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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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هذا العدد
كلمة الـعـدد الخامس من )رواق ميسلون(

الترجمة بين أسئلة الهوية وإشكاالت 

المثاقفة

تنــاول العــدد اخلامــس من جملــة )رواق ميســلون( موضوًعــا مهــامًّ يف الثقافــة العربية 
وهــو »الرتمجــة بــن أســئلة اهلويــة وإشــكاالت املثاقفــة«، وســّلط الضــوء عــى مســألة 
الرتمجــة مــن زوايــا عديــدة، وبطــرق متنوعــة، كاشــًفا عــن ارتباطاهتــا باهلويــة والفكــر 
واللغــة والســلطة واأليديولوجيــا، وعارًضــا ملشــكالت الرتمجــة والعقبــات التــي تقــف 
أمــام توســيع نطاقهــا وجماالهتــا، ســواء مــا يتعّلــق منهــا باألحــوال املوضوعيــة أو مــا 
يرتبــط باللغــة نفســها وباملرتجــم/ة نفســه/ا، إضافــة إىل تقديــم بعــض جتــارب الرتمجة 

مــن خــالل احلــوارات أو املقــاالت التــي تتنــاول التجربــة اخلاصــة مــع الرتمجــة.
ــبة  ــا بالنس ــا حمورًي ــري موضوًع ــور حري ــا ن ــي كتبته ــدد الت ــة الع ــت افتتاحي تناول
ــة اللغــة بالفكــر والســلطة(، حتدثــت فيهــا عــن  ــوان )يف عالق إىل اللغــة والرتمجــة بعن
األبعــاد السياســية واالجتامعيــة للرتمجــة، إضافــة بالطبــع إىل األبعــاد الثقافيــة، وأّكــدت 
أمهيــة الرتمجــة، والرتمجــة الثقافيــة بصــورة خاصــة، التــي »تفصــح عــن نفســها كإجابــة 
هــة إليهــا بالقصــور والعجــز،  ــة واالهتامــات املوجَّ حاســمة عــن أســئلة اللغــة العربي
حيــث تنكشــف مــن خــالل الرتمجــة طواعيــة اللغــة ومرونتهــا وقدرهتــا عــى 
اســتيعاب خمتلــف العلــوم واملعــارف.« كــام طرحــت العديــد مــن األســئلة اإلشــكالية 
التــي تشــغل املفكريــن واملرتمجــني، مثــل ســؤال »إمكانــات اللغــة العربيــة«، »عالقــات 
ــًة إىل  ــا، طاحم ــة«، وغريه ــى والعامي ــؤال الفصح ــات«، »س ــني اللغ ــة ب ــة والتبعي اهليمن
نــوٍع آخــر مــن األســئلة يعيــد الــذات إىل املركــز وموقــع الفاعليــة »مــا يمّهــد الســبيل 
ــة«، وإىل  ــة وحيادي ــا بموضوعي ــا أو لغته ــذات ذاهت ــذه ال ــد ه ــي تنتق ــح لك الصحي

ــة »عــى نحــو عقــاليّن مــن دون تبّجــح أو تنكيــس.« احلديــث عــن اللغــة العربي
ويف بــاب الدراســات والبحــوث، كتــب ســعيد بوعيطــة بحًثــا بعنــوان »دور الرتمجــة 
ــة.  ــاور رئيس ــة حم ــى أربع ــه ع ــز في ــاري«، رّك ــايف واحلض ــل الثق ــب يف التفاع والتعري
ــاين،  ــا الث ــب. أم ــة والتعري ــوم الرتمج ــكالية مفه ــة إش ــور األول ملناقش ــص املح ُخصِّ
فتنــاول الــدور الــذي أّدتــه الرتمجــة إبــان عهــود االزدهــار الثقــايف واحلضــاري لألمــة 
ــب  ــة والتعري ــن دور الرتمج ــث ع ــص للحدي ــث، فُخصِّ ــور الثال ــا املح ــة. أم العربي
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اليــوم يف خلــق تفاعــٍل ثقــايف وبعثــه بــني العــرب وغريهــم مــن الشــعوب مــن خــالل 
ــع،  ــور الراب ــا املح ــر. أم ــذات وإدراك اآلخ ــي بال ــة يف الوع ــن دور الرتمج ــف ع الكش
فرّكــز عــى أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الرتمجــة والتعريــب، وهــي حتديــات ثقافية 

ــة. ــة وفكري وتنموي
ــة  ــة املرتمجــة وتأثريهــا يف اهلويَّ واي ــود دراســة بعنــوان »الرِّ مــت فاطمــة عــي عبُّ وقدَّ
ــت يف  ــي ُترمج ــة الت ــات املرتمج واي ــن الرِّ ــًة م ــارت فيهــا جمموع ــة«، اخت ــة العربيَّ الثَّقافيَّ
ــرز  ــن، وقاربــت أب ــاين مــن العقــد األخــري مــن القــرن احلــادي والعرشي النصــف الث
ــة الثقافيَّــة  وايــات وكان هلــا أثرهــا يف اهلويَّ املوضوعــات التــي تناولتهــا هــذه الرِّ
ــروف اجلديــدة التــي عاشــتها  ــة، وال ســّيام أنَّ تلــك املوضوعــات ضارعــت الظُّ العربيَّ
ع مصــادر هــذه  ، مــع األخــذ يف احلســبان تنــوُّ البلــدان العربيَّــة منــذ بــدء الربيــع العــريبِّ

ــٍل. ــَة نق ــات واختالفهــا لغــًة وأســلوًبا وطريق الرواي
فيام كانت دراسة حسني مليطات بعنوان »كيف ُتساهم ترمجة النصوص الفكرية والتارخيية 
اإلسبانية«،  اللغة  من  النصوص  بعض  ترمجة  من  تطبيقية  دراسة  الثقافية؟  هويتنا  بناء  يف 
اهلوية  عى  احلفاظ  يف  ودورها  امُلرتجم،  يكّوهنا  التي  الكلامت  تلك  لداللة  فيها  تعّرض 
والتارخيية  الفكرية  النصوص  ترمجة  »معنى«  بدراسة  وذلك  إليها،  املرتجم  للغة  الثقافية 
إىل اللغة العربية، النصوص التي مل حتظ بأمهيٍة واسعة ال بني الُقّراء العرب وال دور النرش 

حتى؛ وذلك بسبب االهتامم املطلق بالنصوص األدبية اإلبداعية.

التنويرية«،  وآثارها  الفلسفي  النص  »ترمجة  بعنوان  دراسته  فكانت  هنيدي،  أسامة  أما 
تناولت املوضوع من زاويتني، األوىل: استعراض ذلك اجلهد الذي قامت به جمموعة من 
األشخاص يف جمال ترمجة النص الفلسفي يف مراحل عدة من التاريخ العريب، ومالحظة 
عى  الرتكيز  الثانية:  املعريف.  النتاج  مستوى  عى  الراكدة  املياه  حتريك  يف  اإلجيايب  أثرها 
منها  القديمة  الفلسفية  النصوص  ترمجات  أن ترتكه  يمكن  الذي  األثر اإلجيايب  مالحظة 
إىل فضاءات  التقليد  من  اخلروج  كبرٍي يف  بشكٍل  تساهم  أن  هلا  يمكن  والتي  واملعارصة، 

العرص احلديث.

األيديولوجيا  من  التعريب؛   « بعنوان  مقالة  هنار  حازم  كتب  الرأي،  مقاالت  باب  ويف 
العامل،  العامل، ومع  آلية لنكون يف  »التعريب  أّن  فيها رأيه يف  كّثف  الفكر«،  والسياسة إىل 
وداخل العرص، وليس آلية لالنكفاء عى الذات أو االنعزال أو مواجهة العامل، آلية تستند 
التطور  يواكب  العامل، وال  ينفتح عى  اآلخر. من ال  اخلوف من  إىل  بالذات ال  الثقة  إىل 
احلاصل يف املجاالت الفكرية والعلمية املختلفة بلغته، يبقى خارج التاريخ ال حمالة، ذلك 
م شيًئا إىل اآلخر  أّن اإلنسان ال يكون فاعاًل حًقا يف االجتامع اإلنساين، وال يمكنه أن يقدِّ



ا وثقافيًّا، ما يفرض عليه أن تكون  أو إىل املشهد الكوين، إذا مل يتمكن من التحاور معه لغويًّ
لغته مواكبًة عرصه.«

ة الثَّقافيَّة العربيَّة يف ترمجات جورج  وحاول محدان العكله يف مقالة بعنوان »حضور اهلويَّ
طرابييش للفلسفة املعارصة«، البحث عن إجابة لتساؤٍل إشكايلٍّ فحواه: ما مدى حضور 
استطاع  وكيف  املعارصة،  للفلسفة  طرابييش  جورج  ترمجات  يف  العربية  الثقافية  ة  اهلويَّ
للهوية  كموّلد  »اهلابيتوس  بعنوان  بحثية  مقالة  عرفات  إرساء  كتبت  بينام  ذلك؟  حتقيق 
ذات  العربية  املجتمعات  أفراد  عند  اهلابيتوس  الضوء عى طبيعة  فيها  سّلطت  الثقافية«، 

الطبيعة البطريركية/ األبوية، ودوره يف توليد اهلوية الثقافية لدهيم. 

»الرتمجة  بعنوان  مقالة  الصالح  إينانة  كتبت  الرتمجة،  يف  سوريات  نساء  جتارب  باب  ويف 
وحتّدي تقمص شخصية الكاتب«، عرضت فيها جتربتها مع الرتمجة »إن عالقتي مع الرتمجة 
يتفّرع  والرغبة يف خلق مكون  املحاوالت  بل كانت خياًرا محلته  اللحظة،  وليدة  تأت  مل 
إبداع من نوع خاص، قوامه انسحاب عى ثقافتني ولغتني وحضارتني كأنام نبحث  عنه 
الشكل  يفوق  املبتغى بشكل  إيصال  والتنافس يف  املوضع حني االلتحام  التوهج يف هذا 
األصيل لغَة ويوازيه حمتوى.« وقّدمت ربى خدام اجلامع يف مقالتها »الرتمجة: التعبري عن 
الذات والبوح بمكنوناهتا« رؤيتها إىل الرتمجة »هي عملية بحث وتنقيب يف وجهات نظر 
اآلخرين وحماولة إظهارها كام هي من دون أي رتوش. تتعبني فكرة الرتوش كثرًيا، ألنني 
أحب احلقيقة كام هي من دون أي زيادة أو نقصان، ولعل هذا هو اليشء الذي أسعدين 

عندما أقسمت اليمني الذي جعل مني مرتمجة حمّلفة طبًقا للقانون: أاّل أخفي احلقيقة.« 

عىل  والسري  لالجتهاد  التعطش  بن  »الرتمجة  مقالتها  يف  جتربتها  السباعي  سها  وخلّصت 
ا عن  ً خطى السابقن«، بقوهلا »اهتداًء بمقالة عن املجاز املفضل الذي يراه املرتمجون معربِّ
ممارستهم للرتمجة، أختار السّكة احلديدية. أرى خطني متوازيني يمتدان حتى خط األفق، 
الُكّتاب من إحدى الثقافات والقّراء من ثقافة أخرى، ويلعب املرتمجون دور العوارض 
الواحدة،  أرضنا  عى  وتثّبتهام  االفرتاق،  أو  التنافر  وبني  اخلطني  بني  حتول  التي  اخلشبية 
بفضل  يف مقالتها »يف البدء كانت املكتبة«  عّزة حّسون  وتبقيهام عى مسافة قريبة.« وُتقّر 
أنَّ  الرغم من  فعى  بوعيي،  النهوِض  دوٌر يف  الرتمجة  لعميل يف جماِل  »كان  عليها  الرتمجة 
كبري  آخر  عاملٍ  إىل  بالدخوِل  يعُد  مفتاًحا  أعطاين  قد  االنكليزيِة  اللغِة  جماِل  يف  ختصيص 
وخمتلف غري أنَّ الرتمجة كانت الباَب إىل هذا العاملِ. إنَّ للغوص يف العمل، قراءًة وترمجًة، 
وتتبِع تفاصيلِه والبحِث يف خلفيتِه وفهمه تأثريه عى املرتجِم/ة، وكنت أجدين بعَد كلِّ 
كتاٍب أراجع رؤيتي للعاملِ ولقضاياه، وأكّون آراًء جديدًة أو أراجع أفكاًرا مسبقًة مفرطًة 

يف املثاليِة.« 
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أّن الرتمجة منحتها »طاقة  فتؤكد يف مقالتها »القراءة بقلب مرتمِجة«  وباملثل تفعل نور نرصة، 
إجيابية عى الرغم من متاعبها الكبرية واجلهد املضني الذي ال يدركه إالّ املرتمجون أنفسهم. 
ثّمة مصاعب وإرهاق وتوتر يرافق كل عمل حتى االنتهاء منه. إالّ أن متعة اإلنجاز وتقديم 
عمل بكامل تفاصيله وأجوائه وطقوسه ومفرداته، يبعث عى البهجة التي بتنا نفتقدها تدرجيًيا 

يف واقع يضّيق اخلناق شيًئا فشيًئا عى املبدعني.« 

غّسان  الدكتور  مع  حريري  نور  أجرته  األول  مهاّمن؛  حواران  هناك  احلوارات،  باب  ويف 
مرتىض، وهو كاتب وباحث ومرتجم سوري، دكتوراه يف األدب الـمقارن، سانت بيرتبورغ 
/ روسيا، 1991، وأستاذ يف جامعة سيريت - تركيا منذ 2014. من ترمجاته األخرية: ب. 
والرتمجة  للثقافة  ميسلون  مؤسسة  )منشورات  جدل،   – نقد   - ة  نظريَّ األدب:  إِِخنباوم،  م. 
والنرش، 2022(؛ فالديمري بروب، الفولكلور والواقع، )منشورات مؤسسة ميسلون للثقافة 
عيون  نزار  الدكتور  مع  كحلوس  فادي  الثاين  احلوار  وأجرى   .)2022 والنرش،  والرتمجة 
السود، وهو كاتب ومرتجم وأكاديمي سوري، أهنى الدراسات العليا يف لينينغراد وموسكو 
وحصل عى الدكتوراه يف علم النفس االجتامعي، صدر له ما يزيد عى مخسني كتاًبا، بني ترمجة 
أنثوي« لسفيتالنا ألكسييفيتش )دار  ومؤلفات، ومن ترمجاته األخرية: »ليس للحرب وجه 
ألكسييفيتش  لسفيتالنا  األمحر«  اإلنسان  هناية  مستعمل-  و«زمن   ،)2016 عدوان،  ممدوح 

)دار ممدوح عدوان، 2018(.

املال  بعنوان »رأس  األوىل  العدد ثالث دراسات؛  فقد ضمَّ  الثقافية،  الدراسات  أما يف باب 
يف  املنَتج  االجتامعي  املال  رأس  دور  فيها  وناقش  اجلباعي،  الكريم  جاد  كتبها  االجتامعي«، 
املجتمع املدين، وإسهامه يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ويف تعميق االندماج 
أما  وترسيخها.  الديمقراطية  التحوالت  ترسيع  ويف  الوطنية،  اللحمة  وتعزيز  االجتامعي 
املغرب  يف  اإلنسان  حقوق  محاية  »هيئات  بعنوان  ملحرحر  فاطمة  لـ  فكانت  الثانية  الدراسة 
اإلنسان«،  حلقوق  الوطني  املجلس  حالة  دراسة  احلقوقية؛  بالسياسات  النهوض  يف  ودورها 
املجلس  خاصًة  اإلنسان،  حقوق  هيئات  طبيعة  استكشاف  يف  الدراسة  هذه  أمهية  وتكمن 
القيمة  عن  والتساؤل  وصالحيته،  تركيبته  حيث  من  املغرب  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطني 
املضافة هلذه املؤسسة يف مسار االنتقال الديمقراطي والبناء املؤسسايت حلامية حقوق اإلنسان 
والنهوض هبا. أما الدراسة الثالثة فكانت لـ رمضان بن رمضان بعنوان » قراءة يف فكر هشام 
جعيط: دور النبوة يف دخول العرب التاريخ«، يرى فيها أّن أعامل هشام جعيط فتحت آفاًقا 
جديدة ألعامل خمتلفة حول »اإلسالم املبكر« بأدواٍت معرفية تستنطق املصادر القديمة ومتيِّز 

غثها من سمينها بعني ناقدة وبصرية ثاقبة، فتعيد كتابة تارخينا برؤيٍة موضوعية.
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»قدر  جمموعة  من  شعرية  مقاطع  الزغري  خلود  قّدمت  األديب،  والنقد  اإلبداعات  باب  ويف 
الرصخة«، وكتبت شريين عبد العزيز قصيدتني شعريتني )هذه ليست قصيدة، وحيًدا حتت 
صالح  م  وقدَّ ألوان(،  الوحُش،  )انترص  شعريني  نّصني  شقري  عالء  وكتب  البغال(،  عربات 
شوكت  كتب  فيام  هاتفك(،  عىل  ظهور  آخر  )منذ  بعنوان  ا  شعريًّ ا  نصًّ أيًضا  احلسن  إبراهيم 

غرزالدين قصة قصرية بعنوان )دفء الجئ(.

Translation Chang�( الرتمجات، ترجم ورد العيسى الفصل الثاين من كتاب  ويف باب

es Everything; Theory and Practice( ملؤلفه لورنس فينويت، وهو بعنوان »الفارق 

الذي حتدثه الرتمجة؛ الوعي املرتجم« عن اللغة اإلنكليزية، وصدر عام 2013 عن روتليدج. 

مت ليىل عبد احلميد قراءة يف كتاب »مفهوم الثقافة  ويف باب مراجعات وعروض الكتب، قدَّ
العربية  املنظمة  وإصدار  السعيداين،  منري  ترمجة  كوش،  دنيس  فه  ملؤلِّ االجتامعية«  العلوم  يف 
اهلوية  تكّون  الذات؛  »منابع  كتاب  عن  ملحة  سعيد  خولة  مت  وقدَّ  .2007 عام  يف  للرتمجة 
ترمجة حيدر حاج إسامعيل، وإصدار املنظمة العربية للرتمجة  تشارلز تايلور،  فه  ملؤلِّ احلديثة« 

يف عام 2014.

اللغة  التنفيذي:  ومستقبلها-امللخص  العربية  اللغة  »حالة  تقرير  ُنرش  الوثائق،  باب  ويف 
العربية؛ نبض الواقع وحركية التأسيس ملستقبل جديد«، وهو أول تقرير بحثي يرصد حالة 
اللغة العربية يف عدة حماور، وُأطلق ضمن فعاليات اليوم العاملي للغة العربية، يف 18 كانون 

األول/ ديسمرب 2020.
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