــايف، واملثاقف ــادل الثق ــل التب ــة مث ــم الثقافي املفاهي
واالســتالب، واالنفتــاح عــى اآلخــر، واالنغــالق عــى الــذات والعوملــة... الخ«(66). انطالًقــا مــن هــذا التأثــري 
املضاعــف للرتمجــة عــى معرفــة اآلخــر، وإدراك الــذات، فهــي مــن هــذا املنظــور، حــواٌر ضمنــي بــن اآلخــر 
ــد  ــا تبتع ــدر م ــة، وبق ــة الفاعل ــب الكلم ــعوب ع ــارب الش ــن جت ــن ب ــري معل ــواٌر غ ــارٍة أدق ح ــذات، أو بعب وال
الكلمــة املرتمجــة عــن االســتعالء الثقــايف. تنجــح يف نــرش ثقافــة االنفتــاح والتواصــل احلــر، وتنغــرز عميقــًة يف 
ــه الثقــايف، إال أهنــا باملدلــول الثقــايف واحلضــاري للمصطلــح ليســت  وجــدان املتلقــي لتصبــح جــزًءا مــن تراث
جمــرد نقــل كلمــة أو مقولــة مــن لغــة إىل أخــرى، بــل هــي وبالدرجــة األوىل فعــل ثقافــٍة حيــة قــادرٍة عــى حتويــل 
ــة  ــة قوي ــاري ودينامي ــل حض ــول إىل فع ــي تتح ــه، فه ــة في ــات اإلبداعي ــة للطاق ــوى حمرك ــع إىل ق ــوارد املجتم م
لتغيــري املجتمــع بعــد أن أصبــح العــامل كلــه قريــًة ثقافيــًة واحــدة، يف عــرص العوملــة والتفاعــل اليومــي واملبــارش 

بــن خمتلــف أشــكال الثقافــات واللغــات(67).
ــن  ــي بي ــل ثقاف ــيس تفاع ــن »تأس ــن م ــعوب، يمّك ــات والش ــن الثقاف ــة بي ــه الترجم ــذي تقيم ــوار ال إن الح
ــا  ــة ذاته ــي معرف ــا ف ــول إليه ــة المنق ــاعد الثقاف ــة، ويس ــن جه ــة م ــق الترجم ــن طري ــاورة ع ــعوب المتح الش
ــي  ــة، ينبغ ــرة ومنتج ــال ومؤث ــر فاع ــع اآلخ ــي م ــل الثقاف ــون التفاع ــى يك ــه، وحت ــي اآلن نفس ــا ف ــر مًع واآلخ
أن نعــرف الــذات إضافــة إلــى معرفتنــا لآلخــر. وإذا كانــت الترجمــة تســاعدنا فــي معرفــة اآلخــر عــن طريــق 
ــة  ــوم الترجم ــى تق ــن، األول ــن متكاملتي ــذات بطريقتي ــي إدراك ال ــا ف ــاعدنا أيض ــا تس ــا، فإنه ــره إلين نقل فك
ــا أن  ــا ال يمكنن ــة أنفســنا، ألنن ــه يســاعدنا فــي معرف ــا إلي ــه، وتعرفن بتســليط الضــوء علــى اآلخــر لنتعــرف إلي
نــدرك الــذات مــا لــم نعــرف اآلخــر فاآلخــر يحــدد األنــا والثانــي هــي أن نــدرك ذاتنــا عــن طريــق إدراك اآلخــر 

ــا«(68).                                                                                                                 لن
إن تمكيــن الترجمــة مــن معرفــة ذاتنــا أمــٌر يســاعدنا فــي معرفــة هويتنــا وشــخصيتنا، فــال تعــرف الشــعوب 
ــي  ــة الت ــذه الهوي ــت ه ــة، وثواب ــة والقومي ــخصية الوطني ــات الش ــن مقوم ــف ع ــالل الكش ــن خ ــا إال م ذاتيته

(64)  نبيل صموئيل أدير، حوار الّثقافات ضرورة مستقبلّية أم رفاهّية، ص119.   

(65)  علي القاسمي، علم المصطلح، ص83.

(66)  المرجع نفسه، ص91.
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ــة الثقافــة  ــا يكــون للترجمــة أهميــة فــي حماي تعبــر بهــا مــن لغــة وديــن وتاريــخ وثقافــة وعــادات، ومــن هن
والحفــاظ علــى الهويــة مــن خــالل تعريــف الشــعوب بثقافــات ومعــارف بعضهــا البعــض، وكلمــا تزايــدت 
حركــة الترجمــة مــن لغــٍة مــا إلــى اللغــات األخــرى، كلمــا أدى ذلــك إلــى انتشــار لغــة وفكــر وعلــم وثقافــة 
األمــة التــي تتحــدث اللغــة المترجــم عنهــا. والترجمــة هــي الســبيل إلــى معرفــة اآلخــر والتواصل معــه، وخلق 
التفاعــل الثقافــي والحضــاري معهــا، وهــذا يصــب فــي مصلحــة االرتقــاء بالحضــارة اإلنســانية عموًمــا، وفــي 
ــي  ــة ف ــه الترجم ــاعدنا ب ــذي تس ــه ال ــدر ذات ــوص، وبالق ــه الخص ــى وج ــم عل ــات األم ــر ثقاف ــاج وتطوي إنض
معرفــة اآلخــر، فإنهــا تعيننــا علــى إدراك حقيقتنــا ومعرفــة ذاتنــا(69). إن مــن أبــرز خصائــص الرتمجــة، تقديــم 
صورتــن متكاملتــن، فالصــورة األوىل هــي عــن ذاتنــا وهويتنــا التــي تنتقــل إىل اآلخــر تعــرف عــن هــذه اهلويــة 
ومقوماهتــا، أمــا الصــورة الثانيــة، فتنقــل تصــور اآلخــر عــن هويتنــا وشــخصيتنا. ومــن الصورتــن تــزداد عزتنــا 
هلويتنــا. تتــم معرفــة الــذات بالتقــاط صورتــن متكاملتــن: صــورة ذاتيــة نلتقطهــا نحــن لذاتنــا، وصــورة غرييــة 
يلتقطهــا اآلخــر لنــا ومــن خــالل املقارنــة بــن الصورتــن يــزداد إدراكنــا لذاتنــا وضوحــا. هلــذا »كثــريا مــا يقــرأ 
املثقفــون العــرب بعــض نصــوص الثقافــة العربيــة وهــم يقارنوهنــا بنصــوص اآلخــر، فيقارنــون بــن حــي بــن 
يقظــان البــن طفيــل وجزيــرة الكنــز لروبينســون كــروزو، وبــن رســالة الغفــران أليب العــالء املعــري والكوميديا 
اإلهليــة لدانتــي، واملنقــذ مــن الضــالل للغــزايل ونظريــة الشــك لــدى ديــكارت، وهكــذا دواليــك«(70). إذا كان 
ــذات  ــن إدراك ال ــاًل ع ــن، فض ــذ ح ــا من ــا رأين ــر، ك ــذات واآلخ ــة ال ــي معرف ــج يقت ــايف املنت ــل الثق التفاع
بطريقتــن متكاملتــن أي التعــرف عــى اآلخــر ملعرفــة أنفســنا، ألن هــذه املعرفــة أصبحــت رضوريــة، لكــي ال 
ــة  ــن قــوى برشي ــرًيا عــن حــوار متكافــئ ب ــح الرتمجــة تعب ــة، تصب تتحــول الرتمجــة إىل عامل قهــر. هبــذه الرؤي
ــة، إذ ليــس مــن شــك يف  ــداد بــن الثقافــات احلي ذات ثقافــات متنوعــة وقابلــة للتفاعــل مــن وقــع حــوار األن
أن أفضــل أشــكال الرتمجــات هــو الــذي يعــب عــن تكافــؤ يف املســتوى الثقــايف. وإال حتولــت الرتمجــة إىل عامــل 
قهــٍر واســتالٍب واســتعالٍء حضــاري مــن جانــب الطــرف األقــوى هيــدد بفقــدان الشــخصية الوطنيــة والقوميــة 

للجانــب األضعــف انطالًقــا مــن مقولــة ابــن خلــدون الشــهرية حــول تشــبه املغلــوب بالغالــب(71).
ــم  ــن التفاه ــوٍع م ــق ن ــا خل ــي أيًض ــرات، فه ــكار والخب ــل األف ــيلة لنق ــى وس ــة إل ــول الترجم ــذا، تتح به
المشــترك والتفاعــل الحضــاري، فهــي بهــذا المعنــى وســيلة اتصــاٍل ونشــاٍط إنســاني علــى درجــٍة كبيــرة مــن 
األهميــة. تعمــل علــى إعــادة فهــم أو كتابــة عبــارٍة أو موضــوٍع معيــن بلغــٍة غيــر اللغــة التــي ُنطــق بهــا أو ُكتــب 
بهــا. إن شــعار »حــوار الحضــارات الــذي تتغنــى بــه اليــوم مختلــف الثقافــات العالميــة يبقــى مجــرد شــعار 
فــارغ أجــوف المعنــى والداللــة، مــا لــم نــوِل اهتماًمــا نوعيــة المؤسســات الترجمــة فــي الوطــن العربــي، فهــي 
الكفيلــة بتحقيــق الحــوار المنشــود لنتفاعــل مــع اآلخــر فــي مســتوى متكافــئ. إن للترجمــة دورهــا األكيــد فــي 
حــوار الحضــارات، وفــي زيــادة التقــارب بيــن الــذات واآلخــر، وبيــن أفــراد األمــم والشــعوب، ألنهــا تعمــل 
علــى توطيــد أركان التواصــل اإلنســاني، ولــذا تعــد الترجمــة البوابــة التــي تعبــر منهــا الــذات إلــى اآلخــر، أو 
ــرز دور للترجمــة يتضــح فــي التفاعــل الثقافــي، وحتــى يكــون هــذا التفاعــل  يفقــد اآلخــر إلــى الــذات. وأب
مــع اآلخــر فاعــال ومؤثــرا، ينبغــي معرفــة الــذات كمعرفتنــا لآلخــر. تقــوم الترجمــة بهــذا الــدور مــن خــالل 
ــا بمــا يكــون عنــد الطرفيــن، وهــي تعمــل علــى أن تــدرك ذاتنــا عــن طريــق إدراك اآلخــر لنــا، ونقــل  تعريفن

(69)  المرجع نفسه، ص112.

(70)  محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص37.

(71)  نبيل صموئيل أدير، حوار الّثقافات ضرورة مستقبلّية أم رفاهّية، ص114. 
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ــا  ــا كمعرفتن ــا ذاتن ــًؤا، وعرفن ــًرا وتكاف ــرًيا وتأث ــر تأث ــع اآلخ ــل م ــق التفاع ــا«(72). إذا حق ــر إلين ــورات اآلخ تص
لآلخــر، فحينئــذ تصبــح الرتمجــة وســيلًة أساســيًة للتفاعــل الثقــايف، حتــدث هنضــًة معرفيــة وثقافيــة واقتصاديــة 
ــي  ــة ه ــذا فالرتمج ــة، ل ــة الرتمج ــاري وكمي ــدم احلض ــن التق ــردي ب ــب الط ــالل التناس ــن خ ــر م ــاملة، »تظه ش
الوســيلة األساســية يف التفاعــل الثقــايف مــع اآلخــر، واكتســاب معرفــة منــه، وهــي قاعــدة انطــالق النهضــات 
احلضاريــة الكــبى لدرجــة أن تأثــري الرتمجــة يف الثقافــة املتلقيــة قــد يبلــغ شــأًوا عاليــة لدرجــة أنــه ربــا يصبــح 
ــارف  ــة بمع ــة املتلقي ــراء الثقاف ــد إث ــايف عن ــل الثق ــة يف التفاع ــر الرتمج ــف أث ــة، وال يتوق ــة األصلي ــدى للثقاف ص

اآلخــر وعلومــه، وإنــا متيــل إىل تطويــر اللغــة املتلقيــة ذاهتــا(73).

3.4 ـ أثر الترجمة في تطوير الثقافة المتلقية 

ــذات  ــن ال ــارب بي ــادة التق ــي زي ــة ف ــى دور الترجم ــوء عل ــلطت الض ــد س ــابقة ق ــة الس ــت الجزئي إذا كان
واآلخــر، وبيــن أفــراد األمــم والشــعوب، فــإن الجزئيــة التاليــة هــي امتــداٌد للســابقة، إذ تهــدف إلــى تبيــان أثــر 
الترجمــة فــي الثقافــة المتلقيــة بوصفهــا وســيلًة تهيــئ الســبيل لتفاعــل الثقافــة بوصفهــا المجــال الرئيــس الــذي 
ــا، تعمــل الترجمــة علــى إحــداث نهضــٍة  ــٍة شــاملة. مــن هن يتجلــى فيــه دور الترجمــة إلحــداث نهضــٍة ثقافي
ثقافيــة واقتصاديــة فعندمــا تقــوم الترجمــة بنقــل مفاهيــم ثقافيــة مــن الثقافــات وعلومهــا وتقنياتهــا إلــى ثقافــٍة 
أخــرى، فإنهــا تهيــئ األرضيــة لتالقــح الثقافــة المتلقيــة بغيرهــا ومــن ثــم نموهــا وازدهارهــا وغناهــا. لذلــك 
يالحــظ الباحثــون تناســًبا طردًيــا بيــن التقــدم الحضــاري وكميــة الترجمــة. فالبلــدان التــي تترجــم أكثــر هــي 
التــي تحقــق تقدًمــا أكبــر، وأن أغنــى عصــور الفكــر هــي تلــك التــي تزدهــر فيهــا الترجمــة وتتوســع، وأن اللغــة 
العالميــة هــي ليســت تلــك اللغــة التــي يتكلمهــا أكبــر عــدد مــن النــاس، بــل تلــك اللغــة التــي ترجــم إليهــا 

أكبــر عــدد مــن األعمــال مــن مختلــف اللغــات(74).                                                                                                                                        
انطالًقــا ممــا ســبق، فــإن أثــر الترجمــة ودورهــا فــي تطويــر الثقافــات المتلقيــة، ال يتحقــق إال عــن طريــق 
مــا تتيحــه الترجمــة مــن تبــادٍل للثقافــات. لقــد كانــت الترجمــة وســتبقى وســيلًة لتبــادل الثقافــات والمعــارف 
ــز  ــًة كل الحواج ــاري، متخطي ــي والحض ــل الثقاف ــًة للتواص ــعوب األرض كاف ــة لش ــة الفرص ــوم، وإتاح والعل
الجغرافيــة والسياســية، خصوًصــا ونحــن نعيــش ثــورة المعلومــات والتكنولوجيــا التي تشــكل الترجمــة إحدى 
أدواتهــا الرئيســة، والتــي مــن دونهــا ســتظل الشــعوب رهينــة االنغــالق واالنكفــاء علــى ذاتهــا إلــى أن تضمحل 
وتتالشــى(75). إن املســتقرئ لتاريــخ وحضــارات الشــعوب واألمــم وخاصــة تلــك التــي كان هلــا حــراك ثقــايف 
وحضــاري، يتبــن لــه أن الرتمجــة كانــت وســيلة التفاعــل الثقــايف بــن خمتلــف الشــعوب، فــال يمكــن أن نتصــور 
ــا دروس  ــل. وتعلمن ــذا التفاع ــة وراء ه ــن الرتمج ــا مل تك ــن م ــن أو حضارت ــعبن أو أمت ــن ش ــا ب ــاًل ثقافًي تفاع
ــة  ــاب املعرف ــر واكتس ــع اآلخ ــايف م ــل الثق ــية يف التفاع ــيلة األساس ــزال الوس ــا ت ــت وم ــة كان ــخ أن الرتمج التاري
منــه، وهــي قاعــدة انطــالق النهضــات احلضاريــة الكــبى. فعندمــا ســيطر البابليــون بقيــادة ملكهــم محــورايب 

(72)  نبيل صموئيل أدير، حوار الّثقافات ضرورة مستقبلّية أم رفاهّية، ص67.

(73)  محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص39.

(74) Georges Devereux, Acculturation antagoniste, dans Ethnopsychanalyse Complémenta-

riste, (Paris:  Flammarion, 1972), P.97.                                                                                                                                  

(75)  محمد عصفور، الترجمة طريق المستقبل، ص41.  
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دراسات محك
دور الترجمة والتعريب في التفاعل الثقافي والحضاري

حــوايل 1750 ق.م عــى بــالد ســومر، وجــدوا أن للســومرين ثقافــة تفــوق مــا لدهيــم بكثــري. فالســومريون هــم 
الذيــن ابتدعــوا الكتابــة املســارية، وفتحــوا املــدارس، واخرتعــوا العجلــة، وابتكــروا املحــراث، وقســموا الزمــن 
ــي  ــومرية، ولك ــوم الس ــم العل ــون أوالده ــون يعلم ــراح البابلي ــات. ف ــن والترشيع ــنوا القوان ــدات، وس إىل وح
يســاعدوهم يف اســتيعاهبا بلغتهــا الســومرية، حــرروا هلــم قوائــم بالرمــوز الســومرية ومقابالهتــا البابليــة، فكانــت 
هــذه القوائــم بدايــات املعاجــم الثنائيــة اللغــة التــي ظلــت حتــى يومنــا هــذا أداة رئيســة مــن أدوات الرتمجــة(76). 
ــن  ــري م ــة، فكث ــة األصلي ــدًی للثقاف ــح ص ــذه تصب ــا، أن ه ــول إليه ــة املنق ــة يف الثقاف ــر الرتمج ــر أث ــن مظاه وم
الثقافــات املتلقيــة هــي نســخٌة طبــق األصــل للثقافــة املنقــول عنهــا، وهــذا ممــا يســهل قــراءة الثقافتــن، بــل إن 
كلتيهــا تصبــح مفــرسة لألخــرى. إن تأثــري الرتمجــة يف الثقافــة املتلقيــة قــد يبلــغ شــأًوا عالًيــا لدرجــة أن بعــض 
ــايل  ــد الع ــالم بنعب ــد الس ــل عب ــا جع ــذا م ــة، وه ــة األصلي ــدى للثقاف ــح ص ــد يصب ــة ق ــة املتلقي ــب الثقاف جوان
يذهــب إىل أن »الفلســفة الفرنســية يمكــن أن تقــرأ كرتمجــة للفكــر األملــاين، وأن تاريــخ الفلســفة ليــس ســوى 
حركــة ترمجــة لــن تــرىض قــط عــن نفســها. وهــذا الــرأي ســبق أن عــب عنــه الفيلســوف الفرنــي جــان بــول 
ســارتر Jean Paul Sartre بصــورة غــري مبــارشة يف ســريته الذاتيــة ›‹الكلــات‹‹«(77).  إذا كان أثــر الرتمجــة جيعــل 
ــري  ــوي، فتث ــوى اللغ ــر املحت ــوم بتطوي ــك تق ــن ذل ــاًل ع ــا فض ــة، فإهن ــة األصلي ــدًى للثقاف ــة ص ــة املتلقي الثقاف
ــا  ــوي كل ــوى اللغ ــذا املحت ــاع ه ــدر اتس ــة، وبق ــن معروف ــوالت مل تك ــدة ومدل ــات جدي ــردات ومصطلح بمف
أمكــن للغــة املتلقيــة أن تســتوعب معــاين ودالالت األلفــاظ املســتحدثة أو الوافــدة إليهــا، كــا أن الرتمجــة تســاعد 
اللغــة )املرســلة( يف نــرش مصطلحاهتــا وألفاظهــا وتبيــان مــدى تقدمهــا العلمــي ورقيهــا الثقــايف، وكذلــك فــإن 
تأثــري الرتمجــة ال يقتــرص عــى الثقافــة واملكــون اللغــوي، بــل يمتــد ليشــمل املجتمــع بســائر أنشــطته، فغالبيــة 
ــري  ــوى الفك ــة املحت ــر ترمج ــا أث ــر فيه ــارص يظه ــا املع ــهدها عاملن ــي ش ــية الت ــة والسياس ــركات االجتاعي احل
واالحتــكاك بــن الثقافــات وتفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض. ال مــراء يف أن خدمــة الرتمجــة ال تقتــرص عــى الثقافــة 
ــان تكــون  ــرٍي مــن األحي ــد أثرهــا إىل اللغــة املصــدر، اللغــة املنقــول عنهــا، ففــي كث ــل يمت ــة فحســب، ب املتلقي
النصــوص األصليــة مغمــورًة أو معقــدة، فيــأيت النــص املرتجــم ليقــوم بــدور النــص املفــرس واملوجــه، واملرشــد. 
هلــذا، »ال تقتــرص فائــدة الرتمجــة عــى إثــراء الثقافــة املتلقيــة، وإنــا متتــد كذلــك إىل خدمــة الثقافــة التــي نقلــت 
ــد.  ــايف جدي ــط ثق ــدة يف حمي ــاة جدي ــه حي ــدة متنح ــة جدي ــيل وجه ــة النص األص ــب الرتمج ــوص. هت ــا النص منه
وهكــذا يصبــح النقــل اللغــوي انتقــاالت وحتــوالت الحقــة ومتــاس للمفاهيــم واألفــكار يف فضــاءات متجــددة 
وعــوامل متكاثــرة. هلــذا، فــإن املرتجــم ال يســدي خدمــة ألمتــه ولغتــه فحســب، وإنــا كذلــك للغــة التــي نقــل 
ــدل عــى أن  ــًة ت ــًة حي منهــا النــص األصــيل وأهلهــا«(78). يف هــذا الســياق، ذكــر الباحــث عــيل القاســمي أمثل
ــا إال بالرتمجــة، ومــن األمثلــة التــي ذكرهــا: فقــدان النــص األصــيل فالنــص األصــيل ال  النــص األصــيل ال حيي
حييــا بلغتــه األصليــة، وإنــا حيقــق حياتــه يف اللغــات التــي ترجــم إليهــا، ألن النــص األصــيل مفقــود. فملحمــة 
جلجامــش الشــهرية كتبــت أصــاًل باللغــة الســومرية، ولكــن علــاء اآلثــار مل يعثــروا عــى نصوصهــا األصليــة 
حتــى اليــوم، وإنــا عثــروا عليهــا مرتمجــًة إىل اللغــة األكاديــة وبعــض اللغــات العروبيــة الســامية القديمــة وهلــذا، 
ــا عــب اللغــة األكاديــة. هكــذا أدت الرتمجــة خدمــًة عظيمــًة للثقافــة الســومرية، كــا اطلعــت  فإهنــا ترمجــت لن
أوروبــا عــى الفكــر الفلســفي اليونــاين عــب الرتمجــة العربيــة لــه ألن بعــض األعــال الفلســفية اليونانيــة القديمــة 

(76)  علي القاسمي، علم المصطلح، ص213.

(77)  عبد السالم ابن عبد العالي، في الترجمة، ط1 )الدار البيضاء-المغرب المركز الثقافي العربي، 2001(.

(78)  ضاهر مسعود، الترجمة وأثرها في تطور البحث العلمي في اليابان، ص73.
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مفقــودة اليــوم. وحصــل أن ُفقــد كتــاب الــروري مــن السياســة البــن رشــد. ولكــن املكتبــة العربيــة اســتعادته 
مؤخــًرا عــب ترمجتــه مــن العبيــة التــي كان قــد ُترجــم إليهــا يف حينــه. وحتيــي الرتمجــة لغــًة أصليــة ميتــة الرتكيب 
التــي كتــب هبــا النــص األصــيل. بحيــث مل يعــد بإمكاننــا االطــالع عليــه إال مرتمجــة باللغــات احليــة، وهــذا هــو 
ــا  ــة، وإن ــة امليت ــه األصلي ــوم بلغت ــد الــذي ال يعيــش الي ــم والعهــد اجلدي ــاب املقــدس »العهــد القدي حــال الكت
بلغــات الرتمجــة. واألمــر ينطبــق كذلــك عــى فكــر ســقراط وأفالطــون وأرســطو الــذي حييــا باللغــات األخرى، 
وليــس بلغتــه األصليــة اإلغريقيــة القديمــة امليتة«(79).ومــن أثــر الرتمجــة يف الثقافــة املنقــول عنهــا، صعوبــة النــص 
األصــيل عــى الفهــم، ووضــوح ترمجتــه بلغــة أخــرى، وعندهــا يلجــأ بعــض الناطقــن بلغــة النــص األصــيل إىل 
قراءتــه يف ترمجــة أجنبيــة لفهمــه، ومــن األمثلــة التــي تقــرب عــى ذلــك اضطــرار بعــض القــراء األملــان إىل قــراءة 
كتــاب »الفينومينولوجيــا« ال بالنــص األصــيل الــذي كتبــه بــه هيغــل، وإنــا برتمجــة هيبوليــت الفرنســية، وذلــك 

مــن أجــل اســتيعابه بشــكل أفضــل(80).                                                                                                         
إن تأثيــر الترجمــة فــي الثقافــة المنقــول إليهــا والثقافــة المنقــول عنهــا، يجعــل الترجمــة جســًرا يربــط بيــن 
ــدة  ــوات عدي ــر قن ــة، وتواف ــات المختلف ــور بين الثقاف ــن الجس ــد م ــي العدي ــا تبن ــل إنه ــة، ب ــات مختلف ثقاف
للتواصــل والحــوار والتفاعــل، واالعتــراف بالفــوارق والســمات المميــزة لــدى اآلخــر، وتعمــل علــى تنميــة 
قبولنــا لهــذا اآلخــر، وتزيــد معرفتنــا بذاتنــا وهــو مــا يعــزز تمســكنا بهويتنــا. والترجمــة تضمــن الخلــود للنــص 
بــكل مــا تضمنــه مــن فكــر ومعــان، وهنــاك الكثيــر مــن النصــوص التــي اختفــى أصلهــا، ولــم تبــق إال ترجمتها 
إلــى لغــات غيــر لغاتهــا األصليــة، بــل إن هنــاك مؤلفــاٍت كتبــت بلغــاٍت لــم تعــد موجــودة فــي عصرنــا الحالــي 
وبــادت واندثــرت. ووحدهــا ترجمــات هــذه المؤلفــات هــي التــي ال تــزال باقيــة كمــا هــو الحــال فــي معظــم 

المؤلفــات التــي كتبــت باللغــة الالتينيــة أو اللغــات القديمــة الميتــة(81).
إذا كان أثــر الترجمــة فــي الثقافتيــن )األصليــة والمتلقيــة(، قائًمــا علــى التكافــؤ واالحتــرام وتجنــب عامــل 
ــة  ــذ ترجم ــة حينئ ــح الترجم ــوي، تصب ــب الق ــرف الجان ــن ط ــاري م ــتعالء الحض ــتالب واالس ــر واالس القه
الحــوار الفاعــل، وأولــى مســلمات الحــوار هــي أن اآلخــر مختلــف عــن الــذات، ويقتضــي اعتمــاد قاعــدة 
ــة ليســت مطلقــة، وإنمــا نســبية، وأن ال  ــأن الحقيقــة الفكري ــراف ب ــول بوجــود اآلخــر واحترامــه، واالعت القب
ــر  ــن اآلخ ــا م ــال إذ تقربن ــذا المج ــي ه ــي ف ــي إيجاب ــر نفس ــة ذات أث ــة، والترجم ــة كامل ــك الحقيق ــد يمتل أح
ــة فــي  ــة متباين ــدة وقيــم جمالي ــة آفــاق جدي ــه المتعــددة، وتســاعدنا فــي رؤي ــه المختلفــة وتجليات فــي تعبيرات
عالمنــا المشــترك، مــا يســاعدنا فــي قبــول اآلخــر واحتــرام ًاالختــالف واالحتفــاء بالتعــدد. ســتظل الترجمــة 
ــي  ــراك الثقاف ــيتين للح ــن أساس ــارات، آليتي ــات والحض ــن اللغ ــل بي ــًرا للتواص ــا جس ــب بوصفهم والتعري
ــا  ــق. وال يمكــن أن نتصــور م ــة الخل ــذ بداي ــم والشــعوب، من ــات واألم ــن المجتمع والتفاعــل الحضــاري بي
وصلــت إليــه الحضــارات اإلنســانية عبــر القــرون المختلفــة مــن رقــي وازدهــار مــن دون أن تكــون الترجمــة 
في طليعــة العوامــل الفاعلــة فــي التثاقــف الحضــاري. لذلــك، باتــت الترجمــة مــن أهــم الوســائل المســتعملة 
ــن األمــم والشــعوب مــن خــالل منطــق األخــذ والعطــاء،  ــا فــي خلــق التالقــح الحضــاري بي ــا وحديًث قديًم
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شــك تصــورات مختلفــة ورؤى العالــم متباينــة عنــد الناطقيــن بهــا أو الممارســين لهــا. مــن هنــا كان التفاعــل 
بيــن الثقافــات يعتمــد علــى الترجمــة بوصفهــا ضــرورًة إنســانيًة مصداًقــا لقولــه تعالــى: ]وجعلناكــم شــعوًبا 
ــق إال  ــة، ال يتحق ــة الكريم ــه اآلي ــري إلي ــذي تش ــارف ال ــإن التع ــة: 13(. ف ــرات، اآلي ــوا ])احلج ــل لتعارف وقبائ
مــن خــالل الرتمجــة التــي تتيــح إمكانيــة تبــادل املعرفــة بــن األمــم والشــعوب يف املدلــول العــام هلــذه اآليــة. 
إن التبايــن الثقــايف موجــود، لكــن اهلــدف الربــاين هــو التعــارف ومــع أن التعــارف بمعنــاه الشــائع هــذه األيــام 
يــدل عــى تعــارف األفــراد، فــإن ذلــك يتضمــن داللــة عــى تعــارف األمــم الــذي ال يتــم إال مــن خــالل تبــادل 
املعــارف، وهــو اهلــدف األســمى للرتمجــة فكيــف للشــعوب أن تتعــارف مــا مل يكــن هنــاك تفاعــل بــن الثقافــات 

واحلضــارات اإلنســانية؟ 

تركيب واستنتاج

ــوى  ــى ق ــع إل ــوارد المجتم ــل م ــى تحوي ــادرٍة عل ــة ق ــٍة حي ــل ثقاف ــاري، وفع ــٌي وحض ــٌد ثقاف ــة بع للترجم
محركــة للطاقــات اإلبداعيــة فيــه إلــى فعــل حضــاري وديناميــة لتغييــر المجتمــع. مــن أجــل ذلــك التحمــت 
الترجمــة بالثقافــة، وأصبحــت أحــد العوامــل األساســية المنتجــة للتثاقــف، والمؤثــرة فــي تفاعــل الثقافــات، 

التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا، مهمــا بلغتــا ألمــم مــن رقــي وتقــدم. 
إن الترجمــة اإليجابيــة هــي ترجمــة اإلضافــة واإلبــداع، ال ترجمــة الهيمنــة واالســتالب أو الذوبــان فــي ثقافة 
اآلخــر. ألن بداخــل كل حضــارٍة حضــوًرا لحضــارات وثقافــات أخــرى ســبقتها أو عاصرتهــا. من هنا، تأسســت 
ــوع  ــي مجم ــة، فه ــة المثاقف ــدت رديف ــارات، وُع ــات والحض ــن الثقاف ــة. بي ــوار واإلضاف ــى الح ــة عل الترجم
التفاعــالت التــي تحــدث نتيجــة شــكل مــن أشــكال االتصــال بيــن الثقافــات المختلفــة. وإذا كانــت الترجمــة 
رديفــة المثاقفــة، فــإن التعريــب يلغــي التعصــب واالنغــالق واالنعــزال، بــل يدعــو إلــى التفتــح علــى اآلخــر، 
ممــا يجعلــه يتقاطــع مــع الترجمــة فــي كونهمــا فعــل ثقافــة حيــة وعامليــن منتجيــن للتثاقــف. ومــن هنــا، كانــت 

حاجتنــا إلــى الترجمــة والتعريــب بوصفهمــا نوافــذ مفتوحــة علــى عوالــم تقدمــت فــي ســائر المياديــن.
إن الحاجــة إلــى التعريــب تــوازي الحاجــة إلــى الترجمــة. ألن الغايــة منهمــا هــي التفاعــل مــع اآلخــر. مــن 
أجــل بنــاء ثقافــٍة عربيــة جديــدة. تمكــن مــن التواصــل مــع اآلخــر، مــن دون أن تضيــع منــا هويتنــا وشــخصيتنا 
العربيــة اإلســالمية. لكــن يبقــى التعريــب متميــًزا عــن الترجمــة بخصوصياتــه واســتقالله، ألنــه يحافــظ علــى 

نقــل المفهــوم والمصطلــح مًعــا فــي حيــن تكتفــي الترجمــة بنقــل المعنــي.                                                 
أصبحــت الحاجــة اليــوم إلــى الترجمــة والتعريــب، أكثــر مــن ضــرورٍة الختــزال مســافات التخلــف التــي 
تبعدنــا عــن ركــب التطــور العلمــي والمعرفــي والتكنولوجــي الــذي يعرفــه العالــم المتطــور اليــوم، لمواجهــة 
تحديــات العولمــة. وأصبحــت حاجتنــا اليــوم إلــى الترجمــة والتعريــب أكثــر مــن ضــرورٍة لتعميــق عالقــات 

التواصــل مــع العالــم المتقــدم وتوســيع دائــرة الحــوار التــي تــؤدي إلــى امتــالك مفــردات العصــر ولغاتــه. 
ــة  ــة، ومعرف ــير التنمي ــرية وتيس ــات البش ــن الجماع ــور بي ــاء الجس ــى بن ــدٌف إل ــوار ه ــرة الح ــيع دائ إن توس
اآلخــر، وإدراك الــذات. وانطالًقــا مــن هــذا التأثيــر المضاعــف للترجمــة علــى معرفــة اآلخــر وإدراك الــذات، 
يتحقــق الحــوار شــئنا أم أبينــا، وهــو الحــوار الــذي يقيــم التفاعــل الثقافــي بيــن الشــعوب، ويمكننــا مــن معرفــة 
ــة.  ــة والقومي ــة الوطني ــا وشــخصيتنا، فــال تعــرف الشــعوب ذاتيتهــا إال مــن خــالل الكشــف عــن الهوي هويتن
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ــة فحســب، عــن طريــق مــا تنتجــه كل منهمــا  ــر الثقافــة المتلقي ــر الترجمــة والتعريــب فــي تطوي ال يقتصــر أث
مــن تبــادل ثقافــات، بــل إن أثرهمــا يمتــد إلــى اللغــة المصــدر، اللغــة المنقــول عنهــا. فكثيــر مــن النصــوص 
األصليــة كانــت مغمــورة مطمــورة أو معقــدة، فجــاءت الترجمــة بــدور الوســيط المفســر والموجــه والمرشــد، 

ومــن ثــم وهبــت الترجمــة النــص األصلــي وجهــًة جديــدة وحيــاًة جديــدة.
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