
Jordan Journal of Modern Languages and Literature Vol. 7, No. 2, 2015, pp123-١٤٠ 

  JJMLL 

  وتأصيل اآلخر الترجمة والمثاقفة... بين هجرة الذات
 

  أمينمحمد دريس 
         أحمد بن بلة ١جامعة وهران

 

 
Received on: 24-4-2015 Accepted on: 12-11-2015 

 
  الملخص

الذي نعني به وال يقل أهمية عن األبعاد األخرى وهويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على بعد ترجمي مهم يحكم آل عملية نقل، 

ة ة (acculturation) المثاقف تج المثاقف ا        . تن ول منه ة المنق ا اللغة/الثقاف ين هم افتين مختلفت ى لغتين/ثق ان إل ين ينتمي ين نص اك ب ن احتك ع

ا. و ول إليه ة المنق ةواللغة/الثقاف ة البدئي اذج الثقافي ون النم ة  (Cultural Original Patterns) تك ة اإلثنوغرافي ا المجموع م به ي تتس الت

ة      والواحدة،  ا المادي اختالف مكوناته ا ب ين إليه ية،  وتعبر عن الثقافة الجمعية لألفراد المنتم دائلها   والحس ا وخصائصها وب عرضة   -متغيراته

اآلخر    والتبدل وير والتأثر، للتأث ات          والمختلف   (the other)التحول بسبب االتصال ب ه مختلف النظري ا أسست ل ك م ه. ذل النهل من معين

هي   (l’altérité-otherness)توجهات أصحابها على اختالف مشاربهم الفكرية في أّن الغيرية و (theories of translation)الترجمية 

ة  وباه المترجمين عند االشتغال على النصوص، ما ينبغي أن يسترعي انت ر  سيكون  أّن أي ترجم ا األث الغ   له ا،    في  الب تقبل له الجمهور المس

األسس  و فةنبسط للقارئ ماهية المثاق قد حاولنا أنوالنص المترجم. والعطاء ضمن حيز بسيط هوفهي بذلك تبرز إلى الوجود عالئقية األخذ 

من أن تصبح  -بفضل الترجمةو-هذه األمثلة التي تمكنت  النماذج الترجمية المستقاة من التاريخ الحافل بمثلالتي تقوم عليها من خالل أبرز 

  زمان.  ونماذج عالمية يحتفى بها في آل مكان 
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Iمقدمة .  

ثقافاتها، ضرورة حضارية في    وأديانها ولقد آانت الترجمة عبر تاريخ البشرية جمعاء، باختالف أجناسها 

التراثية بينها من خالل السعي    والفنية واألدبية وتقوية أواصر التبادالت العلمية والشعوب، وتحقيق اللحمة بين األمم 

ا التار واالطالع على مكنون ذاته ولمعرفة اآلخر،  ة  خباياه ة  ويخي ة.  والثقافي ذا الطرح      واأليديولوجي ا يزآي ه لعل م

ه النهوض في مختلف              وه دًا استطاعت من خالل ًا جدي ا وجه ات في أن وهبت له ما قدمته الترجمة للعديد من الثقاف

انية،  ة اإلنس ادين المعرف ة   ومي ة المرموق ذلك المكان وأت ب زمن، فتب ابق لل اق بالرآب الحضاري المس م االلتح ن ث م

نشاطًا علميًا دقيقًا يدفع ومن هنا آانت الترجمة، بكل أسئلتها المتشعبة، فعًال معرفيًا هادفًا ولدور الحضاري البارز. او

افي  ين الشعوب نحوبالتواصل الثق ام والحضاري ب ت ، األم ا "آان ك ألّنه ا وذل ة م ن العملي زأ م زءًا ال يتج زال ج ت

د، النشاط العلمي         ى حد بعي ي،  والتواصلية بين الثقافات الحية، فهي تعكس إل التطور   إرهاصات تكشف عن   واألدب

راهن    والفكري  تيعاب ال ى اس تقبل"   ومدى قدرة الثقافة عل ع تحديات المس ك   )١(رف ة في ذل م   ، موظف ات   الك في النظري

ة أيضًا فرصة    والمشتغلين في حقلها وؤى المنظرين تعدد روالترجمية المختلفة،  تنوع روافدهم. آما تمنح لنا الترجم

ا واء بلغتن ذواتنا، س ة ب ق المعرف ا وأ تعمي ة  وأ بثقافتن ا الفكري نمط حياتن ائل  وب ه وس ي عصر تطورت في ية ف المعيش

ة ا واالتصال  ة بلغ ن المعرف ى م دًا أدن ب بالضرورة ح ا يتطل ة مم ه وآلخر التواصل الجماهيري خصوصياته وثقافت

                                                 
، ٩٨٩/ ٦٢-٦١عدد  ٦ضمن أسئلة الترجمة، مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، المملكة المغربية، السنة .١٩٨٩، ب.الطيب )١(

  .٨١-٨٠ص



  محمد أمين دريس

١٢٤  
 

وارق       والمجتمعية العامة.  د الف ام ويؤآد ذلك الحاجة الملحة للفعل الترجمي بوصفه "استراتيجية لتولي  اآلخر في   إقح

. )٢(ال تتوخاها"والذات، إّنها ما يفتح الثقافة، ما يفتح اللغة على الخارج، ما يفتح النصوص على آفاق لم تكن لتتوقعها 

ة     وال يعني ذلك مطلقًا أّن الترجمة نشاط تعم فيه الفوضى و ًا ثم ى العكس تمام ات تسيطر عليه العشوائية، بل عل  أوالي

  تضعها في سياق استراتيجية ثقافية مضبوطة إلى أبعد الحدود.  وأساسية تخلصها من ذلك، 

ى ُتعّرف      ى رص     ب إّن الترجمة فعل إنساني بالدرجة األول ة مضافة إل ا قيم تقبلة.    أّنه ة مس د  ويد آل لغة/ثقاف ق

ؤثر،  وزالت أّن اإلنسان السوي ال بد من أن ينفتح على اآلخرين عبر جسور التواصل ليتأثر ماوأثبتث هذه الظاهرة  ي

أثر، و التأثير هذا يشكلو يعطي.ويأخذ و ي تحدد المراآز        واألخذ   الت ة الت ة الفاعل وم المثاقف ين  والعطاء مفه األدوار ب

ى     واألدبي عندها. ومدى بلوغ اإلنتاج العلمي ومختلف الثقافات بحسب شيوعها،  م عل ة من األم  ال يمكن أن تحوز أم

ذا  دور ه ادي، ال ي المشعل الحضاري، الري ل ف غ صيتها اللغوي   المتمث ا بل د مهم ى األب افي، وإل اسقف والثق  إنتاجه

مرحلة شعبًا من الشعوب يحمل   وإّن لكل طور ومراحل و ًاحضارة أطواراألدبي، إذ ثمة نظرية تقول إّن "للوالعلمي 

ل ه     د ... ب ى األب من شعب سابق     يأخذه  ومشعل الحضارة (...) إذ ليس باستطاعة أي شعب أن يحمل هذا المشعل إل

ه"          و ا الشعوب األخرى قبل ي توصلت إليه تفيدًا من مجمل االنجازات الت ا ال  )٣(يسلمه إلى شعب الحق (...) مس . آم

افي   ى تنطوي   أن الحضاري، ويمكن ألي أمة من األمم، تسعى ألن تكون طرفًا فاعًال في هذا الحراك الثق نفسها،   عل

ى االستمرار،     تتقوقع بداخلها ظنًا و ه السبيل إل ا أّن ك أنّ  منه ذا  ذل ًا       االنطواء   ه ان لزام تم، فك ى الموت المح يقود إل س

ة  واإلخصاب ألّنه قدر محتوم ودل مع األمم األخرى حتى يتم التالقح التباوعليها إذن أن تمد جسور الحوار  سنة آوني

د أّن         واجتماعي يؤطر حياة الشعوب آما لوقانون طبيعي و ذي يؤآ ا طب الحضارات ال ة دواؤه أّن األمر يتصل بعل

وت     والعزلة الحضارية ال بد أن يؤديا إلى الذبول واالنزواء  ذي يتق ل الجسم ال ه من دون أي    االضمحالل مث ى ذات عل

  .)٤(مدد

   

II المثاقفة .(acculturation) األسسو: المفاهيم  

ائع    استطاعت المجتمع  اك  ات البشرية أن تالحظ مختلف وق ي  هحاالت و االحتك ل أن     ب ات قب د من الثقاف ن العدي

م يخضع           (acculturation)مفهوم المثاقفة  الوجود إلىر يظه ذه االحتكاآات ل ل ه ام بمث وعي الت ذا ال بكثير، لكن ه

ات   لنظريات علمية تفّسره وتشرح ماهيته، بل اتكأ في مجمله على أحكام تتصل باآلثار المترتبة على مثل هذه التقارب

المزج البيولوجي.  مرضيًا حاله حالوقد اعتبر العديد من أولئك المالحظين أّن هذا المزج الثقافي يعد سلبيًا والثقافية. 

ة    و أريخ لكلم ام     (acculturation)يمكن الت ا ظهرت الع اول      ١٨٨٠بأّنه د جون ويسلي ب ى ي  John Wesleyعل

Powell إذ نجد أّن الحرف البادئ ،(a)  مشتق من الالتينية(ad)    (راب من مع  و. )٥(الدال على حرآة تنم عن (االقت

                                                 
، ٩٨٩/ ٦٢-٦١عدد  ٦السنة  الترجمة والمثاقفة، مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، المملكة المغربية،.١٩٨٩، ب.ع.عبد السالم )٢(

  .٠٨ص
ريم )٣( د الك ة .١٩٨٩، ن.عب اط، المملك ة، الرب ة العربي ومي للثقاف دة، المجلس الق ة الوح ة، مجل اس األدبي ي تطوير األجن ا ف ا ودوره ة: أهميته الترجم

  .٥٧، ص٦٢٩/٩٨٩-٦١، عدد ٦السنة  المغربية،
  .١٢٩ص ،٦٢٦رقم  المعارف، القاهرة،دار  العطاء الحضاري لإلسالم، سلسلة اقرأ،.١٩٩٧، ع.محمد ينظر  )٤(
  .٦٦صمفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، تر. قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .٢٠٠٢، ك.دوني  )٥(



 خرصيل اآلأوت والمثاقفة... بين هجرة الذات الترجمة

١٢٥ 
 

ات بفضل            العشرين، القرن اتيثالثين حلول ر المنهجي حول ظاهرة تالقي الثقاف وم تطورًا في التفكي شهد هذا المفه

  منه أصبح التداول بهذا المفهوم مقننًا. وجهود علماء األنثروبولوجيا األمريكيين، 

ام       ١٩٣٦قد قام مجلس البحث في العلوم االجتماعية العام و ة للقي ة بتكليف لجن في الواليات المتحدة األمريكي

ة   اللجنة (مذآرة لدراسة المثاقفة) قد أصدرت هذهوترتبط بوقائع المثاقفة.  بأبحاث تمثل آل ما تم جمعه من مادة علمي

اك مستمر           وفي هذا الشأن.  ا "مجموع الظواهر الناتجة عن احتك ة بأّنه ذآرة المثاقف ين   وقد عّرفت ذات الم مباشر ب

  .)٦(الجماعات"وتغيرات في األنماط الثقافية األولية للجماعة أمجموعات أفراد تنتمي إلى ثقافات مختلفة تؤدي إلى 

ا و اء األنثروبولوجي ز علم د مّي ة  ون األمريكي ق ومي المثاقف ين مفه ه وب ذي تداول افي ال ر الثق را التغي  همؤنظ

ة.        ذي يستجد ألسباب داخلي افي ال ر الثق ا أن  ينبغي عل والبريطانيون، ذلك ألّن المثاقفة ليست سوى أحد أشكال التغي ين

اقفي   و أيضًا بين مفهوم المثاقفة نمّيز  مفهوم التماثل الثقافي الذي ينظر إليه على أّنه آخر مرحلة من مراحل الفعل التث

  استظهار ثقافة الجماعة المهيمنة استظهارًا آليًا.   ويتم تغييب ثقافة جماعة ما تغييبًا نهائيًا حيث 

ه وآبيرًا في تأصيل مجال البحث حول المثاقفة  إسهاماقد أسهمت مذآرة مجلس البحث في العلوم االجتماعية و  تحكيم

  التي تكمن في: واألسباب المؤدية إليها وبأعمال نظرية آاملة، فنجد مثًال تصنيفها لمختلف أنواع االحتكاآات الثقافية 

   وع االحتكاآات ين  تبعًا لوق ا،  المجموعات  ب ين  وأ آله أآملهم    ب  مجموعات خاصة من سكان آخرين     وسكان ب

  (البعثات التبشيرية، المستعمرين، المهاجرين ...).

 معادية. وتبعًا لكون االحتكاآات ودية أ  

 بين مجموعات مختلفة الحجم. وتبعًا لكون هذه االحتكاآات تقع بين مجموعات تتساوى في الحجم، أ  

 بين مجموعات ثقافية ذات مستوى واحد من التعقيد. تبعًا لكون هذه االحتكاآات تقع أوًال  

 ٧(الهجرة وتبعًا لكون هذه االحتكاآات تنشأ عن االستعمار أ(.  

ل أ       إسهاماتإّن من بين  وم المي يلهم مفه ة تحل ل المثاقف اه   واألنثروبولوجيين األمريكيين النظرية في حق االتج

(tendance)  الذي وّظفه سابيرSapir     ة من منطلق لساني لتفسير طرحه المتمثل في أّن المثاقفة ليست مجرد عملي

تحول بسيطة من ثقافة إلى أخرى، بل إّن تغّير النماذج الثقافية البدئية يتم عن طريق اختيار عناصر ثقافية مقترضة،  

ة  العميق االتجاه والذي يحدث تلقائيًا تبعًا للميل أو الي والمقترضة.   للثقاف ة المقترضة      بالت ب الثقاف ة ال تغّي ال وفالمثاقف

ة. أصولها دو الداخلي رح ق ل اقت كوفيتس ميلفي ف   Melville J. Herskovits هيرس دًا ليوضح مختل ًا جدي مفهوم

تم    (la réinterprétation) التأويل إعادة في المفهوم هذا يتمثل مستويات المثاقفة. ي ي الذي عّرفه بكونه "العملية الت

دة،    سب المن خاللها ن ى عناصر جدي ة إل ة           وأ دالالت القديم ة الثقافي ر الدالل دة بتغيي يم الجدي وم الق ا تق ي من خالله الت

  .)٨(لألشكال القديمة"

درة      (la survivance culturelle)لقد رآز العديد من الباحثين على مفهوم البقاء الثقافي  ل في ق ذي يتمث ال

ؤدي  ومن دون تغيير في الثقافة المحتواة. والعناصر الثقافية القديمة على المحافظة على نفسها آما هي  قد يحدث أن ي

ة       ة الثقافي وع من الطبعن ى ن ى       (la naturalisation culturelle)هذا الوضع إل ة إل ة القديم بسعي العناصر الثقافي

                                                 
  .٦٦صمفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، تر. قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .٢٠٠٢، ك.دوني  )٦(
  .٦٧المرجع نفسه، ص  )٧(
  .٦٨نفسه، ص  )٨(



  محمد أمين دريس

١٢٦  
 

تيد   وم من التغيرات الظاهرية. إثبات استمراريتها على الرغ ه باس تاذ   - Roger Bastideقد آان ألعمال روجي األس

ق   -الباحث الفرنسي في الثقافة األفروأمريكيةو الدور الريادي في التعريف باألنثروبولوجيا األمريكية في شقها المتعل

فه ح        ث بوص ذا البح دان ه راف بمي ي االعت ر ف ل الكبي ه الفض ان ل ا آ ة. آم ة    بالمثاقف ول الثقاف ن حق يًا م ًال أساس ق

ة.  و ا أن             واألنثروبولوجيا الثقافي ه يستحيل علين لمة أّن ة، من مس تيد، في تشخيصه لظاهرة المثاقف ه باس ق روجي ينطل

ة    ه،      ونفصل بين الدراسات الثقافي ذي تمخضت عن اعي ال ة      والوضع االجتم ة األمريكي ى المدرسة الثقافوي أعاب عل

  المؤسس لكل حرآة ثقافوية.تغييبها للعامل االجتماعي 

ة في     ومرسلة  جود مجموعتين تكون األولى مجموعةيعارض روجيه باستيد الرأي القائل بو األخرى مجموعة متلقي

دًا     وثابت ثقافة متلقية بشكل  وأمرسلة  الظاهرة التثاقفية، بحيث ال يوجد في نظره ثقافة ة ال تكون أب راسخ ألّن المثاقف

أثير      ما  وهوأحادية االتجاه  ك الت ى ذل ي ال تشير إل ة الت  دفعه إلى اقتراح مفاهيم اصطالحية أخرى بدًال من آلمة مثاقف

  تقاطع الثقافات. والمعكوس، فنجده مثًال يتحدث عن التداخل الثقافي المتبادل والمتبادل 

افي     ذا الحوار الثق اريخ المعاصر،      تثبيت وإّن انخراط الترجمة في تفعيل ه د الت يس ولي ائزه ل ل  رآ  فعل واآب   وه  ب

ه    إن آان يتخذ مفاهيمووالحضارات منذ إرهاصاته األولى،  تطور األمم ذي نحت  متعددة من بينها مفهوم (المقابسة) ال

ى   والذي يعتبر األبلغ تعبيرًا عن هذا التفاعل الثقافي؛ لتتحول الترجمة وه)، ٧٤٥حيان التوحيدي (وأب ة إل ا المثاقف  معه

  .)٩(تحوالته اإلنسانية الشاملة، على المستويات آافة" "تعبير مكثف عن المجتمع في

ّاء في مضمونه     وإّن آل ترجمة هي باألساس فعل تثاقفي بالدرجة األولى.  ا بن اره وقد يكون هذا التثاقف إم  آث

ا،    وفي أن يجلب معه ما يدعم التراث القومي في فكره  ه آله وم      وفنه بل في ماهيت ون الطبيعي الق د الل ّدامًا يئ ا ه ي إم

ابع ال         وأيديولوجية ودينية واألول بشتى صفاته األصيلة من شخصية  ذا الوسط البشري مجرد ت ا يجعل ه ا، م غيره

ذه  Michel De Costerقد عّرف ميشال دوآستر   وأآثر.  ي تحدث نتيجة         ه اعالت الت ا "مجموع التف ة بأّنه المثاقف

ا   والتمثل والرفض والحوار واالستيراد والتأثر وشكل من أشكال االتصال بين الثقافات المختلفة آالتأثير  ك مم غير ذل

ر    ة التفكي ي طريق دة ف ور عناصر جدي ى ظه ؤدي إل ة القضايا وي لوب معالج ل وأس كالياتتحلي ي أّن اإلش ا يعن ، مم

    .)١٠(تعود بحال من األحوال إلى ما آانت عليه قبل هذه العملية" والمفاهيمية ال يمكن أن تبقى أوالترآيبة الثقافية 

  

III الشواهد                        والمثاقفة: التجارب و. الترجمة  

رؤى     لقد شهدت اإلنسانية عبر تاريخها الحافل بالترجمة نماذج عديدة لهذه المثاقفة التي أسهمت في تقريب ال

ا،   وإغناء تجاربها الحضارية،  والشعوب، ووجهات النظر بين األمم و راث البشري، وإتاحة     وتوسيع آفاقه إشاعة الت

ا     والمشارآة فيه. والفرصة لجميع األجناس لالطالع عليه  رز ذواته ات أن تب ر  ولم يكن أبدًا متاحًا لمختلف القومي تعب

وغرافي  وعما يعتمل بداخلها من دون هذا التالقح الثقافي، إذ إّن التعدد اللغوي في الكثير من المجتمعات    وع اإلثن  التن

ا      فيها يدين ب ى ارتحال األن ر إل ك ه       والعكس.  واآلخر   ااألن و نح شكل آبي ال ذل ر حي ا يضفي شرعية أآث اثف   وم تك

تج      والجهوذ ومشارآة آل األطراف في هذا االرتحال من ضفة إلى أخرى، "فحتى ل ردة أن تن تقلة منف ة مس أمكن ألم

                                                 
  .٤٧، ص١٢ العدد االتجاهات األساسية لحرآة الترجمة في لبنان والوطن العربي، مجلة الوحدة،.٢٠٠٥، ظ.مسعود  )٩(

)١٠(   Michel, D.1971. L’acculturation, diogène (Revue), N° 73 (Janvier-Mars), p28 et suite. 
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ة     والتالقح وتعطي، إال أّن االحتكاك وتبدع و ادل يضاعف آمي اون والتب اج التع ة   و، اإلنت ع نوعي داع يرف  يوسع و، اإلب

  .)١١(ساحة العطاء"

وميروس         ة ه ة تجرب ل الترجم ة بفع بحت عالمي ي أص ة الت ة التثاقفي ن األمثل اذةو Homèreإّن م         اإللي

(The Iliad) .اء  بعد الميالد قبل في أواخر القرن التاسع عاش هوميروس ل وطروادة   حرب  انته ار  قب  الشعر  ازده

ات   بقرون، فاعتمد في وصفه ألحداث هذه الحرب الغنائي  ى الرواي ي  عل ار وسمعها   الت ي  اآلث وع  في  شاهدها  الت  رب

  .الخيالوأسلوب روائي يجمع بين الحقيقة واليونان ثم عرض ذلك في قالب قصصي 

نهم  أوجد وأسالفهم فبعث نهضتهم     بتاريخ تغنىوشملهم  جمع معلمًا لليونان لقد آان هوميروس ة  م ة.   أم قوي

ا          وقد أعجب به األمراء و ه. آم ذي ال يفارق ه المفضل ال اذة آتاب ذي آانت اإللي الملوك إعجابًا شديدًا حال اإلسكندر ال

ه   أمروأشعاره،  بجمع الثاني اقتفى البطالسة أثره في تمجيد الشاعر، فاهتم بطليموس ه وبطليموس الرابع بعبادت  .تأليه

ًا لشعراء    و ان هوميروس نموذج ان  آ د  إذ أيضًا،  الروم ه  ءواب ى  بترجمت تهم   إل روا ولغ ه  اعتب ال  األعى أول  مالحم م

يالد  قبل يبدأ القرن األول لماألدبية التي يجب تالوتها. و ى أصبح   الم أثير  حت امًال في   هوميروس  ت ي   ش األدب الالتين

ا النهضة          و ة وظهرت المسيحية وتبعته ة الروماني ات. وزالت اإلمبراطوري ع المؤلف ة  في جمي ي شعره   واألوروبي بق

ال جون               في حتى يحتل أسمى منزلة ز من أمث اد االنجلي ا النق ة. أم ة اليوناني ا اللغ دثرت فيه ي ان ة الت العصور المظلم

اتهم  آل  قضوا وفكانوا من عشاق هوميروس     Alexander Popeألكسندر بوب وJohn Dryden دريدن   في  حي

ا      وجديرة باألصل اليوناني.  رائعة ترجمة ترجمتهاونقد أشعاره  ا ونفس الشيء حدث في فرنس م يهمل   و. )١٢(ألماني ل

ي   هوميروس سليمان البستاني إللياذة العرب ذلك أيضًا، بحيث احتفوا بترجمة الخالدة، فقد آانت تلك المرة األولى الت

ا   ة، وم د  من  هاصحب  يقوم فيها عربي بتقديم ترجمة آاملة، نظمًا، إلحدى أهم المالمح األوروبي د  جه ع  في  جهي  تطوي

  المجازات اليونانية.ولتأدية المعتقدات األسطورية  العربية اللغة

ه  في تمثيل خير مثَّلهاوالعباسي، الذي تمثل ثقافات عصره،  العصر في العربية يعد الجاحظ أديب رة   آتب الكثي

م     والهندية، ووآان الجاحظ مطلعًا على ما ترجم إلى العربية من الثقافات الفارسية  المتنوعة. ان في العل ار اليون من آث

وان.   ومنها آتاب الحيوان ألرسطوالفلسفة، و اء       والذي شجعه على تأليف آتاب الحي ر من العلم رأ الجاحظ للكثي د ق ق

دة من     وس بطليموواألجانب، باإلضافة إلى معلمه أرسطو، مثل أبقراط  رهم في مواضيع عدي  بالينوس حيث ورد ذآ

  آتاب الحيوان.

م   ول العل تى حق ة ش ي ترجم ارز ف دور الب ة ال ت الحكم ان لبي د سجلت  وآ ا، فق ي به ور العرب تعريف الجمه

يد    اريخ للرش ى  حرصه  صفحات الت اظ  عل ى  الحف ات  عل ي  المدن  مكتب ا   وصل  الت ه إليه ل  عمال ة   مث رة،  وعموري أنق

ل إّن    بيت  ليودعه منها النادر اختياروللنظر في محتوياتها  اآلراميةوتعيينه جماعة تجيد اللغتين اليونانية و ة. ب الحكم

وا       ذين نقل رجمين ال ى المت ة عل واًال طائل وم  المأمون قد أغدق أم م  عل د و األخرى.  األم  تحت  الحضارات  حوار  دار ق

اء  آانوا فيها الترجمة حرآة على أشرفواو ولوا أمر إدارتهاحيث إّن غالبية الذين ت الحكمة، بيت مكتبة سقف  من  علم

ات  مختلف ان: و الثقاف ود  و المجوس و السريان  من  األدي رهم والمسلمين  والعرب  والنصارى  واليه ر  و .غي ذلك تيّس  ب

                                                 
ات الوحدة العربية حول سالعالقات التاريخية بين العرب واإليرانيين، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآز درا.١٩٩٦، ل.أحمد  )١١(

  .٧٤ص ،١ط ،يوليو-ات الوحدة العربية، بيروت، تموزسالعالقات العربية اإليرانية االتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل، مرآز درا
  .٣٢٢، ص١مجلد القاهرة، اإلنسانية، تراث موسوعة لهوميروس، اإللياذة.١٩٩٢ر،خ.صق محمدينظر  )١٢(
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د  قصير، وقت  في  للعرب  د  بع أمون  عه رن  الم يالدي،  في الق ه    أن العاشر الم ًا أنتجت ًا فكري  ثالث يستوعبوا تراث

د أن اقتبسوه   والفارسية واليونانية  :حضارات راقية وه  والهندية بع أوا من خالصته    وتمثل ودهم  وأنش ار جه  نهضة  ثم

  .)١٣(هائلة علمية

ي ي نشأت ف ال الت ذفت األمث م موطن-الشرق  ق ق  الحك تبدادوالمطل ي -العنيف االس وس ف الضعفاء  نف

م     ه  يجدوا  المستعبدين صدى خافتًا الحتجاج مكظوم صامت ل ًا   ل ى  ومتنفس ًا إل اة  آذان ال طريق ذه  إال الطغ ات   ه الكناي

د  النوع ظهور هذا بدأ قدوعظة. والرموز يسترون وراءها ما يريدون من نصح و م  في الهن ل  ث ا  انتق ى  منه  الصين  إل

دبا وإيزوب الرومي،  والحكيم،  لقمان أمثال منه ما عرف أقدموفبالد اإلغريق.  العرب فارس فبالد ثم إلى دي.   بي الهن

 بالعظة األخالق في تقويم من أحسن الكتب وهودمنة. والمقفع مترجم آليلة  ابن أدباء العربية فيه من أشهر من آتبو

دبا     رياضة العقولو ة السنسكريتية بي ه باللغ ك    بالحكمة. آتب ليم المل دي لدبش ذ  الهن ًا    من ى ألسنة   نيفٍ وعشرين قرن  عل

ه وعقده على اثني عشر بابًا ثم ترجم إلى الفهلوية، و الطيور،والبهائم  ن  نقل ع  اب ا  المقف ى  عنه ة.   إل د والعربي  تنافست  ق

  حرصت على أن تنقله إلى لغتها.وادخار هذا الكتاب منذ أن آتب،  في األمم الجادة

اني    بخصوصية  للكتاب المقفع اتسمت ترجمة ابن ا الزم اني، حيث أضاف بعض القصص من      وظرفه  المك

  .)١٤(عرضه الرائعوأآسب المترجم منها روحًا جديدة أضافها أسلوبه المشوق وعّدل في بعضها، وأليفه نسج ت

ل    و      ى الرحي ا    ولما آانت حاجة اإلنسان إل وع األرض آله ين رب اً  ألف  الترحال ب دًا،  عيش اً  أحب و جدي ديعًا،   أدب ب

ولتير        وثوبًا بهيجًا، فبترجمة ألف ليلة  لبسو ة لف ل التنويري أتباعه  و voltaireليلة تخلص الفرنسيون من قبضة العق

 عّرفتهم بأدب جديد ما آانوا ليعرفوه أبدًا لوال الترجمة. فاآتشفوا بفضلهاوهيمنتهم على مجتمع بالكامل؛ و صرامتهمو

ة    ال  وسحر الليالي الذي ال ينتهي بفعل العاطف ل     والجم دًال من العق ة ب ه،  والخراف ك الجانب الخفي    وأغالل  المسوا ذل

ثًال)، و(في قصة الحّمال  الجنسو لحياة البشر آافة: النشوة د  و البنات الثالث م ياد،  اختالط العبي اء و باألس نفس  ارتق  ال

  النزوات.  و اإلنسانية إلى قمم الفظاعة

يسو ذا ل ل فحسب، ه عبية  ب م الش ع آدابه ى جم ون عل ات، وعكف األوربي ي مجموع ا تصنيفها ف ي فرنس فف

ات نشرت عبية حكاي ةو ش رة خرافي تمدة آثي ي األدب من مس روي ف اف: الم د األري ع أعي ارل مجموعة طب ر ش  وبي

Charles Perraut)( ،هيرة رتو الش ة نش ن مجموع ةو )،(De Lusin ليس ة مجموع رت اآلنس                 دوليب

De Lubert)،( ةو املتون مجموع او )،(Hamilton ه تقاة آله ن مس ادر م فوية مص ة ش دت ريفي ياغتها أعي  ص

    .)١٥(مشرق جميل بأسلوب

مجموعة   ١٨١٢فلهلم) سنة  واألخوان جريم (يعقوب  نشرلي التخوم الفرنسية، ففي ألمانيا قطعت حمى اللياو

ى مصادر شفوية شعبية.        والبيت)، ومن القصص الشعبي تسمى (حكايات األطفال  ة الجمع عل د واعتمدا في عملي  لق

ات هي الصياد        واعترفا في تعليقهما على هذه المجموعة أنهما استمدا من ألف ليلة  ذه الحكاي ان من ه ة أصول ثم  ليل

                                                 
  .٦٩-٦٨ص ،٤ط  الوسيط، دار العلم للماليين، بيروت، العصر في العربي الفكر معالم.١٩٦٦، ي.ينظر آمال )١٣(

  .٣٦، ص٥١العدد  نظر، القاهرة، إبريل، وجهات مجلة قديم، آتاب في جديدة المقفع حكايات آليلة ودمنة، قراءة ابن.٢٠٠٣،ع.الوهاب ينظر عبد )١٤(
  .  ٧٦ص ألف ليلة وليلة وأثرها في الرواية الفرنسية في القرن التاسع عشر، دار الغرب للنشر والتوزيع،.٢٠٠١ش. عبد الواحد، ينظر )١٥(
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ه،و اآر  زوجت يده،والم تة  س ذرعونس دنيا، ي ذهب، ال ل ال ة، جب ور الثالث اة، الطي ين الحي ة،   ع ي الزجاج روح ف ال

  في ظهور مذهب الرومانتيكية عبر أوربا. آانت هذه الحرآية األدبية بمثابة الخطوة األولىو. )١٦(حبل

ندباد والمصباح السحري،   وليلة طابعًا عالميًا، إذ ذاع صيت عالء الدين ومن هنا أخذت قصص ألف ليلة   الس

ة، و ه العجيب امرات الجن ورحلت يالن. ومغ ة والغ رأة الشرقية الجميل وك وانتقلت شهرزاد، الم الط مل ى ب ة، إل الذآي

ة  والية فغيرت نظرة مجتمعات بأآملها إلى الذات البشرية. قصورهم المتعوأوروبا  ة ولقد "حملت شهرزاد ألف ليل  ليل

النظام وغير المكبوتة التي تشكل في مجموعها تمردًا على السلطة وشهوتها المكبوتة وحرآياتها والكثير من أحالمها 

  .)١٧(لوال جذور الرفض التي في أعماقها" لم يكن ذلك ممكنًاورآبت المخاطر لتتحرر والقانون بغية التخلص منها. و

تتعزز مكانة شهرزاد بلياليها في المجتمعات  أن فيوه معاونو Antoine Gallandقد أسهم أنطوان جاالن و

ة أيضًا من    والوحي. وما جعل هذا القرن يعرف بقرن شهرزاد مصدر اإللهام  وهواألوروبية،  ذه الترجم  قد مكنت ه

استقصاء  ونشأت مدرسة آاملة تعنى بدراسته  والتعرف أآثر على العالم الشرقي، فزاد االهتمام بالدراسات الشرقية، 

ة    وأخباره.  افي         وعلى الرغم من أّن قصص ألف ليل قيها الثق اة بش د من جوانب الحي ة تضمنت العدي اعي وليل  االجتم

يم  السائدة لدى الشرقيين في الحقبة الزمنية التي آتبت فيه ي  وا، إال أّن ذلك ال يرقى أبدًا إلى مستوى التعم ة الت  المطابق

ة        اتهم المختلف ا في توظيف اب أوروب ر من آت ربيين في      و. )١٨(تفصح عنها رؤية الكثي اء الغ ى األدب ذا االعتياص عل  ه

ه  وسحرة وعجائب األمصار من عفاريت و تمثيل نفس المادة الحكائية الغزيرة التي حوت غرائب األخبار ة قابل  إباحي

ة  وأ ولوج سهل لشهرزاد المرأة الرمز إلى ثقافة بأآملها، من دون أن تحمل أي سالح،  أن تعترض طريقها أي مقاوم

د غزت              آفاح، وأ ه الجيوش خالل الحروب الصليبية. لق ا فشلت ب ق م دة قصيرة "في تحقي  لتنجح شهرزاد خالل م

اثوليكيون   الكلمات، قوة أي التي تملكها، العالم المسيحي معتمدة في ذلك على القوة الوحيدة اد الك  فانقاد لجاذبيتها الزه

ة، و ليلة ألف آتاب بذلك . ليكون)١٩(األرثوذآسيون تباعا ..."واإلغريق والبروتستانتيون و ى  ليل ر  حد  عل دري  تعبي  أن

د د André Jide جي ات أح ب أمه ة، الكت ي العالمي رها الت ي حص الث، ف ى ث ب إل اب جان دس الكت عارو المق  أش

  هوميروس.

ى             و ل شره إل ك شهريار نفسه، إذ تحول من قات ى المل ا عل ا تأثيره آانت بداية تأثير شهرزاد على من حوله

ا   و سامع متشوق، ده،     واستطاعت بفضل حنكته رأة عن د للم ا أن تعي ت،   ول وذآائه بعض الوق ي    ل ة الت ة الطبيعي  المكان

ة؛    خلصتها من وصف المرأة القربان آما في  وتستحقها،  ة القديم رين     والطقوس الديني د الكثي ه، عن  أصبح الشغف آل

اء        وتخلصوا من مظاهر الكآبة و السحرو بعد أن تذوقوا معنى الخيال د انته ا من مصير بع ا ينتظره ة م أم، معرف  الس

ة   وهنا راح األدباء األوروبيون ينسجون نهاية عالم شهرزاد الساحر بما يتوافق  والليالي.  اتهم الذاتي م مع  قناع  أوًال، ث

ة، آيف  وروحها. ورؤى المجتمعات السائدة في ذلك العصر   قد آان تجاوب المرأة األوروبية مع شهرزاد آبيرًا للغاي

ام   ونح  وتخط  لقنتها آيف وهي صاحبة الفضل في أن عرفتها أآثر بأنوثتها، و ال رى جون     واألم النفس. ي ة ب ا ثق  آله

                                                 
                عشر، دار الغرب للنشر والتوزيع،ألف ليلة وليلة وأثرها في الرواية الفرنسية في القرن التاسع . ٢٠٠١ش. عبد الواحد، ينظر )١٦(

  .٧٧-٧٦ص
   .٧٥ص المرأة بين المثلوجيا والحداثة، أفريقيا الشرق، المغرب،.١٩٩٩، ص.خديجة  )١٧(
   .٩٦ص مقاربة اآلخر، مقاربات أدبية، دار الشروق،.١٩٩٩، ب.سعدينظر   )١٨(
الثقافي العربي،  ، المرآز١الزهراء أزروبيل، ط ترحل إلى الغرب"، تر.فاطمةالعابرة المكسورة الجناح "شهرزاد .٢٠٠٢، م.فاطمة  )١٩(

   .٧٩ص الدار البيضاء،
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ة. أّن "شخصية شهر John Jeanlambert جولمبير رأة األوروبي اريخ الم ي ت مًا ف أثيرًا حاس رت ت توزاد أث  جعل

د عجز     وتصديها  وثقتها بنفسها وآان لجمالها والقرن الثامن عشر أعظم القرون في حياتها،  ذي ق  تحديها لشهريار ال

وين شخصية       واستخدامها لسالح األنوثة و آل الرجال أن يوقظوه ر في تك ر آبي ه أث ذا آل رأة  المعرفة معًا. آان له  الم

  .)٢٠(األوروبية"

ى       وآونتيسات  وآانت نساء الطبقة الراقية من مرآيزات و ا إل د ارتحاله رات أول من عرفن بشهرزاد عن  أمي

ة  وفرنسا.  ة      وقد شكل ذلك منعرجًا حاسمًا في تاريخ الحياة األدبي ك ألّن موضة الصالونات األدبي ا، ذل ة بفرنس  الفكري

ا.          ا آله ة تملكه ة الراقي ل آانت سيدات الطبق  آانت وفي تلك الفترة آانت مقتصرة على أولئك النسوة دون سواهن، ب

 من ثم نقد أنشطتها والفنية، والفكرية والحديث عن مستجدات الساحة األدبية وهذه الصالونات األدبية فضاء للتعارف 

ر  وتقييمها، و ة في           تقليد أوسمة الشهرة ألصحابها، بل أآث د متحكم ى نشر الفكر الجدي ه، آانت تعمل عل ك آل  من ذل

  .)٢١(معايير التذوق

د       ا، بع ر من سيدات فرنس ة         لقد أسهمت الكثي ة األدبي دفع بالحرآ ة شهرزاد، في ال تفدن من تجرب  ونح  أن اس

دام داسيه  منهن من آن مترجمات ويقرأنه على الوافدين عليهن، واألمام، إذ منهن من آن شاعرات ينظمن الشعر   آم

Madame Dacier ول  ذوات آن من منهنو هوميروس، مترجمة ى  مي ة،  إل روائيتين  حال  وه و الكتاب    دوجوميز  ال

 الكونتيساوالجنس، واالحتشام عرض الحائط عند حديثهما عن الحب وضربتا في آتاباتهما بالحياء  الّلتان ودوفيليدوو

ا     D’enoloy دولنوا ين سيكون       ول التي برعت في مجال آتب األطف رب من نمطين أدبي ذي اقت  أدب المراسالت ال

  .)٢٢(الروايةو لهما الحقًا شأن آبير هما السيرة الذاتية

ام  أما حكاياها،و االستقبال الفكري الباطني لشهرزاد عن هذا  عن االستقبال الشكلي الظاهري فقد اقتصر اهتم

ك الجوانب الحسية      ه، أي بتل  الشكلية وبعض السيدات الفرنسيات على أشكال الزينة المبالغ فيها حسب ما تعودن علي

ة.  ا و المغري ة    هن دت شهرزاد خصالها الفكري ة   وفق ة، فعاشت غرب ين، والنظرة الثاقب تالبًا حقيقي مو اس  عن تختلف  ل

ًا لشهرزاد     و الزاهية. حليهنوألبستهن و النسوة بتسريحات شعرهن المثيرة، أولئك ًا مزيف ك واقع اً وقد شكل ذل م  تكلف  ل

ة و"الواقع أّن الفرنسيين لم يأبهوا إال بمشاهدة المغامرة و تعهدهما ما أدى إلى تجريدها من هويتها.  الغرام في ألف ليل

  .)٢٣(لغة الجسد بشكل يبعث على االستغراب"واآلخر في الزينة  وليلة الذي انحصر هو

ى الرجل الفرنسي أيضًا بوصفه األديب       لم يقتصر و داه إل  تأثير شهرزاد على المرأة الفرنسية فحسب، بل تع

ائبي         والموسيقي.  والفيلسوف  والرسام والفنان و الم العج امن عشر بالع رن الث اء الق أثر أدب د ت  األسطوري الخارق  وق

اول الكث    ل ح رب، ب ى الغ ن الشرق إل ا م د ارتحاله ا عن هرزاد معه ه ش ذي جلبت ده ال نهم تقلي ر م فوي وزه توظي  رم

د من األحداث       أّن وه ذلك على ساعد ماو المختلفة. دءاً  الساحة الفرنسية آانت تشهد العدي وان الصراع     " ب بشتى أل

ة الستخدام شهرزاد   والثورة على مفاسدها، والملكية  ضد ا و على ذلك آانت الفرصة مواتي ي ال    إيحاءاته الخصبة الت

                                                 
مجلة اآلداب األجنبية، مجلة فصلية تصدر اآلخر في مواجهة، وشهرزاد في فرنسا من االنبهار إلى االستالب األنا .٢٠٠٥، ك.نظيرة  )٢٠(

  .٠٦ص ،١٢٤عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 
  .٢٦٧ص ،٢.ع١٣.م٣الكالسيكية إلى الرمزية، فصول.جتطور الرواية الفرنسية من وشهرزاد .١٩٩٤، أ.ح.هيامينظر   )٢١(
  .٢٦٧المرجع نفسه، ص  )٢٢(
  .٨١-٨٠ص سابق، مرجع، م.، فاطمة  )٢٣(



 خرصيل اآلأوت والمثاقفة... بين هجرة الذات الترجمة

١٣١ 
 

رة في آل آداب          وهوالسخرية منهم، وفي النيل من الملوك  تنتهي ة الغامضة المثي يدة العربي ة الس ه مهم ما تحددت ب

  .)٢٤(الرومانسي" القرن

ك   وآما أتاحت ليالي الشرق لألدباء الفرنسيين فرصة الهروب إلى عالم جديد ملؤه السحر   ال موظفين ذل  الخي

ي اتهم ف اولينو آتاب الي مح م بالت تقبل رس د مس ع جدي درو الفرنسي. للمجتم ام دي د ق ائر Diderotوق ه الط ي مؤلفي  ف

ا يخدم       (les bijoux indiscrets) الجواهر آاشفة السر و (l’oiseau blanc) األبيض ل من شهرزاد لكل م  بالنق

ة  وأفكاره السياسية   ة.  واالجتماعي ولتير   والديني أثر ف ا الشرق أيضًا،    Voltaireت ذا  حظي  إذ بحكاي ر  ه ة ب األخي  مكان

ه،  في مميزة ل  آتابات ه  ب د  إّن د  ق ر  في  عم ان  من  الكثي ى  األحي ة  إل ين  المقارن ة  والحضارة الشرقية    ب  الحضارة الغربي

ا.    واألبعاد االجتماعية وباألجواء الشرقية  ذلك في مستشهدًا ة من ورائه ًا من     والثقافية القابع ولتير، انطالق د تمكن ف  ق

ه، ك آل ة  ذل اره التربوي اعة أفك ن إش فيةو م ةو الفلس ةوب االجتماعي ي خاص ه ف ديق مؤلف دروأ ص                       الق

(Zadig ou la destinée) ة    حيث قار ين في الماهي المين مختلف ا  ن بين ع الم  هم م  الشرق  ع ة،  المفع الم و بالحكم  ع

  نفسه الذي أهداه فولتير إلى السيدة الشرقية. الكتاب وهو بالكتب؛ الممتلئ الكنيسة

 البراهمةوالمسلمين  بين في التقريب القوي الفارسية، تأثيرها شعراء الشيرازي، أآبر لقصائد حافظ لقد آانت

نهم     ا بي ى م د عل د   صراع،  من  في الهن يمن فق ى   ه ارس والعراق   شعره عل ا  باسطًا سلطانه   ف ين  م داد   ب ال. وبغ  البنغ

انية   و روح اإلنس ي  برزت في شعره ال ومي  العنصري  المظهر  تجاوزت  الت د بعض   الموجود  الضيق  الق  شعراء  عن

ا   آدابهاو العربية للغة تقديره بوضوح الفارسية، بل يظهر أثر والتي نهل منه ا،  ت ي  للشعر  دراسته و به  الجاهلي  العرب

د  حفظه القرآن الكريم مع التجويد بقراءات متعددة. ثمو العباسي،و األمويو د  من  حافظ  سلطان  امت ى  الهن را  إل  إنجلت

رن  في  الهند على البريطاني االستعمارمع سيطرة  امن  الق ة شعرًا      ترجمت و عشر.  الث ى اإلنجليزي ه إل راً وغزليات  نث

ه    قد قام الشاعروتبعتها ترجمات إلى األلمانية. و اني غوت راً      Goetheاأللم ي الشرقي تعبي ه الغرب ه ديوان  عن  بإهدائ

ه    أثره ب ر و .شدة ت ه   Nietzscheالفيلسوف نيتشه    عّب ه  الشيرازي ب عن إعجاب ه  بتوجي ه  خطاب ائالً  ل أنت ذاتك:   " :ق

 أنتوتحترق في نار آمالك فتخرج من النار في آل مرة والوجود،  من أنت، أغنى شيء، في غاية الفقر آلوالشيء 

      .)٢٥(أآمل"

ي (      الم اإلسالمي الفراب ادة  ) في ـه ٣٣٩بلغت شهرة الع ر  عدد  إج ة   من  آبي ة   درجة  اللغات األجنبي منقطع

ة.   آان الكثير من المؤرخين قد ذآروا أّنه ّنإ حتى النظير، ذا ويعرف سبعين لغ رقم  ه دل  ال غ   ي ى مبل ين  شهرته  عل  ب

ه معاصريه ن بتمكن م م ات معظ ة لغ ديثو الكتاب ائدة الح ي الس ة، خاصةبو عصره، ف يو الترآي ه ه لية، لغت  األص

ه  في  عنها يتحدث التي اليونانيةو الفارسيةو الم  حديث  آتب ر.  الع د و الخبي ه  في  وصل  ق ة،    إحاطت ة العربي  هي وباللغ

ه  ليست ه  األصلية،  لغت ان  أّن نظم  آ ا  ي ي  دُّيع و الشعر.  به ي للدراسات     في  الفراب ة المؤسس الفعل فية  الحقيق  في  الفلس

ا    اآلن الفلسفة العربية، لما نسميه األول المنشئو اإلسالمي، التاريخ ّيد بنيانه ا،    وفقد ش ع فروعه  وضع األساس لجمي

                                                 
   .٢٦ص ، دار الشرق،١شهرزاد في الفكر العربي الحديث، ط.١٩٨٥، ع.غ.مصطفى  )٢٤(
(عن  ١٥ديوان العشق، نقله إلى العربية صالح الصاوي، مرآز النشر الثقافي (رجاء)، مقدمة الدآتور محمد حسين مشايخ فريدني، ص، ش.حافظ )٢٥(

  ).١٥، ص١٩٩٤/ ١٩/١١مقال للشاعر والناقد محمد علي شمس الدين، جريدة الحياة، السبت 
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اريخ الفلسفة     فالسفة  أعرف  وه و دارس         واإلسالم بت ارف بالم ه حديث الع فة، إذ يتحدث في مؤلفات ات الفالس نظري

  .  )٢٦(أرسطوويبّين الفوارق بينها محاوًال التوفيق بين أفالطون و اليونانية

رآن  تفسير  في  المحيط  البحر )، صاحبـه٧٤٥حيان األندلسي (وآما آان أب بعض     الق ًا ب ريم، ملم  اللغات الك

ة  ية،   األجنبي ية،  وآالحبش ة.  والفارس د أّلف في   والترآي ذه  قواعد  ق ة (اإلدراك     ه ات، فكتب في الترآي  لسان  في  اللغ

ك  و(زهو األتراك)، رك)،   ونح  في  المل ال والت راك).  لسان  في  (األفع  لسان  في  الخرس  في الفارسية (منطق   و األت

  الحبش). لسان عن الغبش (جالء الحبشية فيو الفرس)،

اج    وأرسطو،  لمؤلفات شروحات ثالثة ) فكتبـه٥٩٥رشد ( ابن عن أما ه في منه ة  أدخلت آتب اريس  جامع  ب

يمثل خالصة للموضوع وبينها،  األقصر من الحديثة. يعد (الجامع) التجريبية العلوم الجامعات األخرى حتى مجيءو

ديهم  تم اعتماده في تدريسوجمًا، استند إليه في تعليم الطلبة المبتدئين. ثم آتاب (التلخيص) أوسطها حو  الطلبة الذين ل

 مع إسهام   شروحه  فيه طالتوطلبة الدراسات العليا  إلمام بالموضوع، فكتاب (التفسير) ثالثها الذي خّصص لتدريس

   .تفسيراته للمفاهيم القرآنية مع رشد ابن تحليل على أصيل بسبب اعتماده إلى درجة آبيرة

ن  أسهم  ه  رشد  اب ول الفلسفة    في  بكتابات ه،  والموسيقى  والطب  والمنطق  وحق ه والفق ام   ل اب ه وان   آت                 بعن

اب ات (آت ي الكلي ه الطب) ف ل أتم ام قب وان و ،١١٦٢ ع ة بعن ه الالتيني تهرت ترجمت ة أي (Colliget) اش  وأ الكلي

ة  وعالج األمراض  والتشخيص  ذلك في بما الطب جوانب مختلف على الضوء رشد ابن ألقى فيهو المجموعة، الوقاي

ن  وصلت مؤلفاته في الطب إلى عشرين آتاب. يعدو .منها رين   أعاظم  أحد  رشد  اب اء والمفك رن  في  العلم اني  الق  الث

ة       حيث عشر، ا الالتيني ى لغات شتى منه ة  وترجمت مؤلفاته إل ة  واإلنجليزي ة.  واأللماني د والعبري ر  ق ن  أّث  في  رشد  اب

ا و الغرب،  في عظيم بتقبل حظيو عشر، السادس القرن حتى عشر الثاني القرن من الغربي الفكر زال  م  من  يوجد  ي

  آتابًا. ثمانونو سبعة مؤلفاته

ر   إ القول فيمكن أوروبا في طفيل قصة حي بن يقظان البن تأثير عنو ا آانت أوف ًا من     ّنه ة حظ  الكتب العربي

دير  ابهوالتق اك تش ديث، إذ هن ي العصر الح ة ف اه يلفت العناي ين االنتب اب ب التزار األب آت ان اليسوعي ب  جرثي

Baltazar Gracian  بعنوان  ١٦٥٠الذي نشر في سنة(El Criticor)  لكن ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح: آيف . 

 لم ينشر و، ١٦٨١سنة لم تظهر إال Edward Pocokeبوآوك  دواردإ ترجمةو يقظان بن حي بقصة جرثيان عرف

  العربية؟ يعرف يكن لم إلى أّن جرثيان ، أضف١٦٨١النص العربي إال في سنة 

ان       و ن يقظ ي ب ين ح ابه ب ذلك التش ر آ روز  ويظه ون آ ة روبنس احبها  Robinson Crusoe وقص                لص

Daniel de Foe العامة واضحًا.  الفكرة في بها التأثر ويبدوأي بعد ظهور ترجمة بوآوك.  ١٧١٩سنة  التي نشرت

  بمختلف اللغات.وتتوالى الدراسات حولها في أوروبا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم  هاهيو

ن بطوطة  ابالحديث عن  لبندقيا  Marco Poloوبول ومارآ عن الحديث اقترن لقد دى  الطنجي  ب ذين  آل  ل  ال

ان   بو بالرحالة، اهتموا د آ م  من  خاصة عند علماء الغرب. لق وا،  حقه ذي  وه  األول ّنإ إذ أن يفعل ل  - قصد  ال  ونح  قب

المالحظ   آانت محل تعليق واسع. لكن التي مذآراته سجلتوبالد الشرق األقصى  - سنة من تحرك بن بطوطة ستين

 التي العلمية على الحصيلة عالوة، وبول ومارآ لرحلة بالنسبة األمر آان مما رحلة بن بطوطة اتسع فضاؤها أآثر أّن

                                                 
  .٥٧٢ص ،٣ج. تراث اإلنسانية، القاهرة، موسوعة للفرابي، لفاضلةا المدينة أهل آراء حول دراسة.١٩٨٦، و.علي عبد الواحدينظر  )٢٦(
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 التي اللغة يتعلم وفه زائدة، بسرعة يتأقلم آان بطوطة بنا أّن أيضًا المالحظ منو اآلخر. إلى الواحد من تختلف آانت

 في  منتشرة  آانت  الفارسية  الترآية ألّن يتعلم أن قبل الفارسية يفهم اللغة قد بدأو الذين ينزل بساحتهم. القوم بها يتكلم

 فإّنه الحاالت سائر فيوالحال...  عليه آان ما علىيكتب اللغتين بحروف عربية والمنطقة آلها حتى في بالد الصين، 

ول،       وهونقص  بمرآب يشعر يكن لم د أن يق ا يري ه م ل عن ذا  ساق في  ويستعين بترجمان ينق  النكت  بعض  الصدد  ه

 .)٢٧(!أّنهم يحسنون اللغة  التراجمة من الذين يّدعون بعض مع له وقعت التي

د و ان  ق اني  المستشرق  آ ودفيج    األلم ارت يوهان ل ار    Johann Ludwig Buckhardtبورآه  أول من أث

ام    في  التي آّلف بها المهمة بطوطة في أعقاب بنا رحلة حول أوروبا انتباه ا الع ارت  أنصف و. ١٨٠٩إفريقي  بورآه

وم بتسجيل   االمغربي  الرحاّلة ة يق ه  بن بطوطة عندما وصفه بأعظم رحال  هي الشهادة  والوسيط.   العصر  في  مذآرات

ا  ونح  على ثالثة أرباع القرنوبعد قرن  André Miquelالبروفيسور أندري ميكيل  زآاها التي ان من   م  الكاتب  آ

زي  اس اإلنجلي ي توم اديميو Thomas J.Abercrombie ج. أبيرآرومب ي األآ ان الفرنس ون ج         دورميص

Jean D’ormesson)٢٨(. 

ه  في  ذآر المستشرق الروسي أ.يو.آراتشكوفسكي ّيم  آتاب اريخ  الق ي)  الجغرافي  األدب (ت ذي  العرب ه  ال  ترجم

 من وبولو.  ومارآ تاريخًا منه األقدم لمعاصره خطير منافس بطوطة بقوله إّنه بناعثمان هاشم الرحالة  الدين صالح

ر  يصفه الذي العالم حضارة بظروف ذاتي فطري إحساس له بن بطوطة الطنجي آاناالطبيعي أّن  ا  أآث ان  مم دى  آ  ل

ى  آان أدعى رحلته سير لخط المسلم الرحالة وصف إّنو البندقي، وبول ومارآ ة  إل ا  الثق ه  مم  معاصره  مع  الحال  علي

 المسيحي.

ى  اإلنجليزية، باللغة الناطق للعالم تنتمي قد تهافتت جهات آثيرة، ممنو تفادة  عل ة   االس د  من الرحل  ظهور  بع

ة  ة  الترجم ذ  اإلنجليزي ر  من رينات  أواخ ى  العش د  عل تاذ  ي اميلتون  األس اندر  ه كين  أليكس ب  روس                آي

Alexander Hamilton Rosskeen Gibb        ه حاول ة لكن ة الحرفي م يكتف بالترجم ذي ل ى  يصل  أن ال  أسرار  إل

ى التعريف   بالعمل مواقعها ما أمكنه ذلك. آما قاموقام بتحديد طائفة من األعالم الجغرافية وبل  المعنى، دد  عل  من  بع

  مراجعه.وصلب الكتاب ذاآرًا في أغلب األحيان مصادره  في وردت التي الشخصيات

ًال أ  ترجمة قرأ الناس دد   والرحلة آ ر الفرنسية     اللغات  من  بعضًا بع ة   واألخرى غي ل األلماني ة، مث  اإلنجليزي

ة و اإليطاليةو التشيكيةو ة و السويدية و الفارسية و الترآي ة  و ةاألرميني و الهندي بانية  والياباني الصينية.  والروسية  واإلس

ر من   عنها للقارئ، بل بتعليقات ال غنى تصحب - آّلها يكن إن لم -الجدير بالذآر أّن معظم هذه الترجمات و ذا  أآث  ه

وا         فائدة ى يجعل دمات لكل جزء من األجزاء حت ارئ  أّن بعض األساتذة المترجمين قاموا بوضع مق ي  الق  عن  األجنب

د.   في ذلك تاريخ الدولةوتقاليده و عالم اإلسالميالكاملة لفهم ال الصورة في العربية ام   والعه ام  ١٩٩١في ع تاذ  ق  األس

ى         توماس  ا عل ا سار فيه دة من نوعه ة فري ي برحل ن ا خطى  ج. ايبرآرومب ة      ب ة األمريكي  بطوطة بتكليف من المجل

 .)٢٩(!وصلت تكاليف الرحلة إلى مئة ألف دوالر على األقلوالصيت (ناشيونال جيوغرافيك)،  الذائعة

                                                 
  .٩١ص المغربية، الرباط، المملكة بطوطة، أآاديمية ابن رحلة تحقيق.١٩٩٧، ت.الهادي عبد ينظر  )٢٧(
  .٩٨ص المرجع نفسه،  )٢٨(
  .١٠٤-١٠١ص نفسه،  )٢٩(
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دنيا  في  يسمع فخورًا أّنه لم التازي الهادي عبد يقول ة  عن  ال ا   نقلت  رحل ى  األصلية  من لغته ان  لسان  إل م  ث  ث

ود  ى  ترجمت من ذلك اللسان الثاني لتع ة           إل ك مع رحل د تحقق ذل ة، فق ى بصياغة حديث ا األول ن بطوطة  الغته ي  ب  الت

  .)٣٠(أوفى إشارةوعن اإلسبانية بأسلوبه العربي الذي آان يرى أّنه أآثر إثارة  وغوستافين وترجمها غيرم

ة     اة رحل ين بمحاآ اء األوروبي ن األدب د م ام العدي د ق نا لق كًال   ب ة ش اني   وبطوط ثًال جيوف د م مونًا. فنج مض

وفري شوسر   وفي األدب االيطالي،   Giovanni Boccaccio  وبوآاآشي ان جون  وGeoffrey Chaucer جي          بني

John Bunyan   ،زي ي األدب االنجلي ه وف اني،   Goetheغوت ي األدب األلم رفانتس وف ال دي س          ميغ

Miguel de Servantes بل تؤآد بعض الدراسات أّن الرواية اإلسبانية الشهيرة دون آيشوت اإلسباني؛ األدب في 

(Don Quichotte) ة     لسرفانتس تعود في أصلها إلى مخطوط عرب ات العربي دلس  في  ي وجد في إحدى المكتب  األن

د من الدراسات في     وبعد سقوطه.  ه العدي  ما يعزز فكرة توالي االقتباس الموضوعاتي من الثقافة العربية ما ذهبت إلي

ي  أّن ري  دانت ران للمعري،        Dante Alighieri  أليغيي الة الغف ًا برس أثرًا بالغ أثر ت د ت د   وق راج ذات البع ة المع  حادث

  .اإللهيةالعديد من المفاهيم الفلسفية للغزالي قبل أن يكتب الكوميديا زيادة على الديني اإلسالمي 

ة    ، هذا عن أدب الرحلة، أما فيما يخص قصص الحيوان ة آليل ان لترجم الغ في اآلداب    وفقد آ ا الب ة أثره  دمن

ات     من أبرز ما وواضح المعالم في أآثر من أدب أوروبي.  واألوروبية الذي يبد ذا الصدد خراف ونتين  آتب في ه  الف

  األوروبيين على حد سواء.وال زالت القراء الفرنسيين وهي القصص التي أمتعت وفي القرن السابع عشر، 

ة  جبران خليل جبران المهجر أديب سطر الحديث في العصرو ة،   رائعته (النبي) باللغ االً  واإلنجليزي  نالت إقب

ى  وردت شعرية قصيدة ٢٦ خالل من فيها جبران أبدعولغة.  ٢٠يزيد عن  ما إلى هائًال من خالل ترجمتها  لسان  عل

ي سماه المصطفى.     الة  ونب اول والوجود،   بوحدة  المؤمن  المتصوف  تضمنت رس ا  من  تن انية   خالله ات اإلنس  العالق

  الموت.والحياة والدين والعقاب والرحمة والحرية وأفكاره حول الحب و

 Michael Cronin أّن مايكل آرونينأحد أهم منظري الترجمة، ،Susan Bassnettتقول سوزان باسنيت 

ة   وهوقد سلط الضوء في أحد آتبه الرائعة على عالقة أدب الرحالت بالترجمة،  رجم ويذآرنا بأّن آل من الرحال  المت

 لمناقشة (nomadism)قد استخدم مايكل آرونين مصطلح البداوة واللغات األخرى. وفي حوار متأصل مع الثقافات 

ة  وأوجه التشابه بين الكاتب الرحالة  ل الغيري ة أن تصبح   (l’altérité-otherness) المترجم، إذ يقوم آالهما بنق  بغي

ة  في القراءعند  متداولةو مقبولة تقبلة.  الثقاف رجم  دُّ يع  المس ان والمت تقالن من تخصص     - الترجم ذان ين ى  الّل  آخر،  إل

ى الثقا  و ي إل ة تنتم ن لغ ةم ة ف ى العام ة إل ة لغ ة   منغلق ة المتخصص ى الثقاف ي إل المعنى  - تنتم ين ب افي ممارس  الثق

ى  لكن تنتمي وللسفر، لثقافة ثالثة شاملة هي ليست فقط من أقطاب العلوم اإلنسانية الكالسيكية،  الموسوعيو د  إل  العدي

ة اإلنسان،       ي تبحث عن ماهي ى      ومن المجاالت األخرى الت ا إل ؤدي بهم ا ي ذا م ان    ه  قصي  جلب المعلومات من مك

  .)٣١(آخر

العديد  هذا ما آان ينبغي أن تشير إليهوالمترجم عنصرًا رئيسًا في تشكل الثقافة، وآل من الكاتب الرحالة دُّ يع

ال      ين الترح ة ب أن العالق ى اآلن بش ت حت ي أجري اث الت ن األبح ة. وم ات، والترجم ذه الدراس ي له ي ينبغ دأت الت  ب

                                                 
  .١٥٣ص النشر المغربية، تطوان،بطوطة، دار  بنا الرحالة الكدود.١٩٥٠، غ.غ.ينظر غيرمو  )٣٠(

)٣١(  See Piotr, K. and Karin, L. 2007. A Companion to Translation Studies, Library of Congress Cataloging in 
Publication Data (Chapter 1 Culture and Translation SUSAN BASSNETT, p22-23). 
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ار، ون أن باالزده رًا تك ى مؤش ة عل ي الكيفي ذت الت ن اتخ ا م ات خالله ة الدراس ى الترجمي ًا منح                       ثقافي

(a cultural turn)  .  

 على الرغمورسالة أحمد بن فضالن عن رحلته إلى بالد الصقالبة.  مثاًال عن ذلك آله. لنا في الثقافة العربيةو

ل  أديبًا،من أّن أحمد بن فضالن لم يكن آاتبًا  بالد،        ب ذه ال ى ه در إل ؤمنين المقت ر الم ع بمستوى    رسول أمي ه تمت  إال أّن

د و علمي آبير مّكنه من تطويع اللغة العربية لوصف آل ما آان يجري حوله من أحداث.   الته  جاءت  ق ة  رس  في  بليغ

 مجتمعوحول أناس آخرين  العجائبية من تنقل األخبار بنبرة فيها الكثيرو األسرار، تكشف الرؤية، في سديدة المعنى،

بس  والمشرب  وعاداتهم في المأآل  و آخر، ا. والمل اد     و غيره د من النق ر العدي الة   ويعتب ذه الرس رين أّن ه ة  المفك  مهم

  .  )٣٢(أطيافهو ألوانه بكل إلينا اآلخر تحمل بالنسبة للعرب آافة في أّنها

  

  

IV .الخاتمة    

د يوظف لسبر       -آثير غيرهاو-يتضح لنا من خالل هذه النماذج  الغ الخطورة ق أّن الترجمة سالح حضاري ب

وار ر، أغ ه.    و اآلخ ة في ب الغامض ن الجوان ة ع ة   واإلبان ألة األمان ن مس دًا ع در    (fidelity)بعي نص المص ين ال ب

(source text) النص الهدف و(target text)   تقدمه ا س ى م وم منصبًا عل ة الي م الترجم ز في عل ، أصبح الترآي

نظم في المجتمعات من      ولجمهور القراء المستقبلين لها، والثقافة، والترجمات للغة   آيف بإمكانها زعزعة مختلف ال

افي قد اهتم المنظرون في السياق ذاته باالستراتيجيات التي تعنى بالتوصوغيرها. وتاريخية وعرفانية وفكرية   يل الثق

(cultural conveyance)،  وا وفشرحوا ماهيتها  بينوا طرق توظيفها على مستوى نص الترجمة، من دون أن يهمل

ي تع  ة الت تراتيجيات اللغوي افي  دُّ االس د ثق ل بع ل لك ل له.والحام ة  والناق ون المثاقف ه تك م (acculturation)علي  أه

د آل     ين،        مظاهر الترجمة التي تبرز إلى الوجود عن ين مختلفت ى لغت ان إل ين نصين ينتمي  الحدث و اشتغال ترجمي ب

ذه الظاهرة،         د ه ا الوقوف عن ا يلزمن ى المستويين    والبارز في آل عبور من ضفة إلى أخرى م ا عل  تمحيص نتائجه

ة      والنظري  وم الثقاف ا و (culture)اإلجرائي؛ الشيء الذي لن يتحقق إال من خالل دراسة مفه ذا و أنماطه ا  آ  تجلياته

ل       ولدى آل مجموعة بشرية،   ل النق ا قب ة بينه م المقارن ده ومن ث درس و خاصة ، وببع ي  الترجمي  أّن ال ذي   - العرب ال

  بأمس الحاجة إلى ذلك آله. - القطر العربي إلى التأسيس له في الباحثون يسعى

  قد أفضى البحث في هذا الموضوع إلى جملة من التوصيات نوردها فيما يلي:و

ا        على أّنه تخصص وجوب العناية بالترجمة . ١ ة، ويقرب بينه ى األصعدة آاف علمي يكفل النهوض بالمجتمعات عل

  رأب الصدع الثقافي ورتق الفتق الحضاري. من خالل

ه آل       .٢ اطع في اًال تتق ة بوصفها مج  حث جميع الباحثين من مختلف التخصصات المعرفية لالسهام في حقل الترجمي

  .(multi-disciplinary) العلوم

                                                 
  .المجمع العلمي العربي، دمشقمطبوعات  رحلة بن فضالن،.١٩٦٠، د.سامي )٣٢(
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ة بالنصوص بمختلف صنافاتها   .٣ ى العناي ة إل ع طالب الترجم ة، (typologies)دف ة والتقنوعلمي ة واألدبي  العلمي

ة  اتهم اللغوي وير ملك ة  (linguistic)وتط انيات(metalinguistic)والميتالغوي ل دور اللس ذا تفعي  ، وآ

(linguistics) النصية...).  التطبيقية، (التقابلية، فروعها بشتى  

 النهل من الدرس الثقافي الغربي وتكييف نزعاته بما يتماشى ومقتضيات الحال في المجتمعات العربية، واالهتمام .٤

  باألنثروبولوجيا الثقافية التي يستلزم على الدارسين التنبه بأّنها بعد يصاحب آل عملية نقل.

ة الترجم   تدريس مراعاة. ٥ ام      (translation didactics)ة المقاربات النصية في تعليمي أنها إماطة اللث ي من ش  الت

تالف       ، عن مكنونات النصوص اللغوية وخباياها العالماتية ة بالكشف عن أوجه اإلئ  وتلقين الطالب السبل الكفيل

ا،    لية وترجماته وص األص ين النص تالف ب ة   وواالخ ة البدئي اذج الثقافي ين النم ة ب م المقارن ن ث               م

(cultural original patterns)     ة ى لغة/ثقاف ا إل د نقله دلت عن ف تب ايرة، وآي اذا مغ ه وم تقدمه وأ قدمت  س

  آافة.  المناحي على فيها أثرت وآيف المستقبلة، للمجتمعات الترجمات

ير ضرورة .٦ ي بالبحث الس دمًا الترجم تهلكة، ق رة المواضيع المس ن دائ الخروج م ه ب د في ل جدي ى آ  والتطرق إل

ادة النظر  و وعمليًا، نظريًا الترجمة عن لكن ذلك لن يتسنى إال من خالل تأصيل ما يكتب ومستحدث. اً  إع  في  آلي

  ولبابه. قشره الترجمي االشتغال مقومات
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Abstract 

This research aims at sheding light upon an important dimension in translation which 

governs every rendering, and which is not less important than the other dimensions; namely 

acculturation. Acculturation comes out of the contact of two texts belonging to two different 

languages/cultures that are the source language/culture and the target language/culture. The 

cultural original patterns -which characterize each ethnographic group and reflect the collective 

culture of its affiliated members, with its physical and sensory components, substituents, 

variables and properties- are subjected to influence, change and mutation because of being in 

touch with the other who differs. This is what have been established by various theories of 

translation and its advocated trends from different intellectual backgrounds that is otherness 

what should draw the attention of the translator, and any translation has only a huge impact on 

the target audience. Thus, it stands out the relationship of give and take within the simple realm 

of the translated text. Our attempt is to simplify for the reader the essence of acculturation and 

its fundamentals through the most notable samples taken from history full of such examples 

which have managed -thanks to translation- to become worldwide models being celebrated in 

every time and place. 

Keywords: translation- acculturation- cultural original patterns- otherness- self-migration- 
other’s rooting.         
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  :قائمة المصادر والمراجع

  اللغة العربية:

مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرآز واإليرانيين، بحوث والعالقات التاريخية بين العرب .١٩٩٦، ل.أحمد
ات سآفاق المستقبل، مرآز دراوات الوحدة العربية حول العالقات العربية اإليرانية االتجاهات الراهنة سدرا

  .٧٤ص ،١ط ،ويولي-الوحدة العربية، بيروت، تموز

ديوان العشق، نقله إلى العربية صالح الصاوي، مرآز النشر الثقافي (رجاء)، مقدمة الدآتور محمد ، ش.حافظ
الناقد محمد علي شمس الدين، جريدة الحياة، السبت و(عن مقال للشاعر  ١٥حسين مشايخ فريدني، ص

  ).١٥، ص١٩٩٤/ ١٩/١١

   .٧٥ص المغرب،الحداثة، أفريقيا الشرق، والمرأة بين المثلوجيا .١٩٩٩، ص.خديجة

ورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، تر. قاسم المقداد، منش.٢٠٠٢، ك.دوني
  .٦٦ص

 .مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق رحلة بن فضالن،.١٩٦٠، د.سامي

   .٩٦ص مقاربة اآلخر، مقاربات أدبية، دار الشروق،.١٩٩٩، ب.سعد

ضمن أسئلة الترجمة، مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، المملكة المغربية، .١٩٨٩، ب.الطيب
  . ٨١-٨٠، ص٩٨٩/ ٦٢-٦١عدد  ٦السنة 

الترجمة والمثاقفة، مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، المملكة .١٩٨٩، ب.ع.عبد السالم
  . ٠٨ص ،٩٨٩/ ٦٢- ٦١عدد  ٦السنة  المغربية،
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